
Werken bij de BSO
De BSO is de buitenschoolse opvang, dus na schooltijd. Vind je het leuk om kinderen een leuke

middag te bezorgen? En in de vakanties en op studiedagen zelfs hele dagen te werken? Dan ben je
geknipt voor de BSO.

 
We vinden het belangrijk om kinderen bij de BSO een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. Het
is vrije tijd, dus er zijn geen 'verplichte' dingen buiten de gezamenlijke eet- en drinkmomenten om.

Kinderen hebben de keuze om te doen wat ze leuk vinden. Daarbij proberen we zo veel mogelijk een
brede talentontwikkeling aan te bieden zodat kinderen kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en

wat ze leuk vinden. Daarnaast is het vooral heel veel plezier maken met elkaar en samen zorgen voor
een leuke afsluiting van de school/werkdag.

 
Enthousiast en benieuwd naar de mogelijkheden? App of bel Lotte (Manager) 06-18724176. Mailen

mag natuurlijk ook altijd. l.smolders@stichtingsamenwijs.nl
 

Samenwijs verzorgt opvang en onderwijs in gemeente Hilvarenbeek en
Middelbeers. In de visie van Samenwijs gedijt het kind optimaal als er een
doorgaande lijn in ontwikkeling is van 0 tot 13 jaar. Daarom wordt in onze

Samenwijscentra gewerkt vanuit één visie, met één team en één leidinggevende
voor kinderopvang en basisonderwijs.

 

Werken als hbo student

Wil je lekker bijverdienen en meteen ervaring opdoen in je vakgebied? Wanneer je een opleiding
volgt die kwalificeert voor de kinderopvang, mag je werken in de BSO wanneer 50% van de

studiepunten zijn behaald. Wanneer 75% van de studiepunten zijn behaald mag je zelfs komen
werken in de dagopvang. Als student kun je werken wanneer dit uitkomt in combinatie met school.

Zo kun je tijdens de studieweken werken in de middagen en tijdens vakanties zelfs hele dagen. 
 

Enthousiast en benieuwd naar de mogelijkheden? App of bel Lotte (Manager) 06-18724176. Mailen
mag natuurlijk ook altijd. l.smolders@stichtingsamenwijs.nl

 

Werken in de kinderopvang als pedagogisch professional 0-4 jaar

Als pedagogisch medewerker zorg je met hart en ziel voor de kinderen, ben je je bewust van de
opvoedkundige taak en verantwoordelijkheden die je hebt, heb je nauw contact met de ouders en

ben je uiteraard het visitekaartje van Samenwijs. Jij maakt het verschil. Met je collega’s werk je
samen aan het verhogen van de pedagogische kwaliteit. Natuurlijk voer je ook observaties uit en heb

je regelmatig gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kinderen. Een hele veelzijdige
en afwisselende baan.

 
Benieuwd of je mag werken in de kinderopvang? Check: Diplomacheck | Kinderopvang werkt!

(kinderopvang-werkt.nl) of neem voor vragen contact op met Lotte (Manager) 06-18724176 /
l.smolders@stichtingsamenwijs.nl

 

Zoek je leuk werk en ben je dol op kinderen? Word dan gastouder. Als gastouder lever je een
waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, geeft ze positieve aandacht en

zelfvertrouwen. Gewoon vanuit huis met scholing en professionele begeleiding van Samenwijs.
 

Jij creëert een vertrouwde, veilige en plezierige omgeving zodat de kinderen zich bij je thuis voelen en
zichzelf kunnen zijn. Kinderen moeten zich bij je op hun gemak voelen zodat de ouders hun kinderen
met een gerust gevoel bij je achterlaten. Een leuke taak, elke dag anders, maar het brengt zeker ook

verantwoordelijkheden met zich mee.
Samenwijs biedt scholing en begeleiding aan de gastouders om zo de kwaliteit van de

gastouderopvang volgens ons pedagogisch beleid en onze normen en waarden te waarborgen.
 

Ga je voor Samenwijs aan de slag als gastouder en heb je een vraag, je kunt altijd terugvallen op het
gastouderbureau. Onze bemiddelingsmedewerker staat voor je klaar. Zo sta je er niet alleen voor en

kun jij je richten op wat het belangrijkste is; je rol als gastouder.
 

Enthousiast en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Evelien
(bemiddelingsmedewerker). 0639264885 / e.vandeven@stichtingsamenwijs.nl

 

Samen spelen, 
samen leren, 

samen werken: 
Samenwijs! 

Samenwijs speelt in op wat jou uniek maakt. 

Wil je gastouder worden?

Werken bij Samenwijs
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