
Vacature pedagogisch medewerker BSO Kinderopvang Kids Okay 

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker die ons team op de BSO komt versterken.  

Een pedagogisch medewerker die graag op avontuur gaat in de wereld is bij ons aan het juiste adres! 

Op onze BSO zijn er namelijk een vijftal werelden van waaruit wij steeds uitdagende activiteiten en 

workshops organiseren. Werk jij net zoals ons met hart en ziel om voor kinderen een fantastische 

middag te organiseren? Lees deze vacature dan snel verder en solliciteer! 

Jouw rol als pedagogisch medewerker  

Inspannen of ontspannen na een drukke schooldag? Of allebei? De BSO kinderen mogen zelf 

aangeven of ze aan het programma deelnemen of liever zelf willen spelen. Wanneer ze zelf kiezen 

voor iets dat ze leuk en fijn vinden, zijn ze namelijk meer betrokken en heerst er een prettige sfeer.  

Elke dag weer kunnen kinderen op ontdekkingsreis binnen de kunstwereld, de ontdekwereld, de 

buitenwereld, de beweegwereld of de culinaire wereld. Samen met de kinderen en collega’s maak je 

er een onvergetelijke middag van! Of je nu gaat voor tuinieren in de moestuin, koken, schilderen, 

proefjes uitvoeren of bewegen. Jij krijgt bij Kids Okay alle tijd en ruimte om kinderen de aandacht te 

geven, plezier centraal te stellen en jouw kwaliteiten te laten schitteren. 

Werken op een inspirerende werkplek 

Kids Okay bevindt zich in basisschool ‘Onze Bouwsteen’, hierdoor zijn de lijntjes met school kort. 

Momenteel zijn wij ons pedagogische beleid en werkplek aan het vernieuwen waardoor er een 

energieke sfeer heerst. Samen met het team zorg je voor een veilige basis en geef je invulling aan het 

BSO programma. Kortom… je komt terecht in een inspirerende en professionele werkomgeving waar 

je eigen inbreng wordt gewaardeerd. We hechten veel belang aan een leuke en gezellige sfeer, open 

communicatie is hierbij een must.  

Wat bieden wij jou? 

- Per november 2022 een contract voor van 12 uur per week voor bepaalde tijd 

- Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van opleiding en ervaring) 

- Vast en hecht team met gedreven en enthousiaste collega’s 

- Investering in jouw persoonlijke groei middels scholing en pedagogische coaching 

Wat vragen wij van jou? 

Voor onze BSO zijn we op zoek naar een initiatiefrijke collega die vanuit passie en/of talent 

(bijvoorbeeld kunst, techniek, natuur, sport of koken) samen met kinderen dingen onderneemt en 

hen uitdaagt in de ontwikkeling. Uiteraard ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en 

ontwikkeling van kinderen, wat maakt dat we het volgende van je vragen: 

- Je bent in het bezit van een diploma (MBO4 of HBO) die jou kwalificeert om te werken in de 

kinderopvang 

- Je communiceert vlot met kinderen, ouders en collega’s 

- Je beheerst de Nederlandse taal goed 

- Kinder-EHBO/BHV zijn een pré 

Zin om te starten? 

Stuur dan nu jouw unieke sollicitatiebrief en CV naar info@kidsokay.nl!  

 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?  

Neem dan contact op met Christel Thijssen/ Petra Wijtten (managers) of Wendy Coppelmans 

(pedagogisch coach) via info@kidsokay.nl.  
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