
Verslag Raad van Toezicht 2019 
 
 

I  Beschouwing van de Raad van Toezicht over 2019 
 
 
Het onderwijs in Hoorn maakt momenteel zichtbare veranderingen door. Een dalend leerlingenaantal 
als geheel, maar een groter aanbod aan scholen maakt dat keuzes gemaakt moeten worden. 
Onderwijsorganisaties als Tabor en Atlas zoeken elkaar meer op en bespreken waar vormen van 
samenwerking mogelijk zijn.  
 
Een mooie regionale ontwikkeling is de totstandkoming van het TechniekPact West-Friesland met als 
doel Sterk Techniek Onderwijs te bevorderen onder leerlingen. Voor het totale project is een budget 
van € 5 mln. door de overheid beschikbaar gesteld. Het Tabor is penvoerder en het Tabor College 
d’Ampte en het Martinuscollege zijn samen de regievoerder. Het is gelukt alle andere scholen voor 
voortgezet onderwijs met vmbo (en met techniekgerichte vakken) te laten participeren in het pact. 
Ook het mbo in brede zin doet mee, evenals het primair onderwijs. Vanuit het bedrijfsleven doen alle 
richtingen uit de techniek mee (via brancheorganisaties).  
 
De Raad van Toezicht (RvT) is verheugd over het feit dat de huisvesting van het Oscar Romero als 
laatste van de drie Taborscholen wordt aangepakt vanuit de Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn 
(SOHH). 
 
De RvT volgt de ontwikkelingen van het dalende leerlingenaantal kritisch. Waar nodig zal de stichting 
adequaat en tijdig moeten bijsturen op veranderende omstandigheden. 
 
Het afgelopen jaar werd wederom een groot beroep gedaan op het CvB, de rectoren/directeur, 
docenten, MR en medewerkers van het bestuursbureau. Op professionele wijze geven zij invulling 
aan alle taken. De RvT spreekt haar waardering hiervoor uit. 
 
J.J. Schipper 
voorzitter RvT 
 

 
  



II Besturen en toezicht houden 
 
Actualiteiten 
Tussen ultimo verslagjaar en de vaststelling van dit jaarverslag 2019 hebben zich geen activiteiten of 
zaken voor gedaan die van belang zijn om hier te melden. 
 
Toezicht houden 
De huidige statuten van de stichting dateren van 14 maart 2012.  
 
De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht (RvT) zijn opgenomen in de statuten 
van Stichting Tabor College en verder uitgewerkt in een reglement RvT welke in werking is getreden 
op 15 maart 2012. Per 1 maart 2012 is een bestuursreglement in werking getreden voor het College 
van Bestuur (CvB). Gekozen is voor een besturingsmodel met één bestuurder. De verhouding tussen 
het CvB en de directies van de scholen is geregeld in een managementstatuut. 
 
De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in de stichting en 
staat het CvB met raad en advies terzijde. De RvT benoemt, schorst en ontslaat leden van het CvB en 
stelt de arbeidsvoorwaarden voor leden van het CvB vast. De RvT heeft als taak het uitoefenen van 
goedkeuringsrechten ten aanzien van de onderwijsstichting zoals in de statuten van de 
onderwijsstichting aan de Raad van Toezicht zijn toebedeeld. Het gaat daarbij om voorafgaande 
goedkeuring van de Raad van Toezicht van onder meer: 
 
- vaststelling strategisch beleidsplan, jaarverslag en begroting; 
- het aangaan van verplichtingen die het totaal van € 100.000 te boven gaan; 
- het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verstrekt; 
- bestuurlijke fusie of splitsing van de stichting; 
- wijziging van de statuten van de stichting; 
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen of instellingen 

indien die samenwerking een rechtstreeks verband houdt met verwezenlijking van de doelstelling 
van de stichting. 

 
Bij het vervullen van zijn taken richten de leden van de RvT zich naar het belang van de stichting.  
 
In de het bestuursreglement en het reglement RvT zijn o.a. nadere bepalingen opgenomen met 
betrekking tot de taken, besluitvorming, werkwijze, gedragsregels en werving & selectie. Leden van 
de RvT dienen onafhankelijkheid te zijn en hebben een integere handelwijze bij onverenigbaarheden 
jegens de organisatie. De RvT legt verantwoording af van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. De 
regeling RvT en CvB is gepubliceerd op de website het Tabor College.  
 
De RvT heeft de volgende commissies benoemd: 
- een auditcommissie ten behoeve van financiële zaken en als aanspreekpunt accountant; 
- een remuneratiecommissie ten behoeve van de evaluatie bestuur en beloningsvaststelling; 
 
Iedere commissie omvat twee leden van de RvT. 
 
