
 

                                                                                                               

                             

School of Understanding Amsterdam-West en AKROS hoogvlieger in kinderopvang 
bouwen samen aan de School of Understanding: een nieuw schoolconcept waar 
onderwijs en opvang volledig zijn geïntegreerd. 
 

Vlieg jij sky high voor onze kinderen?  
 
Wil je bijdragen aan het veranderen en vernieuwen van het gangbare onderwijs- en opvangsysteem? Wil je 
kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfbewuste mensen? Werk je graag in een bevlogen team, 
waarin je ook zelf kunt groeien? Wij zoeken met spoed: 
 

Enthousiaste, creatieve en/of sportieve pedagogische 
begeleiders 
 
We zijn op zoek naar 9 hoogvliegers. Bij 4 vacatures betreft het een combinatie met 
de functie van: 
 

-coördinator BSO/TSO 
-coördinator activiteiten 
-coördinator pedagogiek 
-onderwijs assistent BSO 

 
Wij zoeken talenten die hun talenten willen doorgeven en zich graag in een innovatief en spannend avontuur 
storten. Een avontuur dat veel van je vraagt en waar je heel veel voor terugkrijgt: persoonlijke ontwikkeling, 
een echte binding met kinderen, ouders en collega’s en uitgebreide scholingsmogelijkheden. 
 

We bieden een plek: 

- waar je deel uitmaakt van een nieuw schoolconcept waar onderwijs en opvang volledig met elkaar zijn 
geïntegreerd 

- waar jouw persoonlijke band met de kinderen als het grootste goed gezien wordt 
- waar je mee kunt bouwen aan een nieuw schoolconcept 

- waar persoonlijke ontwikkeling voor jou de praktijk van elke dag is 
- op een prachtige locatie in Amsterdam-West 

 

Wat ga je doen? 

- Je biedt aan kinderen een divers en uitdagend aanbod van activiteiten dat zich richt op het aanboren en 
stimuleren van talenten. 

- Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. 
- Bij de combinatiefuncties horen specifieke taken. 

 



Wat neem je mee? 
Je voldoet aan de kwalificatie eisen uit de cao kinderopvang. Je bent bijvoorbeeld opgeleid als Sociaal 
Pedagogisch Werker, Onderwijsassistent of je hebt een HBO Sport en bewegen, Kunstzinnige Vorming 
(docent dans, docent drama). Klik hier voor het totale overzicht van opleidingen). Verder: 

- leer je graag over dit nieuwe concept en ben je in staat dit om te zetten naar begeleiding in de groep 
- bouw je graag mee aan een innovatief concept waarin we samen de opvang naar een nieuw niveau tillen 
- ben je in staat een veilig klimaat te creëren 
- kun je flexibel omgaan met veranderingen 
- heb je bij voorkeur werkervaring in jouw vakgebied 
- kun je jouw enthousiasme overbrengen op de kinderen (passie voor het vak is onmisbaar) 

 

Ons aanbod 

- per direct een contract dat kan variëren tussen de 12 en 30 uur per week 
- mogelijkheid tot extra uren werk in de invalpool 
- uitzicht op een vaste aanstelling 
- salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO kinderopvang 
- deelnemen aan scholings- en ontwikkelprogramma’s 
- meedenken over alle onderdelen van de organisatie 
- een ongekend gevoel van voldoening dat je iets bijdraagt 
- werken bij een ambitieuze organisatie die proactief inspeelt op marktontwikkelingen 
- betrokken en fijne collega’s, korte lijnen en een persoonlijke sfeer 
- mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve regeling ziektekostenverzekering 
- mogelijkheid om deel te nemen aan een Fietsplan 
 

 
Ben je enthousiast? 
Neem contact op met Jeanine van Putten 020 - 2610500 voor meer informatie en/of mail je motivatie en cv 
naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl. 

 
Over AKROS 
AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen verzekerd van 
professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook biedt 
AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam. 

 

 

 

https://www.akros-amsterdam.nl/wp-content/uploads/2018/06/cao_kinderopvang_gewijzigde_kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker.pdf
mailto:sollicitatie@akros-amsterdam.nl

