
Meewerkend leidinggevende 
kinderopvang Amsterdam-West (28 
uur 4 dagen pw) 
Pragmatische en doortastende collega gezocht voor ons 
enthousiaste team van de locatie Amsterdam-West! 

Ben jij een leidinggevende met pedagogische ervaring? Sta je open voor een  uitdaging en 
geniet je ervan om op de groepen mee te draaien?   

Over ons  

De Vlinderboom op school biedt op 5 locaties in Haarlem, Alkmaar, Oudorp, Zaandam en 

Amsterdam antroposofische kinderopvang aan op vrijescholen in de vorm van 

buitenschoolse opvang en peutergroepen. Wij bieden op onze kleinschalige en inspirerende 

locaties de kinderen een fijn ‘tweede thuis’. Zo werken we met biologisch- (biodynamische) 

producten en natuurlijke, duurzame materialen. Als leidinggevende voor locatie Amsterdam 

ondersteun je de pedagogisch medewerkers en ben je aanspreekpunt voor de ouders en 

docenten van de school. Daarnaast ben je de verbindende schakel tussen directie en de 

werkvloer.    

De Vlinderboom op school is uniek omdat wij de kinderen een ‘tweede thuis’ in hun eigen 

vertrouwde omgeving bieden. Hierdoor staan we in nauw contact met de docenten, waardoor 

we de kinderen een optimale ondersteuning kunnen bieden bij hun ontwikkeling.  

De antroposofische pedagogiek staat bij ons centraal. Hoe vertaalt zich dit? We zijn veel in 

de natuur, geven ritme aan de dag (afwisseling tussen rust en activiteit) en bewegen mee 

met de seizoenen. We prikkelen de fantasie van de kinderen door ze te laten spelen met 

natuurlijke (spel)materialen.  

Wat ga je doen?  

Als leidinggevende bij de Vlinderboom ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de 

locatie. Je bent een bevlogen en enthousiast persoon die stevig in zijn/haar schoenen staat 

en die graag met kinderen werkt.  Je kan structuur en veiligheid bieden, je hebt een goed 

overzicht en bent zelfstandig. Er is een stevig zelfsturend team, waar je mee kan bouwen in 

de toekomst. Jouw dagen zullen o.a. bestaan uit het begeleiden en motiveren van de 

pedagogische medewerkers, het vertalen van de algemene beleidsplannen naar de locatie 

specifieke opvang, controle op uitvoering eisen GGD en het bijhouden van de RIE   

Daarnaast heb je een meewerkende rol op de opvang, ben je betrokken bij de kinderen en 

sta je in nauw contact met de school en de ouders van de kinderen.  

Als leidingevende van de Vlinderboom heb je een grote verantwoordelijkheid. Je wordt hierin 

ondersteund door jouw collega’s op andere locaties en het overkoepelende team van de 



Vlinderboom. We geven je hierin de vrijheid en het vertrouwen om eigen, passende 

beslissingen te maken.  

Wie zoeken wij?   

Ben je communicatief vaardig, initiatiefrijk, empathisch, daadkrachtig en zie je de 

meerwaarde van het mee werken op de groep? Dan zijn we op zoek naar jou!  

Jouw profiel:  

• Een afgeronde hbo-opleiding; 

• Aantoonbare leidinggevende ervaring; 

• Aantonbare ervaring in het pedagogisch werkveld; 

• Kennis van kinderopvang wet en regelgeving; 

• Je voelt je aangetrokken tot de antroposofie of je hebt een vrijeschoolachtergrond. 

 

Wat bieden wij jou!   

Een afwisselende en verantwoordelijke baan in een antroposofische omgeving, waarbij je 

tevens het contact met de kinderen op de groep houdt, de Vlinderboom directie, ouders en 

schoolleiding. Een combinatiefunctie van leidinggevende en pedagogisch medewerker. Een 

inspirerende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief.   

De arbeidsvoorwaarden:  

• Salaris conform CAO Kinderopvang in schaal 9 (€3.192– €4.252 bruto/36 uur per 1 

april 2023) – inschaling is afhankelijk van jouw werkervaring; 

• 3% eindejaarsuitkering en 8% vakantiegeld.  

• Overuren  worden op verzoek maandelijks kunnen uitbetaald; 

• Ontwikkelingsmogelijkheden in de Vlinderboom Academie; 

• Kansen om je te ontwikkelen in de organisatie; 

• Gegarandeerd vrij met kerst en twee weken in de zomervakantie;  

• Goede secundaire voorwaarden, zoals stevige pensioenregeling, aantrekkelijk 

fietsplan, thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding (volledige vergoeding voor 

reizen met OV); 

• Cursusbudget om te besteden aan bijscholing; 

• Laptop en telefoon worden verstrekt 

 

Ben jij onze nieuwe collega? Verras ons dan met een bondige en pakkende motivatie 

en je cv!  

Wil je meer weten over de functie of meteen solliciteren stuur dan jouw motivatie en cv naar 

Jana van den Hooff via J.vandenhooff@devlinderboom-opschool.nl of bel of stuur een 

whatsapp naar 06-36 42 51 88  

De sollicitatie bestaat uit verschillende rondes.  
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