
Stichting Tabijn is 
een ambitieuze organisatie 

voor bijzonder primair onderwijs 
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 inspireren en begeleiden onze leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers zo’n 5600 kinderen. Ambitie, 

plezier, verbinding en vertrouwen zijn onze kernwaar-
den. Zij komen tot uitdrukking in ons dagelijks hande-

len en ons gevarieerde aanbod. De totstandkoming 
van kindcentra, waarin de brede ontwikkeling van 

kinderen wordt gestimuleerd in een door-
gaande lijn van 0 tot 13 jaar is één van 

onze strategische ambities. 

Binnen Tabijn helpen we kinderen en medewerkers bij het vinden van hun talenten én iedereen mag meedoen. Vandaar dat 
we binnen de RvT ook een leerervaringsplek willen creëren  voor iemand die de ambitie heeft zich te ontwikkelen in bestuur-
lijke en/of toezichthoudende rollen. 

Algemeen profiel
• breed maatschappelijk kunnen denken
• strategisch denkvermogen en in staat verbanden met de praktijk te leggen
• ondernemende instelling
• maatschappelijk relevante ervaring
• goede communicatieve vaardigheden en gewend om te reflecteren
• onafhankelijk, integer, betrouwbaar en maatschappelijk betrokken
• visie op hoe we kinderen kunnen opleiden voor de toekomst

Specifieke kenmerken
• plek voor een aanstormend talent voor de RvT die de raad meeneemt in de Y-Z generatie en zorgt voor extra perspectief
• in staat om hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen
• ambitie om zichzelf te ontwikkelen, waardoor hij/zij in de toekomst mogelijk een dergelijke functie kan bekleden 
• voldoende tijd beschikbaar hebben om te investeren in de leerervaringsplek bij de RvT
• bestuurlijke ervaring is geen vereiste, wel is het een pré als je een specifiek kennisdomein inbrengt
• minimaal HBO opgeleid
• leeftijd 25 – 35 jaar

Wij bieden
• een unieke leerplek voor maximaal 2 jaar in een dynamisch RvT-team 

waarbinnen je jezelf volop kunt ontwikkelen.
• deelname aan vergaderingen en bijeenkomsten,  en een kans om mee te 

denken over de toekomst van onze organisatie. 
• begeleiding door een ervaren lid van de RvT.
• geen stemrecht, wel de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd  

advies te geven aan de RvT en de bestuurder. 
• in eerste  instantie een leerperiode van 1 jaar. Bij wederzijdse tevreden-

heid kan dit verlengd worden met een 2e jaar.

Reageren?
Uw sollicitatie kunt u vóór 

13 mei 2019 per e-mail sturen aan 
m.offenberg@tabijn.nl. 

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 
11 juni tussen 15.00 uur en 19.00 uur. 

Uitgebreide informatie over de organisatie is 
te vinden op www.tabijn.nl of telefonisch te 

verkrijgen bij Esther Hollenberg, 
tel. 06-15027644.

Acquisitie wordt niet op prijs 
gesteld.

méér dan onderwijs

Leerervaringsplek 
Raad van Toezicht


