
 
Algemeen profiel de Vindplaats 

 

De Vindplaats is een nieuw kindcentrum voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar. We werken vanuit verschillende disciplines (opvang, onderwijs en zorg) 
voor alle kinderen uit de buurt omdat we geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen 
meedoet en voor iedereen plaats is. Dus kijken we naar hoe we de opvang en het onderwijs zo 
kunnen vormen dat ieder kind kan meedoen. Wij hebben ons in onze visie laten inspireren door het 
gedachtengoed en de praktijken van Stevens, Jenaplan, OGO, Freinet en Reggio Emilia. 
 
In de Vindplaats: 
Werken we samen met ruime blik, open houding, elkaar stimulerend, helder communicerend, met oog voor de 
omgeving en vooral met hart en ziel en plezier aan blije en nieuwsgierige kinderen die: 

- Aangeven wat ze willen en wat ze kunnen 
- Die kritische en nieuwsgierige vragen blijven stellen 
- Die zelf met initiatieven komen 
- Die hun eigen gedrag kunnen sturen 
- Die vragen: doe je ook mee? 

 

Als professional: 

- Ben je bekwaam in je eigen vakgebied (kinderopvang, onderwijs of zorg). 

- Kun je je eigen expertise verwoorden en zichtbaar maken. 

- Herken je en erken je de meerwaarde van de professie van anderen. 

- Kun je je eigen vakkennis in andermans werkgebied integreren en leemtes overbruggen. 

- Draag je bij aan de gezamenlijke visie. 

- Heb je een lerende en onderzoekende houding. 

- Ontwerp en ontwikkel je materiaal voor o.a. spelen en leren. 

- Werk je doelmatig, planmatig en maak je je aanpak transparant. 

- Werk je samen met andere professionals, ouders en kinderen. 

- Volg je samen met collega’s de ontwikkeling van de kinderen. 

- Beschik je over effectieve communicatieve vaardigheden. 

- Heb je kennis van nieuwe ontwikkelingen voor samenwerken, spelen en leren en past deze toe. 
 

Binnen de Vindplaats: 
- Stel je de ontwikkeling van de kinderen voorop en combineer je een kindgerichte pedagogiek 

met activerende didactiek. 

- Draag je bij aan gezamenlijke resultaten door je eigen kwaliteiten en belangen af te stemmen met 
die van het team. 

- Ben je bewust van anderen, je omgeving en jouw eigen invloed daarop, en je laat merken dat je 
de gevoelens en behoeften van anderen (h)erkent en heb je een open houding. 

- Signaleer je kansen in de samenleving/buurt en neem je verantwoorde risico’s om daarnaar 
te handelen. 

- Heb je het vermogen om iets nieuws te scheppen of originele oplossingen voor problemen te vinden. 

- Ben je nieuwsgierig: je stelt vragen, onderzoekt vooronderstellingen en wilt dingen te weten komen. 

- Handel je op een moreel verantwoorde wijze en op basis van algemeen aanvaarde sociale en 
ethische normen. En neem je verantwoordelijkheid voor je handelen, en spreekt anderen aan op hun 
verantwoordelijkheid. 

 

Doe je ook mee? 
 
Spreekt dit je aan, ben je een pionier en vind je het leuk om in een interdisciplinair team te werken, 
neem dan vooral contact met ons op. 


