
 

 

 

 
Wegens uitbreiding van onze locaties in Nijkerk zijn wij op zoek naar maar liefst 

Twee bso-toppers 
(Minimaal 8 - 20 uur per week) 

 
Zin om aan de slag te gaan als bso-er? Kindercentrum Bzzzonder biedt alle soorten 
opvang die je maar kunt bedenken. Alle kinderen zijn bij ons welkom. Ook kinderen 
die bijvoorbeeld extra zorg nodig hebben. We hebben een drietal kernwaarden die 
centraal staan bij alles wat we doen: 

- Iedereen is welkom 
- Werk vanuit je hart 
- Denk in mogelijkheden 

Deze manier van denken zorgt ervoor dat ons kindercentrum een plek is waar 
kinderen en medewerkers zich thuis en gezien voelen. 
 

Bso-toppers 
Voor onze bso locaties in Nijkerk zoeken we maar liefst twee nieuwe medewerkers 
die minimaal 8 uur per week (verdeeld over 2 dagen) beschikbaar zijn. De dagen zijn 
in overleg maar als je op maandag, dinsdag of donderdag kunt is dat heel fijn!  

 
Een bso-middag bij Bzzzonder… 
Is altijd een verrassing. Dat het op zijn minst uitdagend, afwisselend en vooral erg 

leuk te noemen is weet je zeker. Als je naar buiten kijkt dan zie je bakken vol 

mogelijkheden voor leuke activiteiten. Uit alle gaten en hoeken hoor je 

kinderstemmen. Je ziet het als een voorrecht om de kinderen een leuke middag te 

bezorgen! Want ook na schooltijd weet jij de kinderen van alles te leren en ga jij 

gezellig met de kinderen aan de slag. Je bezorgt hen een geweldige tijd en 

waarborgt dat een ieder wordt gezien! Ook kinderen die door een beperking soms 

een wat andere benadering of sturing nodig hebben weet je enthousiast te maken 

voor de diverse activiteiten en te betrekken bij de groep.  

 

Als medewerker bij Bzzzonder…  
- Heb je een kindgerichte opleiding op minimaal MBO 3-niveau afgerond  

- Kun je goed communiceren met ouders, kinderen en collega’s  

- Heb je een zelfstandige en collegiale houding  

- Heb je een groot hart voor mensen en kinderen  



 

 

 

 

- Woon je binnen een straal van 25 km van één van onze locaties  

 

Bzzzonder biedt..  
- Een inspirerende werkomgeving  

- Uitgebreide opleidingsmogelijkheden middels Bzzzonder Inspiratieschool  

 

Reageer  
Past dit profiel bij jou? Reageer dan snel, we zijn benieuwd naar jouw passie en 

talent! Stuur je CV en jouw bzzzondere motivatie naar solliciteren@bzzzonder.nl 

t.a.v. Djoedie Beenen. 


