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Functiebeschrijving  

CLUSTER ASSISTENT              

 

Algemene kenmerken 

 

BSO Popeye (verder: Popeye) biedt buitenschoolse opvang in Diemen en werkt 

zonder winstoogmerk. Het aanbod vindt plaats vanuit kleinschalige afzonderlijke 

locaties, vanuit een hoofdgebouw,  scholen, wijkcentra, een sportclubgebouw en 

vanuit een IKC. Popeye werkt samen met onderwijs en andere 

samenwerkingspartners aan het aanbod kinderopvang en kindontwikkeling voor 

kinderen van 4-12 jaar. 

 

Er wordt gewerkt volgens een strategisch meerjarenplan, interne en externe 

kwaliteitsprocedures, werkbeschrijvingen en wet- en regelgeving. De werksoort 

BSO vraagt in het bijzonder f lexibiliteit en oplossingsgerichtheid en extra 

administratieve en organiserende handelingen door de dynamiek binnen de 

werksoort (de leeftijdsgroep, groepssamenstelling, de school- en vakantieweken, 

samenwerking  met onderwijs en andere partners etc.).  

 

Bij BSO Popeye wordt gewerkt vanuit twee clusters en met twee cluster 

leidinggevenden. De functie van cluster assistent heeft een faciliterend karakter 

voor de cluster leidinggevende en voor de locaties in het cluster. De cluster 

assistent werkt in de basis samen met één cluster leidinggevende en voor 

meerdere locaties en werkt nauw samen met een collega cluster assistent. Zij 

nemen elkaars werk volgens een procedure over bij afwezigheid.     

 

De cluster assistent vervult deze functie in combinatie met de functie van 

pedagogisch medewerker BSO, tenzij anders is besproken. De taken van 

pedagogisch medewerker BSO zijn niet opgenomen in deze functiebeschrijving.  

Voor deze resultaatgebieden, taken en de daarvoor geldende functie-eisen wordt 

verwezen naar de functiebeschrijving van pedagogische medewerker BSO die aan 

deze functiebeschrijving zal zijn gekoppeld.  

 

Doel van de functie 

 

Ondersteunen van de cluster leidinggevende met administratieve, faciliterende, 

beherende en organiserende taken.  

• Maken van het personeelsrooster voor de vakantieopvang? voor het 

cluster binnen de kaderafspraken die de leidinggevenden hiervoor hebben 

ontwikkeld.  
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• Ondersteunen van de cluster leidinggevende met diverse administratieve, 

faciliterende, beherende en organiserende taken.  

Helpen bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang op de locaties in het 

cluster  in aansluiting op de kwaliteitseisen, het pedagogisch beleid en de missie 

van BSO Popeye. Het hierover afgeven van signalen aan de cluster 

leidinggevende. 
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Organisatorische positie 

 

De cluster assistent:  

• Ontvangt hiërarchisch leiding van de aangewezen cluster leidinggevende.  

• Geeft zelf geen leiding aan anderen.   

• Vervangt de collega cluster assistent in onderlinge samenwerking bij 

afwezigheid volgens procedure. 

 

Verantwoordelijke werkprocessen 

 

Personeelsrooster, administratie, facilitair, kwaliteit, f inanciën.  

 

 

Resultaatgebieden 

 

Opstellen van het personeelsrooster 

 

• Maakt de vakantiepersoneelsroosters  waarbij wordt gewerkt vanuit het 

kader dat is opgesteld door de clusterleidinggevenden en met als doel 

de kwantitatieve en kwalitatieve bezettingen te waarborgen.  

• Vervangt de secretaresse bij afwezigheid voor het regelen van (korte 

termijn) inval op het rooster bij ziekte en ander plotseling verzuim van 

pedagogisch medewerkers.   

• Stemt indien gewenst af met de collega cluster assistent.  

• Voert desgewenst overleg met Cluster leidinggevenden of de 

secretaresse in verband met het regelen van  (korte termijn) inval.  

Resultaat: personeelsrooster opgesteld en gecontroleerd in overeenstemming met 
het hiervoor geldende kader van BSO Popeye.  

 

 

Controleren van het rooster met de werkelijk gewerkte uren  

 

• Controleert periodiek de roosters, contracturen en extra gewerkte uren 

voor de medewerkers van het aangewezen cluster.    

• Geeft gecontroleerde f lexuren – en meer urenlijsten door aan de 

personeelsfunctionaris ter uitbetaling. 

Resultaat: de werkelijk gewerkte uren  gecontroleerd in overeenstemming met de 
hiervoor geldende eisen  

 
 

Interne bedrijfsvoering van de aangewezen locaties faciliteren  

• Controleert periodiek de groepskassen. Spreekt medewerkers aan als de 

onderbouwing niet juist, op tijd of volledig is. Geeft de gecontroleerde 

overzichten aan de medewerker f inanciële administratie.  Houdt de 

verschillende budgetten bij volgens procedure. 

• Draagt zorg voor het sleutelbeheer en beheer bedrijfskleding volgens 

procedure.  

