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1. Aanleiding 
Een langetermijnvisie op het onderwijs is bepaald geen eenvoudige zaak. Wij kunnen niet de toekomst 
voorspellen, maar we zullen er wél mede vorm aan geven. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de 
meningen daarover nog sneller. Het is onze vaste overtuiging dat het in deze tijd noodzakelijk is zelf een 
stabiele koers te bepalen en van daaruit de technologische ontwikkelingen (die zeker invloed op het 
onderwijs zullen hebben) en de maatschappelijke en politieke bewegingen te benaderen. Als Taborscholen 
houden we vast aan onze doelen, maar we bezien wel of ze zinvol en haalbaar blijven. 
 
Het is dan ook van groot belang van tijd tot tijd te reflecteren op onze eigen ontwikkeling en zo nodig een 
proces van herijking in gang te zetten. In het schoolplan 2011-2015 zijn de uitgangspunten van het Tabor 
College geformuleerd. Daarmee is een vruchtbare bodem gelegd voor onze ontwikkeling in de afgelopen 
jaren. De ambitie van toen is nu, 5 jaar later, nog steeds actueel: Het Tabor College wil uitdagend onderwijs 
bieden in een goede en veilige omgeving. 
Vanuit de visie op onderwijs en het beleid dat de organisatie nastreeft wil het Tabor College een grote 
verantwoordelijkheid nemen in het onderwijs en de aanpalende beleidsterreinen (zoals de ontwikkelingen in 
de decentralisatie van de jeugdzorg, waarbij we invloed proberen uit te oefenen vanuit het eigen beleid), in 
Hoorn en in de regio. Het Tabor College wil een betekenisvolle organisatie zijn voor alle betrokken 
leerlingen, medewerkers en externe relaties. 
 
Met deze notitie stippelen we de koers uit naar 2020. We willen betekenisvol zijn. Dat betekent dat we 
onderwijs realiseren waarin leerlingen, ongeacht hun culturele of sociale achtergrond, naar hun optimale 
ontwikkelingsniveau worden gebracht en op een inspirerende wijze adequaat worden voorbereid op hun rol 
in de samenleving. Deze begrippen, feitelijk altijd al doel van onze school, maar nu door de ontwikkeling van 
technische hulpmiddelen ook steeds beter te realiseren, zullen niet voor iedere leerling hetzelfde betekenen, 
wat inhoudt dat het onderwijs dat we geven gepersonaliseerd zal moeten worden en aan de leerlingen die 
aan onze zorgen zijn toevertrouwd antwoord geeft op de leerbehoefte.  
Naast het leren is ook de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen van groot belang. Vanuit de 
identiteit van waaruit het Tabor College werkt, is dit een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs.  
Deze koers is ingezet, maar nog zeker niet gerealiseerd en zal in de komende jaren telkens verder worden 
uitgewerkt en vervolmaakt. We willen het personeel in staat stellen om deze belangrijke taak te volbrengen. 
Dat betekent dat we willen investeren in goed geschoold en adequaat personeel dat dat gepersonaliseerde 
onderwijs kan geven. En we willen, in het licht van onze doelstellingen, samenwerken met alle relevante 
partijen in de regio. Ook willen we actief de ambities van het sectorakkoord, in 2014 gesloten tussen de VO-
raad en het ministerie, realiseren. Bij dit alles wil het Tabor College uitgaan van de eigen kracht. Er zal niet 
op iedere ontwikkeling gereageerd hoeven te worden, maar vanuit de eigen kernwaarden zal gewerkt 
worden. Vanuit de bedoeling van ons eigen onderwijs en de kracht die we zelf hebben, zal het 
onderwijssysteem van de scholen gebouwd worden en niet andersom. 
 
De opbouw van deze notitie is als volgt: hoofdstuk 1 beschrijft de ontwikkelingen die de komende jaren van 
belang zijn voor het onderwijs. In hoofdstuk 2 staat de missie beschreven en in hoofdstuk 3 volgt een nadere 
uitwerking van onze visie. Hoofdstuk 4 geeft ten slotte de concrete doelen per beleidsterrein voor de 
komende periode, de zogenaamde beleidsagenda voor de komende jaren. 

2. Inleiding 
Dit is de eerste kadernotitie die het Tabor College uitbrengt, een vervolg op de schoolplannen die tot nu toe 
geschreven zijn. Deze kadernota dient enerzijds als strategisch kader voor de schoolplannen van de drie 
Taborscholen en anderzijds als procedureel en beleidsmatig kader voor het college als geheel. In deze nota 
worden de koers en daarmee de hoofdlijnen van de plannen voor de komende jaren geformuleerd. De 
kadernota kan daardoor worden gezien als een gemeenschappelijke opdracht voor het te realiseren beleid.  
 
Uit de gesprekken die intern gevoerd zijn, komt naar voren dat samenwerken in een college als het Tabor 
een hoop voordelen kan hebben, maar dat men ook erg hecht aan de eigenheid en autonomie van de eigen 
school, van het eigen team. Het Tabor College wordt daarbij vooral gezien als platform voor uitwisseling 
tussen scholen en ter ondersteuning van (lastige) bestuurlijke en administratieve processen en procedures. 
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Hiermee is het Tabor College een zeer bijzondere school: formeel een school met drie vestigingen, in de 
praktijk een college met drie scholen1. 
Deze constructie heeft geleid tot het formuleren van een aantal Taborbrede beleidsterreinen waar het beleid 
ook college-breed voor geformuleerd wordt, zoals het financieel beleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. 
De uitwerking van dat Taborbrede beleid wordt per school uitgewerkt, maar dient wel binnen de kaders van 
het vastgestelde beleid en de in het directiestatuut opgenomen bandbreedte te blijven.  
Daarnaast zijn er beleidsterreinen die niet centraal geformuleerd zijn en direct onder de verantwoordelijkheid 
van de rector/directeur vallen, overigens ook hier binnen de ruimte die het directiestatuut hiervoor geeft. 
Hierdoor is de gezamenlijkheid gewaarborgd en de eigenheid van de scholen erkend. 
 
De scholen hebben geen behoefte aan nieuwe centrale voorschriften op onderwijskundig gebied, niet van 
het Rijk, maar evenmin van het College van Bestuur. De scholen staan open voor de uitwisseling van goede 
ervaringen en praktijken, zolang daarvan de meerwaarde voor de eigen school gezien worden. De inhoud is 
hierbij leidend, de vorm moet volgend zijn. 
Samenwerken en uitwisselen tussen de Taborscholen heeft meerwaarde en zal de kwaliteit van het 
onderwijs verbeteren. Maar het is juist de erkenning van de diversiteit van leerlingen, het unieke van iedere 
medewerker, ieder team en van iedere school, die de samenwerking een extra dimensie geeft. We beijveren 
ons voor samenwerking vanuit kracht.  
 
De erkenning van de waarde van diversiteit is echter geen vrijbrief voor vrijblijvendheid. Elkaar de ruimte 
bieden moet gezien worden als een vorm van betrokkenheid, die tot uitdrukking komt in belangstelling voor 
de meerwaarde van een andere aanpak. Daarnaast willen scholen die meerwaarde ook op andere terreinen 
ervaren. We willen elkaar bijstaan: bij de uitwerking van het personeelsbeleid, bij de vormgeving van 
kwaliteitsbeleid, bij het zoeken naar een goede invulling van op christelijke waarden gebaseerd onderwijs. 
De scholen willen ook lering trekken uit verschillende ervaringen en daar hun voordeel mee doen. Dat 
betekent dat de scholen open staan voor verbetering van hun onderwijskundige aanpak, van 
schooladministratieve processen, en voor het behalen van schaalvoordelen uit gemeenschappelijke 
activiteiten en (op onderdelen) contracten. Kortom: van de Taborscholen mag worden verwacht dat ze 
onderling betrokken zijn en dat ze oog hebben voor gemeenschappelijke belangen en waarden: de 
eigenheid binnen de gemeenschappelijkheid. 
Op grond van die onderlinge betrokkenheid, het realiseren van de meerwaarde van het grotere bestuur en 
de behoefte aan ‘leren van verschillen’ willen we de komende jaren de samenwerking verder intensiveren. 
 
