
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bruis jij van energie en zit je hoofd vol met leuke ideeën?  Hou je ervan om flexibel te werken? 
Ga jij liefdevol om met kinderen? En zorg je er graag voor dat de kinderen een uitdagende dag 
beleven?  

Dan zoeken wij jou! 
 

EEN BRUISENDE PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO  M/V! 
28 uur per week  

Locatie BSO De Watergeuzen  
 

Daag jij kinderen uit zich spelend te ontwikkelen en in een veilige omgeving tot bloei te komen? 
Moedig jij kinderen aan om te worden wie ze zijn? Bij De Kinderhaven draait het om liefdevol, 
flexibel en uitdagend.  
 
Opgroeien betekent ontdekken en grenzen verleggen, ieder kind op z’n eigen unieke manier. Dit 
avontuur gaan wij samen met de kinderen aan door te bewegen en te sporten, de natuur in te gaan, 
voor te lezen, uitstapjes te maken, betrokken te zijn bij elk kind (individueel), creativiteit en vooral 
veel plezier te maken. 
 
Op de BSO spelen kinderen en kunnen ze meedoen aan activiteiten. Op de onze locaties zijn volop 
mogelijkheden voor een afwisselend aanbod zoals sport, creativiteit, kunst, natuur en koken. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

BSO De Watergeuzen is een ruime locatie in de wijk De Waard in Leiden. Onze ruimtes zijn ver boven 
de landelijke norm waardoor de kinderen lekker kunnen spelen en bewegen! In onze gezellige BSO- 
groep bieden wij verschillende workshops en activiteiten aan voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar. 
Lekker chillen kan natuurlijk ook! Zo is er voor iedereen iets te doen dat bij hem of haar past of waar 
iets nieuws ontdekt kan worden. Ook hebben we 2 buitenruimtes, één beneden waar gespeeld kan 
worden met zand of gefietst kan worden en boven hebben we groot dakterras waar de je samen met 
de kinderen kan rennen, spelen of chillen! Het dakterras is voorzien van een open ruimte met zit 
gelegenheid en een grote voetbal kooi!  

 Jouw profiel: 

 Je bent een professionele pedagogisch medewerker, een opvoedpartner, die zich blijft 
ontwikkelen. 

 Je bent in bezit van een erkend diploma voor 
werken op de BSO zoals spw, pw, Pabo, 
activiteitenbegeleiding, onderwijsassistent, en 
verschillende docentenopleidingen. Kijk op 
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werken-de-
kinderopvang/pedagogisch-medewerker 
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voor een overzicht van de opleidingen. Het zijn er meer dan 
je denkt! 

 Je hebt naast het groepsproces oog voor de 
individuele behoeftes van een kind en sluit daar respectvol 
op aan. 

 

Wat biedt De Kinderhaven? 

 Ondersteuning van het hoofdkantoor, fulltime vrijgestelde locatiemanager, huishoudelijke 
hulp en inzet van de pedagogisch expert waardoor je je als pedagogisch medewerker volledig 
kan focussen op de begeleiding en ontwikkeling van de kinderen. 

 Flexibiliteit in jouw werkweek met daarbij de zekerheid van een contract voor bepaalde tijd 
met vaste uren. 

 Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 6 (trede afhankelijk van je ervaring). 

 8% vakantiegeld en 26 vrije dagen op basis van 36 uur per week. 

 Investering in jouw ontwikkeling zoals o.a. pedagogische kwaliteit en interessante workshops 
gedurende het jaar. 

 Collectieve ziektekostenverzekering  

 Kortingsregeling voor kinderen van medewerker bij De Kinderhaven 
 

Wie zijn wij? 

De Kinderhaven is een klantgerichte organisatie waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen, die 

ouders ontzorgt en waarin onze medewerkers goed tot hun recht komen.  

Wij hebben 3 Kinderdagverblijf locaties en 5 locaties Buitenschoolse opvang welke te vinden zijn in 

Leiden en Alphen aan den Rijn. 

Spreekt dit je allemaal aan en past De Kinderhaven bij jou? Ben jij op zoek naar een functie als 
aanvulling op je parttime baan? Solliciteer dan snel! 
 


