
De functie
In deze operationele functie ondersteun je de beleidsmedewerker kinderopvang van Tabijn en de directies van onze kind- 
centra vooral ten aanzien van wet- en regelgeving, locatie specifiek (pedagogisch) beleid en overige kinderopvangvraag- 
stukken. Daarnaast ben je werkzaam als pedagogisch coach op onze kinderopvanggroepen. Je overlegt hierover met je 
collega pedagogisch coach en de beleidsmedewerker.
Je adviseert en ondersteunt de directies van onze kindcentra bij het opstellen van relevante beleidsdocumenten, waaronder 
het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids-en gezondheidsplan etc. in lijn met het pedagogisch beleid en de visie van 
Tabijn. Hierbij is aandacht voor ontwikkelingsgericht werken, warme overdracht en ouderbetrokkenheid/contact.
Je geeft directies en teams inzicht in wet- en regelgeving van de kinderopvang, waaronder kwaliteitseisen en werkwijze van 
de GGD.
Je ondersteunt en adviseert directies bij vragen met betrekking tot kindbezetting, BKR, groepssamenstelling en -omvang, 
passend (speel)materiaal, de inrichting van binnen- en buitenruimte, etc.
Je coacht individuele pedagogisch medewerkers en teams op pedagogisch handelen en hun interactievaardigheden 
eventueel met behulp van video-interactiebegeleiding.

Wij zoeken jou als je
• kennis hebt van de Wet Kinderopvang en de Wet IKK, kwaliteitseisen in de kinderopvang.
• een HBO werk- en denkniveau hebt en een opleiding conform de cao- kwalificatie-eisen voor de functie van pedagogisch 

coach. 
• Bij voorkeur ervaring hebt als beleidsmedewerker/pedagogisch coach in de kinderopvang.
• kennis en vaardigheden hebt op het gebied van (interventie)methodieken, principes  

en instrumenten van coaching, waaronder video interactiebegeleiding. 
• kennis hebt van kinderopvangscholing, waaronder Oog voor interactie, VVE  

en babyspecialist.
• zelfstandig kunt werken, een proactieve houding en een ‘handen  

uit de mouwen’-mentaliteit hebt.

Wij bieden
• een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie die volop in  

ontwikkeling is.
• professionele ondersteuning vanuit het Tabijnbureau en volop  

mogelijkheden tot intercollegiale consultatie en overleg.
• inschaling in schaal 9 cao kinderopvang.
• De functie is tijdelijk t/m 31 juli 2023.

Wij zoeken 
een enthousiaste

pedagogisch 
beleidsmedewerker/

coach 
(24 uur per week)

Interesse?
 

Stuur je sollicitatie uiterlijk 
5 juni 2022 naar vacature@tabijn.nl 

t.a.v. Hans Groot. 

Kijk voor uitgebreide informatie over 
Tabijn op www.tabijn.nl of 

mail Hans Groot (algemeen directeur 
kindcentra), h.groot@tabijn.nl. 

méér dan onderwijs

VACATURE

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en  
kinderopvang met 22 basisscholen en kindcentra met opvang in eigen beheer in 
Noord-Holland. Dagelijks inspireren en begeleiden onze leraren en pedagogisch  
medewerkers zo’n 5700 kinderen. De totstandkoming van kindcentra waar de brede 
ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar wordt gestimuleerd is één van onze strategische 
ambities.


