
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE: PEDAGOGISCH MEDEWERKER BBL 20 uur (werkend leren) 

“Wil jij met veel plezier naar je werk gaan? Kom dan werken bij het leukste team van 
Nederland”. 

Droom jij altijd al van een baan in de kinderopvang, maar ben je nog niet gekwalificeerd? Dan is 
Kinderopvang Breed op zoek naar jou om je deze mooie kans te bieden! Als BBL’er ga je in een 
traject van 1 tot 3 jaar de opleiding BBL-MBO (gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker niveau 3 of 
4 volgen. Je gaat één dag in de week naar school en komt 2 dagen per week werken bij de leukste 
kinderopvang van Zwolle en omgeving.  

Kinderopvang Breed is een kinderopvangorganisatie met meerdere locaties in Zwolle. We bieden 

dagopvang, peuteropvang waar voorschoolse educatie wordt aangeboden (VE) en buitenschoolse 

opvang, waarbij de uitvoering plaatsvindt in nauwe samenwerking met de lokale basisscholen. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. 
Wanneer kinderen vertrouwen hebben in zichzelf, staan zij open voor groei en ontwikkeling. 
 
Wanneer je klaar bent met je opleiding heb je inzicht en beheersing over de volgende taken en 
verantwoordelijkheden 

• Activiteiten organiseren die zijn afgestemd op de leeftijd en interesse van de kinderen. 

• Kinderen verzorgen en ondersteunen volgens ons pedagogisch beleid- en werkplan.  

• Contact onderhouden met klanten over de ontwikkeling van hun kinderen. 

• Een veilige omgeving creëren. 

• Pedagogisch medewerkers in opleiding begeleiden. 
 

Functie-eisen 

• Motivatie om een opleiding te volgen, waarmee je in de kinderopvang mag werken.  

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

• Een flexibele en collegiale instelling. Indien nodig zet je graag een stapje extra. 

• Je bent in ieder geval woensdag en vrijdag beschikbaar. 
 

Wij bieden één van de leukste werkplekken aan in Zwolle, een enthousiast jong team die alle ruimte 

krijgt om samen te bouwen en te groeien. Voldoende ruimte tot inspraak, meedenken en genoeg 

vrijheid om je enthousiasme erop los te laten gaan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende organisatie; 

• Een mooi salaris conform CAO Kinderopvang 2021-2022 (schaal 5, maximaal € 2.761); 

• Kinderopvang Breed betaald de scholingskosten 

• Een jaarcontract en daarna (bij goed functioneren) een vaste aanstelling; 

• Motiverende secundaire arbeidsvoorwaarden: 

o 210 verlofuren per jaar (o.b.v. een fulltime aanstelling) 

o 8% vakantiegeld 

o 3% eindejaarsuitkering 

o Een bijdrage voor je zorgverzekering  

o De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in de breedte of hoogte  

o Een informele en gezellige werksfeer 

o Ruimte voor het aandragen van ideeën om de kwaliteit van de opvang verder te 

professionaliseren 

 

Wil je ook werken bij Breed?  

We kijken uit naar je reactie! Solliciteren kan per mail: info@kinderopvangbreed.nl. Wanneer je 

gesolliciteerd hebt nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Meedraaien op de locatie is een 

onderdeel van de sollicitatieprocedure.  

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan telefonisch contact met ons op af stuur 

een bericht via Whatsapp 06 - 31 28 14 09. 

 

 

 

 

 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/salarisschalen-cao-kinderopvang
mailto:info@kinderopvangbreed.nl
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B31631281409&text=Hallo%2C+ik+heb+een+vraag+of+opmerking+over&type=phone_number&app_absent=0

