
Vacature stagiaire pedagogisch medewerker 
KDV of BSO (uren en dagen in overleg) 

 
Een fijne, inspirerende en veelzijdige stage met volop mogelijkheden tot leren en ontwikkelen, 
die vind je bij kinderopvang ’t Hummelhuis. We ontvangen je met open armen en hebben zin 
om je op te leiden. Voor het aankomende schooljaar (2021-2022) hebben we op onze locaties 

nog ruimte voor studenten. 
 
Kinderopvang ’t Hummelhuis is een particuliere kinderopvangorganisatie gelegen in de 
gemeente Heerde. We hebben 2 vestigingen waar we kinderopvang (0-4 jaar) en BSO (4-13 
jaar) bieden. Ons team bestaat uit z’n 25 medewerkers.  
 
Onze visie op stage  
Bij ’t Hummelhuis zien wij studenten als professionals in wording en als volwaardig lid van ons 
team. We zijn ervan overtuigd dat jij beschikt over de meest recente en actuele kennis in onze 
branche en staat te popelen om dit in de praktijk te brengen.   
 
Opleidingen 

Wij bieden stageplaatsen voor de volgende opleidingen:  
- Pedagogisch werk niveau 3 & 4 
- PMKE  

Wij bieden geen BBL-stageplaatsen  
 

De begeleiding 
Ons doel is om je zo deskundig mogelijk te begeleiden in jouw leerproces en het uiteindelijk 
volledig zelfstandig functioneren in het beroep. Dit doen we door het creëren van een veilige 
en vertrouwde omgeving waarin alle ruimte is voor jouw ontwikkeling en door het bieden van 
professionele begeleiding. Je wordt begeleid door een van onze pedagogisch medewerkers 
waarmee je samenwerkt op de groep. Zij is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen en geeft 
feedback op de opdrachten vanuit school en op jouw pedagogisch handelen. We nemen de 

tijd voor je en staan uiteraard ook open voor feedback van jou.  
 
Werkzaamheden 
Samen met onze pedagogisch medewerkers draag je de verantwoordelijkheid voor het 
begeleiden en verzorgen van de kinderen in jouw groep. De werkzaamheden die je uitvoert 
zijn afgestemd op jouw persoonlijke situatie en zijn onder andere afhankelijk van het leerjaar 
waarin je zit. Werkzaamheden (kunnen) zijn:   

- Creëren van een veilige en warme omgeving waarin kinderen zichzelf mogen zijn en 
ruimte krijgen om zich te ontwikkelen  

- Begeleiden en verzorgen van kinderen, individueel en in groepsverband  
- (Zelfstandig) ontwikkelen en organiseren van activiteiten  
- Onderhouden van contact met ouders, zowel in real life als via de app Bitcare  

- Actief deelnemen aan (groeps)overleg  
- Zorgen voor een veilig en hygiënisch lokaal  

 
Heb je na het lezen van deze vacature zin om aankomend schooljaar stage te komen lopen 
op een van onze groepen? Tof! Solliciteer direct en wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort. 
Mail je sollicitatiebrief met CV naar info@hummelhuis.nl.  
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