
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderopvang Harderwijk BV biedt BSO aan voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Alle BSO’s zijn 
gehuisvest in basisscholen binnen Harderwijk.  Ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) en 
vormgeving van de doorgaande ontwikkellijn in nauwe samenwerking met de basisschool staat 
hierbij centraal. 
 
Voor BSO Kleurrijk, in de Willem Alexanderschool, zijn wij per 22 augustus op zoek naar: 
 

pedagogisch medewerker BSO 
8-18 uur 

 

Samen bouwen voor de toekomst 
Voor kinderen is elke dag een ontdekkingstocht. Ook buiten schooltijd is er van alles te beleven en te 
leren. Daarom is BSO Kleurrijk meer dan alleen een plek om te relaxen en te spelen. Het is ook een 
plek waar kinderen nieuwe mogelijkheden ontdekken. De BSO wordt in nauwe samenhang met het 
onderwijs binnen de Willem Alexander vormgegeven. We delen het plein en het speelgoed maar ook 
de gymzaal en andere ruimtes. Samen met de Willem Alexander willen we ervoor zorgen dat ieder 
kind voldoende bouwstenen meekrijgt om de eigen toekomst vorm te geven.  
 
Spreekt de doelgroep je aan en vind jij  het een uitdaging om, samen met de kinderen invulling te 
geven aan een breed, gevarieerd en uitdagend activiteitenaanbod binnen de BSO?  Dan zoeken wij 
jou!  
 
Wij zoeken iemand die: 

• Beschikbaar is voor mimimaal 2 middagen (ma-di van 14.30-18.15 uur). 

• Bereid is om bij ziekte van collega of toenemend kindaantal extra te werken. 

• Bereid is om tijdens schoolvakanties en overige (studie)dagen waarop de Willem Alexander 
gesloten is  hele dagen van 8.30-18.15 uur te werken op de BSO.  

• Zelfstandig de groep kan begeleiden en het een uitdaging vindt om in samenwerking met de 
school een goede invulling te geven aan de doorgaande leerlijn. 

• Een kei is in het, samen met de kinderen, bedenken van uitdagende activiteiten en 
workshops. 

• Een positief uithangbord is voor BSO Kleurrijk, wat betekent dat je zorgt voor bekendheid en 
verbinding met de school en de wijk. 

• Communicatief sterk is. 

• Goed kan samenwerken en reflecteren op eigen handelen. 



 
Wat ga je doen? 

Als pedagogisch medewerker BSO begeleid je groepen kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar die na 
schooltijd ‘thuis’ komen op de BSO. Kinderparticipatie vind je belangrijk. Je sluit aan bij 
wijkgebeurtenissen of schoolactiviteiten en zorgt ervoor dat ouders betrokken zijn bij de BSO. 
 
Wij vragen: 

• Een MBO/HBO-opleiding op Pedagogisch gebied (SPW 3, 4, SPH, onderwijsassistent)   
• In het bezit van een taalcertificaat 3F conform de landelijke richtlijn. 
• Geldig Kinder EHBO certificaat 
 

 
Wat kun je?  

Je weet als geen ander hoe je de kennis en vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar 
kunt stimuleren. Je beschikt over organisatievermogen bent stressbestendig en initiatiefrijk. Je kunt 
zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent daadkrachtig en doortastend.  
 
Wat bieden wij: 

• Een prettige werkomgeving met een goede inwerkbegeleiding en ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling 

• Inschaling CAO Kinderopvang (schaal 6 of 7 afhankelijk van de evt extra taken die je invult 
binnen het team) 

• De mogelijkheid om combinaties te maken met een functie binnen het peuterspeelzaalwerk, 
het onderwijs of de invalpool. Laten we daar samen naar kijken. 

• Regelmatige bijscholing 
 
Per wanneer? 

Na de zomervakantie, per 22 augustus bij de start van het nieuwe schoolseizoen.   
 
 
Reageren: 

Mocht je vragen hebben over de vacature, stel ze gerust aan  
Nel van Vliet, Coördinator SKH 
06-42254082.  
 
Heb je interesse mail dan uiterlijk 27 mei 2022 je CV en 
motivatiebrief naar n.vanvliet@skh-harderwijk.nl o.v.v. vacature Kleurrijk.   
 
Voor deze vacature vindt tegelijkertijd de interne en externe procedure plaats. Bij gelijke geschiktheid hebben 
interne kandidaten de voorkeur.  
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