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datum  : 5 januari 2021 
van  : Carla Smits (voorzitter CvB) 
onderwerp : Besturingsfilosofie Tabijn definitief 
bijlage  : 1 (nieuwe overlegcyclus versie datum 1 september 2020) 
 
Besturingsfilosofie Tabijn 
In deze besturingsfilosofie beschrijft het bestuur de wijze waarop zij Tabijn wil aansturen. 
Deze besturingsfilosofie benoemt de basis normen en waarden waarmee de organisatie de 
missie, visie en strategie wil waarmaken.  
Op basis van de besturingsfilosofie wordt het besturingsmodel van de organisatie ingericht. 
Het gaat daarbij om vragen als hoe worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in 
de organisatie belegd? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers de goede dingen doen? Hoe 
willen we de verschillende activiteiten structureren?   
 
Het vertrekpunt voor de besturing van Tabijn, is dit model: 
 

 
 
Het oranje vlak in het midden staat voor ‘Het verhaal van Tabijn’ dat leidend is voor alle 
keuzes en besluiten die we maken/nemen in de organisatie. Daar zit de gezamenlijke, 
gedeelde drijfveer. Daar zit ‘de bedoeling’. Het verhaal over de kwaliteit dat past bij onze 
identiteit en de kwaliteit waar we met het onderwijs en de opvang voor staan.  
 
De besturingsfilosofie moet hierop aansluiten om de maatschappelijke opdracht van Tabijn te 
laten slagen. Het ‘ik, wij en het’ zijn daarbij voorwaardelijk en in het bijzonder de connectie 
van deze drie met elkaar.  
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Besturing van de organisatie 
Congruent met bovenstaand model is de organisatie daarom op de volgende wijze ingericht: 
het College van Bestuur gaat over de inrichting en besturing van de organisatie, zodat alle 
middelen doelmatig en rechtmatig worden besteed. Het gaat dan om het waarborgen van de 
onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en het voeren van deugdelijk financieel beleid en 
beheer. Omdat onder Stichting Tabijn de Tabijn Opvang BV hangt, is ook het vaststellen van 
algemeen beleid en het realiseren van doelstellingen daarop van toepassing. Het College 
van Bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk.  
 
Gezien de omvang van Tabijn (22 basisscholen, waarvan op acht BSO in eigen beheer en 
op vier peuteropvang in eigen beheer) én gezien het feit dat de ontwikkeling naar kindcentra 
zich nog verder zal doorzetten, zijn er twee algemeen directeuren kindcentra. Strategische 
advisering, beleidsvorming en zorg dragen voor de implementatie en uitvoering van dat 
beleid in het onderwijs en opvang behoren tot  hun kerntaken. Zij zijn daarmee 
verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit op de scholen/kindcentra (in volle 
breedte) en hebben derhalve de lijnverantwoordelijkheid over de school/kindcentra 
directeuren.  
Het CvB blijft uiteraard eindverantwoordelijk.  
 
De besturingsfilosofie is gebaseerd op de vier kernwaarden van Tabijn: Ambitie, Plezier, 
Verbinding en Vertrouwen. Deze vier kernwaarden zijn het fundament onder de 
besturingsfilosofie.  
 
Professionele ruimte (ambitie) 
De eerste kernwaarde van Tabijn: ambitie, is terug te vinden in het Verhaal van Tabijn. 
Daarin is de bedoeling van ons onderwijs en opvang geformuleerd.  
 
Om de ambities te doen slagen gaan we binnen Tabijn uit van ieders professionaliteit. 
Binnen de kaders van het Koersplan (en daaruit afgeleide Jaarplannen van Tabijn) heeft 
iedere school/kindcentrum zijn eigen professionele ruimte. Binnen die ruimte kunnen 
scholen/kindcentra hun eigen keuzes maken. Iedereen binnen Tabijn is ervoor 
verantwoordelijk om onderwijs en opvang vorm te geven passend bij de Tabijnbrede 
ambities en binnen de randvoorwaarden van de bedrijfsvoering.  
De geboden ruimte is altijd gericht op het realiseren van herleidbare toegevoegde waarde 
voor en in het belang van de huidige en toekomstige kinderen van Tabijn.  
Door ruimte te geven aan de professionaliteit van medewerkers kunnen scholen/kindcentra, 
medewerkers en teams beter aansluiten op de behoeften van hun kinderen. Elke 
school/kindcentrum kan vorm geven aan zijn eigen geluid. Bovendien ontstaat er meer 
ruimte voor innovatie en ontwikkelingen en ervaren medewerkers meer werkplezier.  
 
Professionele ruimte geldt  niet alleen voor onderwijs en opvang. Ook op het Tabijnbureau 
werken professionals. Elke professional in onze organisatie verstaat zijn vak. Vanuit het 
respect voor ieders professionaliteit helpen we elkaar en luisteren we naar elkaar.  
 
