
 

 
Piep, zei de muis, 

Wordt ‘t Veldmuisje jouw nieuwe werk-(t)huis? 
 

 

 

Pedagogisch Medewerker BSO 
 

Pedagogische professional  
 

Kinderopvang ’t Veldmuisje groeit. Meer vestigingen, nieuwe kinderopvangconcepten: het bruist 

volop bij ons. Om te zorgen dat onze BSO blijft bruisen zijn we op zoek naar een nieuwe collega. 

Wij zoeken een Pedagogisch Medewerker BSO die er energie van krijgt om zelfstandig allerlei 

uitdagende programma’s voor de kinderen te bedenken en uit te voeren. Ben jij een pedagogische 

professional die (samen met de kinderen) vernieuwende activiteiten neer kan zetten? En vind je 

het leuk om in te stappen bij een groeiende organisatie die je veel ontwikkelingskansen biedt? Dan 

willen wij heel graag met jou praten over deze leuke baan! 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn kinderopvang ’t Veldmuisje. Aangenaam, leuk je te leren kennen. Wij zijn ooit klein begonnen 

maar zijn aan het groeien. We zijn dé kinderopvangorganisatie in de gemeente Maasdriel waar we nu 

negen locaties hebben. Wij bieden verschillende vormen van kinderopvang aan, maar werken daarbij 

vanuit één visie: samen spelen, spelend leren. De vier opvoedingsdoelen van professor Riksen-

Walraven vormen de basis van ons pedagogisch beleid dat zich richt op het zo goed mogelijk 

begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. In dat beleid hebben we de uitgangspunten van de 

verschillende pedagogische stromingen die ons aanspreken gecombineerd. Daarbij hebben we een 

heel sterke voorkeur om op een persoonlijke manier te werken. Daarom houden we onze locaties 

bewust kleinschalig. 

 

Wat houdt de functie in? 

Als Pedagogisch Medewerker BSO ga je zelfstandig aan de slag met de buitenschoolse opvang van 

kinderen tussen 4 en 12 jaar. Als professionele pedagogisch medewerker weet je - en voel je goed 

aan - wat deze kinderen willen en nodig hebben. Samen met je collega’s biedt je hen een uitdagend 

en afwisselend activiteitenprogramma aan. Hierbij zorg je ervoor dat het programma een bijdrage 

levert aan de talentontwikkeling van de kinderen en goed past bij ons pedagogisch beleid. Jouw 

sportieve inslag komt tot helemaal tot uiting in het bedenken en begeleiden van sport-, spel- en 

bewegingsactiviteiten die voor de kinderen telkens weer een gezond, leerzaam en avontuurlijk 

hoogtepunt vormen. Dat jij bij dit alles zorgt voor goede communicatie met de kinderen, hun ouders 

en je collega’s is voor jou vanzelfsprekend.  

 

Wat bieden wij? 

• Een leuke en afwisselende vaste baan voor 20-28 uur in de week, maar wil je meer uren 

werken is dat bespreekbaar. Ook extra taken behoren tot de mogelijkheden. 

• Interne trainingen die je helpen jezelf als Pedagogisch Medewerker verder te ontwikkelen 



• 6 fijne BSO collega’s en ruim 30 collega’s in andere opvangvormen 

• Volop ruimte voor jouw creativiteit en ideeën 

• Salaris en andere arbeidsvoorwaarden conform de cao Kinderopvang 

 

Wie ben jij? 

Dat kom jij ons hopelijk binnenkort tijdens je sollicitatiegesprek vertellen! Dan verwachten wij in 

ieder geval te horen dat: 

• Je een relevante MBO of HBO opleiding hebt (minimaal MBO niveau 3 + Taalniveau 3F) 

• Je de wens hebt om jezelf te blijven ontwikkelen, ook door het volgen van trainingen 

• Je open en flexibel bent naar kinderen, ouderen en collega’s 

• Je creatief en enthousiast bent 

• Je beschikt over een flinke dosis zelfreflectie 

 

Hoe nu verder? 

Ben je enthousiast over deze baan? Maak ons dan enthousiast over jou en stuur snel je cv en 

motivatie naar: personeelszaken@t-veldmuisje.nl 

Wil je eerst meer weten? Bel dan met Emily: 085-9025400. 

 

 


