
 

 

Vacature oproepkracht Kindertijd 

Wij zijn op zoek naar een oproepkracht voor ons leuke kinderdagverblijf! Voor inval bij vakanties, 

vrije dagen, ziekte. 

Wie zijn wij? 

Kindertijd is een kleinschalige opvang voor kinderen van 0-4 jaar.  We bieden opvang in een huiselijke 

omgeving aan één verticale groep van maximaal 12 kinderen.  

Alle teamleden kennen elkaar, de kinderen en de ouders goed.  

Het allerbelangrijkste is dat de kinderen een leuke dag hebben gehad, ze zich veilig bij ons en elkaar 

voelen en fijn hebben kunnen spelen.  

We gaan elke dag naar buiten: Rennen in het park of spelen in één van de buurtspeeltuinen 

We benaderen kinderen vanuit een onvoorwaardelijke opvoedvisie.   

Wat bieden wij? 

• Een salaris en bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang , 

schaal 6 (€2.177-€2.964 o.b.v 36 uur ) 

• Een leuk stabiel team, een goede en informele werksfeer.  

• Een goede inwerkperiode, waarbij we samen bekijken wat je nodig hebt om aan de slag te 

gaan.   

Wat vragen wij? 

• Een lieve  en enthousiaste pedagogisch medewerker, die de kinderen ziet, graag met ze wil 

spelen, ontdekken en ze een fijne dag wil geven.  

 

• Een afgeronde MBO of HBO opleiding die voldoet aan de kwalificatie-eisen voor 

kinderopvang (0-4 jaar) 

Of 

• Een nog niet afgeronde HBO opleiding, waarbij je voldoet aan een aantal voorwaarden: 

75% van de studiepunten van een kwalificerende hbo-opleiding behaald of als je over bent 

naar het laatste jaar van de opleiding. 

De volgende hbo-bacheloropleidingen zijn hier een uitzondering op, daarbij geldt dat je met 

50% van de totale studiepunten of een overgangsbewijs naar het derde jaar in de 

dagopvang/peuteropvang mag werken: lerarenopleiding Pedagogiek, Pedagogiek, 

Pedagogisch Management Kind & Educatie en Pedagogisch Management Kinderopvang 

 

Vragen of wil je graag bij ons komen werken? 

Je kunt mailen naar: 
kindertijd@kinderdagverblijfkindertijd.nl 
 
Bellen kan natuurlijk ook:  06-21143847 
Vraag naar Marlies van der Heijden of Inthe Koolstra. Zijn we er niet, dan bellen we je zo snel 
mogelijk terug. 
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