
De functie
In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Tabijnbrede ICT-beleid ten 
aanzien van informatieveiligheid, ICT-risicomanagement en voor de (technische) inrichting van de ICT-organisatie van Tabijn. 
Je coördineert de inrichting van het beheer, netwerken en applicaties. Je adviseert directies van de scholen en kindcentra op 
het gebied van ICT en levert een bijdrage aan de verbetering van ICT-kennis en vaardigheden bij het personeel. 
Als manager ICT houd je je bezig met (ICT) aanbestedingstrajecten, contractbeheer en inkoopzaken. Je bent verantwoordelijk 
voor de aansturing van de afdeling ICT (3 personen) en onder jouw leiding vinden alle werkzaamheden op het gebied van 
technisch beheer plaats. 
Tenslotte draag je bij aan de verdere ontwikkeling van ICT in onderwijs en kinderopvang door actieve deelname in regionale 
netwerken en landelijke projecten. Je bent lid van het managementteam van Tabijn en stemt veelvuldig af met het College 
van Bestuur, de algemene directie en de directeuren van onze kindcentra en scholen.

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 ingeschaald in OOP13 cao primair onderwijs.
• We bieden aantrekkelijke extra’s, zoals een voorrangsregeling voor kinderopvang en ruime scholings- en ontwikkelings- 

mogelijkheden.

Wij kijken uit naar jouw reactie als
• je een relevante achtergrond hebt met  ICT-expertise en -opleiding op minimaal hbo-niveau
• je kennis hebt van actuele ontwikkelingen op het terrein van Cloud, M365,  

Google Workspace, Apple en automatiseringsprocessen als Autopilot en Intune
• je kennis hebt van ontwikkelingen m.b.t. identity management en single  

sign on-oplossingen
• je kennis hebt van in het onderwijsveld en in de kinderopvang gebruikte  

administratie- en communicatiesystemen
• je kennis hebt van relevante wet- en regelgeving op het gebied van AVG om  

als gesprekspartner van de externe functionaris gegevensbescherming te  
kunnen fungeren

• je beschikt over leidinggevende kwaliteiten, goede communicatieve-,  
adviserende- en onderhandelingsvaardigheden en gemakkelijk contacten legt 
en een netwerk opbouwt en onderhoudt

• je pragmatisch bent en een hands-on instelling hebt

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. 

Ben jij dit?
 

Stuur je sollicitatie per e-mail 
tot 15 december 2022 

naar vacature@tabijn.nl. 
De gesprekken vinden plaats op 

21 december 2022.

Voor meer informatie over Tabijn en 
de vacatures kijk op www.tabijn.nl 

of bel Carla Smits (Voorzitter 
College van Bestuur) op 

0251-230082. 

MANAGER
ICT

(32 - 36 uur per week) 


