
 

 
Pedagogisch medewerker BSO/VSO 
BSO Partez zoekt nieuwe collega’s! Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en is 

de BSO en VSO helemaal jouw ding? Dan is deze vacature echt wat voor jou!  

 
BSO Partez 
Onze buitenschoolse opvang locatie in Rhoon bevindt zich op hetzelfde terrein waar een 

aantal scholen zijn gevestigd en waar wij kinderen ophalen. We beschikken over een 

grote buitenruimte en in de omgeving vind je veel groen, dus je kunt lekker met de 

kinderen naar buiten! Onze buitenschoolse opvang heeft fijne ruimtes die gezellig en 

huiselijk zij ingericht en beschikt over aparte ruimte om workshops te geven zoals een 

sport en spel ruimte, een keuken om kookworkshops te geven en een ruimte waar je 

bijv. een workshop toneelspelen kunt organiseren. Als je gaat werken op de 

buitenschoolse opvang draai je ook een aantal keer per week de voorschoolse opvang. 

We zoeken nog een pedagogisch medewerker die van maandag t/m vrijdag kan werken. 

Ben je niet alle dagen beschikbaar? Dan bespreken we graag jouw beschikbaarheid en 

komen we vast tot een passende overeenkomst!   

 

Onze locatie is goed te bereiken met eigen vervoer en het OV. Voor de deur hebben wij 

parkeermogelijkheid en op 5 minuten lopen een bushalte.  

 

Wie zoeken wij? 

• Enthousiaste collega’s met een open, nieuwsgierige houding en een flexibele en 

positieve instelling. 

• Een collega die beschikt over een geldig diploma (https://www.kinderopvang-

werkt.nl/check-mijn-diploma) om in de kinderopvang te werken.  

• Een collega die ons pedagogische beleid met warmte en gedrevenheid uit kan 

voeren en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Natuurlijk ben jij 

dol op kinderen, vind je het een uitdaging om ze door jouw aandacht en 

betrokkenheid te zien groeien tot nieuwsgierige, ondernemende kinderen en maak 

jij van elke dag een feestje!  

• Tijdens de vakanties/ studiedagen of schoolsluitingsdagen is de BSO de gehele 

dag geopend, en werk je hele dagen. 

• Een collega die in het bezit is van een rijbewijs heeft onze voorkeur i.v.m. 

brengen en halen van kinderen naar en uit school en het maken van leuke 

uitstapjes. 

 
Wat bieden wij jou? 

• een jaarcontract van 18-24 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband 

en een Bonus van €250,- bruto bij verlengen van je jaarcontract! 

• uitbreiding van contracturen mogelijk wanneer je beschikbaar bent om ook te 

werken bij de dagopvang; 

• een salaris in schaal 6 tussen €2385,- en €3192,- bruto per maand op basis van 

36 uur; 

• Een volledige reiskostenvergoeding als je met het OV reist en een 

kilometervergoeding wanneer je met de auto komt; 

 

We spreken je graag!  

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar: coordinatorbso-por@partez.nl t.a.v. Miriam van 

Eerdenburg dan plannen we snel een afspraak! 
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