
PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO 

AQUAKIDS (9-16 UUR) 

  

 

 

Gaat jouw hart sneller kloppen voor de 

kinderopvang, dan moet je dit lezen! 

Voor onze bijzondere locatie AquaKids in Schiedam 

zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de BSO! 

De functie is voor gemiddeld 9 uur per week. Wil je 

meer uren werken?  

Dan is dit mogelijk via onze invalpool! 

Wat ga je doen? 

 
Als pedagogisch medewerker speel je een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen van 0 

tot 13 jaar. Dit doe je onder andere door het 

aanbieden van op het kind gerichte activiteiten. 

Daarbij hoort het goed bijhouden van de 

ontwikkeling van het kind om zodoende hem/haar 

goede kansen te geven in zijn/haar ontwikkeling, 

zodat er sprake is van een sociaal en emotioneel 

veilig klimaat.  

 

 

 Wat biedt KomKids jou? 

 
 Gratis zonnepanelen. 

 Een dynamische werkplek met zelfstandigheid en 

veel ruimte voor eigen inbreng. 

 Begeleiding en scholing vanuit de centrale 

organisatie. 

 Salaris volgens CAO Kinderopvang. 

 Een vast contract na 8 maanden. 

 Collectieve zorgverzekering waaraan je kunt 

deelnemen. 

 OV- of kilometervergoeding. 

 Een KomKids Familiepas! 

 

KomKids maakt het mogelijk voor 

kinderen om tijdens opvangtijden naar 

zwemles te gaan. In het Zwembad 

Groenoord vangen wij de kinderen op. 

Op deze manier is het voor de kinderen 

mogelijk om tijdens bso-uren hun 

zwemdiploma te behalen. Hiermee 

ontzorgen wij de ouders!  

 

Naast de zwemles bieden we ook 

andere activiteiten aan de kinderen 

aan, zoals spelletjes, (buiten)spelen of 

knutselen.  

 

Wat vragen wij van jou? 
 

Je bent in het bezit van een 

relevante diploma. Of is het jouw 

grote passie om met kinderen te 

werken? Dan krijg je via KomKids de 

mogelijkheid om op onze kosten te 

starten met een opleiding. 

Het overleggen van een geldige 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Bij voorkeur ben je in het bezit van 

een certificaat Taal 3F. 

 Bij voorkeur bekend met het 

kindvolgsysteem KIJK! 

 

Interesse? 
 

Ben jij die collega die wij zoeken?  

Mail dan je CV en motivatiebrief naar 

personeelszaken@komkids.nl  
o.v.v. pedagogisch medewerker BSO 

Aquakids. 

 

Vragen? 

Neem dan contact met ons op via 

telefoonnummer: 010-4493212. 
 

 

 


