
 
 

 
 

 
 
Altijd al in de kinderopvang willen werken, maar ben je niet bevoegd? Dan is dit jouw kans! 
Kind & Co start na de herfstvakantie met een In Company BBL klas. In deze klas wordt je 
opgeleid tot pedagogisch medewerker. We bieden je een combinatie van werken en leren met 
optimale begeleiding op één van onze BSO locaties. 
 
Werken op een BSO 
Op de buitenschoolse opvang 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, sporten, spelen of iets anders creatiefs. En daar doe 
je zelf natuurlijk net zo enthousiast aan mee.  
 
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 
1.500 medewerkers verspreid over circa 280 locaties bieden wij alle vormen van kinderopvang 
(kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en een gastouderbureau). 
 
Wat houdt de In Company BBL klas in? 

• Je start een opleiding PW 3, te volgen aan een ROC; 
• Het diploma kwalificeert om als pedagogisch medewerker te werken in de Kinderopvang, zowel op 

de buitenschoolse opvang als het kinderdagverblijf; 
• Je gaat 1 dag per week naar school en daarnaast werk je 3 dagen in het werkveld bij Kind & Co; 
• Werktijden op de BSO liggen tussen 14.00 – 18.30 uur (maandag, dinsdag en donderdag); 
• In schoolvakanties wordt in principe hele dagen gewerkt; 
• Contracturen die geboden worden zijn circa 16 uren, (het minimum toegestane aantal uren vlg. CAO 

Kinderopvang), maximaal aantal BSO uren die we in de regel kunnen bieden; 
• Je start met een jaarcontract dat wordt verlengd indien er zowel voor school als Kind & Co de 

overtuiging is dat er voldoende aanknopingspunten zijn dat je de opleiding zal kunnen afsluiten; 
• Salariëring tijdens BBL traject: € 1.883,- tot € 1.987 o.b.v. 36 uur (schaal 5.7 tot 5.9),  

na diplomering € 2.038,- (starten in schaal 6.10) conform cao Kinderopvang; 
• Je bestudeert thuis de theorie die op school wordt aangeboden en werkt en leert in de praktijk door 

het maken van opdrachten; 
• Kind & Co betaalt de opleiding en het lesmateriaal, biedt een leerwerkplek aan op een BSO en biedt 

begeleiding op de werkplek en ondersteuning bij het maken van opdrachten.  
 
 
 
 
 

Vacature BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) 
                               BSO Loenen aan de Vecht 
Kom bij Kind & Co werken en behaal zo je diploma voor  

Pedagogisch medewerker! 
 



 

 

 

 
Herken jij jezelf hierin? 

• Je bent 18 jaar of ouder; 
• Je beschikt nu over een diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. 

Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar 4;   
• De opleiding start na de herfstvakantie aanstaande; 
• Je bent communicatief vaardig; 
• Je beheerst de Nederlandse taal goed en je rekenvaardigheid is op niveau; 
• Je gelooft erin dat je samen meer bereikt dan alleen; 
• Je bent proactief, flexibel en bereid een stap extra te zetten. 

Nieuwsgierig? Solliciteren? 
Als je vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met één van de recruiters: Gerrike de Vries 
(tel. 06- 10264576) of Esther Diepgrond (tel. 06- 50052151). Stuur je motivatiebrief en CV naar 
sollicitatie@kmnkindenco.nl o.v.v. BBL-traject. 
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