
Kindcentrum De Duif 
zoekt voor schooljaar 2022-2023 een 

vierdejaars student 
(betaalde LIO)
voor groep 1/2

met uitzicht op een instroom-
groep vanaf februari 2023 

Kindcentrum De Duif telt ongeveer 225 leerlingen en biedt onderwijs, opvang en zorg aan kinderen van 2 -12 jaar.  Dat doen 
wij samen met verschillende partnerorganisaties vanuit een gezamenlijk pedagogisch beleid.
Je werkt dagelijks in een  dynamisch team, met verschillende specialisten. Samen laten we kinderen dromen, leren ze samen 
te werken, elkaar te respecteren en voor zichzelf op te komen. 
Wij vinden doelgericht leren belangrijk. Zo halen we uit alle kinderen wat er in zit en dagen wij het kind uit op zijn eigen 
niveau. Daarbij krijgen alle kinderen de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. 

De onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag stellen we graag in overleg met de student vast.

Wij vragen van de vierdejaars student dat hij/zij
• inzet en betrokkenheid toont.
• aanpassingsvermogen heeft.
• afspraken nakomt.
• een open reflectieve houding heeft.
• met plezier voor de klas staat.

Stagiaires werken aan/ontwikkelen de volgende competenties:
• Pedagogisch/didactisch handelen 
• Expertise/vakkennis
• Analytisch vermogen
• Communicatie/Bouwen en onderhouden relaties
• Integriteit
• Samenwerken
• Plannen en organiseren eigen werk

Wij bieden
• een uitdagende en leerzame stageperiode.
• professionele begeleiding.
• voldoende ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
• een plezierig en collegiaal team.
• professionele begeleiding.
• deelname in ontwikkelteam ‘beredeneerd aanbod visie op het jonge kind’.

méér dan onderwijs

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang in zeven gemeenten in Noord-Holland, ieder met 
z’n eigen kleur en identiteit en sterk verbonden met elkaar.  Dagelijks inspireren en begeleiden onze leraren en pedagogisch medewerkers 
zo’n 5700 kinderen. 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. 

Interesse?

Stuur jouw sollicitatie per 
e-mail  aan Ton Zwanink, 
bovenschoolse opleider, 

a.j.zwanink@tabijn.nl.

Uitgebreide informatie over De Duif is te 
vinden op http://duif.tabijn.nl of 

te verkrijgen bij Annemiek van de 
Vliet, tel. 072-532 0874.


