
 

 

 

 

 
 

 

 

Leren in de praktijk 
 

 
 

Deze flyer is bestemd voor geïnteresseerden in het volgen van een Beroepsbegeleidende Leerweg 

voor de kinderopvang. Hierin vind je meer informatie over de praktische gang van zaken voor BBL-

medewerkers bij de Kinderopvanggroep.  

 

Aan het werk in de kinderopvang! 

 

Heb je nog niet de juiste opleiding om direct zelfstandig aan de slag te kunnen in de kinderopvang? 

Dan is het een interessante optie om een BBL-traject (beroepsbegeleidende leerweg) te volgen. Door 

het volgen van dit traject leer je alle kneepjes van het vak. Je mag na een inwerkperiode van twee 

maanden werken als pedagogisch professional in opleiding. Daarnaast ga je een dag in de week naar 

school. Houd er rekening mee dat je ongeveer acht uur per week nodig hebt voor de studie (huiswerk 

e.d.) De opleiding duurt over het algemeen twee jaar. Gedurende de opleiding moet je dus privé, werk 

én studie kunnen combineren. 

 

Wil je de opleiding via het BBL-traject gaan volgen? Dan ben je vanuit de opleiding verplicht een leer-

werkplek te hebben voor tenminste 16 uur per week voor het kinderdagverblijf of ten minste 12 uur 

per week voor de buitenschoolse opvang. 

Wil je graag bij de Kinderopvanggroep deze opleiding volgen? Welkom! We stellen als voorwaarde dat 

je de opleiding voor ten minste mbo niveau 4 gaat volgen.   

 

BBL-medewerkers krijgen bij ons een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding, met 

een proeftijd van twee maanden, voor 20 uur per week. De opleiding wordt door ons vergoed. 

Meer informatie over onder andere de sollicitatieprocedure, formele afspraken en begeleiding vind je 
verderop in deze folder.   



                                                                                                                             

  

De Beroepsbegeleidende Leerweg  
 

Als je interesse hebt in een BBL-werkplek kun je daarnaar solliciteren. De directeur van een 

kinderopvanglocatie waar ruimte is voor het aanstellen van een BBL-medewerker, beoordeelt of je op 

gesprek kunt komen en of je vervolgens aangenomen wordt. In dat geval: welkom in de kinderopvang! 

 

In principe werk je als BBL-medewerker de eerste twee maanden boventallig (als extra medewerker 

op een groep). Als je voldoende bent ingewerkt, ga je vervolgens aan de slag als beroepskracht op de 

groep (intallig). Voor de inzet op groepen waar Vroeg- en Voorschoolse Educatie (vve) wordt 

aangeboden, gelden aanvullende taaleisen: een mbo niveau-4 of havo- diploma waarbij de onderdelen 

leesvaardigheid en argumentatievaardigheden van het vak Nederlands minimaal met een 5,5 zijn 

afgesloten. Bovendien  moet je zijn gestart met vve-training.  

 

Werktijden en proeftijd 

Als BBL-medewerker krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor 20 uur per week voor de duur van de 

opleiding. Indien je uitsluitend ten behoeve van de bso werkzaam bent, is de omvang van de 

leerarbeidsovereenkomst 12 uur per week. Je hebt een proeftijd van twee maanden. Tijdens de 

proeftijd kunnen zowel werkgever als medewerker per direct de overeenkomst beëindigen.  

 

Salaris, boekengeld en lesgeld 

De hoogte van het salaris (inschaling) wordt bepaald volgens de Cao Kinderopvang. Een BBL-

medewerker wordt ingeschaald in schaal 5, trede 7, na afronding van de opleiding wordt dat schaal 6, 

trede 10. Het boeken- en lesgeld betaalt de kinderopvanglocatie waar je in dienst bent. Je zorgt er 

zelf voor dat je over een laptop beschikt voor de studie. Bij voortijdige beëindiging van de 

leerarbeidsovereenkomst of de daaropvolgende arbeidsovereenkomst binnen één jaar op jouw 

verzoek, betaal je het boeken- en lesgeld terug.  

 

Eerste twee maanden 

De eerste twee maanden zijn belangrijk, want dan beoordelen we of je voldoende geschikt bent om 

te werken in de kinderopvang. In de eerste twee maanden krijg je begeleiding van een  collega in 

jouw team, waarmee  je samenwerkt en die iedere twee weken een begeleidingsgesprek met je voert. 

Daarnaast voer je in de eerste twee maanden iedere twee weken een functioneringsgesprek met de 

directeur van de kinderopvanglocatie en stel je een ontwikkelplan op. Op die manier krijgen we een 

goed beeld van jouw leer-/werkproces.  

Na twee maanden volgt een beoordeling. Als de directeur jouw functioneren positief beoordeelt, ga je 

als BBL-medewerker zelfstandig meewerken volgens het personele rooster van de locatie. Dit betekent 

dat je al op een dusdanig niveau functioneert dat je ook de verantwoording voor een groep kinderen 

mee kan dragen en hiernaar kunt handelen. In het vervolg van de opleiding blijft de directeur 

betrokken bij jouw begeleiding en beoordeling.  

 

Afronding opleiding 

Heb je het diploma behaald? Gefeliciteerd! Na afronding van de opleiding zetten we de 

leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

Interesse?  

Heb je na het lezen van deze folder interesse in het volgen van een BBL-traject dan horen we 

graag van je! Je kunt contact opnemen met de directeur van de locatie waar je zou willen werken 

(te vinden via www.sbkinderopvang.nl) om te kijken of er een plaats beschikbaar is. Solliciteren 

kun je doen door een mail met motivatiebrief én cv te sturen naar de afdeling HR van het 

Servicebureau Kinderopvang (sollicitatie@sbkinderopvang.nl).  

Let op: per schooljaar hebben we plek voor een beperkt aantal BBL-medewerkers, wees er dus op 

tijd bij! Meer informatie vind je op https://www.sbkinderopvang.nl/vacatures. 

 


