
 

 

 

 

 

Pedagogisch Talent gezocht BSO Ikky (20-27 uur) 

 

Ben jij of ken jij iemand die sportief, creatief, muzikaal of juist kennis heeft op het gebied van natuur 

en/of scheikunde? Of juist graag bezig is in de keuken? Dan is BSO Ikky op zoek naar jou! 

Wij zoeken een nieuwe pedagogisch medewerker binnen ons team die graag zijn talent wil inzetten 

voor de kinderen bij ons op de groepen. Zo hebben wij een eigen grote gymzaal voor sportlessen, 

een bouwplaats, 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.  

Naast het begeleiden en organiseren van activiteiten in een groepsruimte, bouw je ook nog een band 

op met je eigen vaste groep mentor kinderen. 

Dus ben jij die persoon, met een hart voor kinderen, die lachend onze Ikky kinderen van school haalt 

met de bakfiets, lopend, met de BSO-bus of auto? En van elke dag een feestje maakt? En echt op een 

ander soort BSO wil werken, dan je misschien al kent…of heb je misschien eerst wat vragen? Reageer 

dan nu! 

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 opleidingen je bevoegd bent om op de BSO te werken? Check je diploma via de 

website van “Kinderopvang werkt!”); 

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

jouw bedachte activiteiten; 

• Die out of the box durft te denken; 

• Bij voorkeur een rijbewijs heeft; 

• Die 20-27 uur wil werken (uren in overleg). 

 

 

Lees gauw verder! 

 

 

 

 

 



Wij bieden jou:  

• 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 warm en gezellig team; 

• 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 jou bedachte activiteiten; 

• Veel extraatjes met de feestdagen, kerstpakket, feestjes (je wordt gezien en zeker 

gewaardeerd!); 

• Salaris volgens de CAO Kinderopvang schaal 6, maximaal € 2.979,- o.b.v. 36 uur per week.  

Soort dienstverband:  

Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband (80% van onze medewerkers zijn al in vaste dienst, 

dat vinden wij heel normaal). 

 

Ben jij enthousiast geworden en heb je interesse naar aanleiding van al het 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 cv en motivatie met wat je aanspreekt in de vacature en/of onze visie naar Isabella 

Kiebert (leidinggevende BSO) via 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. (Youtube, 

Facebook en Instagram) 

 


