
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pedagogisch Medewerker BSO 
Locatie Eelderwolde 

 
 
Wie zijn wij? 
 
Wij zijn skidkinderopvang, een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij bieden 

kinderdagopvang, peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang in 

de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo.  

Wij streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening. Onze medewerkers hebben passie voor hun vak: 
zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen, en zijn zich bewust van de talenten van kinderen. Zij geven 
kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die zij zijn, in locaties die gekenmerkt worden 
door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.  

Voor onze BSO locaties in Eelderwolde (BSO Riethut en BSO Kameleon) zijn wij op zoek naar enthousiaste, 
ervaren pedagogisch medewerkers voor de buitenschoolse opvang voor gemiddeld 9,5 uur per week. De 
mogelijkheid bestaat om deze uren aan te vullen op flexibele basis op één van onze kinderdagverblijf groepen. 

 

Over de functie 
 
Als pedagogisch medewerker BSO ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, 
ontwikkeling en verzorging van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Je begeleidt kinderen, zowel in 
groepsverband als individueel en onderhoudt contacten met ouders/verzorgers. Je organiseert activiteiten gericht 
op de ontwikkeling van de kinderen van verschillende leeftijden. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan 
overlegvormen en deel je de dagelijkse zorg voor de groepsruimte. 
Onze BSO in Eelderwolde werkt regelmatig samen met sportfunctionarissen van de Gemeente Tynaarlo. Dus ben 
je sportief, dan kun je ook hier je ei in kwijt. Ben je meer van het knutselen, spelletjes, uitstapjes naar de speeltuin 
en dergelijke, dan zijn daar ook genoeg mogelijkheden voor.  

 

Wat wij vragen 

 Een afgeronde kindgerichte MBO opleiding, die kwalificeert voor de functie van pedagogisch 
medewerker BSO, (https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/kwalificatie-eisen-
kinderopvang); 

 Ervaring in het werken met de leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar; 

 Beschikbaar maan-, di- en donderdag;  

 Creativiteit en een gezond gevoel voor humor; 
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 Passie voor kinderen en je straalt dit ook uit; 

 Goed kunnen overleggen en samenwerken met collega’s; 

 Een actieve rol in het bedenken en organiseren van activiteiten; 

 Actieve en klantvriendelijke houding in contacten met ouders; 

 Kennis van geldende hygiëne- en veiligheidseisen;  

 Een open en lerende houding. 
 
 
Wat wij bieden 
 

 Werken in een leuke en dynamische organisatie, met enthousiaste en professionele collega’s; 

 Ruimte voor eigen inbreng en ideeën; 

 Mogelijkheid om deel te nemen aan scholing (Kinder EHBO, Gordon, Tink); 

 Een dienstverband voor gemiddeld 9,5 uur per week op de BSO, met de mogelijkheid tot meer uren op 
flexibele basis op één van onze kinderdagverblijf groepen; 

 Werkdagen maan-, di- en donderdag van 14.30 tot 17.00 of 17.30 uur; 

 Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Kinderopvang. 
 
 

Informatie en sollicitatie 
 
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de afdeling P&O, op telefoonnummer 0592-
390204.  
Jouw brief en CV kun je sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. vacature BSO-Eelderwolde/1219. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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