
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Praktijkopleider 
Gemiddeld 20 uur per week 

 
    

Wie zijn wij? 
Stichting skidkinderopvang is een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-
Drenthe. Wij bieden kinderdagopvang, peuter- en kleuteropvang, buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang en tussenschoolse opvang op 32 locaties in de gemeenten Aa & Hunze, Assen en 
Tynaarlo, 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. 
 
Bij skidkinderopvang werken op de verschillende locaties ruim 200 pedagogisch medewerkers. Naast 
deze pedagogisch medewerkers hebben we 25 tot 30 BBL en BOL stagiaires, studenten en pedagogisch 
medewerkers in ontwikkeling in dienst. Voor werving, plaatsing en begeleiding van deze groep 
medewerkers zijn we op korte termijn (uiterlijk 1 december 2021) op zoek naar een  
 

praktijkopleider 
 
 
De praktijkopleider is in staat is om de activiteiten van de werkbegeleiders, die de kennis, inzicht en 
vaardigheden van de leerling beoordelen en begeleiden, te coördineren. De praktijkopleider zal de 
schakel zijn tussen het management, de opleidingen, de stagiaires en studenten én de pedagogisch 
medewerkers op de werkvloer.  
De praktijkopleider valt hiërarchisch onder de manager kinderopvang. 
 
 
 



 

Wat ga je doen?  

 In samenwerking met de clustermanagers werf, selecteer, plaats en begeleidt je stagiaires en 
student-werknemers, zodat de organisatie beschikt over potentieel toekomstige pedagogisch 
medewerkers; 

 Als praktijkopleider coördineer jij de werkbegeleiders die de stagiaire of student-werknemer 
ondersteunt, informeert en eventueel beoordeelt tijdens een stage of leer-werktraject; 

 Samen ben je ervoor verantwoordelijk dat de stagiaire en student-werknemer voldoende hulp en 
tijd krijgt om de praktijkopdrachten uit te voeren; 

 Je stelt, samen met de werkbegeleiders, een planning op, inclusief introductieplan, voor de 
stagiaires en student-werknemers in overleg met de opleidingsinstituten en gebaseerd op het 
pedagogisch beleidsplan en stelt indien nodig de planning bij; 

 Je draagt zorg voor het plaatsvinden van de beoordelingen van het leerproces van de stagiaires en 
student-werknemers; 

 Je legt verslag van en rapporteert over ontwikkelingen in het leerproces van de stagiaires en 
student-werknemers aan de daartoe aangewezen functionaris; 

 Je onderhoudt contacten met opleidingsinstituten over de voortgang van het leertraject van de 
student-werknemers en stagiaires en functioneert als aanspreekpunt voor opleidingsinstituten; 

 Je signaleert relevante ontwikkelingen, zodanig dat de organisatie het beleid met betrekking tot de 
opleidingen actueel kan houden; 

 Je draagt zorg voor de uit de functie voortkomende administratie en archivering, zoals het 
bijhouden van de erkenningen van de opleidingsinstituten en het aanvragen van de VOG en 
registratie in het personenregister kinderopvang van de stagiaires en student-werknemers. 
 
 

Wie ben jij? 

 Je kunt snel schakelen en bent communicatief sterk; 

 Je kunt de ander motiveren, stimuleren en begeleiden; 

 Je weet daarin de balans te vinden tussen betrokkenheid en distantie; 

 Je hebt een objectieve houding, je bent integer en hebt een groot inlevingsvermogen; 

 Je bent organisatorisch sterk en zeer flexibel; 

 Je bent leergierig en hebt een open houding; 

 Je hebt overtuigingskracht, onderhandelingsvermogen en doorzettingsvermogen. 
  
 

Wat vragen wij? 

 Minimaal een afgeronde relevante MBO-4 opleiding die kwalificeert voor de functie van 
pedagogisch medewerker; 

 Bij voorkeur de specialistische opleiding tot praktijkopleider, of bereid deze te volgen; 

 Meerdere jaren ervaring als pedagogisch medewerker; 

 Ervaring als praktijkopleider of ervaring met het methodisch en didactisch werken; 

 Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 

 Goede kennis en beheersing van Word en Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wat bieden wij? 
Een veelzijdige baan in een dynamische werkomgeving. We bieden een jaarcontract voor 20 uur per 
week met de intentie tot verlenging. De startdatum zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 december 2021. 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang, schaal 7 (minimaal € 2435,00 en maximaal 
€ 3221,00 obv 36 uur). 
Deze functie kan gecombineerd en/of uitgebreid worden met de functie van pedagogisch 
medewerker.  
 
 
Zoeken we jou? 
Herken jij jezelf in deze functie en wil je je graag verder ontwikkelen in deze richting? Dan ontvangen 
we graag een recent cv en motivatie brief van jou!  
Deze kun je tot uiterlijk 16 oktober 2021 sturen naar vacature@skidkinderopvang.nl 
 
De eerste gesprekken zijn gepland op donderdag 21 oktober 2021 
 
Mocht je nog vragen hebben over de functie of sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met  
Wieke Beӓrda, P&O adviseur, op telefoonnummer 06 3062 0313.  
 
 

De vacature is tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten 

voorrang.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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