
De functie
Een goede begeleiding van stagiairs en starters is essentieel om medewerkers een goede start van hun loopbaan te geven, 
vakinhoudelijk verder te laten groeien en voor het onderwijs te behouden. Daarin speelt de bovenschoolse opleider bij Tabijn 
een belangrijke rol. Door de ontwikkeling van het ‘Samen opleiden’ verandert de rol van bovenschoolse opleider langzaam 
van één waarin je zelf studenten en starters begeleidt, naar één waarin je -als een spin in het web-  de schoolopleiders op de 
scholen en kindcentra van Tabijn inhoudelijk aanstuurt en ondersteunt en actief participeert in partnerschappen. 
Tabijn werkt samen met verschillende hogescholen en universiteiten en collega-onderwijsbesturen in de regio. Naast een 
bijdrage aan de ontwikkeling van opleidingsscholen liggen er nog meer uitdagingen op je te wachten, waaronder het 
opleiden en positioneren van de academische leraren.
Je werkt nauw samen met de andere bovenschoolse opleider, de coördinator professionalisering en opleiding, school- 
opleiders en directies van de scholen en kindcentra in de uitvoering van het inductiebeleid.
Je bent initiatiefrijk en hebt kennis van het opleiden van professionals in onderwijs en inzicht in de onderwijskundige en 
organisatorische samenhangen t.a.v. het begeleiden van studenten. Je bent bekend met de visie van ‘Samen opleiden’, het 
beroepsbeeld van het partnerschap en kunt de vertaalslag maken naar de doelen van het opleiden en professionaliseren van 
leraren. Als stevige gesprekspartner onderhoud je met gemak een relevant in- en extern netwerk. 

Wat kun je van ons verwachten?
• Een superleuke baan in een ambitieuze organisatie met een fijne en inspirerende werksfeer
• Deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder andere met onze  

eigen Tabijnacademie
• De cao primair onderwijs is van toepassing, inschaling in OOP11 met  

aantrekkelijke extra’s zoals een voorrangsregeling voor kinderopvang bij Tabijn. 

Wat breng jij mee?
• Een relevante (Pabo) opleiding en vervolgstudie (minimaal) HBO/ WO niveau
• Scholing op het gebied van het afnemen van praktijkassessments
• Kennis van en ervaring met intervisie- en coachingtechnieken
• Een VELON registratie is een pré
• Werkervaring als leraar in het basisonderwijs en ervaring met en kennis van het  

opleiden van toekomstige leraren
• Een relevant netwerk met opleidingsinstanties in de regio
• Uitstekende communicatieve 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. 

Interesse?
 

Stuur je sollicitatie per e-mail 
uiterlijk 4 december 2022 naar 

vacature@tabijn.nl. 

Voor meer informatie kijk op 
www.tabijn.nl of bel Heleen Tolsma 

(manager HRM) op 0251-230082. 
De gesprekken zijn gepland in 

de week van 12 december 
2022. 

Volop in beweging in de 

leukste functie 

      die er is!                             
Boven-

schoolse 
opleider 

(32 uur per week) 


