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Max Havelaar Kindcentrum 

Kinderen van nu maken de wereld van morgen. Wij willen hen daarbij helpen. Samen lukt dat veel 

beter dan ieder voor zich. Daarom werken de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO) en de 

Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) samen in het Max Havelaar Kindcentrum. Hierdoor is het 

mogelijk om binnen het Max Havelaar Kindcentrum te werken op basis van één gezamenlijk 

gedragen pedagogisch-onderwijskundige visie die wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team 

dat onder leiding staat van de directie. 

Met een integraal en samenhangend aanbod van onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 
t/m 12 jaar doen we recht aan de huidige ontwikkelingen. Door het combineren van  
spelen, leren en vrije tijd zorgen we voor een brede ontwikkeling van kinderen en vergemakkelijken 
we voor ouders de combinatie van arbeid en zorg, want: “Samen klopt het”.  
 

Missie en visie 
In het Max Havelaar Kindcentrum vullen kinderopvang, onderwijs en ouders/verzorgers elkaar aan. 
Iedereen leert van elkaar, waardoor onderlinge kwaliteiten optimaal worden benut. Vanuit één 
gezamenlijke pedagogische visie bieden we een doorlopende ontwikkellijn.  
 
De speerpunten van het Max Havelaar Kindcentrum zijn:  

 natuur 

 cultuur 

 techniek/wetenschap 

 
Wij bereiden de kinderen voor op de vaardigheden die in de 21e eeuw noodzakelijk zijn. Dit doen wij 
door kinderen een onderzoekende houding aan te leren. Kinderen leren van en met elkaar en 
daardoor groeien zij in hun persoonlijke ontwikkeling. Dankzij de doorlopende pedagogische 
ontwikkellijn, de samenwerking met ouders én de keuze voor een rijk aanbod passend bij hun talent 
met diverse naschoolse activiteiten, stimuleren wij dat de kinderen een actieve, zelfstandige en 
nieuwsgierige houding ontwikkelen.  

 



Profielschets Directeur Max Havelaar Kindcentrum 
4 

Kernwaarden 
Vanuit onze visie en missie zijn kernwaarden geformuleerd die leidend zijn voor ons denken en doen.  
 
Samen:  

 We zijn één team en zorgen voor een samenhangend en afgestemd aanbod van onderwijs en 
kinderopvang.  

 We zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen.  

 We zorgen dat de tijden van school, opvang en andere activiteiten goed op elkaar aansluiten.  

 We houden rekening met elkaar en ondersteunen elkaar. Zo brengen we samen leren en 
werken in de praktijk.  

 We zijn solidair. Met elkaar, de kinderen en ouders.  
 
Brede ontwikkeling:  

 De brede ontwikkeling van kinderen staat centraal.  

 We bereiden kinderen voor op de maatschappij van morgen.  

 We gebruiken de 21e -eeuwse vaardigheden als basis, hierbij creëren we kansen en 
mogelijkheden om cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen.  

 
Respect:  

 We respecteren onszelf, elkaar en elkaars spullen.  

 Er is een open, vriendelijke en respectvolle sfeer.  
 
 

Pedagogische visie  
Wij willen dat het Max Havelaar Kindcentrum een plaats is waar kinderen zich veilig voelen en waar 

zij hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich goed 

ontwikkelen. Dagelijks ontmoeten veel verschillende kinderen elkaar in het Max Havelaar 

Kindcentrum. Daarom vinden wij het belangrijk dat er duidelijke omgangsregels zijn. We maken 

duidelijke afspraken met de kinderen wat wel en wat niet mag, en leggen steeds uit waarom dat zo 

is. Hiermee stimuleren we een onderzoekende houding. We hechten grote waarde aan vriendelijke 

en open omgangsvormen tussen kinderen, ouders en het team.  

Belangrijke pedagogische waarden zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend 
vermogen en samenwerking. Dit wordt samengevat in de afkorting N.A.R.S. (netjes-aardig-rustig, 
respectvol- samen).  
 

Zorg- en ondersteuningsstructuur  
Het Max Havelaar Kindcentrum werkt toe naar een organisatie met één zorgstructuur. De 
doorgaande lijn wordt onder meer gewaarborgd door afstemming tussen alle betrokken partijen. 
Doordat we vanuit dezelfde pedagogische grondhouding werken is het - ondanks de verschillende 
volgsystemen - mogelijk om de brede ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn te volgen en 
eventuele ontwikkelings- of leerachterstanden vroegtijdig te signaleren. Een goede doorgaande lijn is 
cruciaal bij de overgang van kinderopvang naar basisschool.  
 
