
 

 

AKROS kinderopvang bouwt mee aan de School of 

Understanding in het hart van AMSTERDAM! 

Wil je bijdragen aan het veranderen van het onderwijs- en opvangsysteem? Het begeleiden 

van leerlingen in hun ontwikkeling tot een zelfbewust mens? Voel je je beperkt in je huidige 

omgeving en zou je graag met een bevlogen team vechten voor de beste opvang denkbaar 

en zelf groeien in dat proces? 

We zoeken per 1 oktober 2018 voor de nieuw te starten preschool 

van de School of Understanding een   

Ervaren Pedagogisch medewerker met een VVE-opleiding 
(25 uur p/week)  
 
die zich graag in een innovatief en spannend avontuur stort, wat veel van je vraagt, maar 

waar je ook heel veel voor terug krijgt. Persoonlijke ontwikkeling, een echte binding met 

kinderen, ouders en collega’s en uitgebreide scholingsmogelijkheden.  

Op de preschool maken kinderen van 2 – 4 jaar spelenderwijs kennis met het onderwijs van 

de School of Understanding. Dit doen wij stapsgewijs en ontwikkelingsgericht.  

We bieden een plek waar: 

• Jouw persoonlijke band met je leerlingen als het grootste goed gezien wordt 

• Je mee kan bouwen aan een nieuw type onderwijs 

• Persoonlijke ontwikkeling voor jou niet een formaliteit maar de praktijk van elke dag 

is 

Wat verwachten wij van jou: 

• Je voldoet aan de kwalificatie eisen uit de cao-kinderopvang en je hebt een VVE-

certificaat, met voorkeur Kaleidoscoop 

• Je leert graag over dit nieuwe concept en je bent in staat dit om te zetten naar 

begeleiding op de groep 

• Je wilt meebouwen aan een innovatief concept waarin we samen de opvang op een 

nieuw niveau tillen 

• Je bent in staat een veilig klimaat te creëren 

• Je kunt flexibel omgaan met veranderingen 

• Je bent stressbestendig 

• Je hebt werkervaring in jouw vakgebied 

• Je kunt jouw enthousiasme overbrengen op de kinderen; passie voor het vak is 

daarom ook onmisbaar. 

  



Ons aanbod: 

• Een contract voor 25 uur per week met werkdagen op maandag t/m vrijdag. In eerste 

instantie betreft het een tijdelijk dienstverband.  

• De mogelijkheid om deel uit te maken van een nieuw schoolconcept waar onderwijs 

en opvang volledig met elkaar zijn geïntegreerd 

• Deelnemen aan scholings- en ontwikkelprogramma’s 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao-kinderopvang 

• Meedenken over alle onderdelen van de organisatie 

• Een ongekend gevoel van voldoening dat je iets bijdraagt 

Ben je enthousiast? 

Mail de motivatie en CV voor 17 september 2018 naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl 

o.v.v. vacaturenummer 201820. 

Over AKROS 
AKROS is actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied van 
Welzijn en Kinderopvang in Amsterdam en omstreken. Vanuit onze kernwaarden 
professioneel, betrouwbaar, betrokken, klantgericht en collegiaal geven wij vorm aan de zorg 
voor de kinderen in onze opvang. 
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