Volop leerwerkplek vacatures bij VAK-leden
Overzicht 20 november 2020
In januari 2021 gaat de 1,5-jarige Kopopleiding 'Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker Antroposofische Kinderopvang' (MBO 4) weer van start. Diverse
leden van de Vereniging Antroposofische Kinderopvang (VAK) en andere
antroposofische kinderopvangorganisaties hebben momenteel vacatures
voor BBL-leerwerkplekken.
Kinderopvang De Vlinderboom (Haarlem)
Wil jij graag met kinderen werken en denk jij je thuis te voelen in zo'n omgeving? Solliciteer
dan bij De Vlinderboom in Haarlem. De Vlinderboom is een inspirerende, betrokken en
stabiele werkgever voor medewerkers die zinvol bezig willen zijn. En die
verantwoordelijkheid willen nemen voor de ontwikkeling van kinderen en zichzelf. Kennis
van de antroposofische pedagogiek is een pré, maar enthousiaste mensen die zich willen
verdiepen hierin vindt De Vlinderboom nog veel leuker om te ontmoeten. Bekijk hier de
vacatures.
Kinderopvang De Geheime Tuin (Doorn, Zeist, Driebergen)
Kinderopvang De Geheime Tuin, met vestigingen in Zeist, Doorn en Driebergen, heeft twee
vacatures voor BBL-studenten die beschikken over kennis van of affiniteit met antroposofie,
een open en continu lerende houding en een MBO-niveau 3-4 of een HBO diploma dat
geschikt is voor de kinderopvang. De Geheime Tuin werkt vanuit een antroposofische /
holistisch visie, biedt opleidingsmogelijkheden en coaching en arbeidsvoorwaarden conform
de CAO kinderopvang. Bekijk de vacatures hier.
De Wolkenwagen (Driebergen)
Bij Kinderopvang de Wolkenwagen werk je op landgoed Kraaybeek, middenin het dorp. De
Wolkenwagen staat voor kwaliteit. Men biedt uitsluitend biologische voeding en speelgoed
van natuurlijke materialen. Er wordt gewerkt in overzichtelijke en daarmee veilige
peuterspeelgroepjes. De Wolkenwagen heeft voor januari 2021 een vacature voor een BBLstudent aan de School-vAK. Bekijk hier meer info over de organisatie. Solliciteren kan via
info@dewolkenwagen.nl.
Kindercentrum Hansje Stoffel (Delft)
In Delft biedt Kindercentrum Hansje Stoffel BBL-studenten betaalde leerwerkplekken in een
antroposofische omgeving. Sollicitanten met een vrijeschool achtergrond, of die op een
andere manier met de antroposofie verbonden zijn, worden uitgenodigd te solliciteren. De

manier waarop Hansje Stoffel met kinderen werkt, zal studenten aanspreken. Lees hier meer
over de vacatures.
Kinderhuis Maminka (Havelte)
Bij Kinderhuis Maminka in Havelte is een vacature voor een BBL-student die gericht is op
zelfontwikkeling met een gezonde belangstelling voor antroposofie. Deze vacature is
onverwachts ontstaan. Voldoende levenservaring en een reeds behaald MBO 3 diploma
'Pedagogisch Medewerker' strekken tot aanbeveling. Meer informatie over Maminka als
werkplek vind je hier.
Rozenpoortje (Gouda)
Altijd al in de kinderopvang willen werken, maar nog niet in het bezit van het juiste diploma?
Dan is dit jouw kans bij antroposofische peutergroep Rozenpoortje in Gouda! Heb je
affiniteit met het antroposofische gedachtegoed en kun je je hiermee verbinden? Vanaf
januari 2021 is er een vacature voor een BBL-student 'Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker Antroposofische Kinderopvang' (niveau 4). Bekijk hier de vacature.
BSO Bolderburen (Zutphen)
BSO Bolderburen is een buitenschoolse opvang op antroposofische grondslag, waarin
huiselijke gezelligheid, warmte en aandacht voor ieder kind, centraal staan. De band met de
groepsleidsters speelt hierin een belangrijke rol.
