
Kinderopvang Baloe is een dynamische organisatie met de ambitie de beste kinderopvang te bieden 
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Wij onderscheiden ons al jaren door ons specifieke pedagogische beleid. 
Persoonlijke aandacht en plezier staan bij ons voorop, zodat elke dag bijzonder is!  

Momenteel hebben wij een vacature voor een  

Manager Kinderopvang (BSO)  
24 uur per week  

De Manager BSO geeft leiding aan een team pedagogisch medewerkers (verspreid over 7 locaties) en levert 
een bijdrage aan de ontwikkeling en het bieden van hoge kwalitatieve kinderopvang. Je richt je op het 
verbeteren van de pedagogische dienstverlening en de professionele ontwikkeling van pedagogisch 
medewerkers, o.a. door het geven van coaching. Je weet het beste in medewerkers naar boven te halen! Je 
fungeert als spil tussen het (pedagogische) beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk. Je kunt teams in 
de dagelijkse hectiek inspireren en stabiliteit bieden en samen met de medewerkers biedt je de kinderen 
een veilige, stimulerende en uitdagende plek. Je krijgt energie van nieuwe ideeën en veranderingen om 
samen met je teams onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. Je neemt deel aan het Pedagogisch 
Team (PT).  

De manager BSO heeft binnen onze organisatie ook de rol van HKZ coördinator. Hiertoe ben je 
verantwoordelijk voor de interne en externe audits en stelt hiervan een rapport op. Je coördineert en 
bewaakt het HKZ proces, houdt toezicht op de kwaliteitsformulieren en maakt een verslag van de 
jaarlijkse directiebeoordeling. Je begeleidt de interne auditors.  

Voor de volledige functieomschrijving verwijzen wij je naar onze website.  

Ben jij spontaan, enthousiast en spreekt ons specifieke pedagogisch beleid je aan? En heb je een 
relevant HBO diploma, coaching kwalificatie en werkervaring in de Kinderopvang? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!  

Wij bieden je een uitdagende functie in een professionele werkomgeving met een hecht team van 
ambitieuze en enthousiaste collega’s. Je krijgt een jaarcontract en mogelijkheden voor ontwikkeling en 
scholing/training. Wij organiseren regelmatig leuke personeelsactiviteiten. Het salaris en de 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO kinderopvang (schaal 9) en daarnaast bieden wij een 
reiskostenvergoeding en korting op zorgverzekeringen en sportschool aan.  

Heb je interesse of vragen? Stuur ons dan je sollicitatie met motivatie en c.v. via 
personeel@kinderopvangbaloe.nl of neem contact op met Mariska Nijhof, 075-6429910. 

 
Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


