
 

VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO 

in Rotterdam Kralingen 

        

Ben jij iemand die van aanpakken weet, sportief 

is en/of creatief in het bedenken van 

activiteiten? Dit doe je met enthousiasme want 

organiseren zit in je bloed? Kun je zelfstandig, 

maar ook in teamverband werken? Dan hebben 

wij een uitdagende functie voor jou in een 

zelfstandig functionerende werkunit!  

Word jij de steun en toeverlaat van jouw eigen 

groep kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 12 

jaar?  

Bij Pedagogische Kinderopvang Dikkedeur bestaat de buitenschoolse opvang uit een zelfstandig 

werkend team van zo’n 8 vaste medewerkers. Door de splitsing van de kinderen in 3 

leeftijdsgroepen kun je goed inspelen op wat jouw kinderen nodig hebben om er een leuke middag 

of vakantiedag van te maken. Plezier, ontdekken en bewegen zijn daarvoor belangrijke 

ingrediënten. Dit zie je ook terug in de verschillende huiselijke en op de leeftijd toegespitste 

groepsruimtes met mooi en uitdagend speelgoed. 

Wij bieden: 

• Zekerheid met een contract voor bepaalde tijd met vaste uren en uitzicht op een vast 

dienstverband voor minimaal 16 uur per week. Eventuele uitbreiding van uren in de 

dagopvang is bespreekbaar. 

• Je vaste werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag 14.30-18.30 uur. Tijdens de 

schoolvakanties heb je werkdagen van 8,5 of 9 uur tussen 7.30-18.30 uur.  

• Aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling 

• De mogelijkheid tot verdieping en extra taken 

• Pedagogische ondersteuning van een kinderpsycholoog  

• Salaris conform CAO, salarisschaal 6 tussen €2.128,- en €2.899,- bruto per maand, op 

basis van 36 uur per week  

• Een kortingsregeling voor kinderopvang bij Dikkedeur, een reiskostenregeling en een 

tegemoetkoming in de zorgkosten 

 

Wil je meer weten? Stuur een bericht of Whatsapp naar Esther van Dalen 06 361 630 54. 

Spreken we je snel? 

 

Interesse? Stuur je CV naar: e.vandalen@dikkedeur.nl  

 Meer informatie over ons vind je ook op: www.dikkedeur.nl 
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