
 
Groepsbegeleider structuurgroep  

Bzzzonder De Vathorst 

(woensdagmiddag) 
 

Bzzzonderblablabla 
Wie wij zijn, wat we doen, waarom we doen wat we doen zoals we dat doen, dat weet je natuurlijk 
allemaal al! Want dat heb je op de homepage van onze website net gelezen! Dit stukje skippen we 

dus gewoon even. Door naar de vacature!  

 

Groepsbegeleider structuurgroep bso bij Bzzzonder 
Binnen deze vacature kom je op een heel mooi plekje binnen Bzzzonder De Vathorst terecht, namelijk 
op onze groep: De Parelhoen. Op deze kleine (structuur)groep vangen we kinderen op die extra zorg 
nodig hebben en veel behoefte hebben aan structuur en eenduidigheid. En dat bieden we op De 
Parelhoen. Op woensdagmiddag beleeft dit lieve clubje kinderen, in de leeftijd van tien tot en met 
zestien jaar, een extra leuke middag want op deze dag gaan de kinderen naar zwemles (in het 
zwembad naast Bzzzonder De Vathorst)! 
 
Je vangt de kinderen dus eerst ’s middags met open armen op bij Bzzzonder en zorgt dan eerst voor 
een rustmomentje. Samen iets eten en drinken en gezellig bijpraten over hoe ieders dag is geweest. 
Vervolgens wandel je met de kinderen naar het zwembad, een uitje waar ze zich enorm op 
verheugen. Na zwemles haal je de kinderen weer op en zorg je opnieuw voor een rustmoment op de 
groep. Even bijkomen van de intensieve zwemles. Samen tekenen, voorlezen of de kinderen even 
hun eigen gangetje laten gaan in de veilige en bekende omgeving waarin jij hun vertrouwde baken 
bent. Rond etenstijd worden de kinderen weer opgehaald en vertrek je met een voldaan gevoel naar 
huis; je hebt de kinderen immers een heerlijke middag bezorgd!   
 
 

Welke dag(en) hebben we je nodig? 
Op woensdagmiddag! Maar stel nu dat je toch echt liever meer uren werkt, dan kun je op andere 
middagen gewoon op één van onze andere bso-groepen aan de slag. Of op een kdv-groep, dat kan 
ook!  
 

Functie-eisen 
Je bent in het bezit van een MBO-diploma op minimaal niveau 3 (op onze vacaturepagina vind je een 
link naar de lijst met alle diploma’s waarmee je op het kdv en/of op de bso mag werken). Je bent dol 
op kinderen, je weet ze moeiteloos te betrekken en het gevoel te geven dat ze belangrijk, uniek en 
bijzonder zijn. Je bent zorgzaam, straalt rust uit en draagt kinderen die extra zorg en aandacht nodig 
hebben een warm hart toe. Om juist hen een veilig en vertrouwd gevoel te geven op de groep, maakt 
jou blij.  
 

Reageren 
Nu ben je razend-enthousiast en wil je dolgraag kennismaken! Dat kan door ons te verpletteren met 
een originele motivatiebrief waarin je vertelt wat jou uniek maakt. En die motivatie mag je even mailen 
naar solliciteren@bzzzonder.nl t.a.v. Djoedie Beenen. Benoem ook maar even op welke dagen je 
beschikbaar bent, dat is ook handig. Horen we snel van je?  
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