
 

Vacature 
 

Ben jij ons 

zorgzame talent? 

Pedagogisch medewerker BSO+ 

Stichting Kindcentrum Nunspeet biedt professionele kinderopvang binnen de 
gemeente Nunspeet. 
 

Over de vacature 
SKN beschikt over een BSO+ voor kinderen die gebaat zijn bij de rust en aandacht in een kleine groep, 
waar er meer aandacht is voor de begeleiding van ieder kind. Deze kinderen worden opgevangen in een 
eigen binnen- en buitenruimte. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen en er is een begeleider van 
SKN en een jeugdzorgmedewerker aanwezig. De opvang bestaat voornamelijk uit vrijetijdsbesteding, 
maar er kan ook aan persoonlijke doelen gewerkt worden.  
 
Wie zoeken wij? 
Een enthousiaste flexibele pedagogisch medewerker voor de buitenschoolse opvang die hart heeft voor 
kinderen in de +groep. Jij weet een vertrouwde omgeving te creëren waar kinderen zich thuis voelen en 
waarin hun behoeften herkend worden. Je bent zorgzaam en je helpt de kinderen om vaardigheden te 
ontwikkelen die belangrijk zijn voor hun toekomst.  
 
Wie ben jij? 

✓ Je bent betrokken bij en geduldig met kinderen van 4 t/m 12 jaar met een zorgvraag.  
✓ Je bent 3-5 middagen per week beschikbaar; afhankelijk van de dag start de middag om 11:30 

of 14:00. Tijdens de schoolvakanties ben je hele dagen beschikbaar. 
✓ Je bent creatief in het bedenken van activiteiten.  
✓ Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.  

✓ Je bent gemotiveerd, zorgzaam, empathisch en je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 
✓ Je bent bereid om up-to-date te blijven over diverse methodieken en ontwikkelingen. 

✓ Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. 
 
Opleidingseisen 
Je hebt een afgeronde kindgerichte opleiding op MBO-4 of HBO niveau conform de eisen van de CAO 
Kinderopvang. Werkervaring met kinderen met gedrags- of ontwikkelproblematiek is een pré. 

Wat biedt SKN? 
✓ Uitdagende werkplekken in een prettige werksfeer met professionele collega’s.  

✓ Contract 9-25 uur, salaris conform CAO Kinderopvang.  
✓ Een inspirerende werkomgeving die voelt als thuis. 

✓ Diverse trainingen en ontwikkelingsperspectief. 
 
Contactinformatie  
Herken jij jezelf hierin? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 7 april 2023 naar 
info@kindcentrumnunspeet.nl t.a.v. Jolanda Hupse. 
 


