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BSO en KDV 

 

Heb jij je overgangsbewijs naar het  3e leerjaar van de PABO? Volg je 
een andere kindgerichte HBO opleiding? Of ben je net klaar met je SPW 
3 of 4 opleiding? 

En ben je opzoek naar een bijbaan voor tijdens de vakanties?  
Dan ben jij welkom bij ons! 

 
Klein Kamerik  is een kleinschalige kinderopvang waar persoonlijke 
aandacht voor kinderen en ouders voorop staat.                     

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.kleinkamerik.nl 
 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een lieve, gepassioneerde en creatieve inval collega voor zowel ons KDV als 

onze BSO. Samen met je collega’s zorg je voor een gezellige huiselijke sfeer waardoor de 

kinderen zich veilig en geborgen mogen voelen. Met veel liefde en toewijding voorzie je 

in de dagelijkse verzorging van de kinderen. En ga je met elkaar op avontuur in onze 

natuurlijke tuin of tijdens een uitstapje. Activiteiten aanbieden zit in onze DNA en doen 

we dan ook dagelijks. Input en initiatief vanuit jou stellen we dan ook zeker op prijs. 

 

 
Wat vragen wij? 

- Een overgang bewijs naar het 3de leerjaar van je HBO studie(Pedagogiek, Pabo, 

iPabo of SPH) of een bewijs dat je 50% van je studiepunten hebt behaald. 

of 

- Een relevant diploma; denk aan MBO diploma pedagogisch werk(niveau 3 of 4),   

of een HBO diploma pedagogiek, onderwijsassistent of Pabo. Ook studies als 

theater, kunst, dans of bepaalde sporten kwalificeren voor het werk op de BSO.             

Kijk hier diplomacheck of jouw opleiding en diploma er bij staat. Mocht je er niet 

uitkomen kijken we graag met je mee. 

- Een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

- Dat je flexibel inzetbaar bent tijdens de schoolvakanties. 

  

 

Wat bieden wij? 
- Een 0-uren contract bij de leukste kinderopvang van het Groene Hart. 

- Een inspirerende en professionele werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng 

en ontwikkeling. 

- Een salaris conform CAO Kinderopvang schaal 6, trede is afhankelijk van opleiding 

en ervaring. 

 

 
Solliciteren? 
Stuur je motivatiebrief en CV  naar heidi.meijers@kleinkamerik.nl 

t.a.v. Heidi Meijers 

Voor vragen bel 0348-448637  
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