
 

 

 

 
 

 
 

CKC Drenthe zoekt op korte termijn:   
 

Enthousiaste pedagogisch medewerkers  
voor de vervangingspool (0-36 uur) 

(regio Midden-Drenthe) 
 

CKC Drenthe werkt met een eigen vervangingspool. Het gaat hierbij om zowel 

langere vervangingen als kortdurende vervangingen. Je bent flexibel inzetbaar, 
waarbij de vooraf afgesproken uren leidend zijn voor je beschikbaarheid. 

Uiteraard wordt de CAO Kinderopvang gevolgd.  
Vanuit de vervangingspool krijg je de kans om de kindcentra goed te leren 

kennen en te ervaren waar jij goed op je plek zit! Je komt als eerste in 
aanmerking voor vacatures op formatie die op de kindcentra van CKC Drenthe 
ontstaan. 

 
We bieden: 

✓ Een baan tot maximaal 36 uur per week, schaal 6 CAO Kinderopvang; 
✓ Een tijdelijk contract voor 1 jaar, bij een goede beoordeling wordt deze na 

een jaar omgezet in een contract voor onbepaalde tijd; 

✓ Professionaliseringsmogelijkheden en begeleiding door de leidinggevende 
van de vervangingspool en pedagogisch coach; 

✓ Deelname aan scholing (VVE, 3F taalniveau Nederlands, Werken met 
baby’s, Kinder-EHBO) 

 

We zoeken enthousiaste pedagogisch medewerkers die: 
➢ Willen bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele, lerende 

organisatie; 
➢ Flexibel willen werken; 
➢ Beschikken over een diploma van een kindgerichte opleiding op MBO en/of 

HBO-niveau die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker; 
➢ In het bezit zijn van een VVE diploma en 3F taalniveau Nederlands (of 

bereid om deze te behalen); 
➢ Minimaal twee dagdelen per week beschikbaar zijn; 
➢ Professioneel en vaardig zijn in het begeleiden en verzorgen van kinderen; 

➢ Enthousiast, betrokken, flexibel en samenwerkingsgericht zijn; 
➢ Oog hebben voor de ontwikkeling & het welzijn van kinderen  

 
Interesse? 
Voor meer informatie over CKC Drenthe en haar kindcentra, ga naar 

www.ckcdrenthe.nl. We maken graag een afspraak met je voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.  

Hebben we je interesse gewekt? Reacties met CV kunnen gemaild worden naar 
hrm@ckcdrenthe.nl. 
 

CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op 

30 kindcentra in Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, 

Noordenveld en Midden-Drenthe. Onze kindcentra hebben elk hun 

eigen karakter, maar delen de ambitie om toonaangevend te zijn. 

Het kind staat centraal bij alles wat we doen. Wij hebben oog voor 

het kind en versterken dit door oog te hebben voor ouders, sociale 

partners en onze eigen collega’s: Oog voor iedereen! Als 

pedagogisch medewerker maak je deel uit van het gehele 

kindcentrumteam en werk je samen met collega’s uit de 

onderwijsgroepen aan een aanbod in opvang en onderwijs voor alle 

kinderen binnen het kindcentrum. 
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