
 

 

 

 

 

 

 
 

Een onvergetelijke werkervaring opdoen? 

Jij kunt meedingen om een onvergetelijke werkervaring op Statia op te doen! Onder 
voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent het Corona-virus, gaan er van 3 t/m 17 december 4 
medewerkers van Op Stoom op reis. Je werkt 2 weken mee in de kinderopvang op Statia.  

Vanaf nu kun je je interesse kenbaar maken om mee te werken in de kinderopvang op Statia (KDV 
of BSO). We horen graag je motivatie met het volgende: 

Waarom ben jij degene die geknipt is om twee weken te werken op Statia en waarom wil je dit 
graag? Je mag zelf weten op welke manier je dit kenbaar maakt. Wie weet word jij uitgenodigd 
voor een gesprek om dit nader toe te lichten. Hoe leuk is het als je geselecteerd wordt en erbij 
bent! Als je niet uitgenodigd wordt voor een gesprek hoor je dit natuurlijk ook van ons. Je kunt je 
interesse kenbaar maken aan Linda Blankhorst via secetariaat@opstoom.nl. 

 

 

De voorwaarden op een rijtje 

Het volgende is goed om te weten: 

• Je werkt minimaal 24 uur en hebt een contract voor onbepaalde tijd. 

• Belangrijk is dat je flexibel bent en beseft dat het in de kinderopvang op Statia anders 
gaat dan je gewend bent in Nederland. Social skills en makkelijk kunnen meebewegen in 
nieuwe situaties is belangrijk. Het is de bedoeling dat je zelf ook open staat om te leren. 
We zijn geen type missionarissen die het beter weten, want dat is niet zo. 

• Op Statia is Engels de voertaal dus er wordt van je verwacht dat je je kunt redden in het 
Engels (dat hoeft echt niet perfect te zijn hoor). Misschien ook goed om te weten dat 
Statia geen party-eiland is maar een klein tropisch eiland. 

• Waarschijnlijk moet je kunnen aantonen dat je bent gevaccineerd om toegang te 
krijgen op Statia.  

 
 

Je krijgt van ons 

• Je dompelt je twee weken lang onder in een andere cultuur op een klein tropisch eiland. 
Daar werk je samen met medewerkers in de kinderopvang en doe je een onvergetelijke 
werkervaring op. 

• Per keer gaan er twee medewerkers van Op Stoom. Linda Blankhorst is op datzelfde 
moment ook op Statia. Je zult zien dat je binnen no-time contact hebt met iedereen van 
het eiland en je bent dus ook met een paar mensen van Op Stoom. En natuurlijk kun je 
buiten werktijd helemaal je eigen tijd indelen en het eiland verkennen. 

• Je reis wordt betaald. 

• Je overnachtingen worden betaald, samen met een collega deel jij je kamer. 
      (Niet superdeluxe maar een oké verblijfplaats) 

• Je werkuren worden doorbetaald zoals in je contract zijn vastgelegd. Je werkt op 
Statia in principe dezelfde uren. Mocht je een paar uur extra werken dan schrijf je die 
niet. Werk je een paar uur minder dan hoef je die ook niet op te nemen. 

• Je reis naar en van Statia is in je eigen tijd. 

• Het weekend is je eigen tijd en krijg je niet doorbetaald. 

• Op werkdagen krijg je een financiële tegemoetkoming voor je eten en drinken. 

• Mocht je langer willen blijven op het eiland zijn de meerkosten van het vliegticket en 
verblijf voor eigen rekening.  
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