
 

 
 
 
 

Buurtcentrum De Mussen, zoekt voor de BSO, per direct: 
 

Pedagogisch medewerker (HBO niveau) 
20-26 uur 
 
Een deskundige collega, met hart voor kinderen en pedagogische kwaliteiten  
       

Buurtcentrum De Mussen 
 
De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de 
Schilderswijk in Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000 
buurtbewoners van alle leeftijden en verschillende etnische achtergronden. De Mussen 
biedt kinderen, jongeren en hun ouders in de wijk kansen op ontwikkeling. Dit doen wij door 
activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden op het gebied van Participatie, Kunst & Cultuur, 
Gezondheid & Bewegen en Natuur & Techniek. De Mussen is een inspirerende plek waar 
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun dromen 
waar kunnen maken. Bij De Mussen hanteren we een integrale werkwijze en gaan we uit van 
de kracht van bewoners. 
 
De Mussen is een kleinschalige organisatie met korte lijnen. Het team van De Mussen 
bestaat uit 25 professionals en 40 collega’s via de Haagse STiP regeling. Daarnaast werken er 
bij De Mussen 140 vrijwilligers en tientallen stagiaires.  
 
Kinderopvang bij De Mussen 
De Kinderopvang bij De Mussen bestaat uit de Voorschool voor peuters en de BSO. Bij De 
BSO gaan we uitbreiden naar 3 groepen. De BSO in De Mussen werkt nauw samen met het 
kinderwerk bij De Mussen. Bij de afdeling Kinderopvang zijn 8 medewerkers en een 
teamleider werkzaam. 
 
Heb jij affiniteit met buitenschoolse opvang in een buurtcentrum in een multiculturele wijk 
en zie je het als een uitdaging om juist deze groep verrijkende opvang te bieden?  
Wil je bijdragen aan een BSO die volop in ontwikkeling is ? 
Dan is deze functie wellicht iets voor jou. 
 
Functietaken: 

 Zorg dragen voor een gezonde, huiselijke en veilige omgeving voor 
kinderen 

 Planmatig werken aan het bieden van structuur en een uitdagende 
omgeving   

 Individuele handelplannen opstellen en uitvoeren voor kinderen met 
opvallend gedrag of ontwikkelingsachterstanden 

 Samenwerken met ouders bij het opgroeien en opvoeden van hun 
kind(eren) 

 



 

Functie eisen: 
 

 Een afgeronde pedagogische opleiding op minimaal MBO 4 
niveau,  bij voorkeur HBO (Pedagogiek) 

 Woont bij voorkeur in de regio Den Haag 

 Nederlands (Taalniveau 3F) 
 

Profiel 
Onze toekomstige collega: 

 Heeft hart voor kinderen 

 Heeft een hoge standaard wat betreft kwaliteit in de kinderopvang 

 Heeft visie op kinderopvang in een buurtcentrum in een multiculturele wijk 

 Is in staat om een breed activiteitenprogramma te organiseren 

 Is ondernemend en proactief, denkt vanuit kansen en mogelijkheden 

 Is sociaal- en communicatief vaardig 

 Is cultuursensitief 

 Heeft een hands-on mentaliteit 

 Is flexibel en stressbestendig 

 Is een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken 
 
Wat biedt De Mussen? 

 Een bruisend buurtcentrum, waar integraal gewerkt wordt en kwaliteit hoog in het 
vaandel staat 

 Een informele werksfeer 

 Een enthousiast en deskundig team 

 Een prachtige accommodatie 

 Ruimte voor eigen initiatieven en ideeën. 

 Een salaris in schaal 7 (MBO 4) van de cao Kinderopvang van minimaal € 2.333,- en 
maximaal € 3.089,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur)  

 Een salaris in schaal 8 (HBO) van de CAO kinderopvang van minimaal € 2.522,- en 
maximaal € 3.417,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).  

 Een tijdelijk contract voor een jaar dat bij goed functioneren kan worden verlengd. 
 
De procedure 
 
Je kunt je reactie mailen naar: vacature@demussen.nl.  
 
We vragen je als reactie een motivatiebrief én een CV op te sturen.  
Ingestuurde CV’s zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.  
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Margret 
Engelbertink, teamleider BSO en voorschool.  
E-mail:  Margret.Engelbertink@demussen.nl 
Telefoon: 06-58 74 04 33 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet prijs gesteld. 
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