
Pedagogisch medewerker bij KDV Keizerrijk in Rijswijk  

Wij zijn op zoek naar meerdere leuke, actieve, creatieve, fantasierijke en sportieve  

collega’s. Minimaal 25,5 uur (3 dagen) met een mogelijkheid voor 34 uur.  

Vind je het heerlijk om met kinderen te werken en de talenten van kinderen te ontdekken? Wil jij jou 

talenten inzetten om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling? Ga jij graag naar buiten en met 

de kinderen samen op onderzoek in de natuur? Ben jij een sociaal persoon die tegelijkertijd ook een 

liefdevolle houding heeft? Werk je graag aan je eigen ontwikkeling bij een organisatie die in jou 

investeert?  Als jij deze vragen met een volmondige JA kan beantwoorden dan zijn wij opzoek naar 

JOU! 

Onze prachtige nieuwe locatie ‘Keizerrijk’ bestaat uit een KDV en BSO en vormt samen met de 

Parkrijkschool het ‘Montessori IKC Parkrijk’. We werken samen volgens dezelfde visie. ‘Leer mij het 

zelf te doen’, is het motto van Maria Montessori! Je kunt op een positieve wijze kinderen stimuleren 

en de ruimte geven om zelf te denken, te doen, te ontdekken en om zelf problemen op te lossen. Het 

unieke hier is dat kinderen vanaf 3 jaar en 3 maanden al voor een deel meedraaien in de klas o.b.v. 

de pedagogisch medewerkers. Hoe interessant en uitdagend is dat!  

 

De Lange Keizer is een organisatie waarin het allemaal even nét iets anders gaat dan bij de 

gemiddelde kinderopvang. De ontwikkeling van de kinderen staat centraal en wij doen er alles aan 

om deze vanuit de kinderen zelf te stimuleren. Binnen de organisatie is er een platte 

organisatiestructuur waardoor jouw inbreng gehoord wordt. Daarnaast heerst er een informele sfeer 

waarin er altijd ruimte is voor een grapje en gezelligheid. Ieder kan zijn eigen talenten kwijt en op 

een leuke manier inzetten op het werk! 

Ben jij: - Zelfverzekerd - Sociaal - Flexibel – Creatief 

Heb jij een: - Een mbo 3 of 4 diploma Pedagogisch Werk - Of wil je weten of je diploma geschikt is 

voor de functie van pedagogisch medewerker. Doe dan diplomacheck kinderopvang om te 

ontdekken of je gekwalificeerd bent om in de kinderopvang te komen werken.  

Denk jij dat je de pedagogisch medewerker bent die wij zoeken? Stuur je sollicitatie dan naar 

indra@delangekeizer.nl 

Kinderdagverblijf Keizerrijk  

Parelmoervlinderlaan 100 

2288 HR Rijswijk 

070-2007395 
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