
  
Stichting Zomerkind is een kinderdagcentrum Plus in 
Nieuw-Beijerland voor ernstig meervoudig beperkte 
kinderen, waar maximale aandacht is voor de 
individuele kinderen, hun ontwikkeling en verzorging. 
 
Op de locatie zijn twee groepen waar per dag maximaal 
8 kinderen begeleiding en ondersteuning krijgen. 
 
 

Busbegeleider m/v 
voor gemiddeld 6 uur per week 

 
De functie 
 
Het KDC beschikt voor een eigen rolstoelbus en vrijwillige chauffeurs. De kinderen in de bus 
worden begeleid door de busbegeleider. Het doel van de functie van busbegeleider is het op een 
verantwoorde en veilige manier zorgdragen voor de kinderen, tijdens het vervoer van en naar het 
KDC en thuis-adres van de kinderen. Een leuke, sociale maar zeker ook verantwoordelijke functie. 
 
De hoofdtaken van de functie zijn: 
 

● Het begeleiden van de kinderen van huis naar het KDC en omgekeerd; 
● Indien nodig medicatie toedienen i.v.m. epilepsie; (scholing wordt verzorgt vanuit 

Zomerkind) 
● Zorgdragen voor de veiligheid in de bus tijdens de rit; 
● Het op een adequate manier contact onderhouden met ouders. 

 
Werktijden: 
 
Bij voorkeur zijn we op zoek naar kandidaten die zowel ’s ochtends en ’s middags inzetbaar zijn op de 
woensdag en donderdag. Maar overleg over een andere dag of alleen een ochtend of middag is 
eventueel ook mogelijk. 
 
’s ochtends tussen 7.45 uur en 9.15 uur en ’s middags tussen ongeveer 15.30 en 17.00 uur. 
 
De functie-eisen zijn: 
 

● Een zorggerelateerde opleiding heeft de voorkeur maar is niet direct noodzakelijk; 
● Affiniteit met kinderen met een ernstig meervoudige beperking en de beschikking over tact, 

geduld en hulpvaardigheid in de omgang met de kinderen; 
● Voldoende sociale vaardigheden om op een verantwoorde manier contacten met 

ouders te onderhouden; 
● Dienstverlenende en klantgerichte instelling; 
● Liefst woonachtig in de omgeving van de Hoeksche Waard. 

 
Meer informatie 
 
Bel gerust vrijblijvend voor meer informatie naar KDC Zomerkind op 0186-769064 en 
vraag naar Mirjam Peters (teamleidster) of stuur een mail naar m.peters@zomerkind.nl 


