
Functieomschrijving Pedagogisch medewerker 
 
Taken 

• Kinderen begeleiden; 

• Kinderen verzorgen; 

• Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden; 

• Ruimten en materiaal beschikbaar houden; 

• Deskundigheid bevorderen. 
 
Verantwoordelijkheden 

• Het begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht; 

• Het scheppen van een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en het stimuleren van 
kinderen door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen; 

• Het begeleiden van kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden; 

• Zorgdragen voor de dagelijkse verzorging van kinderen; 

• Het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen en het hierover rapporteren/ informeren van het hoofd; 

• Het bij kennismaking informeren van ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep; 

• Zorgdragen voor een goed contact met ouders/ verzorgers en het informeren naar specifieke 
aandachtspunten en bijzonderheden van de op te vangen kinderen; 

• Het onderhouden van contact met scholen van de schoolgaande kinderen; 

• Met collega’s afstemmen over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en zorg dragen voor 
een goede samenwerking en een goede overdracht; 

• Deelnemen aan werkoverleg; 

• Het verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en mede zorgdragen voor het beheer, de 
aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris; 

• Het begeleiden en instrueren van, indien op de groep aanwezig, groepsleidsters in opleiding, groepshulpen 
en stagiaires en hierover rapporteren aan het hoofd.  

 
Competenties en vaardigheden 

• Sociaal vaardig; 

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

• Verantwoordelijk; 

• Initiatiefrijk; 

• Flexibel; 

• Zelfstandig. 
 
Functie-eisen 

• Minimaal SPW 3 of vergelijkbaar; 

• Pedagogische kennis; 

• Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 

• Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen; 

• Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind.  
 
Salaris 
Het salaris is conform de CAO MO Groep, schaal 6. Het volgnummer wordt bepaald door ervaring en kwaliteiten.  


