
Profiel unitleider/MT -lid KC Snijders  

Als unitleider op het Kindcentrum ben je onderdeel van het managementteam. Dit 
betekent dat je meebeslist over zaken die het hele Kindcentrum aangaan. Je bent 
mede-verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitbouwen en bewaken van onze 
visie.  

Van iedere medewerker van het Kindcentrum verwachten wij dat hij/zij handelt vanuit 
het bijgevoegde DNA. Dit DNA is leidend bij alles wat we doen.  

Je bent verantwoordelijk voor je eigen unit en nu voor het onderwijsdeel. Hierbij leid 
je themavergaderingen en unitvergaderingen.  
Met de medewerkers uit jouw unit voer je gesprekken over professionele 
ontwikkeling.   

Het Kindcentrum werkt de komende jaren toe naar zelfsturende units. Doel is dat 
iedere unitleider in fase 3 verantwoordelijk is voor zowel het onderwijs- als het 
opvangdeel.  

De ontwikkeling van de aansturing naar de zelfsturende teams en een geïntegreerd 
functiehuis zetten we hieronder in fases uiteen.  

Concreet betekent dit voor jou als unitleider  het volgende: 

	       Fase 1                                         Fase 2             Fase 3 



Bij fase 3 is er een geïntegreerd functiehuis vastgesteld waarbij mandatering is 
geformaliseerd. 

Iedere unitleider heeft daarnaast zijn/haar eigen specialisatie.  In overleg wordt 
bepaald bij wie welke specialisatie het beste past.  

Wij zijn op zoek naar een unitleider met de volgende kwaliteiten: 
-Samen met de andere MT-leden bereid je beleid voor, dat je vervolgens 
implementeert en bewaakt. 
Voor dit beleid krijg je input vanuit het team, hiervoor maken we gebruik van 

Elke unitleider is 
aanspreekpunt en 

uitvoerder voor zijn/haar 
eigen unit. Hij/zij stemt af met 
de  manager kinderopvang.  

Manager kinderopvang is 
eindverantwoordelijk voor 

opvang.

De manager 
kinderopvang is 

verantwoordelijk voor de 
kinderopvang. Hij/zij trekt 
samen op met de andere 

unitleiders met betrekking tot 
aansturing.

Elke unitleider is 
verantwoordelijk voor zijn/

haar hele unit. Hij/zij is ook 
formeel /gemandateerd 

leidinggevende.



expertise binnen het team, soms in de vorm van kennisteams. 
-De medewerkers van je unit begeleid je, coach je en stuur je aan. 
-Je formuleert, samen met je unit, concrete en meetbare doelen en stelt 
verbeterplannen op. 
-Je zorgt dat zowel medewerkers als ouders geïnformeerd worden en voert 
zonodig gesprekken met hen.  

Profiel van de functie: 

-Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau. 
-Je hebt pedagogische kennis en achtergrond. 
-Je hebt lesgevende bevoegdheid. 
-Ervaring in de kinderopvang is een grote pré. 
-Je hebt leidinggevende capaciteiten. Deze kunnen door een opleiding en interne 
coaching versterkt worden.  

Een assessment behoort tot de mogelijkheden. 