 

Informatie-overdracht  
Voor alle kinderen is het essentieel dat er binnen én buiten het Max Havelaar Kindcentrum goede 

contacten zijn met de verschillende ketenpartners rondom kinderen. Denk aan de contacten tussen 

het consultatiebureau of de GGD binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de pedagogisch 

medewerkers en leerkrachten van het Max Havelaar Kindcentrum. Om een doorgaande zorglijn te 
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garanderen is goede informatieoverdracht belangrijk. Naast schriftelijke (koude) 

informatieoverdracht is voor alle kinderen een persoonlijk (warme) overdracht van belang. 
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De functie 

Huidige vacature 
De vacature ontstaat omdat de huidige onderwijsdirecteur van het Max Havelaar Kindcentrum met 

pensioen gaat. Het Kindcentrum gaat vanaf 1 augustus 2020 dan ook een nieuwe fase in waarbij er 

integraal leiding wordt gegeven aan het Kindcentrum met een directeur en twee teamleiders. De 

leiding van het Max Havelaar Kindcentrum is 52 weken per jaar eindverantwoordelijk voor het reilen 

en zeilen van het Kindcentrum en verdeeld haar aanwezigheid over het gehele jaar zodat er sprake is 

van continuïteit in de aanwezigheid van de leiding. De directeur legt verantwoording af aan de 

Stuurgroep waarin de besturen/directies van SCO en SRK vertegenwoordigd zijn. 

Het Kindcentrum bestaat nu uit drie delen: de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang,  en het 

onderwijs. Onder leiding van de nieuwe directeur moet dit meer één geheel worden. De directeur is 

hierin nieuwsgierig, ontdekkend en onderzoekend: de koers ligt er op hoofdlijnen; er is nog veel te 

ontwikkelen. We zijn op zoek naar een directeur die samen met het team ontwikkelt en tegelijk de 

hoofdlijn bewaakt.  

De directeur: 

 is een bruggenbouwer; 

 heeft oog voor alle zaken die goed zijn en duurzaam geborgd moeten worden; 

 heeft oog voor alle zaken die nieuw ontwikkeld moeten worden; 

 heeft aandacht voor het juiste tempo in het veranderproces; 

 heeft een helicopterview. 

 staat open voor vernieuwing van onderwijs en opvang; 

 is op de hoogte van landelijke ontwikkelingen; 

 ontwerpt in samenspraak met teamleiders en teamleden een goede koers om te borgen wat 

goed gaat en behouden moet blijven en te vernieuwen om onderwijs en opvang beter, 

eigentijdser en verbonden met de samenleving te houden.   

De directeur geeft samen met het team vorm aan de levensbeschouwelijke identiteit van het 

Kindcentrum. De school verbindt de christelijke levensbeschouwing aan het onderwijs; de 

kinderopvang verbindt zich niet specifiek aan een levensbeschouwing. Voor het Kindcentrum als 

geheel is hier gesprek, richting, koers en wijsheid in nodig.  

Focus opdracht 
Het team van het Max Havelaar Kindcentrum werkt vanuit eigenaarschap op alle niveaus. Van de 
nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij leiding geeft op een wijze waarin dit behouden blijft én 
waarin gelijktijdig ook meer samenhang komt. Focus ligt hierbij op de volgende onderwerpen: 

 De leidinggevende capaciteit vanuit onderwijs en opvang is in het nieuwe model in principe 
gelijk aan de oude situatie. In de functieprofielen is een beschrijving van taken op hoofdlijnen 
opgenomen. Een gedetailleerde toedeling van taken zal door de nieuwe directeur ingevuld 
worden. 

 Het ontwikkelen van de integrale teams: bij aanvang van de nieuwe organisatiestructuur 
ontstaan er nieuwe teams; dit zullen aanvankelijk nog samengestelde teams zijn van collega’s 
uit de kinderopvang en het onderwijs. Onder leiding van de directeur en de teamleiders 
zullen de teams stapsgewijs meer integraal gaan werken en is er de optie dat collega’s ook in 
beide ‘werksoorten’ kunnen werken. De directeur en de teamleiders stellen hiervoor een 
plan op: wat betekent het om in een Kindcentrum te werken? Welke kansen zijn er voor 
werkzaamheden binnen zowel ‘opvang’ als ‘onderwijs’? Hoe kan een team de verschillende 
competenties en expertise rijk inzetten voor de ontwikkeling van het cluster? 



