
  
 
 

 

Spring! Peuterspeelscholen valt onder Symbio, Toekomstgericht Onderwijs. Op deze wijze vormen wij Integrale kindcentra (IKC) voor de leeftijd van 0-

13 jaar. Het zijn veelkleurige IKC’s voor (speciaal) basisonderwijs met een eigen lokale kleur en daarbinnen een gecertificeerd aanbod van Montessori-, 

Dalton-, en Jenaplanonderwijs. Zo is er voor ieder kind en iedere ouder een ruime onderwijskeus naar eigen wens. Ruim 5100 leerlingen en 600 peuters 

volgen onderwijs op één van onze IKC’s, als basis voor een goede toekomst. 

  

 

 

      Medewerker plaatsing & planning plus

Spring! Peuterspeelscholen 

Spring! Peuterspeelscholen is een organisatie voor voorschoolse 

educatie voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Spring! 

biedt kinderen op 15 locaties in Hengelo een uitdagende speel-

en leeromgeving voor een optimale ontwikkeling.  Alle 

peuterspeelscholen zijn ondergebracht in een basisschool. 

Samen met de school vormen zij een Integraal Kind Centrum 

(IKC). In een IKC werken de basisschool en peuterspeelschool 

nauw samen. De directeur van de basisschool is tevens 

leidinggevende van de peuterspeelschool.   

 

Kennis en vaardigheden: 

● MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur een HBO 

opleiding in commerciële/administratieve richting; 

● Ervaring met plannen en met het behandelen van 

complexe vraagstukken; 

● Analytisch uitmuntend; 

● Up-to-date kennis van de kinderopvang, VVE en 

peuterspeelscholen; 

● Communicatief vaardig in woord en geschrift, zowel in het 

Nederlands als Engels; 

● Dienstverlenende houding en een zeer klantgerichte 

instelling; 

● Gezonde dosis empathisch vermogen en humor; 

● Positieve en flexibele instelling, hebt een hands-on 

mentaliteit en bent resultaatgericht; 

● Zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken en 

je durft initiatieven te nemen; 

● Ervaring met systemen Excel, MS Office 365 en Google 

workspace zijn vereist; 

● Ervaring met planningssystemen, zoals the Nanny. 

 

 

 

Profiel 

Een medewerker plaatsing en planning wordt blij van 

plannen, is bekend met én bekwaam in het analyseren van 

planningen in de kinderopvang of peuterspeelscholen. Het is 

voor de medewerker plaatsing en planning geen probleem 

om een (plannings)vraagstuk vanuit verschillende 

invalshoeken te bekijken en vervolgens op te lossen. Hij/zij

heeft commercieel inzicht en krijgt een kick van het behalen 

en behouden van een optimale bezetting op de vestigingen. 

Daarnaast werkt hij/zij nauwkeurig en is hij/zij

organisatorisch sterk. Hij/zij weet precies wat er speelt bij de 

vestigingen en welke acties op welk moment moeten 

worden uitgezet om de doelstellingen tijdig te behalen in 

samenspraak/contact met de IKC directeur en 

ondersteunende diensten. 

 

Wij bieden: 

Een interessante, uitdagende functie in een prettige 

werkomgeving. Het betreft een functie met wtf 0.8 tot 1.0, 

de functie is ingeschaald in schaal 8 (CAO Kinderopvang).   

 

Meer informatie? 

Meer informatie over Spring! kun je vinden op de website:

www.springhengelo.nl. Voor meer informatie over de 

functie kun je contact opnemen met Herman Soepenberg 

(College van Bestuur) 06-13326570.  

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk 

30 januari 2022 te mailen naar: 

Yvonne Nijhuis: yvonne.nijhuis@symbiohengelo.nl  

Het College van Bestuur vraagt voor  

Spring! Peuterspeelscholen per 1 maart 2022 een
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