
 
 
 
In onze Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) staat talentontwikkeling centraal. Elk kind heeft een 
favoriete bezigheid. De een houdt van sport, spel en acrobatiek. Een ander leeft zich uit in muziek, 
dans of schilderen. Een derde een haalt apparaten uit elkaar of doet graag chemische proefjes. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen unieke talenten ontdekken en ontwikkelen. Om dit te 
stimuleren zijn wij op zoek naar: 
 

Creatieve talenten voor de BSO 
Pedagogisch medewerker 

(diverse contractvormen mogelijk) 
 
Ben jij docent muziek, dans, toneel, beeldende kunst? Of ben je gediplomeerd pedagogisch 
medewerker met talent voor creatieve activiteiten? Wil je graag je expertise inzetten om kinderen te 
helpen hun eigen talent te ontdekken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 
Als pedagogisch medewerker op de BSO begeleid je groepen kinderen (4-12 jaar) op een of meer van 
onze buitenschoolse opvang (BSO) locaties in Amsterdam. Je zorgt voor een leuke en ontspannen 
sfeer waardoor kinderen met plezier naar de BSO komen. Je houdt de ontwikkelingen van de kinderen 
goed in de gaten en overlegt hierover met je collega’s, de ouders, de leidinggevende of een 
deskundige. Ook werk je samen met de scholen die verbonden zijn aan de BSO. 
 
Je brengt jouw specifieke expertise en ervaring in om kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken 
en ontwikkelen. Je organiseert buitenschoolse opvang activiteiten op het gebied van sport en 
bewegen. De activiteiten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en passen goed bij 
hun leeftijd. Je draagt zorg voor inventaris aan groeps- en gemeenschappelijke ruimten en verricht 
licht huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. Daarnaast draag je samen met je collega’s bij 
aan aan het verder vormgeven en promoten van talentontwikkeling voor kinderen op de BSO. 
 
In reguliere schoolweken zijn je werktijden na schooltijd. In schoolvakanties werk je hele dagen. 
 
Wat breng je mee? 
Je voldoet aan de kwalificatie eisen uit de cao kinderopvang. Je hebt bijvoorbeeld een MBO-opleiding 
tot pedagogisch medewerker met aandachtsgebied creativiteit of een HBO-opleiding in de kunst 
(muziek, theater, beeldende kunst) gevolgd. Klik hier voor het totale overzicht van de opleidingen die 
aan de kwalificatie voldoen. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een contractvorm die optimaal aansluit bij jouw wensen. Zo kun je al vanaf één dag per 
week aan de slag. Wil je meer uren werken, dan kan dat ook. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de 
CAO kinderopvang. 
 
Informatie en solliciteren 
Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Neem contact met ons op en we gaan graag met je in 
gesprek. Direct solliciteren kan via ons online sollicitatieformulier (vacaturenummer: 202014). 
 
AKROS kinderopvang 
Telefoon: 020 – 26 10 500 
Info: www.akros-amsterdam.nl 
 

https://www.akros-amsterdam.nl/wp-content/uploads/2018/06/cao_kinderopvang_gewijzigde_kwalificatie-eis_pedagogisch_medewerker.pdf
https://www.akros-amsterdam.nl/vacature-pedagogisch-medewerker/?functie=Pm-er%20creatief&nummer=202014
http://www.akros-amsterdam.nl/

