
                                
 
Jonglaren ligt aan de rand van Zuidlaren in een sfeervolle en rustige omgeving. Wij 
bieden op onze locatie onderwijs en kinderopvang aan. Dit doen wij met een enthousiast 
en betrokken team. Dalton kindcentrum Jonglaren maakt deel uit van CKC Drenthe en 
onze stichting bestaat uit 30 christelijke kindcentra in Assen, Aa en Hunze, Borger-
Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe.  
 

Wij zoeken een: 

Kinderopvangcoördinator (7 uur per week) 
 (vanaf 24 oktober 2022 of zo snel mogelijk daarna) 

 
Heb jij passie voor mensen? Houd je van een coachende rol maar ook van beleidsmatige 
werkzaamheden, houd je van samenwerken en ben je communicatief sterk? Dan ben jij 
degene die we zoeken! 
 
Wat ga je doen? 
Als kinderopvangcoördinator ben je de spil tussen het (pedagogisch) beleid op een 
kindcentrum en de uitvoering hiervan. Je vertaalt het beleid naar concrete activiteiten. 
Je begeleidt en adviseert de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van beleid. 
Daarnaast draag je bij aan kwaliteitsverbetering door het coachen van de pedagogisch 
medewerkers. Je hebt een rol in de interne bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij het opzetten 
van basisroosters, het voeren van overleggen of het bijhouden van budgetten. Je zoekt 
naar mogelijkheden om de integrale samenwerking tussen onderwijs en opvang te 
stimuleren. Alle taken geef je in afstemming met de kindcentrumdirecteur. Samen 
verdeel je werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het regelen van vervanging bij 
afwezigheid of het onderhouden van contacten. 
 
Wij zoeken een enthousiaste kinderopvangcoördinator die:  

- Een teamspeler is en deel wil uitmaken van ons integrale team; 
- Wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie; 
- Beschikt over sociale en coachende vaardigheden en de pedagogisch 

medewerkers kan begeleiden; 
- Flexibel is; 
- Een professionele en positieve houding heeft; 
- Affiniteit en kennis heeft van ontwikkelingsfasen en ontwikkelingsgebieden van 

jonge kinderen; 
- Over pedagogische kennis beschikt. 

 
Functie-eisen:  

- Wij vragen HBO werk- en denkniveau waarbij de kwalificatie-eis geldt voor 
pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach; 

- Bij nog niet volledig voldoen aan de kwalificatie-eis, kun je wel solliciteren. Het is 
mogelijk scholing te volgen om aan de kwalificatie-eis te voldoen. 

 
 
 
 



Wat bieden wij?  
- Betrokken en enthousiaste collega’s; 
- Een leuke baan met verschillende werkzaamheden; 
- Een salaris volgens de CAO kinderopvang in schaal 9 (of een toelage tot schaal 9 

indien je nog niet volledig voldoet aan de kwalificatie-eisen);  
- Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. 
- Heb je naast de vacature ook interesse om bij ons als pedagogisch medewerker 

te werken? Dan bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding naar maximaal 12 uur per 
week.  

 
Procedure 
De selectie vindt plaats middels een sollicitatiegesprek in week 41. 
 
Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle van Santen, directeur Dalton 
Kindcentrum Jonglaren, 050-4092079. 
 
Reageren 
Als u in aanmerking wilt komen voor deze functie, stuur dan uw brief met CV uiterlijk 6 
oktober 2022 per mail naar: CKC Drenthe, t.a.v. vacature Dalton Kindcentrum Jonglaren 
via hrm@ckcdrenthe.nl 
 
 
 

 

 

 


