
Werklocatie: Diverse kinderdagverblijven in regio Rotterdam

Werktijden: Tussen 07.00 uur 19.00 uur

Aantal uren: Parttime (19-24 uur) werken en 1 dag per week naar school

Duur opdracht:  afhankelijk van opleiding en ervaring ca. 1,5 3 jaar 

Salaris:      Conform CAO Kinderopvang

Start opleiding:  Februari 2022

Heb jij altijd al met kinderen willen werken? Word jij blij om kinderen iets bij te leren qua 
ontwikkeling? Ben jij gedreven om daarvoor jouw mbo-diploma te halen? Dan is deze 
opleiding misschien wel iets voor jou! In samenwerking met diverse werkgevers uit de 
Kinderopvang, het WerkgeversServicepunt Rijnmond (Samenwerking tussen het UWV en  
Gemeente) en het onderwijs zetten wij een BBL opleiding op waarin jij je in een aantal jaar 
kunt laten omscholen tot medewerker kinderopvang. 

De opleiding

deelnemende werkgevers voor 19 tot 24 
uur en ga je 1 dag per week naar school op het Albeda College of Zadkine in Rotterdam. 
Gedurende de opleiding krijg je professionele begeleiding. De opleiding heeft een duur van 
maximaal 3 jaar. De startdatum van de opleiding is begin 2022. 

Wat ga je doen?

In deze praktijkgerichte BBL pedagogisch medewerker leer jij volgens het principe van 

inzet in de praktijk. Je leert concreet te beschrijven hoe je inhoudelijk aan de vier 
pedagogische basisdoelen en het pedagogisch werkvormen van de organisatie werkt. Bij 
positief afronden van de opleiding en de klik is er de mogelijkheid een contract aangeboden 
te krijgen bij een van de werkgevers.

Wie ben jij?

Je kunt zelfstandig werken en hebt goede communicatieve vaardigheden naar zowel 
kinderen als hun ouders. Je bent een prettige collega om mee samen te werken. Je bent 
flexibel en je hebt humor, relativeringsvermogen en vooral enthousiasme! Naast de aandacht 
en het vertrouwen dat je kinderen geeft is het ook jouw rol om ouders/verzorgers te 
informeren.



Wat vragen wij van jou?

Om in aanmerking te komen voor een verkort traject heb je een PW 3 nodig of 
SPW of niveau 3 met een relevante achtergrond of HAVO
Om in aanmerking te komen voor een regulier traject kan dit met een diploma 
VMBO TL, MBO niveau 2 of 3 of overgangsbewijs HAVO3/HAVO4
Een taaltoets en persoonlijkheidstest kan onderdeel zijn van de selectieprocedure 
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Fysiek in orde (fit en geen fysieke belemmeringen)
Communicatief sterk
Passie voor het vak en het werken met kinderen van 0 tot 13 jaar
Creatief, geduldig, liefdevol en enthousiast
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je bent stressbestendig
Beschikbaar van maandag tot vrijdag tussen 7.00 uur 19.00 uur
Flexibel inzetbaar

Interesse in de BBL-opleiding of zien wat alle mogelijkheden zijn binnen de 
Kinderopvang? Meld je dan aan voor een Experience. 

Er zal een Digitale Experience plaatsvinden waarin u kunt ervaren hoe het is om te werken 
in de Kinderopvang. Ook is er de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de 
deelnemende organisaties. Aanmelden voor de Experience kan door een e-mail te sturen 
met CV naar Recruiter Ron Noce-Santoro: rc.nocesantoro@rotterdam.nl.
Je krijgt te zijner tijd een uitnodiging voor dit Digitale event.

Ook als je al in het bezit bent van een afgeronde opleiding met kwalificaties voor de 
kinderopvang, ben je van harte welkom op dit evenement.

Solliciteren?

Als je bent geraakt in het werken in de Kinderopvang 
wordt er van je verwacht dat je een motivatie en een recent stuurt naar Ron Noce-Santoro: 
rc.nocesantoro@rotterdam.nl Samen kijken wij verder naar alle mogelijkheden en welke 
kinderopvang het beste bij jou past.