Het Tabor College en de scholen zijn ook vanuit hun traditie geïnteresseerd in de discussie over de 
(meer)waarde van het onderwijs. In de geformuleerde uitgangspunten en het beleid dat gevoerd wordt door 
het Tabor College is identiteit een wezenlijk aandachtspunt. Binnen het Tabor College leren leerlingen hun 
levensovertuiging te ontdekken en hun mening te vormen en onder woorden te brengen. Voor onze scholen 
ligt hierin een meerwaarde van het onderwijs dat wij geven. Deze waarde uit zich onder andere in de 
omgang met elkaar en het werken aan en voor goede doelen. Maar we willen ons niet verliezen in abstracte 
missiediscussies. Liever verbinden we de discussie aan de plaats die we het personeel (docenten en 
ondersteunend personeel), de leerlingen en hun ouders geven in ons onderwijsbeleid en aan de rol die onze 
scholen willen vervullen in de hedendaagse samenleving.  
Het Tabor College staat voor ‘bijzonder onderwijs’, in de meervoudige betekenis van dit begrip. Met 
erkenning van de verschillen tussen de scholen leggen we een reële basis om de gemeenschappelijke 
waarden, belangen en activiteiten te formuleren en daarnaar te handelen.  

3. Missie2 van het Tabor College 
Onze missie brengt onder woorden wat het Tabor College zich ten doel stelt, wat het College onderscheidt 
van andere Colleges. Een missie inspireert en geeft richting aan ons handelen. Zij geeft aan waar ons 
College ten principale voor staat. 
 
Door de jaren heen zijn de uitgangspunten van het Tabor College en de verwoording ervan in schoolplannen 
en beleidsstukken inhoudelijk niet veranderd. Wel zijn de woorden die gekozen zijn telkens bijgesteld en 
aangepast aan de fase van ontwikkeling die de scholen doormaakten. 
Opnieuw geformuleerd, met woorden van nu, geldt voor het Tabor College: In respect samen op weg naar 
steeds beter. 

                                                        
1 Waar in deze notitie het Tabor College bedoeld wordt, staat college. Waar de locaties bedoeld worden, staat school of scholen. 
2 In deze kadernotitie geldt dat met ‘missie’ bedoeld wordt: het bestaansrecht van de organisatie, de vraag waar staan wij voor. 
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In respect 
Respect is wezenlijk voor het onderwijs op het Tabor College. Vanuit de identiteit van onze school heeft 
iedereen de opdracht met respect met elkaar en met de materialen en gebouwen om te gaan. 
 
Samen 
Leren is een proces waar te allen tijde twee partijen bij betrokken zijn: degene die leert en degene die het 
leren begeleidt. Beiden leren van elkaar. In een professionele organisatie willen beide dat ook en is het 
mogelijk om fouten te maken, zolang daarvan geleerd wordt.  
 
Op weg 
Leren is geen statisch proces. Leerlingen zijn onderweg in hun leren, op naar het diploma. Dat moet het 
diploma zijn waarvan iedereen zegt dat het het beste is wat de leerlingen kunnen. Personeel is onderweg in 
het werken en leren om steeds beter te worden in het werk. Van personeelsleden wordt een onderzoekende 
houding gevraagd. 
Nieuwe ontwikkelingen worden beoordeeld op hun waarde voor het onderwijs en op hun passen in de visie. 
Als dat er is, dan is er plaats voor het experiment. 
 
Naar steeds beter 
Het Tabor College wil zich blijvend ontwikkelen naar een steeds betere school. Daarbij is altijd ruimte voor 
experimenten en ideeën. Het doel is om, met de nieuwste en modernste inzichten in het onderwijs en in 
leren, het onderwijs zo in te richten dat we boven het landelijke gemiddelde presteren als college. We willen 
ons meten met de beste scholen in Nederland. Het Tabor College wil geen onderwijsorganisatie zijn waar 
docenten slechts ‘zenden’, maar een lerende organisatie waar allen leren van en met elkaar.  
Onze leerlingen hebben daarop veelal een positieve invloed: ze stimuleren ons tot nog een stapje beter of 
stimuleren ons tot meer inzet om de doelen te halen. 
 

4. De visie3 van het Tabor College 
Sinds het begin van deze eeuw maakt het klassikale, uniforme onderwijs steeds meer plaats voor maatwerk 
gericht op het individu. Dat heeft alles te maken met het ontstaan van een intensieve kennissamenleving en 
een toenemend individualisme. De overgang naar een kennismaatschappij vraagt naast kennis vooral om 
vaardigheden om kennis toe te passen, zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het 
onderwijs stelt de individuele leerloopbaan van de leerling centraal. De noodzakelijke vernieuwingen die met 
deze omslag gepaard gaan, waarbij digitale hulpmiddelen een rol spelen, roepen echter ook veel discussie 
op. Het debat, nationaal en binnen het college, zal moeten uitmonden in een nieuw evenwicht tussen 
benodigde (basis)kennis en gewenste vaardigheden. 
De in de maatschappij gestarte discussie, waarbij erop gewezen wordt dat aandacht voor het individu niet 
moet doorschieten naar individualisme en dat tolerantie niet moet verworden tot onverschilligheid, sluit 
hierbij aan. Leertrajecten op maat dienen gecombineerd te worden met ontwikkelde gemeenschapszin en 
burgerschap. Al deze ontwikkelingen komen samen in het onderwijs en van scholen wordt verwacht dat op 
deze ontwikkelingen een antwoord gevonden wordt. 
 
Het in 2014 gesloten sectorakkoord geeft het Tabor College veel houvast in de ontwikkelingen. De in dit 
akkoord geformuleerde ambities worden in grote lijnen door het College van Bestuur van het Tabor College 
gedeeld en zullen in de komende jaren mede richting geven aan de eigen ontwikkeling.  
 
Vanuit de missie en visie van het Tabor College wordt een aantal vaststaande zaken geformuleerd, de 
zogenaamde non-negotiables4. Non-negotiables zijn afspraken die niet meer ter discussie staan, die voor de 
organisatie als vaststaand gelden en die ontwikkelingen richten en kaderen. Eén van de belangrijkste non-
negotiables is dat alle medewerkers deskundige moeten zijn op het eigen vak, eigenaarschap in het 
uitvoeren van de taak hebben en nemen en leiderschap in de uitvoering van hun werk tonen. Vanuit deze 
vaste waarden voor het college start de ontwikkeling. Door het College van Bestuur zal het 
risicomanagement verder vormgegeven worden, om op deze manier sturing aan de organisatie te kunnen 
geven. 
 

                                                        
3 In deze kadernotitie geldt dat met ‘visie’ bedoeld wordt: wat doen we en waarom, hoe bereiken we dat waar we voor staan. 
4 Uit: How the world’s most improved school systems keep getting better van McKinsey 
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In West-Friesland zal de krimp van het aantal leerlingen in de komende jaren gestalte krijgen. Uit de meest 
recente gegevens blijkt dat de krimp iets groter zal zijn dan voorheen werd aangenomen. Het is van groot 
belang dat de Taborscholen het leerlingenaantal in de komende jaren op peil houden. Hierbij geldt dat de 
afspraken die in het kader van de oprichting van de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) gemaakt 
zijn voor ons bindend zijn. Het op peil houden van het aantal leerlingen zal gedaan moeten worden op basis 
van kwaliteit van het onderwijs en een aantrekkelijk programma van extra mogelijkheden voor leerlingen. 
Deze extra’s dienen binnen de missie en visie van het college te passen. Het is hierin beter om te verdiepen 
(projecten steeds beter uitvoeren en tot de genen van de organisatie laten behoren) dan te verbreden 
(steeds meer en andere projecten toevoegen).  

5. Strategie: de Beleidsagenda 

Beleidsgebied 1: De organisatie 
De drie scholen zijn elk een eenheid binnen het geheel van het Tabor College. De scholen werken 
gezamenlijk aan de uitvoering van de opdracht die het Tabor College zich stelt, zonder de eigenheid van de 
school te verliezen.  
 
Binnen de scholen nemen de docenten, in sectie-/vakgroep- en/of in teamverband de verantwoordelijkheid 
voor de (ontwikkeling van) de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Het nemen van initiatieven past daarin. 
De schoolleiding geeft hierin richting en inspireert en faciliteert. 
 
