
                                                                                           
Niet de juiste papieren? Volg bij ons een EVC-traject!  

 

Varabo in het kort 

Varabo Kinderopvang is een jong organisatie, waar we veel aandacht besteden aan 

goede pedagogische kwaliteiten. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving en 

een tweede huis, waar ze zich kunnen ontwikkelen en waar ze gestimuleerd worden 

optimaal gebruik te maken van hun talenten. 

Ons slogan luidt: ‘Goede pedagogische kwaliteiten maken hét verschil!’ 

 

Op ons locatie beschikken we over een bibliotheek en atelier. Tevens hebben we 

een groen buitenruimte waar we graag met de kinderen tijd doorbrengen. Van 

spelen met modder en de fietsjes tot aan het verzorgen van onze moestuin. 

We zijn een sprankelende kinderopvangorganisatie, waar we niet alleen oog hebben 

voor het pedagogische, voor de kinderen en ouders maar ook voor onze 

medewerkers! Een fijne werksfeer en plezierig samenwerken vinden we een must! 

 

Voor wie is dit traject?   

Wil jij aan de slag in de kinderopvang, maar heb je hiervoor niet het juiste diploma? 

Wij hebben de oplossing voor je! Middels een speciaal EVC-traject (Erkenning van 

Eerder Verworven Competenties) is het mogelijk om de juiste papieren te behalen! 

We investeren graag tijd en energie in je en leiden je graag op tot gediplomeerd 

pedagogisch medewerker! 

 

Heb je affiniteit met bovenstaande taken, minstens MBO 3 of HAVO/VWO werk- en 

denkniveau, én heb je minimaal 2 jaar relevante werkervaring met kinderen 

(bijvoorbeeld als oppas/nanny, au pair of in een vergelijkbare functie in het 

buitenland)? Dan kun je mogelijk deelnemen aan het EVC-traject. Kandidaten van 

alle leeftijden en achtergronden zijn welkom om zich voor dit traject aan te melden. 

Wel vragen we een goede kennis van de Nederlandse taal. Twijfel je over je ervaring 

of taalniveau? Dan kun je gerust contact opnemen met ons!   

 



Wat houdt het EVC-traject in? 

Je gaat aan de slag met het opbouwen van een portfolio waarin alle competenties 

worden verzameld. Je loopt daarnaast mee om aanvullende ervaring op te doen en 

aanvullend bewijs te verzamelen. Naast de begeleider vanuit het EVC-bureau krijg 

je ook vanuit Varabo Kinderopvang de nodige begeleiding tijdens dit traject. Zo 

krijg je een praktijkbegeleider. Dit is een pedagogisch medewerker van de vestiging 

waar je tijdens het traject werkt. Je praktijkbegeleider helpt je om je de visie en 

werkwijze van Varabo Kinderopvang eigen te maken en ondersteunt je waar nodig 

bij de opdrachten. Ook hebben we binnen Varabo Kinderopvang een pedagoog én 

een coach in dienst, zij staan voor je klaar om één op één gesprekken met je te 

hebben en tijdens het traject jou daar waar nodig te begeleiden! 

 

Wat bieden wij gedurende het EVC-traject? 

- Tijdens het EVC-traject ontvang je een leer-werk arbeidsovereenkomst die 

na diplomering wordt omgezet in een éénjarig contract, daarna krijg je een 

onbepaald tijdscontract van ons. 

- Je werkt minimaal 20 uur. Afhankelijk van je ervaring word je formatieve 

inzetbaarheid bepaalt. 

- Het traject duurt ca 3 maanden en we sluiten een studieovereenkomst af. 

- Tijdens het EVC-traject start je in functieschaal 5. Zodra jou EVC-traject 

succesvol is afgerond word je, conform cao-kinderopvang in functieschaal 6 

ingeschaald. 

- Verschillende doorgroeimogelijkheden binnen Varabo Kinderopvang. 

 

Wat bieden wij onze Varabo-toppers? 

- Werken in een leuk en betrokken team. 

- Een attentie tijdens verjaardagen, jubilea, dag van de pm-er, sint, kerst en bij 

in- en uitdienst treding. 

- Wij werken met een coach en pedagoog, zij maken graag samen met je een 

persoonlijk ontwikkelingsplan, als je daar behoefte aan hebt. Zo maken we 

de afspraken concrete, zodat jij je kan blijven ontwikkelen. 

- Dagelijks een gratis lunch en vers fruit. 

- Wekelijks kun je genieten van een gezonde smoothie. 

- Minimaal 2 keer per jaar hebben we een leuk personeelsuitje!  

 

Hebben we je nieuwgierig gemaakt? Neem gerust contact met ons op! 

E-mail: sollicitatie@varabo.nl 

Tel: 06 57 70 00 70 
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