
HET VERHAAL VAN TABIJN

Bij Tabijn doen we onze naam eer aan. In dit verhaal vertellen we waarom. Als we het ingewikkeld uitleggen is tabijn 
geweven textiel en dan iets met schering- en inslagdraden. Maar bij Tabijn zijn we niet van ingewikkeld. Wel van creativi-
teit en van plezier. Daarom is ónze uitleg dat een tabijn gewoon een prachtig geweven stof is met kleuren waar je blij van 
wordt. Schitterend om te zien en iedere lichtinval geeft weer een ander perspectief. In een tabijn draagt elke kleur bij aan 
het geheel. Dat kan een enkele draad in zijn eentje nooit bereiken.
Het verhaal van Tabijn heeft niet slechts één rode draad, maar zeven gekleurde draden. Elke draad is onmisbaar en levert 
een bijdrage.

Draad 1 - Aanstekelijke ambitie
Wij gaan voor Kwaliteit met een hoofdletter. Dat we daarvoor gaan heeft te maken met onze 
ambitie dat we álle kinderen álle ontwikkelkansen willen bieden die mogelijk zijn. Dit omdat 
we geloven dat de wereld een beetje beter wordt als alle kinderen gelijke kansen krijgen. Om 
dat te bereiken doorbreken we grenzen en werken we in onze scholen en kindcentra op een 
aanstekelijke manier samen met opvang, culturele partners en diverse zorginstanties. Dít is 
waar de mensen van Tabijn hun bed voor uit komen.

Draad 2 - Ruimte voor plezier
Wij zijn op ons best met een lach op ons gezicht. Die lach ontstaat door hoe we met elkaar 
omgaan, met waardering voor elkaar. Die lach ontstaat ook omdat we ruimte creëren voor 
kinderen en voor medewerkers om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Bij Tabijn zijn we 
namelijk van eigenheid. We geven geen handleiding waarin beschreven staat hoe een ieder 
zich dient te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen en medewerkers diep van 
binnen zelf weten welke manier van ontwikkelen het beste bij hen past. We zien het als onze 
taak om kinderen en medewerkers te helpen deze eigen-wijsheid naar boven te halen. 
Vervolgens maken we ruimte om vanuit deze eigen-wijsheid stappen te kunnen zetten. 
Dat is de bron van ons plezier.

Draad 3 - Vertrouwen als basis
Elke dag weer handelen we vanuit vertrouwen richting kinderen, ouders, collega’s en partners. 
Daarom gaan we in ons contact met de ander steeds uit van ieders goede bedoelingen. Ook 
hebben we groot vertrouwen in elkaars vakmanschap, samenwerking met ouders, persoonlijke 
gedrevenheid en in ieders intrinsieke motivatie. We durven hierop te vertrouwen omdat we 
binnen Tabijn van harte bereid zijn om verantwoording af te leggen over keuzes die gemaakt 
werden, stappen die gezet zijn en over bereikte resultaten waar we trots op zijn. Bij Tabijn gaan 
vertrouwen en verantwoordelijkheid hand in hand. 

Draad 4 - Voelbare verbinding
Verbinding is voor ons essentieel. Dat kan ook niet anders als je naam Tabijn is. Een geweven 
stof is namelijk niets anders dan draden die met elkaar verbonden zijn. Wij voelen ons verbon-
den met ons verhaal en met onze koers. Dit commitment is merkbaar binnen onze scholen en 
kindcentra. Al ons handelen is gericht  op verbinding. Verbinding met kinderen, met ouders, 
met collega’s en met externe partners. Verbinding is het beste medicijn tegen buitensluiting. 
Vanuit onze drang naar verbinding omarmen we verschillen en gaan we voor diversiteit.  
Zonder verbinding geen Tabijn.
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Draad 5 - Veelzijdige ontwikkeling
Dat Tabijn Kwaliteit met een hoofdletter biedt, heeft voor een belangrijk deel te maken met 
onze kijk op ontwikkeling. Veelzijdigheid is hierin een belangrijk woord. Bij Tabijn ontwikkel je 
je als mens met al jouw talenten, wensen en verlangens. Je ontwikkelt je ook als mens onder de 
mensen. Onze wens is dat geen mens een eiland is en daarom laten we kinderen ervaren hoe je 
deel bent van een groter geheel en hoe je daar jouw eigen bijdrage aan kunt leveren. In onze 
kindcentra worden kinderen ook een wijzer mens, doordat we hen alle mogelijkheid bieden om 
te groeien in kennis, vaardigheden en competenties. En dat bekijken we breed: wetenschap, 
muziek, techniek, creativiteit, beweging, alles wordt ingezet om de ontwikkeling te stimuleren. 
We halen alles uit de kast om kinderen in de breedste zin van het woord toe te rusten voor het 
leven.

Draad 6 – Uitdagend werkklimaat
Ons werkklimaat is uitdagend, omdat je bij Tabijn lef mag tonen. Lef om te leren, te stralen, te 
falen, te struikelen, weer op te staan en door te gaan. We geven elkaar ruimte voor creativiteit, 
voor nieuwe plannen en we houden ervan als je met een verrassend idee op de proppen komt.  
Ook is er de ruimte om vanuit onze gezamenlijke bedoeling doelen te stellen die aansluiten bij 
het eigene van ieder kindcentrum en iedere school. We helpen elkaar door feedback te geven, 
elkaar te bevragen, aan te spreken en door kwaliteiten en verschillen te waarderen. Bij Tabijn 
kijken we elkaar recht in de ogen. Hier zijn we trots op en dit geeft ons energie.

Draad 7 - Klaar voor de toekomst 
Kinderen zijn de toekomst. Vandaar dat we hen bij Tabijn zien als de belangrijkste stakeholders 
in het nadenken over de toekomst. De kinderen van Tabijn willen graag dat we investeren in 
muziek, dans, beweging en in � jne buitenruimtes waar het heerlijk spelen en ontmoeten is. Wij 
zijn blij met deze wens, omdat we geloven in volwassenen waar muziek in zit,  die � exibel kun-
nen bewegen en die spelend leren. We gaan vol voor de beweging van school naar kindcen-
trum, omdat we geloven in een vloeiende ontwikkelingslijn waarin leren, spelen, ontdekken en 
ontspannen elkaar op een natuurlijke manier afwisselen. Dit ideaal gaat volgens ons het beste 
in vervulling op een plek waar iedereen dezelfde taal spreekt, zodat het niet uitmaakt of je op 
school bent of op de opvang. Bij Tabijn zijn we er voor vandaag én voor morgen.

Dit is wat Tabijn écht Tabijn maakt!
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