
 

 

VACATURE 
PEDAGOGISCH 
MEDEWERK(ST)ER 
 
OPROEPKRACHT 

Betsie Boe is een agrarische kinderopvang in Waalre en biedt kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige 
kinderopvang in een landelijke, groene omgeving volgens de formule van de Verenigde Agrarische 
Kinderopvang (VAK). Kinderen krijgen bij Betsie Boe alle ruimte om in hun eigen tempo te ontwikkelen, te leren 
en te groeien. Van maandag t/m vrijdag verwelkomen we 32 kinderen van 0 tot 4 jaar verdeeld over 2 verticale 
groepen. Ook bieden we op maandag- t/m donderdagochtend peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Op 
de Buitenschoolse Opvang hebben we plaats voor 44 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.  
 
 

Voor Agrarische Kinderopvang Betsie Boe zijn wij op zoek naar een: 
 

ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE PEDAGOGISCH MEDEWERKSTER 
voor het vervangen van collega’s tijdens ziekte- en vakantieverlof 

 
In deze dynamisch functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van 
kinderen binnen de groene en huiselijke sfeer van Betsie Boe. Dit doe je conform het unieke pedagogisch 
beleid van onze kinderopvang, waarin de natuur en de seizoenen belangrijke inspiratiebronnen zijn.  
 
 

 
Wat ga je doen? 

• Uiteraard draag je zorg voor de dagelijkse opvang van kinderen; 
• Je organiseert (groene) activiteiten gericht op de ontwikkeling en stimuleert de kinderen hierin; 
• Je helpt kinderen te ontdekken, te ervaren en te beleven door zelf creatief en kindvolgend te zijn; 
• Je begeleidt de kinderen zowel in groepsverband als individueel; 

 
Wat breng je mee? 

• Je voldoet aan de kwalificatie-eis van pedagogisch medewerker zoals vastgesteld in de cao kinderopvang; 
• Je bent flexibel inzetbaar op verschillende groepen en op verschillende dagen van de week; 
• Je beschikt over de juiste vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen; 
• Je hebt een passie voor kinderen, de natuur en het buitenleven; 
• Je hebt een proactieve, enthousiaste en flexibele instelling; 
• Je beschikt over goede en communicatieve vaardigheden; 
• Je hebt een klantvriendelijke en collegiale houding; 
• Je hebt ervaring in de kinderopvang. 

 
Wat bieden wij je? 

• Werken in een professionele en dynamische omgeving; 
• Kennismaking met een uniek pedagogisch beleid; 
• Werken bij een kleinschalige kinderopvang waar de communicatieve lijnen kort zijn; 
• Prima arbeidsvoorwaarden en werken in een prettige, informele sfeer; 
• Werken in een enthousiast en gezellig team; 
• Contract voor bepaalde tijd, met eventuele vaste uren in overleg. 

 
 
Herken jij jezelf in deze functie en wil jij ons team komen versterken?  
Reageer dan door je brief en cv te sturen naar info@betsieboe.nl, met als onderwerp ‘Vacature Oproepkracht’. 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature maar heb je nog specifieke wensen, maak dit dan kenbaar in je brief 
dan kunnen wij aangeven wat de mogelijkheden zijn.  
 