• Voert het dagelijks facilitair beheer van de locaties, de inventaris en het 

transport binnen het aangewezen cluster en volgens procedure en 

aangewezen bevoegdheden. Ziet toe op de gewenste kwalitatieve 

uitstraling van de locaties (en de hoofdlocatie in het bijzonder).  
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• Monitort of de regels op het gebied van kwaliteit, beleid, hygiëne en 

veiligheid worden nageleefd en signaleert hierover aan de cluster 

leidinggevende. 

• Voert de periodieke RI&E uit op de aangewezen locaties volgens 

procedure, stelt overzichten op en rapporteert de resultaten aan de 

cluster leidinggevende. helpt gevraagd mee aan de voorbereiding van 

GGD inspecties (overzichten, lijsten etc.).  

• Coördineert en organiseert de periodieke BHV brandoefening op de 

aangewezen locaties. Bewaakt de juistheid van het ontruimingsplan.  

• Houdt de locatiewerkplannen actueel en legt het voor akkoord voor aan 

de cluster leidinggevende.  

• Biedt ondersteuning bij organisatie van de ouderavonden (ruimte 

regelen, uitnodigingen, documentatie voor de avond, koff ie en thee 

e.d.).  

• Coördineert de ruildagen en houdt de overzichten bij voor de 

aangewezen locaties.  

• Coördineert de ICT aanpassingen  op computer en Ipads op de 

aangewezen locaties.  

• Voert op verzoek van de cluster leidinggevende diverse regel- en 

organiseer werkzaamheden uit in en om de gebouwen.  

• Fungeert organisatiebreed als preventiemedewerker en rapporteert 

hiervoor aan de personeelsfunctionaris.   

• Voert lichte huishoudelijke taken uit voor de kantoorlocatie.   

• Coördineert de vakantieopvangprogramma’s (inhoud, communicatie, 

drukwerk, budgetbewaking). Denkt mee in het activiteiten aanbod.   

• Coördineert gevraagd bij zich aandienende projecten.  

• Valt incidenteel in op de groep, helpt indien nodig mee met het ophalen 

van kinderen van de scholen e.d.  

 

Resultaat: Een schone ruimte en voldoende en goed verzorgde inventaris, 

materialen en voedingsmiddelen zodat kinderen in een schone, gezonde en veilige 

omgeving opgevangen kunnen worden.  Benodigde informatie en voorzieningen zijn 

beschikbaar en werkprocessen zijn geoptimaliseerd.  

 

Administratieve taken   

• Stelt gevraagd voor de cluster leidinggevende brieven en mailberichten 

op.  

• Stelt gevraagd verslagen en actielijsten op van overleggen  

• Verzorgt de locatieadministratie en kind dossiers volgens protocol en 

stemt hierover af met de afdeling klantenservice.??? Door pmers? en 

niet voor Popeye?   

• Houdt de registratie bij van ongevallen en klachten.  

• Houdt gevraagd de beleidsmap up to date. 

• Controleert de binnenkomst van bestellingen en verzorgt de 

administratieve en organisatorische afwikkeling.  

• Voert andere administratieve controlewerkzaamheden uit en houdt 

administratieve overzichten bij volgens procedure.  

• Verzorgt andere administratieve werkzaamheden op de locatie die 

redelijkerwijs kunnen worden gevraagd.  

Resultaat: De administraties van de locaties zijn op orde.  
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Interne communicatie  

• Neemt deel aan overleggen volgens de overlegstructuur.  

• Heeft periodiek overleg met de cluster leidinggevende.  

• Werkt samen met anderen en stemt af volgens werkprocedures.    

 

Resultaat: Optimale informatievoorziening en  optimale afstemming.  

 

Externe communicatie 

• Is gevraagd aanwezig ter ondersteuning bij ouderavonden.  

• Onderhoudt, in voorkomende gevallen, contacten met de leverancier 

van het personeelsplanningsprogramma..  

Contacten met samenwerkingspartners zijn onderhouden en relevante informatie is 

uitgewisseld teneinde de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.  

 

 

Profiel van de functie 

 

Kennis  

• Een afgeronde opleiding bij voorkeur op minimaal  MBO 4 niveau die 

voldoet aan de kwalif icaties van pedagogisch medewerker in de 

kinderopvang.  

• Pedagogische kennis. 

• Kennis van de organisatorische processen, beleids- en werkdocumenten  

en de richtlijnen van Popeye en van samenwerkende scholen.  

• Kennis van de wet- en regelgeving voor de kinderopvang.  

• Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen. 

 

Vaardigheden 

• Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en organiseren van 

werkzaamheden binnen het cluster. 

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het 

communiceren met collega’s en externen en opstellen van documenten.  

• Vaardig in het opstellen van overzichten en verslagen.    

• Sociale vaardigheden voor het leggen en onderhouden van contacten.  

• Vaardig met automatisering; de applicaties waarmee wordt gewerkt bij 

Popeye. 

• In bezit van rijbewijs en auto 

 

Persoonlijke eigenschappen  

• Nauwkeurig  

• Eff iciënt 

• Stressbestendig  

• Oplossingsgericht 

• Kwaliteitsgericht  

• Proactief  

• Verbinden en samenwerken  

• Flexibel  

• Dienstverlenende en klantgerichte instelling 
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