Het Tabor College kent een professionele cultuur. Deze cultuur wordt gekenmerkt door 
samenwerkingsgedrag (in sectie/vakgroep en/of team), eigenaarschap en zelfverantwoordelijk handelen die 
zich uiten in het leren van en met elkaar, geven en nemen van verantwoordelijkheid, elkaar aanspreken 
(positief en negatief) op resultaten en sturen op prestaties. In het handelen van de leidinggevenden, het 
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zijn de strategische doelen van het Tabor College 
herkenbaar. Hierbij weten alle medewerkers zich dienstbaar aan het onderwijsleerproces van de leerlingen, 
spreken elkaar aan op gedrag, leren van fouten door reflectie, zijn gericht op ontwikkeling en denken in 
oplossingen. 
Uitgangspunt binnen het Tabor College is de ontwikkelingsgerichte benadering. Er wordt richting gegeven 
aan verbeteringen en vernieuwingen op basis van reflectie en ervaringen. De ontwikkelingsgerichte 
benadering houdt ook in dat alle medewerkers in meer of mindere mate, elk op hun eigen niveau, een 
bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van de activiteiten van de organisatie en de organisatie zelf. 
Leidinggevenden geven door hun managementstijl medewerkers ruimte en nodigen uit tot het nemen van 
initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de uitvoering van de activiteiten van het college. Daarbij 
past leiderschap van het ‘gecontroleerd’ loslaten: er wordt richting gegeven aan het handelen van anderen, 
die in hun kracht gezet en geïnspireerd worden. Daar waar oplossingen aangereikt worden die binnen de 
gestelde kaders vallen, zal de schoolleiding deze overnemen, zonder eerst opnieuw het proces van 
beoordelen van de oplossingen te doorlopen. Door op deze wijze de eigen inbreng van medewerkers te 
stimuleren, waarderen en richting te geven, worden ontwikkelingsprocessen gedragen door het personeel en 
zijn ze niet afhankelijk van de ondersteuning door leidinggevenden. Door deze betrokkenheid van de 
medewerkers hebben deze ontwikkelingen een blijvend karakter.  
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 5 uit het Sectorakkoord: ‘Scholen als 
lerende organisatie‘ en ambitie 7: ‘Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht’. 
 
Doelen voor de beleidsagenda: 
Voor Tabor en de scholen: 
Þ heldere structuren binnen Tabor en binnen de scholen; 
Þ heldere besluitvormingsprocessen binnen de organisatie; 
Þ eigen initiatief stimuleren; 
Þ structureel reflecteren op eigen en andermans handelen. 
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Beleidsgebied 2: Leerlingen en ondersteuning5 
Zorgvuldige aandacht voor de aan ons toevertrouwde leerlingen is vanzelfsprekend. Deze start bij de zorg 
die iedere docent in de les heeft voor zijn leerlingen. Het gaat hier primair om de kwaliteit van het gegeven 
onderwijs: van docenten wordt verwacht dat zij de leerlingen onderwijs geven op het niveau dat de leerling 
aankan en de leerling uitdaagt. De vakinhoudelijke begeleiding van de leerling is de taak van iedere docent. 
Daarnaast is er de begeleiding van de leerlingen in hun ontwikkeling van het leren. Deze begeleiding wordt 
door alle docenten gedaan, maar veelal onder de verantwoordelijkheid van de mentor. De mentoren zijn op 
deze taak voorbereid door mentortrainingen en deze vaardigheden worden onderhouden door 
vervolgtrainingen en opfriscursussen. 
 
De zorg voor leerlingen geldt nog eens extra voor leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag, op elk 
niveau van het onderwijsgebouw. Op alle fronten blijft het Tabor College zich beijveren voor adequaat 
onderwijs en goede begeleiding voor deze groep leerlingen, zowel in de school als in het 
samenwerkingsverband en in contact met de overheid. 
Vanuit dit streven werkt het Tabor College intensief mee aan het bestrijden van (voortijdige) schooluitval 
(VSV), het oplossen van de problematiek rond thuiszitters en de instandhouding van (crisis) 
reboundvoorzieningen. De leerling weet zich gekend in de scholen van het Tabor College en voelt zich 
betrokken bij zijn eigen leerproces. De scholen leggen zich toe op een veilig schoolklimaat. 
 
Binnen de scholen hebben we te maken met zeer verschillende groepen leerlingen en diverse schooltypen 
(van lwt binnen het vmbo tot en met tweetalig gymnasium). Binnen de scholen zien we een telkens 
groeiende diversiteit aan leerlingen en aan ondersteuningsvragen van die leerlingen. Voor het Tabor College 
geldt daarbij dat we daardoor steeds vaker (complexe) maatwerktrajecten zullen moeten opzetten. Dit vraagt 
een grote professionaliteit van de medewerkers. Binnen het samenwerkingsverband stimuleert het Tabor 
College dan ook het (verder) te ontwikkelen professionaliseringsmodel, waarbij de school in staat geacht 
mag worden de (ook complexere) problematiek van de leerlingen aan te kunnen. Hiervoor willen we het 
Tabor College zo sterk ontwikkelen, dat veel van de problematiek van leerlingen intern kan worden 
opgevangen. Deze ontwikkeling wordt sterk gestimuleerd door het opzetten van interne ambulante zorg en 
het door scholen laten opvangen van elkaars leerlingen, waardoor thuiszitten voorkomen wordt en de 
problematiek van de leerling snel en adequaat kan worden aangepakt6. Het is onze inzet om zo min mogelijk 
externe ondersteuning (zoals de Rebound en het speciaal onderwijs) in te moeten zetten voor onze 
leerlingen.  
Er moet nog meer werk gemaakt worden van het delen van kennis over de specifieke aanpak van bepaalde 
groepen en bepaald gedrag van leerlingen. De nadruk zal hierbij moeten liggen op maatwerk binnen de 
scholen.  
Hierbij geldt zeker ook dat er contacten moeten zijn met de aanleverende scholen en de ROC’s, 
hogescholen en universiteiten die onze leerlingen opnemen.  
Het Tabor College wil een betrouwbare partner in de keten van het leren zijn, zowel voor de aanleverende 
scholen voor primair onderwijs als de scholen en universiteiten waaraan wij de leerlingen leveren. Het 
primair onderwijs moet vinden dat het Tabor College een goede school voor hun leerlingen is om heen te 
gaan, het vervolgonderwijs moet vinden dat een diploma van het Tabor College een garantie is voor een 
goede vooropleiding. 
 
Passend onderwijs heeft voor het Tabor College op deze manier een speciale betekenis gekregen. Het 
streven de zorg aan leerlingen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd ook daadwerkelijk zo in te richten en 
binnen het college zo te professionaliseren, maakt ons college tot een organisatie waar voor veel leerlingen 
passend onderwijs gegeven kan worden. Maar passend onderwijs kent wel grenzen. Iedere leerling heeft 
recht op passend onderwijs, soms is het passender het niet op het Tabor te volgen. Om dat goed te kunnen 
beoordelen moeten wij scherp onze grenzen kennen en daarover helder communiceren. 
 
Bij dit alles hebben we de leerling nodig. De leerlingen moeten zich betrokken weten bij wat er op school 
gebeurt en zich daar ook (mede-)verantwoordelijk voor voelen. Het gaat er dan niet om een klaagcultuur van 
leerlingen te hebben, maar juist het leren een kritische en democratische burger te zijn. Leerlingen moeten 
deze rol leren en leren nemen en kunnen hiermee en hierdoor een serieuze bijdrage leveren aan de 
versterking van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg.  

                                                        
5 ondersteuning wordt hier in de betekenins van gereguleerde ondersteuning van leerlingen binnen de school gebruikt. Deze zorg is 
standaard voor alle leerlingen. Daarnaast zijn er ondersteuningsvragen die binnen of buiten de school opgevangen moeten worden. 
6 Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Carousselproject, waarbij leerlingen worden opgevangen op andere locaties van het 
Tabor College op het moment dat ze voor een korte periode niet in de eigen klas kunnen functioneren. 
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Leerlingen worden ingezet bij de ontwikkeling van het onderwijs van de school in het algemeen, maar ook in 
de ontwikkeling van de individuele docent (leerlingenquêtes). Docenten nemen de mening van de leerling 
serieus. 
Als leerlingen zich deze rol toe-eigenen, dan geven ze daarmee veel terug aan de school. Hier zal de school 
zeker zijn voordeel mee willen en moeten doen. 
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 1 uit het Sectorakkoord: ‘Uitdagend 
onderwijs voor elke leerling’, ambitie 3: ‘Brede vorming voor alle leerlingen’ en ambitie 4: ‘Partnerschap in de 
regio’. 
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ beleidsmatige aandacht voor het eigen onderwijsprofiel van het Tabor College en de eigen 

onderwijsagenda; 
Þ beleidsmatige aandacht voor het niveau van begeleiding van leerlingen; 
Þ beleidsmatige aandacht voor leerlingen met een ondersteuningsvraag; 
Þ beleidsmatige aandacht voor bestrijding VSV7, problematiek van thuiszitters en instandhouding van 

(crisis) reboundvoorzieningen; 
Þ beleidsmatige aandacht voor de rol die leerlingen kunnen spelen bij de ontwikkeling van het onderwijs 

en de zorg; 
Þ uitwerking van het professionaliseringsmodel binnen het college en binnen het samenwerkingsverband 

VO West-Friesland. 
 
voor de scholen: 
Þ actieve aandacht voor en uitwerking van het eigen onderwijsprofiel en de daarbij horende 

onderwijsagenda; 
Þ actieve bevordering van de kwaliteit van de leerlingbegeleiding8 en de kwaliteit van het mentoraat; 
Þ zorgdragen voor scholing van mentoren en het bijhouden van de kennis en vaardigheden van de 

mentoren; 
Þ actieve bestrijding VSV, problematiek van thuiszitters; 
Þ contacten met aanleverende en opnemende scholen; 
Þ inhoudelijke samenwerking in maatwerk voor leerlingen tussen de scholen; 
Þ een veilig onderwijsklimaat; 
Þ verdere uitbouw leerlingbetrokkenheid. 