Ruimte geven, betekent bevoegdheden geven. Vanuit het CvB aan de algemene directie en 
vanuit de algemene directie aan de scholen/kindcentra. Maar ook vanuit het CvB aan de 
professionals binnen het Tabijnbureau. Hierin spelen vertrouwen en verbinding (twee andere 
kernwaarden van Tabijn) een cruciale rol waarbij rekenschap dient te worden afgelegd over 
de kwaliteit van de gerealiseerde resultaten/doelen.  
 
 
Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen 
(vertrouwen en verbinding) 
Professionele ruimte en eigenaarschap nemen, betekent ook verantwoording afleggen over 
gemaakte keuzes. Vertrouwen geven van bovenaf kan alleen als dit vertrouwen gevoed 
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wordt van onderaf en vice versa. Dit betekent dat er cyclisch en ook proactief gerapporteerd 
wordt over resultaten en de wijze waarop resultaten worden bereikt. In lijn hiermee heeft 
Tabijn de verantwoordingscyclus aangepast (zie bijlage).  
Eigenaarschap vraagt om duidelijkheid vooraf en achteraf. Dit zien we ook terug in de 
verantwoordingscyclus. Met duidelijkheid vooraf bedoelen we dat in de 
managementgesprekken in september/oktober door de directeuren doelen worden gesteld. 
Deze doelen komen voort uit het Koersplan en daarop aansluitende Jaarplannen van Tabijn. 
Deze geven de kaders en richting aan. De inkleuring en accenten zijn aan de directeuren in 
afstemming met de algemene directie. De algemene directie op haar beurt bespreekt de 
oogst van deze overleggen met de voorzitter CvB zodra alle management overleggen zijn 
geweest. Zie voor verdere toelichting bijlage. 
Door deze werkwijze is duidelijkheid vooraf en achteraf geborgd. 
 
Naast de verticale lijnen, is ook het leren van en met elkaar horizontaal geborgd in o.a. de 
verantwoordingscyclus. Het opbrengstgesprek in februari/maart is erop gericht 
de opbrengsten met een collega-school/kindcentrum tegen het licht te houden en 
interventies te toetsen. De scholen/kindcentra functioneren dan als elkaars ‘critical friend’. De 
opbrengsten gaan over taal/lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag, muziek 
en minimaal één door de school/het kindcentrum te noemen pluskwaliteit. Verbinding op de 
gezamenlijke ambities is ook de rode draad bij het directeurenberaad.  
 
Kaders 
Professionele ruimte en eigenaarschap vragen om kaders, zodat de richting van Tabijn 
geborgd blijft. Alle scholen/kindcentra maken immers deel uit van het groter geheel, Tabijn.  
 
De kaders worden vastgesteld door het College van Bestuur met inachtneming van de 
statuten en wet- en regelgeving. Voor de kaders is de strategische visie van Tabijn 
essentieel.  
De strategische visie van Tabijn is ‘Het verhaal van Tabijn’, waarin de kwaliteitsambitie is 
verwoord. De strategische visie is geen zogenaamd. ‘punt aan de horizon’, maar veel meer 
een schets van het toekomstbeeld dat ons voor ogen staat.  Dit verhaal van Tabijn geeft 
richting aan alle keuzes en besluiten.  
 
Kaders zijn niet alleen gericht op zogenaamde hard controls, maar steeds meer op de soft 
controls. Naast meetbare indicatoren, zullen we steeds meer merkbare indicatoren hanteren. 
Dit is ook terug te zien in de nieuwe verantwoordingscyclus (zie bijlage).  
Bovendien is niet alles in kaders te vangen. Tabijn is een lerende organisatie en daarbinnen 
kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Nieuwe inzichten die leiden tot een behoefte aan andere, 
minder of meer kaders. Tabijn wil ruimte geven aan die professionele dialoog.  
 
Samen en met plezier 
Om de ontwikkeling van Tabijn als organisatie voor onderwijs en opvang professioneel vorm 
te blijven geven is het van belang dat het bestuur, algemene directie, sectormanagers en de 
directeuren handelen vanuit de volgende uitgangspunten: 

 Lef; door oog en oor te hebben voor behoeftes van collega’s, kinderen, ouders, de 
maatschappij en ook stappen te zetten die lef vragen; 

 Verbinding;  in contacten met GMR, oudercommissies, directeurenberaad, MT, RvT 
en externe stakeholders en partners de aansluiting houden met datgene wat de 
omgeving van ons vraagt en ziet. Ook intern tijd en ruimte maken voor de verbinding; 

 Focus; om het plezier en kwaliteit te behouden in ons werk is focus van belang. 
Focus op datgene waar we samen voor staan opgesteld. Dit betekent ook keuzes 
maken, met steeds de visie voor ogen.   

 


