
 

 

BBL – student gezocht voor de vrijeschool in Haarlem  

Maandag, dinsdag, donderdagmiddag, minimaal 12 uur per week 
(eventueel hele dagen in schoolvakanties) 

Per januari 2021 hebben wij weer plek voor een BBL-student die de 1,5-jarige Kopopleiding 
‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang’ volgt aan de School-vAK. 
Dit is een unieke opleiding die wordt aangeboden als Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit houdt 
in dat je minimaal twaalf uur per week) werkt bij ons en wekelijks op vrijdag les volgt aan de School-
vAK in Utrecht. Na de Kopopleiding behaal je je mbo4-diploma. 

Als Pedagogisch Medewerker bij de Vlinderboom werk je vanuit je passie en je betrokkenheid. Jij 
draagt er zorg voor dat de kinderen een fijne tijd hebben en zich in een prettige omgeving kunnen 
ontspannen.  
De Vlinderboom zit in de Rudolfs Steinerschool in Haarlem. We vinden het belangrijk dat de kinderen 
in één belevingswereld met de school worden opgevangen. 

Naast reguliere vakken, is er volop aandacht voor antroposofische pedagogiek en Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE). Naast de lessen vindt er viermaal per jaar de tweedaagse 
Verdiepingsdagen plaats. Deze staan volledig in het teken van antroposofische verdieping, waarbij je 
workshops volgt over (onder meer) jaarfeesten, papierbewerking, zingen, smeden, vilten en 
houtbewerking.  

Deze unieke opleiding is interessant voor mensen die zich aangetrokken voelen tot het werken met 
jonge kinderen van 2,5-12 jaar en die hierbij geïnspireerd zijn door de antroposofische 
benaderingswijze. 

Dit kunnen pedagogisch medewerkers zijn, maar ook zogenaamde zij-instromers; mensen die nu in 
een heel ander werkveld actief zijn, maar een carrièreswitch overwegen naar de antroposofische 
kinderopvang. Let op dat je als zij-instromer misschien nog wel extra vakken moet volgen.  

Kleinschalige locatie en activiteiten 
Wij bieden op onze kleinschalige en inspirerende locatie de kinderen een fijn ‘tweede thuis’. Zo 
werken we met vooral biologisch- (biodynamische) producten, natuurlijke materialen en willen we 
pure dingen beleven met de kinderen.  
We gaan geregeld lekker naar buiten. Stoere buitenactiviteiten en veel bewegen met sport & spel 
zijn daarbij essentieel. Ook uitstapjes met de kinderen naar inspirerende plekken tijdens de vakanties 
organiseren wij graag.  
Binnen de locatie kan er veel. Er zijn muzikale- en kunstzinnige activiteiten (zoals houtbewerken, wol 
vilten, schilderen en boetseren) en we laten de school heerlijk ruiken door het bakken van broodjes 
of pannenkoeken of een zelfgemaakte soep.  

 
 
 
 



 

Wie ben jij? 
Jij hebt een mbo3-opleiding tot pedagogisch medewerker. Daarnaast ben je een bevlogen en 
enthousiast persoon die stevig in zijn/haar schoenen staat en die graag met kinderen wil werken en 
die wil investeren in een nieuwe toekomst als pedagogisch medewerker. 
Je kan structuur en veiligheid bieden en je hebt een goed overzicht. Je hebt daadkracht en bent 
initiatiefrijk, flexibel en creatief. Bovenal wil je je ontwikkelen tot de beste pedagoog voor de 
kinderen in de antroposofische kinderopvang.   
 
Wat bieden wij jou! 
Wij bieden een warme en inspirerende werkomgeving in een enthousiast en stabiel team. Je krijgt de 
ondersteuning van een pedagogisch coach, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen. Daarnaast betalen 
we jouw certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang (t.w.v. € 1500) en de reiskosten op de 
schooldagen en krijg je ruimte om als extra kracht ingeroosterd te worden waarbij je kan leren van je 
collega’s. 
 
Wij werken volgens de cao kinderopvang. Naast een BBL-salaris en goede pensioenafspraken draagt 
de Vlinderboom bij in je (aanvullende) zorgverzekering. We hebben een goede reiskostenregeling en 
ov-reiskosten woon-werk worden volledig vergoed. Deze functie is ingedeeld in schaal 5. 

Nieuwsgierig en interesse? 
Ben je nieuwsgierig naar de sfeer die wij voor het kind creëren bij de Vlinderboom? We komen dan 
graag met je in contact. Proefdraaien om te ervaren hoe het is op de BSO behoort zeker tot de 
mogelijkheden. Een interview met de School voor Antroposofische Kinderopvang is onderdeel van de 
sollicitatieprocedure.  
 
Sollicitatieprocedure: 1e gesprek met de leidinggevende/Manager P&O, 2e gesprek met de collega/ 
leidinggevende en meedraaien op de groep. Eindgesprek met P&O en directie. 
 
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct via vacatures@devlinderboom-opschool.nl t.a.v. Natasja 
Kranendonk of bekijk de website https://school-vak.nl/de-school-2/ 
 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze P&O manager Natasja Kranendonk tel: 06 36 42 
51 88 

 

NB: we nemen geen BBL-studenten aan die verbonden zijn aan een andere organisatie dan die van 
de School voor Antroposofische Kinderopvang. 
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