Beleidsgebied 3: Onderwijs 
Binnen het Tabor College staat bij wat wij doen in het onderwijs en wat de ambities zijn de lerende en zich 
ontwikkelende leerling centraal. Het Tabor College wil jongeren voorbereiden op het functioneren in de 
wereld van morgen, een wereld waarin informatie snel tot je komt, waar de digitalisering een prominente rol 
in het leven inneemt en waar leren (digitaal en anders) heel gewoon is en permanent doorgaat. Bij de 
voorbereiding op die wereld van morgen (een wereld waarin niet het hebben of weten, maar het vinden en 
kunnen gebruiken van kennis van groot belang is) wordt de leerling in ons onderwijs zoveel mogelijk 
gestimuleerd en volgt de leerling het traject op zijn eigen wijze en tempo.  
Dit vergt de ontwikkeling van meer gedifferentieerd onderwijs en van vormen van adaptief onderwijs.  
 
Het Tabor College herkent zich in het onderscheiden van drie functies van onderwijs9: 
1. de kwalificatiefunctie. Hierbij gaat het om het aantonen van geschiktheid: leerlingen worden 

‘gekwalificeerd’ om een vervolgopleiding te gaan volgen of om een bepaald beroep te gaan 
beoefenen.  

2. de socialisatiefunctie. Deze betreft het ingroeien in bestaande culturele tradities en praktijken. 
Leerlingen worden op school ingevoegd in een bestaande orde waarin bepaalde normen, waarden en 
gebruiken vanzelf spreken.  

3. De persoonsvorming. Bij persoonsvorming gaat het niet om de omgeving maar om wat leerlingen 
zelf meebrengen en hoe zij daarin groeien. 

                                                        
7 Voortijdig schoolverlaten 
8 Leerlingbegeleiding is de ondersteuning van leerlingen in het leerproces 
9 Biesta: Het prachtige risico van onderwijs (2012) 
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Met deze ontwikkelingen kunnen wij het onderwijs dat wij geven kwalitatief hoogstaand laten blijven, want 
dat is voorwaarde bij iedere ontwikkeling. Meer gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs kunnen wij 
bereiken met devices als ondersteuning. ICT is hierbij een ondersteuning van het onderwijs, geen doel op 
zich. Dit degelijk vernieuwend onderwijs vraagt om evidence-based werken. Reden waarom het Tabor 
College actief participeert in onderzoek naar het beste onderwijs dat leerlingen gegeven kan worden. Omdat 
wij leerlingen voorbereiden op een plaats in de wereld van morgen, waar ICT een prominente plaats zal 
innemen, is het hebben van kennis en vaardigheden op dit gebied ook een doel op zich. Leerlingen moeten 
vaardig en zelfstandig in de digitale wereld kunnen functioneren. 
 
Taborscholen gaan door met verantwoord innoveren via de vastgestelde kaders. Instrumenten zijn onder 
meer een activerende didactiek, betekenisvol leren en gebruik van ICT als hulpmiddel in het leren. Het Tabor 
College richt zich, naast het adaptief onderwijs en leren op maat, ook op talenten van leerlingen op het 
gebied van kunst en cultuur, techniek en sport.  
Het onderwijs moet in de les gemaakt worden en daar moet de kwaliteit geleverd worden. Bij het leren 
onderscheiden we binnen- en buitenschools leren. Het binnenschools leren ontstaat door het contact tussen 
docent en leerling. Het buitenschools leren (dat onder de verantwoordelijkheid van school valt) krijgt onder 
andere gestalte door excursies en stages. Deze zijn een logisch onderdeel van het leren en staan ook altijd 
in dienst van het leren van de leerling. 
Bij alle ontwikkelingen in het onderwijs op het Tabor College zullen de verschillende gremia een rol spelen. 
Met nadruk worden leerlingen in de ontwikkelingen betrokken, omdat zij de directe afnemers van het 
onderwijs zijn. Hiermee kan het onderwijs geen monoloog van de docent zijn, maar ontwikkelt het zich 
blijvend (en steeds verder) tot dialoog tussen hen die onderwijs geven en hen die het onderwijs krijgen, 
overigens wel met inachtneming van ieders rol.  
 
De ouderbetrokkenheid moet groot blijven, omdat ouders een belangrijk klankbord voor de school zijn in de 
ontwikkelingen. Daarnaast ziet het Tabor College de ouders als belangrijke schakel in het welslagen van de 
opleiding van de leerlingen. Ouders zijn een onderdeel van het onderwijsleerproces van de leerlingen, 
ouders en school kunnen hierin van elkaar leren, elkaar ook aanspreken op het functioneren. Binnen de 
opvoeding van de leerlingen kent de school evenwel wel grenzen. De school geeft mede (!) vorm aan de 
ontwikkeling van het gevoel voor waarden en normen en wil de leerlingen daarin ondersteunen. Onze 
bemoeienis met dat vormgeven en met het ondersteunen van de leerlingen is gecentreerd rond de leerling 
zelf. Als het werken met de leerling bemoeilijkt wordt, moeten we hierop ingrijpen, in de wetenschap dat 
scholen niet in staat zijn alle problemen in het persoonlijke leven van hun leerlingen op te kunnen lossen. 
 
Bij de vormgeving van het onderwijs wordt recht gedaan aan de toenemende internationalisering. 
Partnerschap met buitenlandse scholen heeft hierin een plaats evenals digitale projecten 
internationalisering, maar ook de verdere ontwikkeling van het tweetalig onderwijs (TTO). 
 
Binnen het Tabor College geldt dat we rekening houden met het instroomniveau. We weten van de scholen 
voor primair onderwijs wat het niveau van de leerlingen is en waar hun specifieke aandachtspunten liggen. 
Voor het vervolgonderwijs weten wij wat nodig is om tegen leerlingen te kunnen zeggen dat zij goed zijn 
voorbereid op het vervolgonderwijs, waar dat ook is. Als blijkt dat het vervolgonderwijs nieuwe, aanvullende 
eisen aan leerlingen stelt, dan passen wij ons daar waar mogelijk en voor leerlingen gewenst, vanuit een 
positief kritische houding aan in ons programma, ook als wij het formeel niet tot onze taak zouden hoeven te 
rekenen. Het leerlingperspectief staat telkens centraal. 
 
Het Tabor College heeft de ambitie kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarbij gaat het om meer dan in 
zichzelf betekenisloze rendementscijfers. Het Tabor College spant zich in om aan deze rendementscijfers 
een diepere betekenis te kunnen geven en leerlingen meer te leren dan voor de eindexamenlijst alleen nodig 
is. Leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, optimaal te presteren binnen de 
mogelijkheden die zij hebben10.  
Leerlingen doen kennis en vaardigheden op in de vaklessen. Met behulp van die kennis en vaardigheden 
leren ze hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen, leren ze keuzes te maken en een eigen 
levensovertuiging te ontwikkelen, leren ze verantwoordelijkheid voor hun medemensen te dragen en een 
bijdrage te leveren aan het maatschappelijk leven. 
Ook wil het Tabor College een bijdrage leveren aan de invulling van het begrip noodzakelijke kennis, in 
relatie tot vaardigheden om kennis op te zoeken, creatief te benaderen en toe te passen. 

