
 

Vakantiekracht/Pedagogisch medewerker  

 
 
 
 
 

 
  

Ben jij een enthousiaste student en wil je werken als pedagogisch medewerker 
flexpool in ons kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Kan jij niet wachten om 
aan de slag te gaan in je vakgebied? Dan zoeken wij jou! 

Je wilt juist alleen in de schoolvakanties werken of kan naast je studie ook af een toe tijdens 
schoolweken beschikbaar zijn. Omdat je zelf je beschikbaarheid aangeeft, heb je een flexibel 
arbeidspatroon wat je kan afstemmen op je eigen mogelijkheden. 

Naast dat je lekker wat bijverdient, doe je meteen relevante werkervaring op wat aansluit op jouw  
opleiding. 

Er staan als flexmedewerker is een speciale kwaliteit. Je weet de connectie met de kinderen te maken 
ook al ken je ze niet allemaal. Je werkt binnen de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang van 
Kappio in de regio’s Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en West-Friesland. Het gebied van 
inzetbaarheid wordt afgestemd op je woonplaats. 

Omdat van een flexpoolmedewerker verplichte bereikbaarheid op beschikbare dagen gevraagd 
wordt, hebben wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor deze groep medewerkers. Meer 
informatie hierover lees je bij ‘wat bieden wij!’ 

Opties: 
Flexpool medewerkers met een oproepovereenkomst 
Je hebt zelf regie op de beschikbaarheid die je aangeeft en hierdoor de optie om bepaalde periodes 
meer, minder of niet te werken. Ben je wisselend beschikbaar doordat je alleen in vakanties kan 
werken of niet elke week inzetbaar bent dan past deze overeenkomst bij jou. 
 
Flexpool medewerkers met vaste uren 8 tot 36 uur per week 
Op basis van het aantal dagen dat je beschikbaar bent per week krijg je vaste uren op contract. 
 

2 dagen beschikbaar en inzetbaar 8 uur op contract 
3 dagen beschikbaar en inzetbaar 16 uur op contract 
4 dagen beschikbaar en inzetbaar  24 uur op contract 
5 dagen beschikbaar en 4 dagen inzetbaar 27 uur op contract 

Kan je een vaste beschikbaarheid bieden en/of heb je een vast aantal uren per week nodig dan past 
deze overeenkomst bij jou. 
 
Wat bieden wij: 
• Een salaris (schaal 6 pedagogisch medewerker conform cao) minimale uurloon €13,96 
• Arbeidsvoorwaarden conform cao kinderopvang: 

- Vakantietoeslag 8% van het jaarloon die wordt betaald in mei. 
- Eindejaarsuitkering 3% van het jaarloon die wordt betaald in december. 
- Tegemoetkoming kosten zorgverzekering € 8,- per maand bij een basisverzekering en € 16,- 

per maand bij een aanvullende verzekering 
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden speciaal voor de Flexpoolmedewerkers Kappio: 

- Reiskostenvergoeding op basis van € 0,19 per kilometer vanaf 5 km enkele reis. 
- Uitbreiding van de uren per week met flexibiliteitsuren voor de beschikbaarheid die geboden 

wordt. Voor deze uren wordt geen arbeid geleverd.  
 

Bij 2 dagen beschikbaar 1 extra uur per week  
Bij 3 dagen beschikbaar 2 extra uren per week  
Bij 4 dagen beschikbaar 3 extra uren per week  
Bij 5 dagen beschikbaar 4 extra uren per week  

 
- Bij reistijd van een uur of meer wordt een extra uur werktijd toegekend. 

Vacature 



 

 
 
 
Kwalificaties 
Opleidingsniveau / Vereisten:  
• Volg je een hbo opleiding en heb je minimaal 50% tot 75% van de totale studiepunten behaald of 

zit je in je laatste jaar dan kan je mogelijk ook werken in de kinderopvang, zie de diplomachecker 
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang  of neem contact met ons op 
wat de mogelijkheden zijn! 

• Eigen vervoer is een vereiste doordat onze locaties verspreid door de Noordkop zitten. 
 

 
Heb je interesse?  
Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een cv voor 26-06-2022 naar werkenbij@kappio.nl 
 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
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