
 
 
 
 
 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker (6 uur per week) 
 
 
Wat ga je doen; 

 
In de rol van Pedagogisch beleidsmedewerker word je (mede-)verantwoordelijk voor het 
pedagogische beleid van de Kleine Kornuiten. Jeuken jouw handen om dit beleid uit te 
dragen en te implementeren? Je krijgt alle ruimte om het pedagogisch beleid te vertalen 
naar de pedagogische medewerkers. Je bewaakt het kwaliteitsniveau door het signaleren 
van ontwikkelingen in de markt. Hierdoor evalueer je continu het beleid en doe je 
verbetervoorstellen om bij te sturen. Jij loopt voorop en haalt plezier uit het enthousiasmeren 
van anderen voor de ontwikkeling van het kind. Inspiratie voor het pedagogisch beleidsplan 
krijg je van je collega’s op de werkvloer. Zij weten als geen ander waar wij voor staan. 
 
 

Je werkzaamheden bestaan uit; 
 

- Protocollen doornemen en aanpassen zorgboerderij, kinderopvang en BSO. 
- Veranderingen wetgeving bijhouden kinderopvang, BSO en zorgboerderij. 
- Werkprocessen in kaart brengen en schrijven van kinderopvang, BSO en zorgboerderij 
- Monitoren processen en actualiseren/optimaliseren. 
- GGD inspecties voorbereiden indien nodig /documenten op aanvraag versturen. 
- Implementeren van beleid en protocollen in team i.o.m. leidinggevende / 

pedagogisch coach . 
- Bijwonen groot kantooroverleg en rapportage aanleveren. 
- Ongevallenregistraties  en medicijnformulieren verwerken / signaleren en 

terugkoppelen. 
- Klanttevredenheidsonderzoek KDV, BSO  en zorgboerderij evalueren/ verwerken 

kwartaalrapportages. 
- Voorlopen op veranderingen in wet- en regelgeving m.b.t. KDV, BSO en zorgboerderij 
- Speeltoestellen checken. 
- Overleg jaarplanning  . 
- Zorgen dat de website up to date is en taal technisch klopt incl. bijlages 

terugkoppeling directie). 
 

 
Wat heb je in je mars; 

- Je bent communicatief vaardig, je spreekt de taal van de pedagogisch medewerker 
en ook die van het beleidsveld en kunt de verbinding daartussen maken, zowel 
mondeling als schriftelijk. 

- Je kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden en prioriteiten stellen. 
- Je wilt je graag blijven ontwikkelen en je bent bereid opleidingen te volgen. 
- Je staat stevig in je schoenen en je kunt omgaan met weerstand. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Wat bieden wij; 

 
- Contract (uitbreiding) van 6 uur voor beleidsmedewerker. 
- Vaste werkdag in overleg. 
- Een salaris conform de CAO Kinderopvang.  

 
Ben je enthousiast geworden? Stuur je motivatie brief voor 16 september 2022 naar 
sharon@dekleinekornuiten.nl. 
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