                                                        
10 Klassiek geformuleerd: woekeren met je talenten.  
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In het streven naar kwaliteit in het onderwijs op de scholen van het Tabor College kan ook het predicaat 
‘Excellente School’ (of afdeling) betrokken worden. Niet als doel, maar als vaststelling van bestaande 
kwaliteit. Voor de scholen en afdelingen van het Tabor College geldt dat de kwaliteitsstandaard hoog ligt en 
dat, als de afdelingen een aanvraag zouden doen, ze het predicaat zouden krijgen. 
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 1 uit het Sectorakkoord: ‘Uitdagend 
onderwijs voor elke leerling’, ambitie 2: ‘Eigentijdse voorzieningen’, ambitie 3: ‘Brede vorming voor alle 
leerlingen’, ambitie 4: ‘Partnerschap in de regio’, ambitie 5: ‘Scholen als lerende organisatie’ en ambitie 6: 
‘Toekomstbestendigheid organiseren: Koppelen van onderwijs- en personeelsontwikkeling’. 
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ kaders opstellen waaraan innovatie binnen het Tabor College moet voldoen; 
Þ bijdragen aan de discussie over de relatie tussen basiskennis en -vaardigheden; 
Þ binnen de regio participeren in de discussie over het toekomstbestendig houden dan wel maken van het 

voortgezet onderwijs. 
 
voor de scholen: 
Þ actief beleid gericht op onderwijsinnovatie; 
Þ verdere ontwikkeling van taal- en rekenbeleid ; 
Þ versterken ouderbetrokkenheid bij de scholen; 
Þ versterken internationalisering voor alle leerlingen. 

Beleidsgebied 4: Identiteit 
Het Tabor College kiest er bewust voor de katholieke, dus christelijke, identiteit niet te laten verwateren. 
Rechtvaardigheid, sociale bewogenheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn waarden die 
passen in onze visie op open katholiek onderwijs. Deze waarden kunnen richting geven aan jonge mensen, 
vooral in tijden waarin de beelden van levensbeschouwing steeds minder vastomlijnd zijn. Uitgangspunt is 
dat de Taborscholen toegankelijk zijn voor ouders en leerlingen die bewust voor onze identiteit kiezen en er 
positief tegenover staan. 
 
In onze multiculturele, multireligieuze en multi-etnische samenleving gaan wij de dialoog aan binnen en 
buiten onze scholen. Die dialoog voeren we vanuit onze eigen identiteit en met wederzijds respect. Op deze 
wijze willen wij in school en maatschappij bijdragen aan een vreedzame, veilige samenleving. 
 
Deze visie op identiteit houdt in dat onze identiteit niet beperkt blijft tot lessen, maar onderdeel uitmaakt van 
ons aller dagelijks handelen. Wij moeten aandacht besteden aan wat zich in de wereld afspeelt, leerlingen 
daarvan bewust maken en hen hun eigen visie erop laten ontwikkelen. Vanuit de organisatie moet daar 
gerichte steun bij zijn. 
Ook de wetenschap dat je je in het leven in moet zetten voor meer dan het eigene alleen, voor goede doelen 
en vormen van maatschappelijke stage en betrokkenheid zijn uitingsvormen van de identiteit van het Tabor 
College. Deze uitingsvormen worden ook uitgedragen door de school.  
Binnen het curriculum wordt ook expliciet aandacht gegeven aan actief burgerschap, waarmee ook een 
bijdrage gegeven wordt aan het vormgeven van de identiteit van de scholen.  
De uitingsvormen van de identiteit zijn niet op elke school gelijk, maar wel altijd toegankelijk voor iedereen 
van het Tabor College. Onderlinge samenwerking in uitingsvormen van de identiteit van de school wordt 
gestimuleerd. 
 
Medewerkers vinden het vaak moeilijk om het thema identiteit handen en voeten te geven in het leslokaal. 
Toch moeten zij in kunnen gaan op vragen van leerlingen over dit onderwerp.  
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 2 uit het Sectorakkoord: ‘Brede 
vorming voor alle leerlingen’ en ambitie 5:’ Scholen als lerende organisatie’. 
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ stimuleren en bewaken van de open katholieke uitgangspunten; 
Þ stimuleren van de onderlinge samenwerking in uitingsvormen van de identiteit; 
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Þ dialoog aangaan binnen en buiten de school. 
 
voor de scholen: 
Þ thema identiteit op de agenda houden en actief profileren; 
Þ acties ondernemen die de identiteit van de school ondersteunen en uitdragen; 
Þ de ontwikkelde handvatten in de school inzetten; 
Þ dialoog aangaan binnen en buiten de school; 

Beleidsgebied 5: Personeel 
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docenten. Uiteindelijk gebeurt het allemaal 
in de klas, in de relatie tussen de docent en de leerlingen. Het personeel, docenten en de ondersteunende 
medewerkers, zijn het menselijk kapitaal van de organisatie. Daarom is het van belang goed werkgever te 
zijn, om zo het personeel ook vast te houden. Goed personeel moet je koesteren, nog niet goed genoeg 
personeel moet je opleiden/begeleiden naar beter. 
Maar meteen ook: ieder personeelslid is in dienst van de school en moet zich ook in dienst van de 
doelstelling van de school weten. De docenten moeten waar willen en kunnen maken wat het onderwijs van 
hen vraagt en de leerlingen van hen nodig hebben. De school heeft zijn personeel nodig, het personeel de 
school. En in die wederzijdse afhankelijkheid wordt het onderwijs gemaakt en wordt de kwaliteit bepaald. 
 
In de komende jaren zal het onderwijs geconfronteerd worden met tekorten aan docenten. De collega’s die 
tot de babyboomgeneratie horen, zullen het onderwijs verlaten. Daarnaast zal, en dat is een beeld dat al 
jaren bestaat, ook een aantal jongere collega’s het onderwijs om hen moverende redenen verlaten. Een van 
de grote opdrachten voor de komende jaren is aan voldoende personeel te komen, zonder afbreuk te doen 
aan de eigenheid van de school en de kwaliteit van het te geven onderwijs.  
De tweede opdracht van de komende jaren is het vasthouden van het zittende personeel. Hen voldoende 
uitdaging en plezier in het werk te laten houden is dan ook van groot belang.  
 
Het beperken van de regelingen voor vermindering van de werklast voor de oudere werknemers (het 
veranderen en duurder maken van de BAPO-regeling) en het verschuiven van de pensioengerechtigde 
leeftijd stelt het onderwijs ook voor een uitdaging. De vraag hoe wij onze collega’s tot het eind van hun 
carrière gezond aan het werk kunnen houden, dient beantwoord te worden. Het levensfasebewuste 
personeelsbeleid zal om maatwerk voor de medewerkers vragen. Dit alles vraagt ook om 
maatwerkmogelijkheden in het taakbeleid dat binnen het Tabor College wordt gevoerd. Binnen het 
taakbeleid zal het grootste deel Taborbreed gelden, maar er zullen ook delen schoolspecifiek worden 
ingevuld. Niet iedere school zal exact dezelfde inrichting van het taakbeleid hebben, daar de scholen 
verschillen. Centraal hierbij staat dat het beleid centraal vastgesteld wordt en in de uitvoering ervan een 
lokale kleuring mogelijk is. Daarnaast zal er ook voor de individuele medewerker gezocht moeten worden 
naar de beste invulling van de jaartaak, waardoor de werkdruk van de medewerkers een juiste werkdruk blijft 
of wordt. Werkdruk op zich is niet erg, maar het moet niet komen door zaken waaraan we energie verliezen, 
zonder dat we er mee verder komen in de ontwikkeling van het onderwijs. 
De discussie over gemeenschappelijk taakbeleid en maatwerk, twee begrippen die ogenschijnlijk op 
gespannen voet met elkaar staan, zal gevoerd worden. Doel van deze discussie is te komen tot een 
werkverdeling en werkinhoud die de komende jaren voor medewerkers helderheid en duidelijkheid beidt en 
waarbij het uitgangspunt dat medewerkers vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor hun taken kunnen en 
willen werken. De cao-vo zal hierbij natuurlijk de basis vormen. De verdere invulling van het taakbeleid zal 
maatwerk moeten kennen, waarbij ‘iedereen’ niet de logische eenheid is. Ook het taakbeleid van het Tabor 
College moet weerspiegelen dat we een lerende organisatie zijn.  
 
In de komende periode wordt gepersonaliseerd personeelsbeleid, met nadrukkelijke aandacht voor preventie 
van uitval, uitgewerkt.  
Dit gepersonaliseerd personeelsbeleid is onderdeel van het goed werkgeverschap dat het Tabor College 
nastreeft. Kenmerken van goed werkgeverschap zijn onder andere: 
• begeleiding van medewerkers, onder andere door een inhoudelijk sterke gesprekscyclus, waarin de 

professionalisering van de medewerker onderdeel is; 
• aandacht voor het welbevinden van de medewerkers, waaronder de balans tussen werk en privé 

aandacht krijgen (zo nodig of –gewenst wordt beleid geformuleerd hoe om te gaan met collega’s die een 
grote verantwoordelijkheid als mantelzorger hebben) ; 

• aandacht voor goede huisvesting en een goede outillage (o.a. ARBO, devices voor medewerkers); 
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Het gaat om maatwerk, het gepersonaliseerde karakter, voor de medewerkers en dat maatwerk kan per 
periode en per locatie verschillen. 
 
