
De functie
Onderwijs en kinderopvang in één organisatie: wat een kansen en meerwaarde voor kinderen én medewerkers! 
De kinderopvang van Tabijn groeit snel en de organisatie is volop in beweging. 
De afdeling kinderopvang ondersteunt de directeuren van onze kindcentra bij de realisatie van hun doelstellingen en houdt 
zich bezig met bedrijfsvoering, kwaliteit, positionering en professionalisering van de kinderopvang. Als afdelingsmanager  
kinderopvang stuur je de beleidsmedewerkers, pedagogisch coaches en medewerkers klantcontact (planning en plaatsing) 
aan en ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vaststelling en implementatie van het kinderopvangbeleid van Tabijn in 
de breedste zin. Je stuurt op kwaliteit en stimuleert een optimale integratie en samenwerking tussen onderwijs en kinder- 
opvang. Je trekt hierbij veelvuldig op met de algemeen directeuren en de directeuren van onze kindcentra.  
Je volgt (landelijke en regionale) ontwikkelingen nauwgezet, stelt businesscases op bij nieuwe kinderopvanggroepen en  
optimaliseert de bedrijfsvoering (bijv. personeels- en kindbezetting, bepaling van de tarieven, openings- en sluitings- 
tijden/-dagen, etc.), monitort de resultaten hiervan en rapporteert hierover. Je onderhoudt contacten met gemeenten,  
inspectie en overige relevante stakeholders. Als afdelingsmanager kinderopvang ressorteer je rechtstreeks onder de  
bestuurder en ben je lid van het managementteam.  

Wij kijken uit naar jouw reactie als
• je een relevante achtergrond hebt op HBO+/ academisch niveau (bijv. pedagogiek)
• relevante (management)ervaring hebt met strategische en tactische beleidsontwikkeling in de kinderopvang, liefst in 

combinatie met onderwijs
• bedrijfsvoering in je vingers zit en de bedrijfsmatige kant van kinderopvang voor jou geen geheimen kent,  

evenals wet- en regelgeving in de kinderopvang
• je leidinggevende ervaring hebt, evenwichtig bent en communicatief sterk  

(zowel in woord als geschrift)

Wat kun je van Tabijn verwachten?
• Je solliciteert op een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie die  

volop in ontwikkeling is.
• Je komt terecht in een cultuur waarin laagdrempeligheid, collegialiteit en  

werkplezier voorop staan.
• De functie is ingedeeld in schaal 12 cao kinderopvang.
• We bieden aantrekkelijke extra’s, zoals een voorrangsregeling voor  

kinderopvang en ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

méér dan onderwijs

VACATURE

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder  
primair onderwijs en kinderopvang met bijna 800 medewerkers en 21 kindcentra en basisscholen in zeven gemeenten 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. 

Word 
je enthousiast 

van deze uitdaging?
 

Stuur je sollicitatie per e-mail uiterlijk 
20 december 2022 naar 

vacature@tabijn.nl

Check www.tabijn.nl of bel over de functie 
met Carla Smits (voorzitter College van 

Bestuur) op 0251-230082. 

De gesprekken vinden plaats in de 
week van 9 januari 2023.

AFDELINGS-
MANAGER 

KINDEROPVANG

(32 uur per week) 


