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We zoeken een pedagogisch medewerker voor onze BSO de Zilvermeeuw voor  
21,75 uur per week. Inzet tijdens schoolweken: 
Maandag  VSO   7.00 -   8.30 uur + NSO 13.00-18.00 uur 
Dinsdag   NSO 13.45 - 17.45 uur 
Woensdag  NSO 13.45 - 17.45 uur 
Donderdag  NSO 13.45 - 17.45 uur 
 
In de vakantieweken van school vragen wij 3 hele dagen per week inzet op de BSO. 
Deze functie is goed te combineren met inzet als sportinstructeur, gymleraar of docent 
muziek/theater/dans. De uren tot 13.00 uur kunnen ingezet worden voor andere werkzaamheden 
(elders) en de middagen werk je op de BSO. Opties voor meer uren zijn eventueel mogelijk in 
combinatie met de flexpool. 
 

Wij zoeken jou! 
Pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang 
BSO De Zilvermeeuw is gelegen in een school met Jenaplanwaarden. Een Jenaplanschool kijkt goed 
naar elk individueel kind, talenten en leerprestaties. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel 
eigen wijze. Wij stimuleren dat elk kind zich zo breed mogelijk ontwikkelt, maar ook de kans krijgt zijn 
of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en ontplooien. De kinderen leren zorg en respect te 
hebben voor zichzelf en alles en iedereen om zich heen.  
 
Enthousiast?  
Wij zoeken een pedagogisch medewerker met de onderstaande competenties: 
• Je kijkt kindgericht en kan inschatten wat kinderen op verschillende leeftijden en 

ontwikkelingsniveaus nodig hebben.  
• Het kind staat voorop,  je kunt kind met de kinderen zijn en een rijke speel/leer omgeving 

creëren.  
• Je bent actief in activiteiten op creatief gebied. 
• Je bent flexibel, creatief en neemt initiatief in het uitwerken en organiseren van thema’s.  
• Je bent in staat om de rust op de groep te bewaken. 
• Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie. 

 
Kwalificaties 
Opleidingsniveau:  
• Minimaal mbo niveau 3. Via de diploma checker kan je zien of jouw diploma kwalificeert 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang 
• Volg je een hbo opleiding en zit je in je laatste jaar dan kan je mogelijk ook werken in de 

kinderopvang, zie de diplomachecker! 
• Heb je bepaalde vaste uren nodig? Geef dit dan aan in je sollicitatie. 

 
Afwijkend opleidingsniveau: 
Heb je een CIOS / ALO diploma of juist een diploma in muziek of theater dan kan de BSO jouw nieuwe 
werkplek zijn. Binnen de BSO mag ook gewerkt worden met bepaalde culturele en sportieve 
diploma’s vanaf mbo 3 niveau. 

Vacature  

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang


 

 
 
Wat bieden wij: 
Uitbetaling volgens cao kinderopvang, schaal 6 pedagogisch medewerker. 
 
Heb je interesse?  
Schrijf dan voor 31 december 2021een motivatie en stuur deze met een cv naar 
werkenbij@kappio.nl. Ingangsdatum 01-03-2022 (bij voorkeur graag eerder starten). 
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