Naast de problematiek van de arbeidsmarkt heeft de organisatie ook eigen wensen. Het geformuleerde 
onderwijskundige concept vraagt om een personeelsbestand dat een grote binding heeft met de missie en 
visie van het Tabor College en de scholen waar zij werken. Een personeelsbestand dat sterk gemotiveerd en 
voldoende deskundig is om de komende jaren het Tabor College als bijzonder onderwijsinstituut te 
profileren. Medewerkers van het Tabor College moeten zich bewust zijn van het dienstverlenende karakter 
van de school en bereid zijn tot legitimatie van de gemaakte keuzes naar de omgeving. Een personeelslid 
wil aanspreekbaar zijn voor zijn motivatie en is bereid zich met betrekking tot zijn (vak)deskundigheid verder 
te ontwikkelen en verantwoording af te leggen over de bereikte resultaten. 
Deze eisen vragen veel van het personeel. Dat personeel mag veel vragen van de kwaliteit van het 
personeelsbeleid. Dit betekent dat het personeelsbeleid zich enerzijds richt op het optimaal functioneren van 
de school als onderwijsinstituut, anderzijds op aandacht voor het welbevinden van de individuele 
medewerker. 
In het sectorakkoord is een aantal aandachtspunten opgenomen over personeel. Deze aandachtspunten 
worden binnen het Tabor College nader uitgewerkt. 
Het Tabor College is aangesloten bij de Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland (ROWF). 
In deze samenwerking tussen de West-Friese scholen en opleidingsinstituten zijn het de scholen die de 
initiële opleiding van onderwijspersoneel grotendeels voor hun rekening nemen. Dat is een goede 
ontwikkeling. Voor het Tabor College moet de nadruk van de opleiding tot docent liggen op het verwerven 
van vakbekwaamheid. Daarbij hoort een onderzoekende houding, een houding waarbij het eigen 
functioneren voortdurend onderwerp van eigen onderzoek is, waarbij leerlingen gevraagd wordt een bijdrage 
te leveren en waarbij nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en op het gebied van leren steeds 
geïncorporeerd worden in de dagelijkse praktijk. Deze houding moeten zittende docenten ook hebben. 
Binnen de ROWF zal het Tabor College zich als betrouwbare partner opstellen, maar zal ook telkens een 
kritische houding hebben tegenover de ontwikkelingen op de opleidingsinstituten. In de opleiding tot docent 
missen wij nog veel zaken die in onze ogen voor vakbekwame docenten nodig zijn. Op de vaardigheden die 
de opleidingen in onze ogen laten liggen (passend onderwijs, digitalisering van leermiddelen, pedagogiek 
van het leren met digitale hulpmiddelen, differentiatie en gepersonaliseerd leren, Tweetalig onderwijs) zal in 
de scholen de nadruk komen te liggen. De onderzoekende en lerende houding vraagt er ook om dat 
docenten weten waar ze de kennis vandaan moeten halen om degelijk vernieuwd te kunnen werken, want 
dit vraagt om evidence-based werk. 
 
Een van de projecten vanuit de ROWF is de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden bij docenten. Via de 
opleiding tot educatief meesterschap en academisch meesterschap kunnen docenten worden opgeleid tot 
onderzoeksdocent, waarna ze intern de docenten kunnen ondersteunen in (het ontwikkelen en versterken 
van) de onderzoekende houding en de studenten goed kunnen begeleiden in de opleiding. Docenten zijn 
geen onderzoekers, maar moeten goed kunnen reflecteren en moeten een onderzoekende en lerende 
houding hebben. Dat vraagt dus om docenten die anderen binnen de organisatie kunnen opleiden, 
begeleiden, trainen en coachen. Hierop zal worden ingezet. 
In het begeleiden van de docenten die in opleiding zijn is het Tabor College een belangrijke speler.  
Doorstroming en afwisseling zijn belangrijke begrippen in het werk van onderwijspersoneel. Beide zaken 
worden ook bevorderd door mobiliteit. Tot nu toe is mobiliteit nog onvoldoende als positief instrument 
gebruikt. In het algemeen blijkt wisseling van werkplek een positief effect te hebben op arbeidservaring en 
daarmee op het functioneren van een personeelslid.  
 
Met de afronding van de inrichting van de functiemix is een nieuwe fase gekomen in het loopbaanbeleid voor 
docenten binnen het college. Ook voor de ondersteunende medewerkers moet het loopbaanbeleid 
(opnieuw) geformuleerd worden. Voorwaarde voor een zorgvuldige invulling van dit loopbaanbeleid is wel 
dat er geregeld een gesprek met de medewerkers gevoerd wordt over het functioneren en wat de 
leidinggevende daarvan vindt. In het te formuleren loopbaanbeleid wordt ook de visie op het gebruik van de 
resultaten van gevoerde gesprekken opgenomen. Deze visie sluit aan bij de Wet BIO (beroepen in het 
onderwijs), waarin de verplichting is opgenomen tot het bijhouden van bekwaamheidsdossiers. Voor de 
ontwikkeling van personeelsleden, maar ook voor de mogelijkheden tot doorstroming en afwisseling, moet er 
ruimte zijn voor scholing en professionalisering. Dat hierin de wens kan ontstaan om de carrière op één van 
de andere scholen van het college voort te zetten, is een geaccepteerd feit. Deze ‘blije’ mobiliteit wordt 
ondersteund in het beleid, als onderdeel van het goed werkgeverschap dat wordt nagestreefd.  
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Dat bij het starten van een scholing een scholingsovereenkomst, met terugbetalingsregeling bij vertrek 
binnen een bepaalde periode, meer een bewijs is van de bereidheid van de werkgever in mensen te 
investeren, dan een drempel.  
 
Zorgvuldig personeelsbeleid besteedt ook aandacht aan de fase waarin de werknemers in hun leven zijn. 
Levensfasebewust personeelsbeleid is dan ook van groot belang. Maar ook de fase van ontwikkeling binnen 
het vak dat uitgeoefend wordt (binnen de onderwijzende en binnen de ondersteunende kolom), vraagt om 
aandacht binnen het personeelsbeleid. 
 
Naast dit alles mag van medewerkers gevraagd worden dat zij een professionele en onderzoekende houding 
hebben. Deze professionele en onderzoekende houding uit zich in het bijhouden van het vak, het volgen van 
vervolgtrainingen en opfriscursussen in bijvoorbeeld leerlingbegeleiding, onderwijsvormen en ICT-
toepassingen als ondersteuning van het onderwijs. Maar zeker ook het reflecteren op het eigen functioneren, 
het feed back vragen en geven aan collega’s en het elkaar aanspreken op gedrag (positief en corrigerend). 
 
Gemeenschappelijk, organisatie en medewerkers, hebben we tot doel de kwaliteit van ons onderwijs te 
verbeteren, te bewaren en te bewaken. De vraag wat nu tot kwaliteit(-sversterking) van het personeel leidt, 
zal in gemeenschappelijkheid beantwoord gaan worden.  
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 1 uit het Sectorakkoord: ‘Uitdagend 
onderwijs voor elke leerling’, ambitie 2: ‘Eigentijdse voorzieningen’, ambitie 3: ‘Brede vorming voor alle 
leerlingen’, ambitie 4: ‘Partnerschap in de regio’, ambitie 5: ‘Scholen als lerende organisatie’ en ambitie 6: 
‘Toekomstbestendigheid organiseren: koppelen van onderwijs- en personeelsontwikkeling’. 
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ verder professionaliseren van het personeel; 
Þ operationaliseren van het Tabor-profiel; 
Þ discussie voeren over de vraag wat tot kwaliteit(sversterking) van personeel leidt;  
Þ vormgeven interne mobiliteit; 
Þ vormgeven van mogelijkheden tot (nieuwe) carrièrestappen; 
Þ levensfasebewust personeelsbeleid; 
Þ meerjarig formatiebeleid op Taborniveau; 
Þ formuleren inhoudelijk sterke gesprekscyclus; 
Þ actief participeren binnen de ROWF; 
 
voor de scholen: 
Þ uitwerken professionaliseringsbeleid voor de school; 
Þ vormgeven levensfasebewust personeelsbeleid op de school; 
Þ discussie voeren over de vraag wat tot kwaliteit (sversterking) van personeel op de school leidt;  
Þ uitwerken en uitvoeren inhoudelijk sterke gesprekscylcus; 
Þ begeleiding nieuwe docenten (ROWF) optimaliseren; 

