
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Plezier in je werk bij KMN 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 1.500 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? Dan is dit jouw kans! Bij KMN Kind & Co 
zijn we op zoek naar mensen die graag willen stage lopen op een (Sport) BSO  
 
KMN Kind & Co is een door SBB (kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) 
erkend stagebedrijf. Wij hebben voor stageplaatsen voor de opleidingen ‘Sport en Bewegen’ 
niveau 3 en 4 en ‘Sport- en bewegingsleider’ niveau 3 en ‘PW 3’ en ‘PW 4’. En er is vast een locatie 
bij jou in de buurt! Wij hebben diverse soorten kinderopvang in Woerden, Oudewater en Gouda en 
omgeving, zoals buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en/of peutergroepen. 
 
Stage lopen als pedagogisch medewerker 
Creëer jij als (stagiaire) pedagogisch medewerker een veilige en vertrouwde omgeving voor 
kinderen. Een plek waar ze plezier kunnen hebben en waar ze zichzelf kunnen zijn. Met elkaar 
bedenken jullie de leukste activiteiten op het gebied van sporten, spelen of iets anders creatiefs. 
En daar doe je zelf natuurlijk net zo enthousiast aan mee. 
 
Herken jij jezelf hierin? 
Je bent communicatief vaardig, creatief en schakelt snel. Je hands-on mentaliteit en je bent 
leergierig.  

 Je bent bezig met een opleiding die je gaat kwalificeren als pedagogisch medewerker 
volgens de CAO Kinderopvang. Bijvoorbeeld Sport en Bewegen niveau 3 / 4 of Sport- en 
bewegingsleider niveau 3 of PW 3/ PW 4; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 Je hebt een open en flexibele houding en communiceert helder en duidelijk. 

 
Nieuwsgierig? Solliciteren? 
Volg jij een opleiding Sport & Bewegen en lijkt het jou leuk om stage te lopen bij KMN Kind & Co? 
Spreekt KMN Kind & Co jou aan en zou je graag een stage willen lopen? Als je vragen hebt over de 
vacature kun je contact opnemen met Gerrike de Vries (recruiter). Zij is bereikbaar op 
telefoonnummer: 06- 10 26 45 76. Stuur je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@kmnkindenco.nl 
o.v.v. stage (Sport) BSO. Stagevergoeding is op basis van de cao Kinderopvang. 

VACATURE/ STAGE in Woerden, Oudewater en Gouda e.o. 
Ben jij op zoek naar een leerzame en vooral leuke stage op 

een (Sport) BSO? Solliciteer dan bij KMN Kind & Co 
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