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Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader Raad van Toezicht Tabijn 
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De Raad van Toezicht (RvT) heeft de taak om namens de samenleving onafhankelijk en integraal toezicht te 

houden op de besturing van de organisatie door de bestuurder en continuïteit van de organisatie. Het doel van 

de RvT is om van toegevoegde waarde te zijn voor Tabijn, in de rol van werkgever, toezichthouder, klankbord 

en netwerker/ambassadeur. Met als uiteindelijke doel toezicht te houden op het adequaat vormgeven van de 

maatschappelijke opdracht van het onderwijs en kinderopvang en daarbij oog te houden voor het publieke 

belang. 

 

De leidende waarden voor de toezichtvisie zijn daarom de kernwaarden van Tabijn: ambitie, plezier, verbinding 

en vertrouwen. Daarnaast volgt de RvT de meest actuele versie van de Code Goed Bestuur PO en Governance 

Code Kinderopvang en de Code Goed Toezicht 1.0. Deze codes vormen het fundament onder deze 

toezichtvisie.  Indien aan de orde verantwoordt de RvT zich expliciet over beargumenteerde (tijdelijke) 

afwijking van de codes.  

De RvT onderscheidt in zijn werkzaamheden de rol van werkgever, toezichthouder, klankbord en 

netwerker/ambassadeur. De uitwerking van deze rollen is opgenomen in deze toezichtvisie, het toezichtkader 

en toetsingskader. 

 

In de rol van toezichthouder richt de RvT zich op de kwaliteit van het CvB, opdat het CvB toezicht houdt op de 

kwaliteit van het onderwijs en opvang, organisatorische randvoorwaarden en zijn medewerkers. Hierbij houdt 

de RvT oog voor de context waarbinnen Tabijn opereert en hanteert de RvT een waardengerichte blik: zij is - 

naast resultaten – ook gefocust op gedrag, overtuigingen, drijfveren en waarden.  

 

Het waardengericht toezichthouden is ook zichtbaar in de rol als klankbord. In deze rol wil de RvT van waarde 

zijn door de rijkheid van inbreng van de individuele leden te waarborgen en het CvB voldoende ruimte te laten 

om hierin een selectie en weging te maken. Het doel is de bestuurder te ondersteunen in het nemen van het 

juiste besluit en de adviesrol zodanig in te vullen dat de RvT in staat is om tegelijk (of veelal juist later) ook 

effectief invulling te geven aan zijn toezichtrol.  

 

In de werkgeversrol staat verbinding op basis van wederzijds respect en vertrouwen tussen RvT en het CvB 

centraal. Vanuit een waarderende benadering worden de werkgeverstaken voorbereid en uitgevoerd. Zo wordt 

ruimte geboden aan de professionaliteit van het CvB en aan dialogische reflectie met het CvB, waardoor ruimte 

om te leren ontstaat.   

 

In de rol van netwerker/ambassadeur toont de RvT zich belangstellend richting ontwikkelingen op het gebied 

van onderwijs en opvang, ontwikkelingen in de regio en de samenleving.  Vanuit het publieke belang 

onderhoudt de RvT een passend netwerk met inachtneming van de individuele verantwoordelijkheden ten 

opzichte van het CvB.  

 

 
Werkwijze 
De werkwijze van de RvT weerspiegelt de vier kernwaarden van Tabijn. 

 

Vertrouwen 

De RvT en het CvB werken samen op basis van vertrouwen. Om dit vertrouwen te bestendigen is de RvT 

transparant over de reikwijdte van zijn rolneming. In de relatie tussen RvT en CvB wordt het wederkerig 

principe van ‘no surprises’ gehanteerd. Dit betekent dat de RvT  - naast de verantwoording die het CvB aflegt 

middels rapportages, toelichting en de dialoog hierover -  ‘early warnings’ vanuit het CvB ontvangt en de RvT 

middels zijn toezichtkader expliciteert waarop zijn toezicht zich concreet focust. In het toezichtkader 

operationaliseert de RvT in samenspraak met het CvB wanneer beide tevreden zijn. In lijn met de visie van 

Tabijn ligt de focus op meetbare en merkbare kwaliteit.  
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De RvT focust het toezicht sterk op de kwaliteit van het proces waarmee beleid/(voorgenomen) 

bestuursbesluiten tot stand komen. Leidend bij de oordeelsvorming van de RvT is de consequente en 

beargumenteerde doorvertaling binnen de inhoudelijke lijn vanuit Koersplan naar school- en jaarplannen en de 

mate en kwaliteit van doorwerking van het bestuursbeleid naar de werkvloer/klaslokaal. 