Beleidsgebied 6: Kwaliteitsbeleid 
Scholen worden steeds zelfstandiger en zelfbewuster, ook in het verantwoording afleggen. Het gaat hierbij 
om meervoudige publieke verantwoording aan overheid en overheidsinstanties zoals de inspectie (verticale 
verantwoording), maar ook aan andere betrokkenen, zoals ouders, toeleidend en afnemend onderwijs, 
gemeenten en andere partijen die bij ons betrokken zijn (in het jargon vaak stakeholders genoemd).  
Ook intern moet er steeds meer verticaal en horizontaal verantwoord worden. Binnen het Tabor College 
geldt dat elke medewerker voor zijn eigen werk de kwaliteit belangrijk vindt. Dat vraagt een houding van 
reflecteren en vragen hoe het (nog) beter kan. Uiteindelijk hoort daar ook het afleggen van verantwoording 
bij, maar dat is dan het logische en door de medewerker zelf gewenste resultaat van het leveren van 
kwaliteit en daar transparant over zijn. Het willen leveren van kwaliteit start voor docenten bij het geven van 
goede lessen aan leerlingen en het samenwerken in sectie en team om dat te bereiken, daarna pas naar de 
leidinggevenden. Voor niet lesgevende medewerkers start dit in de samenwerking met collega’s en het 
maken van heldere afspraken, waarbij ieder zijn taak en rol weet. 
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Binnen het Tabor College is de wens dat iedereen zich innerlijk verantwoordelijk voelt om goede kwaliteit 
van werken te leveren, daar graag verantwoordelijkheid voor neemt en verantwoording over aflegt. Dit 
verantwoording afleggen is de verklaring van wat je doet in je werk, waarom je dat zo doet en wat het effect 
ervan is. Daarmee is het een handeling vanuit de werknemer en niet het ter verantwoording (‘op het matje 
roepen’) roepen door de leidinggevende. Vanuit de gedachte van vakdeskundigheid, eigenaarschap en 
leiderschap in ieders taken een logisch gevolg. 
Zo verantwoorden medewerkers zich over hun handelen en de resultaten bij de leidinggevende, de 
leidinggevenden bij de directies van de scholen en de directies bij het College van Bestuur. Daarnaast zijn er 
ouderklankborden en contacten met het andere onderwijs.  
 
Deze vormen van verantwoording zijn alle onderdeel van het in ontwikkeling zijnde integrale kwaliteitsbeleid. 
Hierbij moet worden vastgesteld wie op welk moment welke data verzamelt en analyseert. Het gaat er niet 
om zoveel mogelijk data te verzamelen, maar de juiste data te verzamelen en te analyseren. Er al verder 
gewerkt wordt aan cijfermatige gegevens, maar ook aan instrumenten zoals enquêtes onder leerlingen, 
ouders en personeel. De resultaten krijgen een plaats in de beleidscyclus. 
 
De Taborscholen zijn graag bereid van elkaar te leren. Zowel binnen de scholen als, op termijn, tussen de 
scholen zal gewerkt worden aan een systeem van intensieve collegiale consultatie. Ook in de regio 
participeert het Tabor College in diverse leernetwerken (zoals de netwerken voor hoofden P&O, voor 
financials, voor ICT-hoofden en voor bestuurders). Bij het leren, zelf en van elkaar, is een evenwichtige 
onderzoeksagenda van de scholen en van het college nodig. Onderzoeksdocenten zijn hierbij van waarde, 
maar meer nog dan dat is een onderzoekende houding van alle medewerkers van belang. 
 
Naast het eigen systeem van kwaliteitsbewaking is er ook het systeem van de inspectie voor het onderwijs. 
Waar mogelijk worden met de inspectie afspraken gemaakt om de interne kwaliteitszorg af te stemmen op 
de visitatie van de inspectie (bijvoorbeeld in tijd).  
De scholen willen herkend en erkend worden als kwaliteitsscholen. Alhoewel de voor iedereen toegankelijke 
overzichten van de inspectie een eenzijdig beeld van kwaliteit geven, willen de scholen ook op deze lijsten 
goed scoren. Voor het Tabor College geldt dat ons eigen systeem van kwaliteitszorg gebouwd en gebruikt 
wordt, waarbij we gebruik maken van de handvatten die de inspectie ons daarbij ook levert.  
Op het Tabor College is iedereen verantwoordelijk voor zijn werk, waarmee de kwaliteit door de 
verantwoordelijke zelf op zich genomen wordt. Ieder wil de anderen laten weten dat de kwaliteit van zijn 
werk goed is en daar is iedereen dus ook transparant over. Om goed te leren kan collegiale visitatie een 
goed middel zijn. 
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 1 uit het Sectorakkoord: ‘Uitdagend 
onderwijs voor elke leerling’, ambitie 2: Eigentijdse voorzieningen’, ambitie 3: ‘Brede vorming voor alle 
leerlingen’, ambitie 5: ‘Scholen als lerende organisatie’ en ambitie 7: ‘Nieuwe verhoudingen in 
verantwoording en toezicht’. 
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ verdere vormgeving bestuurlijke planning en control van kwaliteit; 
Þ afstemming interne kwaliteitszorg met de inspectie voor het onderwijs; 
Þ ontwikkelen kwaliteitsapp als hulpmiddel in de kwaliteitsbeleidscyclus; 
Þ binnen het kwaliteitsbeleid aandacht voor ‘excellente scholen’. 
 
voor de scholen: 
Þ uitwerken van de interne kwaliteitszorg in de eigen school; 
Þ actieve vormgeving van het van elkaar leren, bijvoorbeeld collegiale visitatie; 
Þ uitwerking van de externe en horizontale kwaliteitszorg; 
Þ scores en opbrengsten in rapporten van de inspectie op alle gebieden voldoende tot goed; 
Þ aandacht voor ‘excellente scholen’. 

Beleidsgebied 7: Huisvesting 
Adequate huisvesting, die ons het mogelijk maakt het toekomstbestendig onderwijs te geven dat wij willen 
geven, is een zeer belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs. Daarom moet bij de vestigingen van 
het Tabor College de huisvesting worden verbeterd in de komende jaren.  
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Het Tabor College investeert veel tijd en aandacht in de relatie met de Stichting Onderwijs Huisvesting 
Hoorn (SOHH), die immers een onmisbare schakel is bij het realiseren van vernieuwbouw.  
Een belangrijk aandachtspunt in de planvorming voor de gebouwen van de scholen van het Tabor College is 
dat de gebouwen voldoen aan de eisen van het hedendaagse innovatieve onderwijs.  
 
De kosten voor groot onderhoud worden ondergebracht bij SOHH. SOHH dient voor elk van de scholen een 
adequaat en recent meerjaren onderhoudsplan (MOP) te hebben, op basis waarvan de kosten (vertaald 
naar huurprijs) worden vastgesteld. 
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 2 uit het Sectorakkoord: ‘Eigentijds 
voorzieningen’ en ambitie 4: ‘Partnerschap in de regio’. 
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ sterke relatie met SOHH; 
Þ voortvarende ondersteuning vanuit het bestuur voor de scholen bij huisvesting en het onderhoud. 
 
voor de scholen: 
Þ formuleren van de vertaling naar het gebouw van de onderwijsvisie; 
Þ aanvullende contacten met SOHH; 
Þ bijdrage leveren aan een MOP 

Beleidsgebied 9: Financiën  
De laatste jaren is er binnen het Tabor College, mede gevoed door externe ontwikkelingen, veel nadruk 
gelegd op de administratieve processen en de planning en control. Deze operatie zal met kracht worden 
voortgezet. Daarnaast zal er meer aandacht worden gegeven aan de technische en inhoudelijke afwegingen 
bij het begroten. Voor de komende jaren zal gewerkt worden met ‘basiskengetallen’, voor het Tabor als 
geheel en voor elk der scholen, waaraan het Tabor College zich gehouden weet. Deze kengetallen worden 
nader bepaald, maar zijn tenminste gelijk aan de landelijk geaccepteerde getallen en moeten inspelen op de 
doelen en ambities die we willen realiseren. Het in 2014 gesloten sectorakkoord geeft voor de komende 
jaren enige ruimte in de begroting. Toch zal er altijd een spanning bestaan tussen onze ambities en onze 
mogelijkheden.  
Permanente ontwikkeling en innovatie zullen niet zondermeer kunnen worden uitgevoerd. Soms zullen 
keuzes noodzakelijk zijn, waarbij geldt dat de financiën eerst en vooral worden uitgegeven aan het 
onderwijs. Bij innovaties zal te allen tijde aangegeven moeten worden wat de financiële consequenties ervan 
zijn en waar de financiële dekking gevonden wordt. De scholen moeten in hun schoolplan laten weten welke 
innovaties ingezet worden. Voor een aantal innovaties (nieuwe, of al bestaande) zal een Tabor 
Innovatiefonds gecreëerd worden.  
Dat staat op zich op gespannen voet met de bestaande werkwijze binnen het Tabor College (decentraal wat 
kan, centraal wat moet), maar sluit wel aan bij de wens om, door inhoudelijk af te stemmen, met minder 
kosten meer kwaliteit te behalen. 
 
