
  
 
 

 

Vacature Kind- en personeelplanner  

18-27 uur per week 
 
 
Onze organisatie 
Kinderopvang De Geheime Tuin, met locaties in Zeist, Driebergen en Doorn, is een professionele 
kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot en met vier jaar. 
Wij bieden bewuste opvang met kenmerken uit de antroposofie anno nu; gezonde en biologische 
voeding, speelgoed van natuurlijke materialen en hoogwaardige kwaliteit. Contact met de natuur 
vormt een belangrijk onderdeel van ons beleid en onze werkwijze. Deze elementen verbinden wij met 
de behoeftevragen van de moderne ouders, zoals ruime openingstijden en klantgerichtheid. Wij kijken 
samen met de ouders naar de zorgvraag van hun kind, stellen daar onze werkwijze op af en staan 
open voor nieuwe inzichten. 
 
Wat ga je doen als personeelsplanner? 

• Plannen van pedagogisch medewerkers, rekening houdend met de Beroepskracht-kindratio 
(BKR) 

• Maken van personeelsroosters in samenspraak met de locatie leidinggevende; 

• Zorgdragen voor vervanging bij ziekte van een pedagogisch medewerker; 

• Tijdig signaleren wanneer er tekort aan pedagogisch medewerkers dreigt; 

• Signaleren als de inzet van personeel effectiever kan. 
 
Wat ga je doen als kindplanner? 

• Je bent eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor (aanstaande) ouders; 

• Je hebt telefonisch, per mail en persoonlijk contact met ouders; 

• Informeren, adviseren en administratie ten behoeve van kindplanning; 

• Aanmeldingen nauwkeurig vermelden in het planningsysteem; 

• Wachtlijst beheren; 

• Opstellen van plaatsingsovereenkomsten en administratieve verwerking ervan; 

• Signaleren van mogelijkheden en knelpunten in de kindplanning; 

• Rondleidingen plannen voor locatie leidinggevenden; 
 
 Wat kun jij ons bieden? 

• Je hebt een bewuste levenshouding en affiniteit met antroposofie anno nu;  

• Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau; 

• Je bent beschikbaar voor 18 - 27 uur per week; 

• Uitstekende Nederlandse mondelingen en schriftelijke vaardigheden; 

• Je krijgt energie van het oplossen (van complexe) puzzels in de planning en behaalt hierbij 

het beste resultaat; 

• Accuratesse, integriteit, klantvriendelijkheid en uitstekend kunnen communiceren met ouders; 

• Overtuigingskracht om nieuwe (aanstaande) ouders aan ons te binden; 

• Naast een service verlenende houding heb je ook oog voor het commerciële aspect; 

• Affiniteit en/of ervaring met werken in de kinderopvang is een pré. 

 

Wat bieden wij jou? 



  
 
 

• Een contract met vaste uren; 

• Werken vanuit een holistische en antroposofische visie anno nu; 

• Werken in een gedreven, enthousiast en gezellig team; 

• Opleidingsmogelijkheden en coaching; 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO kinderopvang. 

 

Procedure 

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande of heb je interesse om onze teams te komen 

versterken met jouw kwaliteiten? Stuur dan een mail (met motivatie(brief), CV en relevant diploma) 

naar: po@kinderopvang-degeheimetuin.nl     

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
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