
Pedagogisch medewerker BO-VO m/v 
 

Algemene kenmerken 

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor alle dagelijkse zorg-, opvoedings- en 

begeleidingsaspecten van het verblijf van kinderen/jongeren op het internaat voor schipperskinderen.  

 

Doel van de functie 

Het zorgdragen voor een verantwoord leef- en ontwikkelingsklimaat voor zowel het individu als de leefgroep als 

geheel, op zo’n manier dat op basis daarvan de begeleiding en opvoeding van de kinderen optimaal tot hun 

recht kunnen komen. 

 

Organisatorische positie 

De pedagogisch medewerker ressorteert in hiërarchische zin onder de locatiedirecteur van de locatie waar hij 

deel van uitmaakt. Hij geeft geen leiding aan andere medewerkers 

 

Hoofdactiviteiten 

- Het zelfstandig leiden en begeleiden van de kinderen / jongeren bij het dagelijks 

functioneren op de leefgroep, het onderkennen en begeleiden van en ook het 

interveniëren in het groepsdynamisch proces 

- Het volgen van de ontwikkeling van de individuele kinderen / jongeren 

- Het zorgdragen voor voldoende recreatieve activiteiten voor de kinderen / jongeren ter 

bevordering van hun ontwikkeling in brede zin 

- Het onderhouden van contacten met de ouders van de kinderen / jongeren 

het zorgdragen voor goede contacten met scholen en eventueel andere externe 

- instanties 

- Het mondeling en schriftelijk rapporteren aan de overige teamleden en aan de leidinggevende 

van het team 

- Het verrichten van in het kader van de functie voorkomende financiële, huishoudelijke en 

administratieve werkzaamheden 

 

Profiel van de functie 

Kennis: 

- Minimaal een afgeronde, relevante MBO-opleiding of een, naar het oordeel van de 

werkgever, vergelijkbaar niveau aan kennis en vaardigheden 

- Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen 

- Bereidheid tot (bij)scholing en deelname aan activiteiten ter bevordering van de deskundigheid 

Specifieke functiekenmerken: 

- Affiniteit met kinderen/jongeren; 

- Het verrichten van onregelmatige diensten, inclusief slaapdiensten. 

- Je ben lid van 1 van de reformatorische kerken.  

 

Algemeen 

In de schoolvakanties is Stichting Limena gesloten en zijn de medewerkers vrij 

 

Salariëring 

Salariëring volgens CAO Schippersinternaten (zie CAO Jeugdzorg schaal 6) 


