
 
Enthousiaste pedagogisch medewerk(st)er BSO (12 tot 24 uur bespreekbaar) 
 
Binnen onze kleinschalige kinderopvangorganisatie Dribbel, in het gezellige dorp Hoogland 
(Amersfoort), zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerk(st)er voor BSO 
de Berkenboom (maandag t/m donderdag). Ben jij 2 of meer middagen beschikbaar? En heb 
je de kwaliteit in huis om met plezier kinderen in de basisschoolleeftijd uit te dagen en leuke 
activiteiten met ze te ondernemen? Dan zoeken wij jou! 
 
Wat ga je doen? 
Je werkdag start om 13.30 zodat je de middag kunt voorbereiden. Wanneer de kinderen uit 
school komen vang jij ze op en zorg je samen met je collega voor een gezellig tafelmoment. 
Voor ons is BSO vrije tijd. Kinderen mogen daarom zelf kiezen waar zij die middag behoefte 
aan hebben. Om hen uit te dagen bied jij samen met je collega’s iedere dag weer een leuke 
activiteit waarvoor je de kinderen kunt enthousiasmeren. Hiervoor kun je gebruik maken van 
het activiteitenprogramma van DoenKids. Jij valt op omdat je het leuk vindt om actief mee te 
doen en door jouw gevoel voor humor. 
 
Vereisten: 

 Minimaal 2 middagen beschikbaar 
 Een geldig diploma zoals PW 3 of 4, CIOS, activiteitenbegeleider of cultureel werk. 

Voor meer geldige diploma’s, doe de diplomacheck: 
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werknemers/kwalificatie-eis-pedagogisch-
medewerker 
 

Wat wij bieden: 
 Een minimaal dienstverband van 12 uur m.i.v. 1 mei 2022 waarbij je in schoolweken  

2 middagen werkt en in schoolvakanties 2 hele dagen. Ben je 4 middagen 
beschikbaar? Dan praten we al snel over een contract van 24 uur. 

 Salaris (en reiskosten vergoeding) volgens cao kinderopvang; schaal 6 (min €2155,- 
en max € 2935,- gebaseerd op een 36-urige werkweek) 

 Een gezellig team met vaste collega’s en een vaste werkplek  
 De mogelijkheid om uitjes te organiseren in de schoolvakanties 
 Met korting sporten via Bedrijfsfitness Nederland 
 Heb je zelf kinderen? Dan krijg je voorrang op plaatsing én 10% korting bij Dribbel. 

 
Hebben wij je interesse gewekt? Dan komen we graag met jou in contact.  
Vragen? Bel 033-4658963 en vraag naar Monique of Evelien.  
Stuur je sollicitatie naar: bso@dribbel.info   
Neem een kijkje op onze website: www.dribbel.info  