Profielschets Directeur Max Havelaar Kindcentrum 
7 

 Het ondersteuningsteam: start in het samenwerkingsmodel intern begeleiders en 
pedagogisch coach onder leiding van de directeur; in het schooljaar 2020-2021 wordt de 
inhoudelijke samenwerking nader uitgewerkt. 

 Organisatieteam – onder leiding van de directeur zullen de organisatorische taken binnen het 
Kindcentrum uitgevoerd en waar nodig aangepast worden zodat het ondersteunend is aan 
de nieuwe structuur. In het schooljaar 2021-2022 worden de structuur in relatie tot de 
frontoffice Kindcentrum en de backoffice SRK/SCO nader uitgewerkt. 
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Functie-eisen 
 
Algemene functie-eisen: 
 hbo+ werk- en denkniveau;  

 registratie in het schoolleidersregister primair onderwijs of binnen zes maanden na start in de 
functie; 

 aantoonbare, meerjarige ervaring in leidinggeven; 

 brede kennis van en/of affiniteit met de primaire processen binnen een Integraal Kindcentrum; 

 kennis van de organisatie m.b.t. onderwijskundige - , pedagogische - , didactische - en 
bedrijfsvoeringsprocessen; 

 kennis van en ruime ervaring met managementtechnieken en veranderkunde, organisatie-, 
personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid. 

Als directeur pas je binnen Max Havelaar Kindcentrum als je: 
 een professionele cultuur neer kunt zetten met ruimte voor autonomie, eigen initiatief, een 

goede aanspreekcultuur en speelruimte; 

 talenten en competenties binnen het team ziet en deze in samenspraak met het team 

effectief inzet; 

 planmatig en doelgericht werkt, processen overziet en taken delegeert naar de juiste 

mensen; 

 kinderen en ouders zich ‘gezien’ laat voelen. Je zorgt ervoor dat de medewerkers primair het 

eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders zijn; 

 laagdrempelig bent en coachend leiding geeft: medewerkers weten zich gezien, gehoord en 

uitgedaagd in hun ontwikkeling. Er is oog en oor voor talent en competenties van 

medewerkers. Binnen de in het Kindcentrum gezamenlijk gestelde kaders heeft het team 

ruimte voor eigen initiatief, inbreng en ontwikkeling; 

 communicatief zeer vaardig bent richting  het team, ouders, samenwerkingspartners en 

nieuwe doelgroepen; vaardigheid in Engels is gewenst gelet op de doelgroep expats die 

mede onderdeel uitmaken van de ouders die kiezen voor het Max Havelaar Kindcentrum; 

 ondernemend bent: je durft nieuwe paden te bewandelen, genereert beweging en kan 

aantoonbaar verandering organiseren; 

 oog hebt voor het aantal kinderen op opvang en onderwijs in relatie tot de financiële 

mogelijkheden. 
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Aanbod 

Dienstverband bij SCO Delft e.o. op grond van de cao PO.  
Inschaling schaal 12. 

 

Inlichtingen en sollicitatie 

Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met Judith Rook, algemeen directeur 
primair onderwijs SCO Delft e.o. j.rook@scodelft.nl / 06-28160797 of Annelies Verduin, manager 
primair proces Stichting Rijswijkse Kinderopvang averduin@kinderopvang-plein.nl/ 06- 29409624. 
Voor procedurele vragen kan contact worden opgenomen met Aïcha Olsen, hoofd van de afdeling 
Personeel & Organisatie van SCO Delft e.o. via personeelsadministratie@scodelft.nl of 015 -2154889  
 
Sollicitaties kunnen tot 20 maart 2020 worden verstuurd aan personeelsadministratie@scodelft.nl  
voorzien van een motivatiebrief en een curriculum vitae. 
 
 
De gesprekken zijn gepland op:  
1e ronde vrijdag 27 maart tussen 08.30 en 17.00 uur 
2e ronde woensdag 1 april vanaf 17.00 uur 
3e ronde maandag 6 april vanaf 17.00 uur 
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