De sfeer in de BSO sluit in aan op de sfeer van school. Zodat de kinderen school en opvang
als een geheel ervaren. De tijd die de kinderen op de BSO doorbrengen is geen "wachttijd"
maar "ontwikkeltijd". Meer informatie over BSO Bolderburen als werkplek vind je hier. Meer
informatie vraag je aan via info@bso-bolderburen.nl.
Kinderopvang Zilverlinde (Roosendaal)
Zilverlinde zoekt een pedagogisch medewerker/BBL-student met affiniteit met of openheid
voor werken vanuit ritme, seizoen, natuur, kunstzinnig, antroposofie. Een BBL-student,
niveau 4, aan de School Voor Antroposofische Kinderopvang is zeer welkom! Voor meer
informatie kijk op de website van stichting-istia.nl en/of neem dan contact op via
kinderopvang@zilverlinde.nu.
Kindercentrum Panta Rhei & Panta Paideia (Amersfoort)
KC Panta Rhei vangt kinderen op van wie de ouders/verzorgers werken of studeren, vanuit
de visie dat opvang als een ‘tweede huis’ mag voelen. KC Panta Rhei wil kinderen een
warme, groene en uitdagende plek bieden waar ze rust en ontspanning vinden. Zodat ze zich
spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen. Panta Rhei ziet ieder kind als
uniek wezen dat onder hun hoede is geplaatst, dat met liefde, passie, kennis en
levensvreugde wordt geholpen het eigen authentieke levenspad te vinden.
Locaties:
Kindercentrum Panta Rhei
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Kindercentrum Panta Paideia
Romeostraat 74
3816 SE Amersfoort

Voor meer informatie zie www.kcpantarhei.nl en info@kcpantarhei.nl.
Bekijk alle actuele vacatures voor BBL-leerwerkplekken op www.school-vak.nl.
Meer informatie: info@school-vak.nl.
Kinderopvang De Vlieger (Amsterdam)
Bij Kinderopvang De Vlieger in Amsterdam werkt men met een aantal kernbegrippen: ritme,
verwondering, rust, natuur, muziek, vertrouwen, veiligheid en creativiteit. Ieder kind heeft
vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Elke ochtend heeft
daarom dezelfde opbouw. In vaste volgorde wordt er gezongen, gespeeld, geknutseld,
gegeten en (buiten) gespeeld. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol
en katoen. Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen. Kinderen leren door te spelen,
daarmee wordt de creativiteit en de fantasie geprikkeld.
Meer informatie over Kinderopvang De Vlieger vind je op hun website. Voor het solliciteren
naar een BBL-leerwerkplek bij Kinderopvang De Vlieger kun je contact opnemen met
leidinggevende Dorine Hupkes: mail@kinderopvangdevlieger.nl.
Ludens kinderopvang (Utrecht)
Ludens heeft vier antroposofische locaties; KDV ROZENROOD, KDV ’T ELFENBANKJE,
PEUTERSPEELGROEP MARIJNTJE en BSO SALTO. Op deze locaties kunnen kinderen zich vrij
en in hun eigen tempo ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar het kind
en kijken waar ze kunnen steunen, uitdagen of juist los laten. De nadruk ligt op de natuur en
open materialen zoals wol, steen, vilt en hout. Spelen met open materiaal helpt bij de
ontwikkeling van bijvoorbeeld proeven, zien en voelen. Wat doen ze er vervolgens mee? Wij
laten kinderen hun eigen spel bedenken en volgen dit. Vrije expressie, veel plezier en
creativiteit staan bij ons voorop!
Meer informatie over Kinderopvang De Vlieger vind je op hun website. Voor het solliciteren
naar een BBL-leerwerkplek bij Kinderopvang De Vlieger kun je contact opnemen met Femke
Sierksma: F.Sierksma@ludens.nl.

