
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skidkinderopvang, dé 

kinderopvangorganisatie in 

Noord-Drenthe.  

 

 

Kwaliteit, deskundigheid en 

continuïteit zijn onze sleu-

telwoorden.  

 

 

Dat vind je terug in ons 

pedagogisch beleid, maar 

vooral in onze werkwijze.  

 

 

Onze opvanglocaties vind 

je in Assen, Annen, Gassel-

ternijveen, Gieten, Zuidla-

ren, Tynaarlo , Vries, Eel-

de, Paterswolde en  

Eelderwolde. 

 

 

 

 Externe vacature  

 Voor onze locatie Koala in Assen 

 zoeken wij een:  

 (antroposofisch) leidinggevende KDV/BSO 
 

 voor minimaal 16  uur per week 
 
 
 

 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn skidkinderopvang, een enthousiaste, ambitieuze en professionele kinderopvang-
organisatie in de kop van Drenthe en bieden peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschool-
se opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang.   
 
Wij bieden kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen en dragen zo bij aan een mooie  
toekomst voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.  
Onze medewerkers hebben passie voor hun vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart 
en handen en zijn zich bewust van de talenten van kinderen. Zij bieden kinderen ruimte, tijd 
en aandacht om uit te groeien tot de persoon die ze zijn. Dit doen ze in een huiselijke,  
warme en persoonlijke omgeving waarbij het kind voorop staat.  
We streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening voor ouders om hen zo goed 
mogelijk te ontzorgen. Wij staan midden in de gemeenschap waarin onderwijs en opvang, 
spelen en leren hand in hand gaan. 
 
Over Koala 
Koala is een antroposofische kinderopvanglocatie in Assen, gehuisvest in één pand  
samen met de Vrije School waarmee nauw wordt samengewerkt. Koala biedt dagopvang  
(0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) aan ruim 200 kinderen. 
 
Binnen Koala is het pedagogisch handelen gebaseerd op de antroposofische visie.  
Vanuit de antroposofie wordt ieder kind gezien als een uniek persoon dat volledig tot  
ontwikkeling mag komen. De ruimtes hebben een warme huiselijke sfeer. Het speelgoed is 
van natuurlijke materialen en afgestemd op de verschillende leeftijdsfasen.  
De voeding is biologisch. Het ritme van de seizoenen en het vieren van jaarfeesten vormen 
een belangrijke leidraad. Dit alles om bij te kunnen dragen aan een optimale ontwikkeling 
van het kind.  
 
Over de functie 
In verband met het vertrek van één van onze leidinggevenden  is er een vacature ontstaan 

voor de functie van clusterhoofd.  

Het clusterhoofd is integraal manager van één of meerdere opvanglocaties. De locaties of 

opvangvormen die door één manager worden aangestuurd vormen gezamenlijk een cluster. 

In de vacante functie bestaat het cluster uit een combinatie van KDV en BSO op één locatie: 

de locatie Koala in Assen. 

Als clusterhoofd krijg je binnen skidkinderopvang de ruimte om je eigen ideeën te combine-

ren met onze pedagogische visie en middels positieve aansturing van het team de locatie 

uitstekend te laten opereren. Als clusterhoofd ben je integraal verantwoordelijk voor de da-

gelijkse aansturing en de resultaten van het cluster.  

 
 

 



 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Als clusterhoofd draag je zorg voor: 

 Het stimuleren van medewerkers en optimale inzet van hun talenten. 

 Het voeren van jaargesprekken, beoordelingen en het geven van structurele feedback aan  

 de medewerkers op de uitvoering van de werkzaamheden.  

 In samenspraak met collega leidinggevenden en/of P&O: 
  - Werving- en selectieprocedures. 

  - Opstellen van een scholings- en deskundigheidsbevorderingsplan 

  - Opstellen van (pedagogische) jaarwerkplannen op basis van door de organisatie 

   uitgezette beleidslijnen.  

 Het ontwikkelen, implementeren en bewaken van de uitvoering van pedagogisch beleid,  
protocollen en werkinstructies.  

 Het uitvoeren en realiseren van algemeen, kwaliteits-, personeels- en  financieel beleid; 

 Het opstellen en bewaken van de begroting voor het cluster. 

 Het realiseren van doelen en behalen van prestatieafspraken binnen daarvoor gegeven 
(financiële) kaders. 

 Verzuimbegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter. 

 De juiste personele bezetting conform de beroepskrachten-kind ratio. 

 Het creëren en behouden van een opvangomgeving die qua veiligheid, gezondheid en  
 hygiëne voor kinderen en medewerkers voldoet aan geldende wet- en regelgeving. 

 Overleg met de Oudercommissie en onderhouden van  de contacten met het onderwijs,  
 gemeente, GGD en brandweer.  
 
Profiel 

 Je hebt kennis van en affiniteit met de antroposofie en bij voorkeur werkervaring binnen een 
antroposofische organisatie; 

 Je zet plannen in beweging door zaken operationeel en concreet te maken en deze planmatig 
aan te pakken; 

 Je werkt gestructureerd en bent “in control” ook in een dynamische omgeving; 

 Je voelt je verantwoordelijk voor jouw cluster maar ook voor de organisatie als geheel en je 
bent ondernemend, grijpt kansen en handelt pro-actief.  

 

Verder beschik je over:  

Een afgeronde HBO opleiding (SPH/MW of gelijkwaardig), bij voorkeur aangevuld met een manage-

mentopleiding. Een visie op kinderopvang in het algemeen en de antroposofische kinderopvang in 

het bijzonder, binnen de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Minimaal vijf jaar aantoonba-

re werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie. Kennis van de Wet Kinderopvang is 

een pré. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.  
 
Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar met de intentie tot verlenging.  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang, inschaling in schaal 9.  
Het salaris is afhankelijk van relevante werkervaringsjaren. Werktijden en inzet per week in overleg.  
 
Voldoe jij aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? 
 
Een schriftelijke sollicitatie met CV kun je tot 8 juni 2018 mailen naar  
vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. CH Koala.  
Voor nadere informatie over de functie kun je informatie inwinnen bij Sandra de Boer (directeur):  
06 46605938. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Dinie Hagenauw (P&O): 
0592 265860. 

 
De gesprekken vinden plaats op vrijdag 15 juni 2018 .  
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.  
 

 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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