
 

 

 

 

      

Pedagogisch medewerkers (ecologisch pedagoog, coach) (27-36 uur) 

 

Ben je begaan met de ecologische ontwikkeling voor jonge kinderen en wil je deze eigenschap in een 

nieuwe agrarische werkomgeving volledig tot zijn recht laten komen? Dan kan dit wel eens jouw 

nieuwe baan zijn! 

Midden in het groene hart van Montfoort vind je het agrarische kinderdagverblijf Het Bonte Koetje. 
Een kleinschalige opvang met een huiselijke sfeer middenin de weilanden. Er wordt zowel dagopvang 
als BSO aangeboden. 

Door de enorme buitenruimte kunnen de kinderen van alle leeftijden zich heerlijk in de buitenlucht 
vermaken en zich zo volop in de natuur ontwikkelen. Het hechte team 16 medewerkers, zorgt voor 
de ideale omstandigheden hiervoor. Ouders brengen hun kinderen speciaal voor deze bijzondere 
omgeving naar Het Bonte Koetje.  

Wat ga je doen?  

Je bent pedagogisch medewerker op de groep en verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, 
ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen van 0-4 jaar. Je werkt vanuit het verantwoorde 
pedagogisch beleid van Het Bonte Koetje, stimuleert het ontwikkelingsproces van de kinderen en 
creëert stabiliteit en vertrouwen waardoor de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Daarnaast ben je als ecologisch pedagoog en pedagogisch coach het aanspreekpunt voor de ouders 
bij specifieke pedagogische vraagstukken en vanzelfsprekend ben je dat ook voor de collega’s en 
ondersteun je hen in hun dagelijkse werkzaamheden.  

Er ligt een wens om op het gebied van ecologisch pedagogiek ontwikkelingen door te voeren, zoals 
b.v. het organiseren van op maat gemaakte “groene” activiteiten, en op het vlak van kwaliteit; de 
komende tijd een goede stap vooruit te maken. In jouw rol zul je de drijvende en motiverende kracht 
naar collega’s zijn en neem je het voortouw in het opzetten van verbeterplannen.  

Wie ben jij? 

We zoeken een pedagogisch medewerker met een klantvriendelijke houding, goede communicatieve 
en sociale vaardigheden. Daarnaast beschik je over goede pedagogische kennis en begrijp je de 
belangrijke rol die de natuur en natuurbeleving speelt in de ontwikkeling van jonge kinderen.  

 



Verder: 

• Heb je de opleiding HBO Pedagogiek of ecologisch pedagogiek afgerond 
• Ben je gekwalificeerd om als pedagogisch coach te werken 
• Heb je organisatietalent, verantwoordelijkheidsgevoel en heb je een enthousiaste en 

flexibele instelling 
• Ben je ondernemend, zie je kansen, denk je in oplossingen en ben je een aanpakker 
• Heb je sterke communicatieve vaardigheden en durf je collega’s aan te spreken 
• Ben je toegankelijk en heb je een warme persoonlijkheid 
• Heb je affiniteit met het buitenleven en zelfs al ervaring binnen een groene 

kinderopvangorganisatie 
• Stimuleer je kinderen op een betrokken en professionele manier in hun ontwikkeling, kun je 

je goed inleven en heb je kennis van de ontwikkelingsfases van een kind 

Aanbod: 

Naast dat je terecht komt op een unieke locatie middenin de natuur, krijg je een fijn en hecht team 
collega's waarvan de meeste er al langere tijd werken.  

Je krijgt de vrijheid om je functie verder vorm te geven en hier mag je al je creativiteit op los laten.   

We zijn opzoek naar meerdere pedagogische medewerkers op verschillende groepen. 

De inschaling voor deze functie is conform schaal 6 /9 van de cao-kinderopvang, afhankelijk van 
ervaring. 

Krijg je al zin om je kaplaarzen uit de kast te pakken en aan de slag te gaan als pedagogisch 

medewerker (ecologisch pedagoog, coach) in een landelijke omgeving? Dan kijk ik uit naar je 

sollicitatie. Mail je korte motivatie met cv naar info@bontekoetje.nl t.a.v. Lieke van der Hamsvoort. 
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