
De functie
In deze veelzijdige functie lever je een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het Tabijnbrede ICT-beleid. 
Je signaleert interne en externe ontwikkelingen en houdt je bezig met beleidsvorming, advies en kennisoverdracht op het 
gebied van educatieve en kinderopvanggerelateerde hard- en software. Ook onderwerpen als informatieveiligheid en de 
technische inrichting van de ICT-organisatie maken deel uit van je dagelijkse werkzaamheden. 
Als ICT-consultant adviseer je directies van de scholen en kindcentra op het gebied van ICT en ben je een belangrijke 
(inhoudelijke) motor in het netwerk ICT-coördinatoren van onze scholen en kindcentra.
Je treedt op als projectleider en eerste aanspreekpunt bij de ontwikkeling en implementatie van ICT-beleidswijzigingen en 
vernieuwingen op ICT-gebied en leidt daarbij (multidisciplinaire) projectgroepen ook in samenwerking met andere besturen. 
Als stevige gesprekspartner onderhoud je een relevant (ICT) netwerk. Je beweegt je gemakkelijk in contacten met 
inhoudelijke professionals: je spreekt de taal van onze directeuren, leraren en pedagogisch medewerkers.

Wat kun je van Tabijn verwachten?
• Je solliciteert op een uitdagende baan in een klein, enthousiast ICT-team van een ambitieuze organisatie die volop in 

ontwikkeling is. 
• Je komt terecht in een cultuur waarin laagdrempeligheid, collegialiteit en werkplezier voorop staan. 
• De functie is ingeschaald in OOP11 cao primair onderwijs.
• Er zijn aantrekkelijke extra’s, zoals een voorrangsregeling voor kinderopvang en ruime scholings- en ontwikkelings- 

mogelijkheden.

Wij kijken uit naar jouw reactie als je
• naast een onderwijskundige achtergrond actuele (theoretische) kennis hebt op het  

ICT-vakgebied (informatievoorzienings- en automatiseringsmethoden, - technieken  
en – processen) op minimaal Hbo-niveau of daarvoor een opleiding volgt.

• kennis hebt van actuele ontwikkelingen in onderwijs en kinderopvang en in het  
onderwijs- en kinderopvangveld gebruikte administratie- en communicatie- 
systemen.

• affiniteit hebt met vraagstukken op het gebied van governance en compliance,  
informatieveiligheid en risicomanagement.

• vaardig bent in het analyseren van ontwikkelingen en het opstellen van  
(beleids)voorstellen en implementatieplannen.

• vaardig bent in het geven van advies en het overdragen van kennis en  
vaardigheden.

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. 

ICT-
CONSULTANT

(32 - 40 uur per week) 

Ben jij dit?
 

Stuur je sollicitatie per e-mail 
uiterlijk 22 februari 2023 naar 

vacature@tabijn.nl. 
Voor meer informatie over Tabijn en de 

vacature kijk op www.tabijn.nl of bel 
Erik van der Saag/Robin Smorenberg 

(afdelingsmanager ICT) op 
0251-230082.


