
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de wijk Koningskwartier in Zevenhuizen is dit schooljaar Kindcentrum Koningskwartier gestart. Dit is een nieuwe interconfessionele 

basisschool met daarin kinderopvang. Het tijdelijke gebouw is begin september 2019 geopend. Hier is gestart met kinderen van 0 tot 8 
jaar. De komende jaren wordt het definitieve gebouw gebouwd. 
 
Per 1 januari 2020 ontstaat de vacature voor een ondernemende en innovatieve   
 

DIRECTEUR  IKC (integraal kindcentrum) 
(20 uur per week, werktijdfactor 0,5 tot 1 augustus 2022) 

 

Voor de functie van IKC-directeur wordt gezocht naar een kandidaat die: 

 leiding kan geven aan het proces om een IKC te vormen, met aandacht voor het betrekken van pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en andere belanghebbenden in deze ontwikkeling; 

 een eigen visie op opvang en onderwijs en ontwikkeling laat ontmoeten met die van professionals; 

 de nieuw te bouwen locatie inzet voor de vormgeving van een eigentijds en toekomstgericht aanbod dat geschikt is voor opvang 
en onderwijs voor kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. 

Waar beschik je over? 

 HBO/universitair denk- en werkniveau; 

 tenminste 3-5 jaar leidinggevende ervaring in onderwijs en kinderopvang; 

 ervaring in het aansturen van een team dat bestaat uit HBO en MBO opgeleide professionals; 

 bij voorkeur een (afgeronde) schoolleidersopleiding, een opleiding tot IKC directeur of een opleiding tot leidinggevende in de 
kinderopvang. In ieder geval wel de bereidheid om die opleidingen te volgen; 

De IKC-directeur valt onder de CAO Primair Onderwijs, salarisschaal DB, maximaal € 4.791,- bruto per maand op basis van een 40-urige 
werkweek. 

Praktische informatie 

Het uitgebreide functieprofiel is op te vragen via sollicitaties@d4w.nl. 

Heb je behoefte aan nog meer informatie dan kan je terecht bij Diana Lorier (voorzitter CvB  De Vier Windstreken) telefoonnummer: 06-
51339554 of Dirk-Peter van ’t Sant (bestuurder Quadrant kindercentra) telefoonnummer: 06-18639025. 

Je brief en curriculum vitae kun je tot en met 3 november 2019 versturen via e-mail: diana.lorier@d4w.nl. 


