
 

 

Bezoek onze website voor meer informatie: www.komkinderopvang.nl 

 

PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO – mooi en waardevol werk! 
In deze mooie functie laat jij kinderen na schooltijd terecht komen in een veilige en vertrouwde 

omgeving met ruimte en aandacht voor hun eigen verhaal. Onder het motto ‘niets moet’ weet je 

kinderen wel uit te dagen actief bezig te zijn met leeftijdsgenoten door sport, spel en creativiteit. Jij 

bent een luisterend oor, begeleidt, stimuleert en geeft het kind vertrouwen in zichzelf. Het werken in 

de kinderopvang is behalve heel mooi en leuk werk, soms ook een hele uitdaging. Jij wordt hierbij 

binnen KOM ondersteund door onze pedagogisch coaches. Daarnaast krijg jij alle kans om je te 

ontwikkelen en te groeien in je werk en als mens. 

 

Ben jij dé pedagogisch medewerker voor onze BSO die creatief en sportief is, graag 

spelletjes speelt of kookt maar ook een goede luisteraar is? 

 

KOM bij KOM werken! Wij bieden een jaarcontract van 9 - 12 uur per week. 

Ons team van medewerkers is enthousiast, klantgericht en wil zich blijven ontwikkelen. Vanuit een 

open werksfeer leren wij van elkaar en luisteren wij naar de suggesties en wensen van onze klanten. 

In deze functie ben jij inzetbaar op onze BSO’s. Jij bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang 

van BSO-kinderen en krijgt veel verantwoordelijkheid voor de locatie waar je werkt.  

 

KOM wil een sterke binding hebben met haar medewerkers, de kinderen & ouders en écht 

geïntegreerd zijn in de 2 gemeenten (Epe en Heerde) waar zij is gevestigd. Investeren in 

samenwerking met lokale ondernemers, scholen en gemeente vinden wij belangrijk. Daarnaast staat 

groen bij KOM hoog op de agenda. Groen staat voor: gezond, beleven, bewegen en natuur. Maar het 

staat ook voor gezonde voeding, voldoende rust, bewegen, ontdekken, gezonde luchtkwaliteit en 

duurzaamheid. We zijn daarom ook veel met de kinderen buiten om de natuur en omgeving om ons 

heen te ontdekken. 

 

Ben jij onze nieuwe collega?  

Wat wij belangrijk vinden: 

 Dat jij gaat stralen van het bedenken van leuke activiteiten voor de kinderen; 

 Goede vaardigheden in communicatie naar zowel kinderen, ouders en collega’s; 

 Zelfstandigheid, initiatief nemen en zelf met oplossingen komen;   

 Een goede motivatie om je te blijven ontwikkelen en een flexibele opstelling; 

 Een sociale instelling en in staat zijn om in verschillende teams te werken; 

 Het is fijn als je kennis hebt van onze thema’s over groen, maar bovenal dat jij  hierover wilt 

leren en hierin wilt groeien. 

 

KOM Kinderopvang doet net dat stapje meer, ook voor medewerkers!  

Wat KOM jou biedt: 

 Een arbeidsovereenkomst met vast aantal uren. Jouw wensen bespreken we samen.    

 Mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen in jouw werk. 

 Een vitaliteitsaanbod in samenwerking met een coach. 

 Een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

 Een kans om pedagogisch netwerk op te bouwen en goede ervaringen op te doen. 

 Salaris conform de CAO Kinderopvang, schaal 6 (van € 2177 - € 2964 bruto fulltime,  

salarisschaal 1-7-2022). 

 

Welk diploma heb je nodig? 

 Er zijn vele HBO of MBO diploma’s waarmee je kunt werken in de BSO, zoals diploma’s in de sport 

en recreatie, cultuur, activiteitenbegeleiding. Check of jouw diploma voldoet via Diplomacheck 

kinderopvang; 

 Daarnaast zijn benodigd: BHV met kinder-EHBO, Nederlands taalniveau 3F; 

 Wil jij je naast het werken op de BSO beschikbaar stellen voor inval op het kinderdagverblijf dan 

dien je nog de babyscholing en/of VVE te behalen. Mis je nog één van deze certificaten dan kijken 

we samen hoe deze te behalen. Wij hebben binnen KOM onze eigen Piramide trainers. 

 Rijbewijs B en bij voorkeur een eigen auto. 
 

KOM erbij!  

Mail jouw cv en motivatiebrief naar werkenbij@komkinderopvang.nl ter attentie van Nanda 

Teseling en o.v.v. ‘Vacature pedagogisch medewerker BSO’.  

http://www.komkinderopvang.nl/
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
mailto:werkenbij@komkinderopvang.nl

