
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentvolle en energieke pedagogisch medewerker BSO 

 
In november 2019 is onze BSO verhuisd naar een nieuwe grote locatie in de bloemenbuurt in 

Almere in een voormalig schoolgebouw, waarbij wij alle kinderen een activiteitenaanbod doen, 

die passen bij hun interesse en/of talenten. Onze visie is geïnspireerd op de meervoudige 

intelligentie theorie van Howard Gardner. Elk kind heeft eigen talenten en interesses en op 

onze BSO kunnen ze ook die talenten kwijt die op school niet allemaal worden aangesproken.  

 

Zo hebben wij een eigen grote gymzaal voor sportlessen, een bouwplaats/lab, een studio 

waar kinderen leren fotograferen, filmen, bewerken en programmeren of muziek editen en/of 

opnemen, een theater, een kleuterhonk, een 9+ ruimte, een chillplek, een atelier en een 

keuken.  

 

Onze kinderen kiezen elke dag opnieuw waar zij willen spelen, leren en/of ontdekken. Voor al 

deze vaardigheden hebben wij een eigen groepsruimte ingericht. Daarnaast hebben we per 

maart 2022 een prachtige buitenruimte, waar ruimte is voor ‘natuurlijk’ spelen. 

 

Waar ligt jouw talent of interesse? Bijvoorbeeld: koken, techniek, fotograferen, proefjes doen, 

sport, natuurbeleving? Of waar wil je je beter in bekwamen en wil je samen met de kinderen 

gaan uitbouwen? Nog een leuke aanvullende cursus of opleiding doen om jouw kennis te 

verdiepen of verbreden, door ons betaald? Bij ons kan en mag dat!  

 

Naast het begeleiden van activiteiten in een groepsruimte naar keuze, bouw je ook nog een 

band op met je eigen vaste groep mentorkinderen, waar jij dagelijks een fruitmoment mee 

deelt. 

 

Ben jij die vrolijke collega die lachend onze kinderen van school haalt met de bakfiets, lopend, 

met de BSO-bus (stint) of auto? En van elke dag een feestje maakt? En echt op een ander 

soort BSO wilt werken, dan je misschien al kent…. Laat gauw van je horen! 

 

Er is misschien ook een mogelijkheid om in de ochtenden op een voorschool te werken en in 

de middag op de BSO, zodat je meer uren op contract kunt krijgen. Hiervoor is een 

pedagogisch diploma op MBO niv 3 of 4 óf een HBO opleiding vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wij zoeken iemand die: 

 

- In het bezit is van een afgeronde MBO of HBO opleiding die kwalificeert 

om als pedagogisch beroepskracht werkzaam te mogen zijn op een 

BSO; (Wist je dat met zoveel verschillende soorten opleiding bevoegd 

bent om op de BSO te werken? Check je diploma via de QR code.) 

 

- Een teamplayer, die niet alleen de kinderen, maar ook de collega’s enthousiasmeert 

voor jouw bedachte activiteiten; 

 

- Niet schuw is en out of the box durft te denken; 

 

- Bij voorkeur een rijbewijs heeft ; 

 

 

Wij bieden: 

- Een uitdagende en deels zelfsturende baan in de kinderopvang als pedagogisch 

beroepskracht op onze BSO (uren in overleg); 

-  

- Verschillende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen; 

-  

- Een gezellig divers team met zowel mannen als vrouwen; 

 

- Een werkgever die het net even allemaal een beetje anders doet dan anderen, dat 
voel je als je eenmaal binnen bent. Maar die jou en de kinderen als hoogste prioriteit 
heeft; 
 

- Groepsbudget voor de door jouw bedachte activiteiten; 
 

- Veel extraatjes met de feestdagen, kerstpakket, feestjes (je wordt gezien en zeker 
gewaardeerd!); 
 

- Salaris volgens de CAO Kinderopvang schaal 6, maximaal € 2.887,- o.b.v. 36 uur per 
week. 
 

Soort dienstverband: Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband. (80% van onze 

medewerkers zijn al in vast dienst, dat vinden we heel normaal.) 

 

Enthousiast geworden naar aanleiding van bovenstaande. We zijn ook erg benieuwd naar jou! Waar 
word jij blij van? Heb je wensen of ambities? We horen het graag.  

Mail ons een C.V. en motivatie met wat je aanspreekt in de vacature en/of onze visie naar info@ikky.nl . 
We kijken uit naar jouw sollicitatie en om je te ontmoeten. Meedraaien op de groep is onderdeel van de 

sollicitatieprocedure, zo krijg je zelf ook een goed beeld over wat wij anders doen dan anderen. 😊 

Tip: Volg ons op social media, dan krijg je een idee van wat wij allemaal doen en beleven. 
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