
  
 

BBL MBO niv. 4 
Pedagogisch medewerker/onderwijsassistent 

 
Yes!!! Aankomend jaar, April 2021 start Spring Kinderopvang weer met een  

nieuwe klas Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 
 

Kinderen geven jou energie én stiekem droom je al lange tijd van een baan in de 
 Kinderopvang of het onderwijs? Ontbreekt alleen jouw diploma nog? Spring Kinderopvang biedt 

 jou graag een leer- werkplek aan. De BBL-opleiding volg je intern bij ons binnen onze organisatie. 
 En niet onbelangrijk... Spring betaalt de opleiding én jouw salaris!  

Een fantastische kans om jouw droom waar te maken en het prachtige vak  
van pedagogisch medewerker/onderwijsassistent uit te gaan oefenen. 

  
Een BBL opleiding geeft jou de kans om volop te leren in de praktijk. In 2 jaar volg je de MBO opleiding tot 

gespecialiseerd pedagogisch medewerker/onderwijsassistent niveau 4 bij het Instituut Broers MBO College. 
Daarmee heb je een erkend gekwalificeerd diploma op zak om te werken binnen de kinderopvang en het 

onderwijs. Tijdens de opleiding ga je 1 dag per week naar school en werk je 3 a 4 dagen op de locatie 

(kinderopvang en basisonderwijs) bij jou in de buurt.  
 

Als medewerker bij Spring kies je voor onze te gekke organisatie en wij kiezen voor jou! De ultieme drive en 
mentaliteit om elke dag het verschil te maken voor de kinderen maakt ons onderscheidend. Samen werken we 

elke dag aan 1 doel: het leveren van een fantastische dienstverlening.  

Deze spirit heb jij ook! Je zoekt een plek waar jij het verschil mag maken. De plek met vrijheid en 
verantwoordelijkheid waar jij je in thuis voelt. 

 
Wie ben jij 

• Gemotiveerd, leergierig en nieuwsgierig; 

• Een sprankelende en warme persoonlijkheid vol energie! 

• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HAVO, VMBO of MBO niveau 2; 

• Je beschikt over eigen vervoer; 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed. 

Wat bieden wij 

• Een tijdelijk contract voor 20 per week voor de duur van de opleiding; 

• De mogelijkheid om na jouw succesvol afgeronde opleiding in dienst te komen ; 

• De kosten voor de opleiding zijn voor rekening van Spring; 

• Vlieguren maken in diverse disciplines in de kinderopvang; kinderdagverblijf, voor- en buitenschoolse 

opvang en peuteraanbod en het basisonderwijs; 

• Goede begeleiding en coaching on the job; 

• Veel werkplezier binnen een team van betrokken en professionele collega’s; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO kindeorpvang met een salaris van € 2016.- bruto per maand  

op basis van een fulltime dienstverband; 

• Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een woon- werkvergoeding,  

eindejaarsuitkering, pensioen opbouw en diverse fiscaal vriendelijke voordelen. 

Hoe kun je reageren? 
Ben je enthousiast en geïnteresseerd? Stuur jouw sollicitatie incl cv en motivatie vóór 

20 november 2020 naar vacatures@spring-kinderopvang.nl.  

Vermeld vacaturenummer: 202000107.  
 

Wil je meer weten over deze functie?  
Neem dan contact op met Steffi van Beek, Recruitment, tel. 06 – 11 95 89 60. 
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