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Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) biedt peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 

kinderen van 2-13 jaar. SPL heeft 27 peuteropvang locaties en twee BSO locaties in Leiden, 

Lisse en Noordwijk. Wij werken samen met andere organisaties die zich richten op het welzijn 

en de opvoeding van het jonge kind. Zo kunnen wij bij vragen of zorgen over de ontwikkeling 

en opvoeding van peuters ondersteuning bieden aan ouders en kind.   

  

Voor onze locatie Ot en Sien  aan de rand van de Merenwijk te Leiden zoeken wij per  

1 september 2019  een ervaren pedagogisch medewerker.  

 

Ot en Sien is 3 ochtenden per week geopend op maandag-, dinsdag- en 

donderdagochtend. Er werken dagelijks twee pedagogisch medewerkers op de groep. 

Samen met jouw gemotiveerde collega heb je de verantwoordelijkheid voor het reilen en 

zeilen van deze locatie én de samenwerking met school en BSO. 

 

 

Wat heb jij te bieden 

- Je hebt ervaring in de peuteropvang 

- Je vindt het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs blijven ontwikkelen 

- Je wilt graag werken volgens het pedagogisch beleid 

- Je betrekt ouders en samenwerkingspartners bij de ontwikkeling van de peuters 

- Je hebt een professionele houding, en bent communicatief en pedagogisch sterk 

 

 

Dus lever jij graag een bijdrage aan de ontwikkeling van peuters? En doe je dit met veel 

energie en geduld? Reageer dan snel als je voldoet aan de volgende kwalificatie-eisen. 

- Je bent minimaal in het bezit van een relevante MBO 3 opleiding, bijvoorbeeld 

Pedagogisch Medewerker. Kijk voor een volledig overzicht met opleidingen in de cao 

kinderopvang (blz. 11-12).  

- Ervaring met de observatiemethode KIJK! is een pré.  

 

Wat biedt SPL 

Wij bieden een fijne en interessante baan met ruimte voor eigen inbreng. Het gaat om een 

functie voor gemiddeld 10,5 uur per week. Dat betekent dat je tijdens schoolweken iets meer 

moet werken dan 10,5 uur, maar dan ben je wel alle schoolvakanties vrij.  

 

Wij zoeken iemand die op drie ochtenden beschikbaar is, op maandag, dinsdag en 

donderdag. Inschaling conform cao kinderopvang in schaal 6. Je uurloon is minimaal € 13,46 

en maximaal € 17,90 per uur; afhankelijk van je ervaring.  

 

We hebben een regeling voor reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming in je 

aanvullende zorgverzekering. We bieden interne scholing. 

 

Solliciteren op deze prachtige functie?  

Mail zo spoedig mogelijk jouw cv met korte motivatie naar solliciteren@splopvang.nl 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de teamleider, 

Arianne Heeringa, bereikbaar op telefoonnummer 06-28333603 op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdagochtend (i.v.m. vakantie ben ik pas weer bereikbaar vanaf 29 augustus 

2019). De reactietermijn sluit op 15 september 2019 

 

Nadere informatie over SPL en de locaties kan je vinden op onze website www.splopvang.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf
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