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Vacature Pedagogisch Medewerker BBL 
 
Locatie: Nuenen 

Aantal uren: Minimaal 20 uur per week  

Bedrijf: Kinderdagverblijf Kiddies 

Provincie: Noord-Brabant 

Werkveld: MBO-Kinderopvang 

BBL opleiding Pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf Kiddies (leer/werkplek) 

 Als pedagogisch medewerker in opleiding leer je bij kinderdagverblijf Kiddies alle kneepjes van het 

vak van onze ervaren medewerkers, ook laten we je kennis maken met de organisatie. We nemen je 

mee in het traject waarbij je alles te weten komt over onze visie, ons beleid en onze denkwijze. In 

samenwerking met een erkende opleider organiseren wij een passend aanbod om jou na twee jaar 

‘pedagogisch medewerker’ te kunnen noemen. 

Leren doe je in de praktijk! Daarom bieden wij jou een overeenkomst aan waarbij je in een 

leerwerktraject terecht komt. Je wordt ingewerkt door de collega’s van kinderdagverblijf Kiddies, 

tijdens dit proces krijg je de ruimte om jouw kwaliteiten te laten zien. 

Als pedagogisch medewerker bij kinderdagverblijf Kiddies sta je klaar voor de kinderen en kijk je naar 

wat een kind nodig heeft. (Wij zijn een kleinschalig dagverblijf met twee verticale groepen) Hierbij 

speel je in op de wensen en behoeften van het kind als individu, maar ook op die van de groep in het 

geheel. Met jouw achtergrond leer jij de kinderen nieuwe dingen ontdekken op een vertrouwde 

manier, zoals het aanbieden van techniek of drama. 

De opleiding tot pedagogisch medewerker 

• Je werkt minimaal 20 uur op onze locatie van kinderdagverblijf Kiddies in  Nuenen. 

• De opleiding duurt 1 of 2 jaar afhankelijk van de vooropleiding. Ben je een zij-instromer dan 

mag je zeker ook contact met ons opnemen. 

• Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij kinderdagverblijf Kiddies, als ‘leerling pedagogisch 

medewerker’. Je start in schaal 5, trede 7 (volgens CAO kinderopvang) . Wanneer je de 

opleiding hebt afgerond groei je in salaris door naar schaal 6 (volgens CAO kinderopvang). 

Wie zoeken wij 

• Ben jij leergierig, betrokken, kindgericht en vooral zin leren in de praktijk. En ben je toe aan 

een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

• Je bent enthousiast en gemotiveerd om als pedagogisch medewerker te werken. 

• Je hebt affiniteit met het werken met kinderen. 

• Je kan het scholingstraject combineren met jouw privé situatie. 
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Hoe ziet de sollicitatie procedure eruit 

• Stuur je motivatiebrief en CV naar kinderdagverblijf Kiddies 

• De eerste kennismakingsgesprekken worden gevoerd 

• Kennismaking op de groep 

• Meedraai dag op een locatie 

• Zien wij de samenwerking met jou zitten dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten 

 

Ondersteuning tijdens de opleiding 

Tijdens de opleiding bieden we jouw ondersteuning op zowel school als op de werkvloer. Vanuit 

Kiddies krijg je een vaste begeleider, die je ondersteund in het behalen van de competenties vanuit 

de opleiding.   

Zie jij het zitten om via een BBL traject bij ons aan de slag te gaan? 

Stuur een mail met je motivatie en CV. 

Heb je nog vragen over onze vacature? Neem dan contact op met ons Corrie Gehoel 

040-2121314 

Interesse in de functie van Pedagogisch Medewerker BBL bij Kinderopvang kinderdagverblijf Kiddies? 
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