
Pedagogisch Medewerker 

Min. 3 middagen 

BSO Amelis Buiten  

Utrecht 

 

Wij zoeken een pedagogisch medewerker! 

Word je ook blij van buiten zijn en wil je kinderen jouw enthousiasme voor de natuur doorgeven? Wil 

je met je wandelschoenen aan naar je werk en wil je naast je werk met kinderen ook kennis opdoen 

over de natuur en natuureducatie? Dan pas je goed bij ons team! 

Amelis Buiten is een nieuwe Buitenschoolse Opvang in Utrecht Oost. Wij geloven in de natuur als 

ideale ontwikkelingsruimte voor kinderen en bieden natuurbeleving voor kinderen van 4-12 jaar.  

Hoe ziet een middag bij Amelis Buiten eruit voor jou? 

Als pedagogisch medewerker begint je dag om 13.30 uur (woensdag om 11.45 uur). Je pakt je rugzak, 

maakt de tussendoortjes voor de middag klaar en spreekt af met je collega’s over geplande 

activiteiten en speellocaties in het bos. Met de elektrische bakfiets haal je de kinderen van school af 

en fiets je richting Amelisweerd! 15 minuten fietsen vanuit Utrecht Oost en je bent midden in de 

natuur. Dat is je thuisbasis, waar je samen met je groepje van 8 kinderen op ontdekking gaat. Na het 

picknicken gaan jullie bramenthee maken, beestjes zoeken, hutten bouwen, in de bomen klimmen en 

alles ontdekken wat het bos te bieden heeft. Rond 17.15 uur maak je de kinderen weer klaar om 

terug te fietsen, zodat jullie om 17.30 uur terug zijn in Utrecht Oost. In een speeltuin of park kunnen 

de kinderen nog een beetje verder spelen, tot de ouders ze komen afhalen.  

Oh ja: wij zijn bij elke weer buiten! Bij zon en regen. Zo ontdekken wij elk seizoen met zijn 

bijzonderheden. Alleen als het toch een keer keihard regent of stormt, gaan wij naar onze fijne 

schuillocatie. 

 

Wie zoeken we? 

• Je werkt 3 of meer middagen per week  

• Je hebt passie voor kinderen en wil hen meenemen in de wondere wereld van de natuur 

• Je hebt liefde voor de natuur en zin om in het bos te werken (bij elk weer!) 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en bent goed in het 

snel schakelen (het weer kan veranderen en dan moet je even jouw geplande programma 

aanpassen) 

• Je bent een positief optimistisch persoon die in kansen denkt 

• Je vindt het leuk om zelf te groeien en kennis op te doen in natuurbeleving en -educatie  

• Je bent een teamplayer, die zichzelf inbrengt en actief wilt meedenken zodat wij als 

natuurteam de kinderen een onvergetelijke natuurbelevenis kunnen bieden 

• Je hebt een relevant diploma, denk aan een mbo-diploma Pedagogisch Werk (niveau 3 of 4) 

of een hbo-diploma SPH, CMV, Pedagogiek, Onderwijsassistent of Pabo (bekijk hier de 

kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers) 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 

 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/kwalificatie-eisen-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/kwalificatie-eisen-kinderopvang


Wat wij bieden: 

• De mooiste werkplek in de natuur met veel beweging en frisse lucht 

• Veel verantwoording en mogelijkheden om mee te denken in een klein team 

• De mogelijkheid kennis over natuur, natuurbeleving en -educatie op te doen. Hier krijg je 

extra uren voor. 

• € 2.047,- tot € 2.793,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAO Kinderopvang) op basis van een 36-

urige werkweek 

• Goede secundaire voorwaarden  

 

Ben jij enthousiast geworden? Dan horen wij graag van jou! 

Stuur je motivatie en CV voor 5 Juli naar: nadine@amelisbuiten.nl 

Heb je vragen? Neem contact op met Nadine: 06-425 901 09 

Meer info over BSO Amelis Buiten: www.amelisbuiten.nl 

 

 

http://www.amelisbuiten.nl/

