
 

 
 
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in de kinderopvang en onderwijs, dan bieden 
wij je hier de kans! 
 
Het team van Kindcentrum Snijders is op zoek naar enthousiaste medewerkers voor ons 
Kindcentrum. Wij zoeken een naar een IKC medewerker/onderwijs assistent. Je wordt 
onderdeel van het Kindcentrum team en werkt nauw samen met andere pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten. Wij zoeken iemand die met ons mee wil bouwen om 
kinderen gedurende de hele dag te laten ontwikkelen in plaats van leren en vrije tijd 
(onderwijs en opvang) gescheiden aan te bieden. Wij noemen dit ontwikkeltijd. De 
werkzaamheden zijn verdeeld over 4 dagen, circa 30 uur per week.  
 
Jij bent: 
Vier uur per week sta je voor de klas. In deze uren begeleid je individuele leerlingen/kleine 
groepen leerlingen en bied je hulp bij lezen, rekenen of expressieactiviteiten. Je observeert 
leerlingen en signaleert eventuele problemen. Ook kun je taken krijgen in het verrichten 
van licht administratieve werkzaamheden zoals bijvoorbeeld nakijken. 
 
Als BSO en TSO-medewerker werk jij met passie en plezier op een locatie. Je hebt affiniteit 
en ervaring met kinderen van 6-12 jaar en bent op de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom IKC’s. Je voelt je zowel in de kinderopvang als in het onderwijs als een vis in het 
water. Je neemt initiatieven gericht op het versterken van de samenwerking tussen 
onderwijs en opvang, zoals bijv. het organiseren van gezamenlijke en op elkaar 
aansluitende activiteiten en het realiseren en delen van inspirerende ruimtes. Je denkt 
graag buiten de lijntjes en bent altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te 
verbinden. Je stimuleert en inspireert je collega’s, je denkt in kansen en uitdagingen.  

 
Durf jij de uitdaging aan om te werken in een functie in ontwikkeling en wil je je voor 
langere tijd verbinden aan ons Integraal Kindcentrum? Geef jij op een inspirerende wijze 
vorm aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen, verbind jij op creatieve wijze het 
formeel en informeel leren van kinderen? Denk niet langer na en solliciteer! 

 
Wij vragen  

• Minimaal een MBO 4 opleiding die kwalificeert om te werken als onderwijsassistent 
en als pedagogisch medewerker. Bereidheid om de opleiding te volgen als 
Gespecialiseerd Medewerker.  

• Kennis van pedagogiek en didactiek gericht op de ontwikkeling van het kind in de 
basisschoolleeftijd 



• Je beheerst de Nederlandse uitstekend in woord en geschrift 
• Je hebt de coachende en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor deze 

functie 
• Kennis van de sociale kaart van Rijswijk 

Wij bieden  

• Meebouwen aan ons IKC 
• Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief 
• Een uitdagende functie in ontwikkeling 
• FiscFree: fiscaal aantrekkelijke aanschaf van een fiets, laptop en telefoon 
• Reiskostenvergoeding en korting op kinderopvangkosten van je eigen kind(eren) 
• Inschaling volgens cao Kinderopvang schaal 7:  bij fulltime dienstverband                   

min. € 2.333,00 – max. € 3.089,00 per maand* 

 

*Ook een dienstverband binnen de cao Onderwijs behoort tot de mogelijkheden. 

Meer informatie  
Meer weten? Hèlen Reumer, Manager Kinderopvang, tel.nr. 06-29409642, vertelt je graag meer. Of 
kijk op; link website Snijders 

 
Solliciteren? 
 
De sollicitatieprocedure bestaat uit een gespreksronde en een dagdeel meedraaien op de groep. 
Kan je niet wachten om ons team te komen versterken, druk op de button “solliciteer” en upload je 
CV en motivatiebrief. 

 
 

 

 


