
Binnen Tabijn bieden we vanaf september 2023 opleidingsplekken aan voor het zij-instroom traject i.s.m. de ipabo Alkmaar. Tijdens 
dit traject ga je tegelijkertijd werken en leren en zo kan je na 2 jaar een bevoegd leerkracht zijn. 
Het eerste half jaar werk je naast een ervaren leerkracht die je laat kennismaken met het vak.  
Daarna zal je stapjes gaan maken naar zelfstandig voor de klas. Uiteraard blijven we je een goede begeleiding bieden zodat je kunt 
toegroeien naar de functie van leerkracht. Als leerkracht zorg je voor een veilig pedagogisch klimaat waar kinderen en collega’s  
zich kunnen ontwikkelen.   

méér dan onderwijs

Altijd al leraar in het 
basisonderwijs willen 
zijn maar niet de 
juiste papieren?

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang met bijna 800 medewerkers en 21 kind-
centra en basisscholen in zeven emeenten in Noord-Holland. Dagelijks inspireren en begeleiden onze medewerkers zo’n 5.900 
kinderen. De totstandkoming van kindcentra waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd is één van onze 
strategische ambities. 

Heb je interesse? 
 

Mail dan je cv met een motivatiebrief vóór    
3 februari 2023 naar vacature@tabijn.nl. 

Na de sollicitatiegesprekken gaat een selectie van 
kandidaten naar het assessment bij ipabo Alkmaar. Naar 

aanleiding van deze resultaten maken wij een keuze 
welke kandidaten er worden aangenomen voor het zij-in-

stroom traject. Wanneer jij wordt 
geselecteerd start je begin september 2023 met de 

opleiding.  

Na de eerste gesprekken volgen er meeloop- 
momenten op een kindcentrum/school en een nagesprek. 

Heb je vragen over het zij-instroomtraject of de 
sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Yvette 

Brussel, coördinator professionalisering en  
opleiding, tel. 0251-727014 of e-mail   

y.brussel@tabijn.nl

Volg dan bij ons het zij-instroomtraject

Dit mag je van ons verwachten

• Volledige vergoeding van de studiekosten

• Tweemaal een jaarcontract tijdens het volgen van de tweejarige studie, met uitzicht op een vast contract na 

het succesvol afronden van de studie

• Inschaling conform CAO Primair Onderwijs schaal LB

• Professionele begeleiding van je collega’s en van onze bovenschoolse opleiders

• Een cultuur van leren met en van elkaar

• Professionele werkplek op één van onze scholen/kindcentra met een  

goede werksfeer

Dit heb jij

• Een afgeronde hbo/wo-opleiding 

• Affiniteit met kinderen en onderwijs

• Doorzettingsvermogen en professionaliteit

• Vermogen tot samenwerking, want lesgeven doe je niet alleen

• Oog voor ontwikkeling, kwaliteit en talent

• Actieve inzet en een positieve instelling om de opleiding met  

goed resultaat af te ronden


