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Kinderwerker dagarrangementen 
 

21 uur per week  
 
 
 

 
24 uur per week 

 

Krijg je energie van het organiseren van activiteiten voor kinderen? Heb je de passie en het geduld om met kinderen om te gaan? 

Dan komen wij graag met jou in contact! 

 

Kinderwerk is een voorziening in de pedagogische basisinfrastructuur. Onder kinderwerk verstaan wij het sociaal werk met kinderen 

tot 12 jaar dat zich richt op alle kinderen in de buurt, met extra aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie die meer 

ondersteuning kunnen gebruiken. Kinderwerkers opereren altijd vanuit een professionele pedagogische achtergrond en werkwijze. 

Kinderwerkers streven met hun werkzaamheden verschillende doelen na. Veel aandacht gaat uit naar talentontwikkeling en het 

signaleren van zorgelijke ontwikkelingen. Andere belangrijke thema’s zijn onder andere inclusie en participatie, een gezonde leefstijl 

en het ondersteunen van ouders bij de opvoeding. 

 

Wat ga je doen? 

Elk kind verdient een positief toekomstperspectief. Als kinderwerker draag je bij aan positiviteit, ontwikkelingskansen en 

zelfvertrouwen. Via een dagarrangement geef jij aandacht aan een duidelijke dagindeling, ontspanning, gezonde leefstijl en sociale 

vaardigheden. Hierdoor maak jij het mogelijk dat kinderen lekkerder in hun vel zitten en hun prestaties verbeteren. Jij draagt zorg 

voor een uitdagend naschools aanbod voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, die om diverse redenen niet naar een reguliere opvang gaan 

en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

 

Je organiseert een breed scala aan sociale activiteiten, waarbij er veel aandacht is voor spel, creativiteit, cultuur, bewegen en 

gezondheid. De kinderen krijgen veel ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met je collega’s stem je de 

verdeling van de werkzaamheden af en draag je mede zorg voor een optimale samenwerking. Je legt contacten met leerkrachten, 

ouders en kinderen. Je werkzaamheden vinden plaats in de basisschool De Aquamarijn (Almere Haven). De Aquamarijn is een 

multifunctioneel centrum voor iedereen. Het is een uniek gebouw, waarbij basisschool, kinderopvang, welzijn en het 

activiteitencentrum gebruik maken van elkaars faciliteiten, kennis en ervaring.  

  

Wat breng je mee? 

• relevant mbo niveau 4 diploma, bij voorkeur richting sociaal (pedagogisch) werk 

• aantoonbare werkervaring en affiniteit met de doelgroep 

• je hebt ideeën voor kinderactiviteiten en hoe je deze vorm kunt geven voor de leeftijd van 4 tot 12 jaar 

• aanpassingsvermogen, je reageert flexibel op veranderende bezoekerssamenstellingen en je verplaatst je in veelsoortige 

bezoekers 

• mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, om bezoekers te woord te staan en het geven van informatie 

• samenwerkingsbereidheid en collegiale instelling 

• je bent 5 middagen per week beschikbaar, in de vakantie en tijdens studiedagen gelden andere werktijden 

 

Waar kun je op rekenen?  

• een zelfstandige functie in een prettige werksfeer met leuke collega’s 

• salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk in salarisschaal 5, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal 

€ 2.113,- en maximaal € 3.009,- bruto per maand bij 36 uur per week 

• individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto salaris, dat je kunt besteden aan het kopen van extra 

verlof, het volgen van persoonlijke scholing en/of het uitbetalen van extra salaris 

• als werkgever investeren wij in jouw ontwikkeling. Het Loopbaanbudget is een bedrag van 1,5% van je salaris dat door de 

werkgever beschikbaar wordt gesteld 

 

Enthousiast geworden? 

Dan horen we graag van je! Solliciteer via www.werkenbijdeschoor.nl met je motivatiebrief en cv. Wil je eerst meer weten over deze 

vacature? Neem dan contact Els Spraakman, Teamleider Kinderen,  
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via tel: 06-52420106. Wij vragen om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij een uiteindelijke aanstelling. 

De vacature blijft openstaan totdat deze vervuld is.  

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd in– en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne sollicitanten voorrang. 

 

De Schoor, Welzijn in Almere 

Werken bij De Schoor betekent werken bij en voor een grote dynamische welzijnsorganisatie in Almere. Met circa 250 collega's en 

750 vrijwilligers zet je je in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere.  

Meer informatie vind je op www.deschoor.nl. 

  

 

 