Binnen de RvT worden aandachtsgebieden verdeeld over de remuneratiecommissie, de auditcommissie, en de 

commissie pedagogische en didactische kwaliteit. Leden die een aandachtsgebied op zich nemen richten zich 

primair op het toezien op de beheersmatige kant en de operationele vormgeving, zodat in de plenaire 

vergadering meer ruimte is voor gesprek over de ontwikkelzijde en de initiële beleidsvorming. De gehele RvT 

blijft eindverantwoordelijk voor alle deelgebieden. 

 

Ambitie 

Net als Tabijn is de RvT gedreven en stimuleert Tabijn om de beste te zijn. Daarbij is de RT nieuwsgierig en 

biedt professionele ruimte. De raad zoekt actief de scherpte op in de dialoog met het CvB. Ook in tijden dat het 

goed gaat met de stichting blijft de RvT scherp op de risico’s enerzijds en op kansen anderzijds. De RvT kiest 

bewust voor een balans tussen toezicht op ‘doen we het goed?’, ‘kunnen we beter?’ en ‘doen we (nog) het 

goede?’. Daarbij onderzoekt de RvT de relatie tussen de resultaten van de organisatie en de kwaliteit van het 

bestuurlijk handelen. In de rol van sparringpartner houden leden ook oog voor verhaal en de bedoeling van de 

organisatie. Wanneer de raad over gaat tot advisering is het advies vrij van ‘wilsbesluit’ en nodigt uit tot 

reflectie door de bestuurder. De RvT is zelf ook ambitieus en neemt geen genoegen met enkel passief 

verkregen informatie, maar verwerft aanvullend – in afstemming met het CvB – eigen informatie, vraagt (door), 

verifieert, beoordeelt duiding door het CvB, vormt een oordeel en intervenieert herkenbaar en consequent 

waar nodig.  

 

Verbinding 

De RvT zoekt actief verbinding met Tabijn. De RvT werkt ter versterking van de governancedriehoek continu 

aan versterking van de kwaliteit van interactie met de GMR en heeft daartoe ten minste twee keer per jaar 

contact met de GMR. Omgekeerd zoekt het CvB actief verbinding met de RvT. Bij grote processen, zoals het 

opstellen van het koersplan, wordt de RvT al vooraf en tijdens het proces betrokken om advies uit te brengen.  

Daarnaast spreekt de RvT met gastsprekers in haar meetings, bezoekt scholen en (op uitnodiging) 

Tabijnbijeenkomsten. In volledige transparantie met het CvB treedt de RvT ook zelfstandig, op een passende 

manier in contact met stakeholders van de organisatie om zo voeling te houden met wat er leeft in de brede 

maatschappelijke context waarin Stichting Tabijn opereert en breed signalen op te halen. Hierbij is de RvT zich 

bewust van de rolverdeling tussen de bestuurder en de Raad. 

 

Plezier 

In de vergaderingen wordt bewaakt dat verschillende stijlen, perspectieven, expertises en ervaringen van de 

RvT-leden de ruimte krijgen. De leden ondersteunen elkaar in het scherp voor het voetlicht brengen van hun 

inbreng en toetsen of de inbrenger tevreden is met het besprokene. De klankbordrol oefent de RvT plenair en 

individueel uit. Vooroverleg wordt niet benut om de rijkheid van reflecties in deze klankbordrol af te stemmen, 

maar om van elkaars perspectieven te leren en inzichten ter verrijken. Van de inbreng wordt geen 

samenvatting gegeven door de (voorzitter van de) RvT.  

Deze constructieve taakvolwassen samenwerkingsrelatie en dit plezier is ook kenmerkend voor de relatie met 

de bestuurder. In interactie wordt de scherpte en verdieping gezocht en is tegelijkertijd sprake van waardering, 

empathie en relativering.   

 

Zo draagt de RvT bij aan een duurzame toekomst van Tabijn. 
 
 
Toezichtkader 
Het toezichtkader volgt de thema’s uit het Koersplan 2019-2022. Dit leidt tot de volgende aandachtsgebieden:  

 

1. Brede ontwikkeling van kinderen 

2. Werkplezier van personeel 
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3. Toekomstbestendige organisatie 

4. Financiën & beheer 

5. Governance(code) 

 

Daarbij vormen de eerste drie aandachtsgebieden de feitelijke doelgebieden van de organisatie en de laatste 

twee aandachtsgebieden de randvoorwaarden om hieraan effectief en duurzaam invulling te kunnen geven. 

 

Het toezichtkader wordt verder ingevuld in het toetsingskader waarin jaarlijks prestatieafspraken worden 

gemaakt. 

 

 

 
 


