
 

 
 

 
 

Per  1 maart 2023 zoeken we voor onze nieuw te starten 
Scouting-BSO in Moordrecht: 

 
 

Een pedagogisch medewerker  
Voor de maandag, dinsdag en donderdag  

van 13:45 tot 18:30 uur  
Contract 14,25 uur/ 52 weken 

 
De scoutingvereniging Moordrecht heeft een nieuw pand laten bouwen met daarin ruimte voor 
onze BSO voor maximaal 30 kinderen van 8 jaar en ouder. We richten ons met name op de wijk 
Westergouwe waar we, wanneer het fietspad er ligt, kinderen op de fiets gaan halen.  
We hebben in dit gebouw een grote open groepsruimte, een woonkeuken met allerlei 
keukenapparatuur en zitbanken. Het grote omheinde buitenterrein heeft een grasveld, vuurkuil 
en ruimte om hutten te bouwen met de kinderen. Het gebouw is gelegen aan de rand van 
Moordrecht, naast een voetbalvereniging. We kijken uit op de wijk Westergouwe en zitten op 
loopafstand van het prachtige natuurgebied de Groenblauwe zone en een park met diverse 
speelmogelijkheden. 
 
Wij zoeken collega’s die hier samen met ons een echte scouting/buiten-BSO van willen maken. 
Die het niet erg vinden om nat en vies te worden en ook houden van het buitenleven! Kan jij 
samen met ons een activiteitenprogramma neerzetten gericht op natuurbeleving, ontdekken, 
experimenteren, bewegen en survival-skills? Lees dan snel verder! 

 

Wat ga je doen? 

 Je werkt nauw samen met je collega op de BSO én met de scouting, zodat je goed 
gebruik kunt maken van elkaars expertise en het gebouw; 

 Je zorgt voor nabijheid en geborgenheid en je reageert op de signalen die kinderen laten 
zien, zodat ze zich vertrouwd voelen; 

 Je hebt aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en zet jouw creatieve talent in om 
op enthousiaste wijze de juiste activiteiten aan te bieden gericht op natuurbeleving; 



 

 

 Je bent iedere dag buiten actief aan de slag met kinderen;  
 Je communiceert op een enthousiaste en zorgvuldige manier met ouders; 
 Je draagt zorg voor nauw contact en goede afstemming met de scholen waar de 

kinderen vandaan komen; 

Wie zoeken we? 

 Je beschikt over een afgeronde opleiding voor de kinderopvang (minimaal niveau 3);  
 Ervaring met scouting of natuur(educatie) is een pré; 
 Je kunt je goed inleven in kinderen, ouders, collega’s 
 Je bent zorgvuldig en volledig in je communicatie; 
 Je bent beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 13:45 tot 18:30 uur; 
 Je bent beschikbaar voor een 52 weken contract, inclusief vakantie-opvang en 

studiedagen waarop je inzetbaar bent voor langere diensten.  

Wat bieden we je?  

 Een plezierige werkplek,  samen werken staat centraal; 
 Formele organisatie, met korte lijnen; 
 Ruimte voor ontwikkeling/scholing; 
 Inzet van eigen talenten;   
 Leuke afwisselende functie; 
 Korting bij opvang van eigen kinderen; 
 Werkgeversbijdrage bij sporten;  
 Schaal 6, conform CAO Kinderopvang;  
 Eindejaarsuitkering. 

 
Contact 
Wil je informatie over onze organisatie bezoek dan onze website www.quadrantkindercentra.nl  
Mocht je meer willen weten over deze nieuwe locatie of deze vacature, dan kun je contact 
opnemen met clustermanager Lidewij Zwamborn. Zij is bereikbaar op maandag t/m donderdag 
op 06-51323884. Je sollicitatiebrief en cv kun je voor 15 februari mailen naar 
sollicitatie@quadrantkindercentra.nl t.a.v. Angela Langeveld. 
 
 

http://www.quadrantkindercentra.nl/

