
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Manager Kinderopvang 
32 uur 

Stichting skidkinderopvang is een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij 
bieden kinderdagopvang, peuter- en kleuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse 
opvang in de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo. Deze verschillende vormen van kinderopvang verzorgen 
wij op 32 locaties. Wij doen dit altijd in nauwe samenwerking met het onderwijs. Onze locaties worden 
aangestuurd door zeven clustermanagers onder leiding van de manager kinderopvang, gefaciliteerd door het 
centraal bureau in Vries.  

Wij zijn een kinderopvangorganisatie die in het dagelijks werk streeft naar optimale dienstverlening. 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 geven kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de 
persoon die zij zijn, in locaties die gekenmerkt worden door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer. Wij 
werken hierbij altijd vanuit de kernwaarden betrokkenheid, ondernemerschap, respect en welbevinden. 

Vanwege het vertrek van onze collega zoeken wij een ervaren 

 

MANAGER KINDEROPVANG  
(MT-lid)  

 

Als manager kinderopvang geef je leiding aan zeven clustermanagers en indirect aan het werkveld. Daarnaast 
vorm je met de directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering en de staffunctionarissen P&O en Kwaliteit & 
Pedagogiek het managementteam (MT). In het MT wordt van jou, als manager van de veldorganisatie, een brede 
en substantiële bijdrage verwacht. Je denkt en handelt op strategisch niveau en je kunt hoofdzaken van bijzaken 
onderscheiden. Je denkt zowel conceptueel als abstract.  
 
Waar de verschillende clusters vanuit lokaal ondernemerschap los van elkaar opereren, ligt de focus voor de 
komende periode onder meer op het bestendigen van de onderlinge samenwerking. Hierbij is er aandacht voor 
efficiënte en effectieve werkprocessen met oog voor hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening. De manager 
kinderopvang is verbindend met een goed gevoel voor partnership en stakeholdermanagement. 
  
 



 

De manager kinderopvang is een functie met een strategisch karakter.  
Doel van de functie is het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen en 
het waarborgen van de dienstverlening op korte en lange termijn. Hoogwaardige dienstverlening die aansluit bij 
ontwikkelingen op pedagogisch vlak en aansluit op marktontwikkelingen.  
 

Profiel  

De manager kinderopvang 

 Is belast met het mee ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het strategisch beleid en 
aanverwante beleidsgebieden zoals VVE en IKC-vorming; 

 Geeft leiding door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te 
controleren en clustermanagers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren;  

 Is een echte verbinder; zacht op de relatie, maar duidelijk op de inhoud en is hierin koersvast;  

 Is consequent in waar hij/zij en de organisatie voor staan, maakt duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid 
ligt, hoe de processen lopen en geeft hier leiding en structuur aan;  

 Is in staat om gedifferentieerd aan te sturen: te instrueren en te coachen waar nodig, de leidinggevenden 
zelfstandig te laten werken;  

 Stimuleert mensen om zelf sturing te geven aan hun werk en bevordert eigenaarschap in relatie tot de te 
behalen resultaten; 

 Heeft ervaring met en kennis van capaciteitsplanning en systemen om hierin de clustermanagers te kunnen 
begeleiden om zo een optimale inzet van mens en middelen te bewerkstelligen; 

 Is in staat om veranderingsprocessen vorm te geven. Is hierin daadkrachtig en durft beslissingen te nemen, 
daarbij altijd het organisatiedoel voor ogen houdend; 

 Past de PDCA-cyclus consequent en structureel toe;  

 Rapporteert periodiek aan de directeur-bestuurder over de voortgang van de werkzaamheden en de 
resultaten van de clusters; 

 Draagt bij aan het vaststellen van de begroting en het budget van de clusters; 

 Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten; 

 Heeft een kosten kritische instelling en vindt het een uitdaging om toegevoegde waardes te (laten) creëren; 

 Vangt signalen binnen en buiten de organisatie op en vertaalt deze naar betere en nieuwe dienstverlening;  

 Draagt op adequate en gestructureerde wijze zorg voor de interne communicatie tussen het MT en de 
veldorganisatie.  

 
Skidkinderopvang is op zoek naar een sterke persoonlijkheid die stevig in de schoenen staat en beargumenteerd 
beslissingen neemt. Een manager die op inhoud een sparring partner is voor de collega MT leden en de directeur-
bestuurder. Iemand die proactief en ondernemend is, zelf verantwoordelijkheid draagt maar ook anderen hierop 
durft aan te spreken. Een manager die in staat is om de organisatie verder te professionaliseren, anderen hierin 
meekrijgt en enthousiasmeert. Iemand die beschikt over uitstekend mondelinge en redactionele vaardigheden en 
communicatief sterk en relatiegericht is.   
 
De manager kinderopvang kan goed luisteren, staat open voor ieders perspectief en laat mensen meedenken. 
Hij/zij is organisatiesensitief en weet feilloos te opereren tussen bestuur en middenmanagement, waarbij 
integriteit en transparantie voorwaarden zijn.  

De manager kinderopvang kan de visie en missie van de organisatie goed overbrengen, zowel intern als extern. 
Hij/zij is zorgvuldig en in staat om te reflecteren op het eigen gedrag en om een ander op constructieve wijze 
feedback te geven.  

 



 

 
Functie-eisen 

 Afgeronde HBO/ WO-opleiding, aangevuld met managementopleidingen; 

 Kennis van pedagogiek en onderwijs; 

 Kennis van organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid; 

 Kennis van veranderingsprocessen en managementtechnieken; 

 Inzicht in en kennis hebben van het werkveld en de maatschappelijke context; 

 Inzicht in en kennis hebben van groepsdynamische processen en werkmethodieken; 

 Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, leidinggeven en coachen; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel op inhoud als het proces; 

 Van macro- naar microniveau kunnen schakelen; 

 Ruimte bieden aan lokaal ondernemerschap binnen gestelde kaders; 

 Op afstand kunnen sturen, maar dichtbij zijn in gevoel; 

 Zelfreflectie en verbindend vermogen;  

 Beschikken over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.  

 
 Arbeidsvoorwaarden 
 
Skidkinderopvang verwacht veel van haar medewerkers. Daar staat tegenover dat je ook veel terugkrijgt. Zo biedt 
skidkinderopvang prima arbeidsvoorwaarden. Deze zijn conform de CAO Kinderopvang, schaal 12 maximaal  
€ 5.446,00 bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Het gaat om een jaarcontract met de intentie om het 
contract op termijn om te zetten naar onbepaalde tijd. 
 
Informatie en sollicitatie 
 
Na de briefselectie worden er kennismakingsgesprekken gevoerd met twee sollicitatiecommissies. In de 
commissies zitten clustermanagers, MT-leden en de directeur-bestuurder. De eerste ronde gesprekken vindt 
plaats op donderdag 23 juli en vrijdag 24 juli 2020. De tweede ronde gesprekken is op vrijdag 31 juli. Een 
referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, evenals een assessment. Het assessment staat 
gepland in week 34.  
 
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Sandra de Boer, directeur-bestuurder 
op 06 – 4660 5938.  
 
Reacties in de vorm van een curriculum vitae met een korte, krachtige motivatie ontvangen wij graag op 
vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. MKO/0720. De sluitingsdatum is 20 juli 2020.  
 
De vacature is zowel intern als extern gepubliceerd. 
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