
 

 

 
 

 

 
Plezier in je werk bij Kind & Co 

Iedere dag is anders, zeker als je met kinderen werkt. Wij bieden kinderen een omgeving waarin zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen, plezier hebben en zichzelf kunnen zijn. Daarin speel jij een grote rol! Met 
1500 medewerkers verspreid over circa 280 locaties bieden wij alle vormen van kinderopvang 

(kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en een gastouderbureau). 
 

Heb jij interesse om te werken met kinderen met een rugzakje? Dan is dit jouw kans! Bij Kind & 

Co zijn we op zoek naar mensen die graag willen stage lopen op BSO Nova. 
 

Werken als stagiaire op een BSO Nova locatie de Bik in Wijk bij Duurstede 
Wanneer een kind net iets extra’s nodig heeft (denk bijvoorbeeld aan Autisme, ADHD of andere 

bijzonderheden), kunnen wij extra aandacht bieden op een aantal BSO locaties bij de Nova groep. De BSO 

Nova groep heeft maximaal 6 kinderen van de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
 

De BSO ruimte van de Nova groep is afgestemd op de behoeften van de kinderen: er zijn minder prikkels, 
de buitenruimte is nabij en er zijn plekken en hoekjes waarin kinderen zich gemakkelijk kunnen terugtrekken 

om even tot rust te komen. 
 

Om de dag te structureren gebruiken we een bord met pictogrammen en een smoelenbord, voor visuele 

ondersteuning, zodat het duidelijk is hoe de middag er uit gaat zien. 
 

Openingstijden 
De BSO Nova groepen zijn op werkdagen geopend na schooltijd tot 18:30 uur. In schoolvakanties en op 

studiedagen is de BSO de hele dag geopend. 

 
Werken op BSO Nova de Bik als stagiaire           

Op de buitenschoolse opvang de Bik creëer jij een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen. Een plek 
waar ze plezier kunnen hebben en waar ze zichzelf kunnen zijn. Hoe doe je dit? Dat mag je voor een groot 

deel zelf vormgeven, samen met collega’s waarmee je in een hecht team samenwerkt. Met elkaar bedenken 
jullie de leukste activiteiten op het gebied van knutselen, koken, spelen of iets anders creatiefs en jij hebt 

natuurlijk inspraak op welke sportactiviteit je wilt gaan geven! En hier doe je zelf natuurlijk enthousiast aan 

mee. 
 

Herken jij jezelf hierin? 

 Als MBO- of HBO student ben je op zoek naar een uitdagende stage. Bijvoorbeeld een MBO 
opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 of een HBO opleiding bijvoorbeeld 

Pedagogiek, SPH of Social work. 

 Je hebt een open en flexibele houding en communiceert helder en duidelijk. 

En verder heb je ervaring met kinderen met een rugzakje en een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 

 

VACATURE STAGE 
BSO Nova de Bik in Wijk bij Duurstede 

Kom stage lopen bij Kind & Co! 
 



 

 

 

Wij bieden jou 

 Een leerzame stage met ingang van het nieuwe schooljaar 2018- 2019, voor 3 volledige dagen, te 
weten maandag, dinsdag en donderdag. 

 € 120,- per maand op basis van 3 stagedagen per week;  

 De mogelijkheid om je ’s ochtends werkzaamheden te verrichten voor je studie en/of je kennis te 

verbreden ten behoeve van je stage.  

 Een leuke en gezellig team van 4 pedagogisch medewerkers. 

 
Nieuwsgierig? Solliciteren? 

Als je vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met Gerrike de Vries (recruiter). Zij is 

bereikbaar op telefoonnummer: 030 – 7605 710 of 06- 10264576. Stuur je motivatiebrief en CV naar 
sollicitatie@kmnkindenco.nl o.v.v. BSO Nova. 
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