
 

Pedagogisch medewerker BSO en peutergroep op Kindcentrum de Stern 

 

Voor de BSO en peutergroep op IKC de Stern zijn we op zoek naar een nieuwe 

collega voor 20 uur per week, verspreid over 3 dagen! 

 

Waar kom je te werken? 
BSO de Stern is onderdeel van het nieuwe Kindcentrum de Stern in nieuwbouwwijk Park16hoven, 

op 20 fietsminuten van Rotterdam-centrum. We vinden het belangrijk dat kinderen alle ruimte 

krijgen om zich te ontwikkelen. Op BSO de Stern doen ze dat met hart, hoofd en handen. De Stern 

staat voor natuurlijk spelenderwijs leren en spelen. En dat ‘van’ en ‘met elkaar’. Als pedagogisch 

medewerker vervul jij daarbij de functie van coach. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en 

begeleidt kinderen op hun ontdekkingsreis die we op Kindcentrum (KC) de Stern samen met het 

onderwijs vormgeven. Daarnaast werk je deels op de peutergroep van de Stern. Op Kindcentrum 

de Stern laten we ons leiden door de natuur en het ritme van de seizoenen. We bakken ons eigen 

brood en eten groente en fruit uit onze eigen moestuin. Daarnaast zijn we graag creatief bezig met 

schilderen, tekenen, toneel en muziek? We zeiden het al: hart, hoofd en handen. 

Ben jij die pionier met interesse in antroposofie? Dan ben je welkom in de wereld van KindeRdam!  

  

Jouw talenten 
• Je bent verantwoordelijk voor de voorschoolse en naschoolse opvang, ontwikkeling en 

verzorging van een groep kinderen in de leeftijdsgroep van 4 - 12 jaar. Samen met je 

collega’s zorg je voor een omgeving waarin kinderen zich veilig en fijn voelen.  

• Daarnaast word je ingezet op de peutergroep van Kindcentrum de Stern en ben je 

verantwoordelijk voor kinderen in de leeftijdsgroep van 2 - 4 jaar.  

• Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Je zorgt elke dag 

voor een warm welkom en je vindt het leuk om het contact met ouders te onderhouden. 

• Je verstaat de kunst om kinderen uit te dagen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. 

En je helpt hen graag vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn voor hun toekomst. 

Jouw creatieve, kunstzinnige en/of technische vaardigheden komen daarbij goed van pas. 

• Je bent een echte teamspeler, maar vindt het geen enkel probleem als je een keer alleen op 

de groep staat. 

• Je hebt affiniteit met antroposofie. 

 

Onze talenten 
Als werkgever hebben wij ook zo onze talenten. Met zo’n 80 locaties is KindeRdam een van de 

grootste kinderopvangorganisaties in de regio Rotterdam. Met onze ruim 900 pedagogisch 

medewerkers bieden we kinderen alle ruimte om de wereld te onderzoeken en te ontdekken, en 

hun talenten te ontplooien. Wij bieden al onze medewerkers de mogelijkheid zich blijvend te 

ontwikkelen door middel van trainingen, workshops, etc. Wij werken daarvoor samen met erkende 

trainers en ook onze eigen 5 pedagogen verzorgen trainingen. Verder hebben we 16 pedagogisch 

coaches die onze medewerkers begeleiden op de werkvloer en met wie je pedagogische 

vraagstukken kunt bespreken. Tot slot helpen we onze BSO-medewerkers met een wekelijks 

activiteitenprogramma, stoere workshops en jaarlijks ons fantastische vakantieprogramma BSO 

Vakantieland. 

 

Wat we van jou verwachten 
• Je diploma voldoet aan de eisen die de cao Kinderopvang stelt.  

• Je voldoet aan de taaleis Spreken/Lezen 3F en Schrijven 2F, of bent bereid deze te halen. 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring. 

https://www.kinderdam.nl/ikc-de-stern
https://www.kinderdam.nl/aanbod/alle-locaties
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• Je kunt zelfstandig werken en hebt goede communicatieve vaardigheden naar zowel 

kinderen als hun ouders. 

• Je bent beschikbaar tussen 7.00 en 18.30 voor een combinatie van peutergroep en BSO.  

• Je bent enthousiast over het concept van Kindcentrum de Stern én hebt het lef om er 

invulling aan te geven. 

• Je vindt het leuk om met alle disciplines binnen Kindcentrum de Stern nauw samen te 

werken.  

• Tot slot ben je flexibel, creatief, energiek, maatschappelijk betrokken en vooral enthousiast! 

 

Wat we jou bieden 
• Een contract van 8 maanden dat we bij goed functioneren verlengen. 

• Een fijne werkomgeving, vaak bij jou in de buurt, waarin een goede samenwerking en een 

positieve sfeer centraal staan. 

• Een betrokken team met leuke collega’s, waar veel ruimte en aandacht is voor eigen 

inbreng. 

• Professionele begeleiding, o.a. door onze pedagogen en pedagogisch coaches. 

• De mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen en 

trainingen. 

• Inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang, schaal 6, minimaal € 2.139,- 

en maximaal € 2.913,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 2%, een 

fietsplan en een goede verlofregeling. 

 

Solliciteren 
Wil jij aan de slag als pedagogisch medewerker bij IKC De Stern in Rotterdam Zestienhoven? 

Solliciteer dan vandaag nog! Als je meer wilt weten over onze vacatures, kun je bellen met Chaimae 

of Jilly van onze afdeling HR (06 – 899 914 50 of 010 – 44 300 33). 

 

Je bent welkom in de Wereld van KindeRdam! 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.  

 


