
 

Manager en VVE specialist CKO KleurRijk 16 uur  

 

Christelijke Kinderopvang Organisatie CKO KleurRijk is een 10 jaar jonge, dynamische organisatie. 

Om de organisatie verder te professionaliseren en de kwaliteit te borgen zijn we op zoek naar 

aanvulling in ons managementteam. De functie gaat in per 1 november 2019.  

Als lid van ons managementteam bij CKO KleurRijk ben je onder andere als aanspreekpunt 

betrokken bij diverse zelforganiserende teams, die werken binnen christelijke basisscholen. Door 

middel van situationeel leiderschap bied jij ondersteuning aan jou teams in diverse processen als 

samenwerking met onderwijs, zelforganisatie, kwaliteitsverbetering etc. 

Verder liggen je verantwoordelijkheden op het gebied van het verzorgen van het VVE beleid en 

vertalen van gemeentelijke beleid naar locaties.  

CKO KleurRijk is een lerende organisatie, die de samenwerking met scholen op weg naar Integrale 

Kindcentra goed op de kaart heeft staan. We bieden veel ruimte aan teams onderwijs en opvang om 

dit ieder op hun eigen wijze vorm te geven. 

We zoeken voor deze combinatie functie iemand die: 

● organisatiebreed kan meedenken met het management 

● ervaring heeft om situatieafhankelijk leiding te geven aan (zelforganiserende) teams 

● zich binnen de gemeenten kan profileren en onze organisatie vertegenwoordigen op het 

gebied van GOAB (VVE) en IKC ontwikkeling (huisvesting) 

● het beleid van diverse gemeenten (inzake ontwikkeling van kinderen) kan vertalen naar 

beleid voor onze organisatie 

● mogelijk VVE specialist en trainer wil zijn voor onze organisatie. Dit houdt in dat je  

zorgt dat we op onze locaties aan de kwaliteitsnormen voldoen en VVE scholing verzorgt ; 

opleiding hiervoor is een pré; anders de bereidheid om een train de trainer opleiding te 

volgen. 

 

Wij verwachten: 

● een christelijke levensovertuiging 

● beleidsmatig en organisatie overstijgend kunnen denken 

● sociale vaardigheden op het gebied van communicatie en begeleiden van medewerkers 

● ervaring met situationeel leiderschap en zelforganisatie 

● affiniteit met sociocratisch denken en gelijkwaardigheidsprincipe 

● transparantie; open en eerlijke houding 

● sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) voor het voeren van 

gesprekken en maken van verslagen en aanvragen 

● flexibele beschikbaarheid op in ieder geval maandag, dinsdag en donderdag 

● in bezit bent van rijbewijs en auto  

● dat je woonachtig bent in midden Nederland , omgeving Apeldoorn-Zwolle ivm reisafstanden 

 

Herken je je in dit profiel, dan zien we graag je motivatie en cv tegemoet.  

Inschaling vindt plaats in schaal 9 van CAO kinderopvang. 

Eventuele vragen kun je  stellen aan Machteld van den Berg; 06 - 1902 2803. 

 

Je kunt je sollicitatie tot en met 15 oktober 2019 mailen naar: machteldvandenberg@kleurrijk.nl 

mailto:machteldvandenberg@kleurrijk.nl