Ook andere geldbronnen kunnen worden aangeboord. Sponsoring, projectsubsidies en andere 
mogelijkheden om geld voor de school te verkrijgen, verdienen de aandacht van de scholen. 
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 7 uit het Sectorakkoord: ‘Nieuwe 
verhoudingen aan verantwoording en toezicht‘. 
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ verdere vormgeving van planning en control; 
Þ verdeling van middelen over de scholen vaststellen; 
Þ bewaken begrotingskeuzes door monitoring en rapportages; 
Þ besluitvorming over een “innovatiefonds”. 
 
voor de scholen: 
Þ heldere prioriteiten stellen in de begrotingen en meerjarenbegrotingen; 
Þ financieel beleid formuleren op basis van meerjarenbeleidsplannen voor de locaties; 
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Þ monitoren van de uitputting van de begroting en rapporteren/verantwoording afleggen over deze 
uitputting; 

Þ aandacht voor nieuwe geldbronnen. 

Beleidsgebied 10: ICT 
In de maatschappij zien we steeds meer processen gedigitaliseerd worden. Deze verdergaande 
digitalisering zal ieders leven steeds verder binnenkomen. Leerlingen op die maatschappij voorbereiden is 
een taak van het onderwijs. 
Een goede ICT-omgeving is voor de school daarom ook van groot belang, zowel op administratief gebied als 
in het onderwijs zelf.  
 
Met de ontwikkelingen op het gebeid van ICT kunnen wij het onderwijs dat wij geven kwalitatief hoogstaand 
laten blijven, want dat is voorwaarde bij iedere ontwikkeling. Meer gedifferentieerd en gepersonaliseerd 
onderwijs kunnen wij bereiken met devices als ondersteuning. ICT is hierbij een ondersteuning van het 
onderwijs, geen doel op zich. Dit degelijk vernieuwend onderwijs vraagt om evidence-based werken. Reden 
waarom het Tabor College actief participeert in onderzoek naar het beste onderwijs dat leerlingen gegeven 
kan worden. 
 
Voor de wereld van morgen, waar de digitalisering een prominente rol speelt, zal de leerling ook digitaal 
vaardig moeten zijn. In dat perspectief zijn digitale vaardigheden wel een onderwijskundig doel. Ook hier 
geldt dat het Tabor College kwalitatief hoogstaand onderwijs wil bieden. 
 
Dat het gebruik maken van ICT een essentieel onderdeel van ons onderwijs is, staat vast. Dat dit een 
leerproces voor allen is evenzo. Het scherp monitoren van de ontwikkeling, het aandacht geven aan de 
professionalisering van de docenten en ondersteunende medewerkers in het gebruik maken van devices en 
het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs zijn essentiële onderdelen van het proces. 
 
Op administratief gebied zijn veel processen volledig gedigitaliseerd. Daar is ontwikkeling en verdere 
verbetering van de processen mogelijk, het op elkaar afstemmen van verschillende processen en het maken 
van slagen in efficiënt en adequaat handelen.  
 
Voor het onderwijs staat het proces van digitalisering van leermiddelen, als ondersteuning van het 
leerproces van de leerlingen, nog in de kinderschoenen. Het streven van leren op maat, met learning 
analytics als hulp voor leerling en docent, wordt door het Tabor College onderschreven. Zelfs zodanig, dat 
het college in de voorhoede van het onderwijs wil participeren en investeren. Bij deze zoektocht zal in den 
breedte gezocht worden naar mogelijkheden het onderwijs te verbeteren. Evaluatie van gevonden 
oplossingen (vaak pilots) zal een belangrijke element van de ontwikkeling zijn. 
 
De inzet van digitale leermiddelen in de scholen zal leiden tot een intensievere inzet van helpdesk-
medewerkers. Bij storingen van devices zal snel opgetreden moeten worden. Daarnaast zal het netwerk heel 
goed moeten functioneren, storingen op dat gebied hebben steeds meer impact op het onderwijs. Vanwege 
het complex aan kennis en de complexe kennis die nodig is voor een goede invoering van digitale middelen, 
zal dit centraal worden aangestuurd en begeleid. Systeembeheer zal vanuit het college georganiseerd 
worden, helpdeskfunctionarissen zullen in de scholen werkzaam zijn. 
 
Binnen alle ontwikkelingen is de bescherming van de  privacy van iedereen die bij het Tabor College 
betrokken is een zeer belangrijke zaak. De aanscherping van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
vraagt van iedere organisatie een zeer alerte houding in het bewaken van de privacy. Het Tabor College 
neemt deze zaak zeer serieus en besteedt hier intern veel aandacht aan. De verschillende reglementen zijn 
geschreven, maar van groter belang is de bewustwording van iedereen die met persoonsgegevens werkt. 
Met name aan dit laatste zal doorlopend aandacht geschonken worden. 
 
Met deze doelstellingen geeft het Tabor College invulling aan ambitie 2 uit het Sectorakkoord: Eigentijdse 
voorzieningen 
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ privacybescherming van iedereen die bij het Tabor College betrokken is. 
Þ ontwikkelen van een visie op de verdere ontwikkeling/integratie van ICT in het onderwijs; 
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Þ sterke rol van het centrale systeembeheer; 
Þ verdere ontwikkeling van procedures en processen met behulp van ICT, met name op financieel gebied. 
 
voor de scholen: 
Þ inrichting van adequate helpdesks; 
Þ integratie van digitale leermiddelen in het onderwijs; 
Þ participeren in de voorhoede van de ontwikkeling van digitale leermiddelen en learning analytics. 

Beleidsgebied 11: PR en communicatie 
Het Tabor College laat graag zien waar het voor staat en wat het doet. Daarom moeten de PR- en 
communicatiemogelijkheden zo goed mogelijk worden benut, zowel in de communicatie van het Tabor 
College als geheel als voor de afzonderlijke scholen. En zowel voor de interne als de externe communicatie. 
Wie bij het College en bij de scholen betrokken zijn, moeten op een adequate wijze geïnformeerd worden. 
Daarnaast wil het bestuur dat het Tabor College ook meer opiniërend naar buiten treedt in de plaatselijke en 
regionale media. 
 
Veel inspanning van de afzonderlijke scholen is gericht op het aantrekken van nieuwe leerlingen en van 
nieuwe medewerkers (vooral docenten). Daarbij is het van belang dat niet alleen de uniciteit van de 
betreffende school wordt gecommuniceerd, maar ook de kracht van het Tabor College als grotere eenheid.  
Doorslaggevender dan folders en brochures voor het eigen imago van de scholen zijn de feitelijke 
activiteiten die op de scholen plaatsvinden. Deze activiteiten moeten passen bij de identiteit en de 
doelstellingen van het Tabor College in het algemeen en de school in het bijzonder. Dit betekent dat de drie 
Taborscholen zich goed kunnen profileren met de eigen uitwerking van het beleid. 
 
Eind 2016 wordt de nieuwe website van het Tabor College, en ook de websites van de drie scholen, 
gepresenteerd. Deze website zal het visitekaartje van de scholen moeten zijn. Daarnaast zal actief gewerkt 
worden met de diverse sociale media.  
 
Doelen voor de beleidsagenda 
voor Tabor: 
Þ actieve communicatie via website, jaarverslag en andere publicaties; 
Þ bijdrage leveren aan het publieke debat in Hoorn en in de regio. 
 
voor de scholen: 
Þ bewuste uitwerking van het profiel;  
Þ actieve communicatie naar PO-scholen, de buurt en de regio; 
Þ aandacht voor (het PR-karakter van) manifestaties en activiteiten. 

6. NASCHRIFT: 
Deze kadernotitie geeft het Tabor College voor de komende jaren richting in het werken. Als er wetgeving 
komt die ons dwingt de richting, of delen ervan, bij te stellen, zal dat als ‘allonge’ aan deze kadernotitie 
worden toegevoegd. Voor deze allonges zal beoordeling door de Raad van Toezicht en vervolgens 
instemming van de Medezeggenschapsraad gevraagd worden. 
Deze kadernotitie wordt begin 2020 geëvalueerd. Daarna zal een nieuwe kadernotitie in 2020 worden 
vastgesteld met een looptijd tot 2025.  
 


