
 

 

 

 

Staat kwaliteit bij jou op de eerste plaats? Ben je op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom 
opvang en onderwijs? Schroom jij niet om gevraagd en ongevraagd advies te geven? Dan ben jij de 
pedagogisch beleidsmedewerker die we zoeken!  
 
Stichting GOO zoekt een: 
 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Locatie: Stafbureau GOO 

Omvang: 32-36 uur 
 
 
Bij GOO geloven we dat de integratie van opvang en onderwijs de toekomst is. Zo realiseren we een 
doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. We creëren een fijne en vertrouwde plek met een 
team van professionele medewerkers voor kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. 

 
Bouw jij mee aan ons pedagogisch fundament?  
Onder leiding van Hoofd Kwaliteit, geef je vorm en inhoud aan ons pedagogisch fundament. Als 
pedagogisch beleidsmedewerker speel je een belangrijke rol in de verbinding tussen opvang en 
onderwijs. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van het 
pedagogisch beleid en je draagt bij aan de beleidsontwikkeling voor- en vroegschoolse educatie. In 
nauw overleg met de teamleiders ben je voortdurend bezig met het verbeteren van de pedagogische 
kwaliteit binnen alle opvangvormen. Je bewaakt hierbij onze eigen GOO-standaarden, de wettelijke 
en gemeentelijke eisen en treedt op als vraagbaak.  
 

Ben jij klaar voor deze uitdaging?  
Is deze functie echt iets voor jou en heb je enige jaren (pedagogische) ervaring in de kinderopvang 
(bij voorkeur in een soortgelijke functie)? Ben je daarnaast communicatief vaardig, werk je proactief 
en ben je ondernemend? Dan is deze functie iets voor jou. We zoeken een collega die bij voorkeur de 
volgende kwalificaties op zak heeft en beschikt over de volgende kwaliteiten: 

• Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau richting pedagogiek, voor de functie van 
pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang (conform wet IKK). Dit is een 
voorwaarde 

• Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen, trends en veranderende 
wetgeving in de kinderopvang 

• Je hebt inhoudelijke kennis van pedagogiek, voor- en vroegschoolse educatie en 
kindcentrumontwikkeling  

• Je kunt relevante wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen vertalen naar 
beleidsinitiatieven 

• Je bent in staat om het pedagogisch beleid te vertalen en over te brengen naar de 
pedagogische praktijk 

• Je kunt goed plannen en organiseren 

• Je kunt op een positieve manier omgaan met weerstand van medewerkers en ziet dit als 
kans om medewerkers mee te nemen en ontwikkelingen beter vorm te geven 

• Je krijgt energie van het schrijven van compacte, creatieve en aansprekende beleidsstukken. 

• Ervaring in en kennis van het primair onderwijs is een pre. 
 

 



 

 

Werken en ontwikkelen  
We bieden jou een leuke en uitdagende baan in een prettige werkomgeving. Je krijgt een contract 
met uitzicht op een vast dienstverband en jouw werkdagen en uren zijn in overleg.  Uiteraard hoort 
daar een passend salaris conform cao kinderopvang bij. Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we 
belangrijk. Daarom krijg je, naast je baan, voldoende ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.  

 
Solliciteren?  
Herken jij je in bovenstaand profiel en heb je interesse? Schriftelijk reacties (motivatiebrief en CV) 
kun je, onder vermelding van vacature pedagogisch beleidsmedewerker, tot uiterlijk 6 januari 2021 
mailen naar Hoofd Kwaliteit Inge van Horen: inge.vanhoren@stichtinggoo.nl  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hoofd Kwaliteit Inge van Horen, 
bereikbaar via telefoon: 06-82 31 67 36 of e-mail: inge.vanhoren@stichtinggoo.nl.  
 
Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. de lockdown is ons streven om de eerste gesprekken te 
voeren op 21 januari 2021 en de tweede gesprekken op 25 januari 2021. 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit 
naar een interne kandidaat.  
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