
Stichting Tabijn te Heemskerk is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onder-
wijs met  22 basisscholen in 7 gemeenten in Noord-Holland, ieder met z’n eigen kleur en 
identiteit en sterk verbonden met elkaar. 
Daarnaast verzorgt Tabijn op 7 scholen buitenschoolse opvang en op één school 
peuteropvang in eigen beheer.  Dagelijks begeleiden onze leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers zo’n 5600 kinderen in hun ontwikkeling. 
Ambitie, plezier, verbinding en vertrouwen zijn onze kernwaarden. Zij komen tot 
uitdrukking in ons dagelijks handelen en ons gevarieerde aanbod. 
De totstandkoming van kindcentra, waarin de brede ontwikkeling van  
kinderen wordt gestimuleerd in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is 
één van onze strategische ambities. 

Met het oog op deze ontwikkelingen zoekt Tabijn een

Beleids- 
medewerker 

Kinderopvang 
(0,8 FTE)

De functie:
In deze nieuwe en uitdagende functie ontwikkel je beleid op 
het gebied van de (pedagogische) kwaliteit van de kinderop-
vang en de vorming van kindcentra bij Tabijn. Dit in nauwe 
samenspraak met onze algemene directie kindcentra, onze  
directeuren en BSO coördinatoren. Je vertaalt beleid en wet- 
en regelgeving naar concrete plannen van aanpak, procedures, 
activiteiten en instrumenten, waarbij de doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar steeds als leidraad 
dient. 

Je bent niet de beleidsmedewerker die in een kamertje plan-
nen zit te schrijven: je gaat de boer op, haalt en brengt ideeën 
en informatie en stimuleert samenwerking, doorontwikkeling 
en verdere professionalisering van de dienstverlening, de 
samenwerking/ integratie met onderwijs en het gezamenlijk 
aanbod. Je initieert bijeenkomsten en workshops, bent vraag-
baak op het gebied van kinderopvang en adviseert de direc-
teuren van de kindcentra en de coördinatoren van de BSO bij 
de verdere vormgeving en uitvoering van het (pedagogisch) 
beleid op de locaties.

Naast pedagogisch beleid houd je je bezig met onderwerpen 
als optimalisatie van de kindbezetting, oudercontacten,  
ouderinspraak en deskundigheidsontwikkeling.  
Je brengt je deskundigheid actief in. Je adviseert en denkt 
mee bij de vorming van (nieuwe) kindcentra, of het nu gaat 
om de opzet, de inrichting van de ruimtes of allerhande  
praktische consequenties.

Je geeft functioneel leiding aan de pedagogisch coaches en je 
levert relevante sturingsinformatie waaronder gegevens ten 
aanzien van vraag en aanbod en kindbezetting.

Wij zoeken:
Naast een enthousiaste persoonlijkheid en prima communica-
tieve vaardigheden breng je het volgende mee:
• HBO/academisch werk- en denkniveau  en relevante  

opleiding op het gebied van pedagogiek
• relevante ervaring in een vergelijkbare functie in de  

kinderopvang
• kennis van wet- en regelgeving binnen de kinderopvang 

en het onderwijs en van maatschappelijke en politieke  
ontwikkelingen

• vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie 
naar beleid, praktische beleidsplannen,  en rapportages 
en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende  
financiële en beleidsmatige consequenties

• uitstekende (schriftelijke) vaardigheden voor het  
uitdragen van beleid, het verkrijgen van draagvlak, het 
overdragen van kennis, informatie en adviezen.

Wij bieden:
• Een uitdagende baan in een mooie organisatie. De sfeer 

bij Tabijn is inspirerend en persoonlijk. 
• We vinden deskundigheidsbevordering en individuele 

ontwikkelmogelijkheden vanzelfsprekend.
• De cao primair onderwijs is van toepassing. De functie 

is ingedeeld in schaal 11 voor Onderwijsondersteunend 
personeel (OOP). 

Interesse?
Stuur je sollicitatie per 

email vóór 24 februari 2019 naar 
vacature@tabijn.nl. 

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

of bel Heleen Tolsma, manager HRM en 
bestuursondersteuning op 

tel. 0251-230082. 
De 1e gesprekken zijn gepland 

op 5 maart 2019.