Code Goed Onderwijsbestuur VO 
Bij de uitvoering van haar taken wordt de ‘Code goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs’ 
gevolgd zoals opnieuw vastgesteld in 2019 door de VO-raad door de RvT volgens het principe ‘pas 
toe of leg uit’.  
 
In afwijking van de code is in de statuten van Tabor in 2012 vastgelegd dat leden van de RvT worden 
benoemd voor een periode van drie jaar en maximaal twee maal kunnen worden herbenoemd. 
Hiermee wijkt de totale zittingsduur van negen jaar af van het maximum van acht jaar (twee 



termijnen van vier jaar) zoals in de code beschreven. De Raad van Toezicht heeft besloten dit niet te 
wijzigen.  
 
Integriteit 
In 2019 hebben zich geen situaties/transacties voorgedaan waarbij sprake was c.q. zou kunnen zijn 
van onverenigbaarheden tussen de stichting en een lid van de RvT of CvB.  
 
Een lid van de RvT (dhr. A.B.M. Gieling) heeft, voorafgaande aan besprekingen rondom 
samenwerking met de RvT van het Atlas College, aangegeven hier niet rechtstreeks aan deel te 
nemen vanwege de aanwezigheid van een lid binnen de RvT van het Atlas College die tevens 
toezichthouder/werkgever is van het betreffende RvT lid. 
 
De accountant heeft geen onregelmatigheden op het gebied van integriteit geconstateerd c.q. 
gerapporteerd in het verslagjaar. Ingeval de accountant binnen de stichting fraude constateert 
waarbij leden van het CvB betrokken zijn, vindt direct contact plaats met de voorzitter van de RvT. 
 
Toezichttaak 
De reikwijdte van de toezichttaak strekt zich uit over diverse terreinen maar kan als volgt worden 
samengevat: 
 

• strategie van de organisatie (toetsing, advisering); 

• bewaking financiële continuïteit en risicobeheersing van de rechtspersoon; 

• realisatie van resultaten op taakvelden op grond van statuten en regelgeving. 
 
Voorstellen vanuit het CvB worden getoetst op basis van eerder vastgesteld beleid waaronder het 
actuele strategisch beleidsplan, de (meerjaren)begroting, het treasurystatuut, het werkplan en 
interne rapportages.  
 
Daarnaast houdt de RvT rekening met de ontwikkelingen in de samenleving, de onderwijssector, 
governance en maatschappelijke opinies. Het CvB is belast met het besturen van de stichting en de 
hieraan verbonden scholen voor primair onderwijs. De statuten en de regeling voor de RvT en CvB 
waarborgen de grens van bevoegdheden van het CvB. 
 

 

  



III Verslag vanuit de toezichthoudende rol 
 

Toezicht op strategie 
De RvT houdt toezicht op de strategie van de organisatie en de wijze waarop dit wordt gerealiseerd. 
In de regio West-Friesland is sinds enkele jaren sprake van een daling van het leerlingenaantal. Dit 
heeft gevolgen op de financiële huishouding van de stichting en de werkgelegenheid op scholen. Het 
CvB en RvT houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en sturen waar nodig het beleid 
adequaat bij. 
 
Het huidige strategisch beleid is grotendeels in 2015 tot stand gekomen vanuit het volgende 
perspectief: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De RvT wordt per thema tussentijds op de hoogte gesteld over de bereikte resultaten. In oktober 

2019 werden rapportages rondom kwaliteit en personeel besproken, in november 2019 de 

rapportages rondom onderwijs en veiligheid. Financiën komt jaarlijks aan bod bij de jaarrekening en 

begroting.  

In oktober 2019 zijn de eerste kaders voor de toekomst 2020-2024 besproken tussen RvT en CvB. In 

het 1e kwartaal 2020 zal het koersplan definitief worden vastgesteld. 

 

  

Missie Visie Strategie 

Onderwijs 

Personeel Facilitair Financiën 

Kwaliteit 



Onderwijskundige prestaties 
In oktober 2018 werd door de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijks rapport uitgebracht over 
de drie scholen van Tabor. Een mooi en positief rapport waaruit bleek dat de scholen in de regionale 
top zitten. Het predicaat ‘goed’ voor d’Ampte past bij de excellente status die deze school heeft. Ook 
op het vlak van leerklimaat, kwaliteitszorg en duurzaam inzetbaarheid medewerkers wordt positief 
geoordeeld in het rapport. Aandachtspunten zijn nog onder ander nog het stellen van toetsbare 
doelen en de uitwisseling van expertise en kennis binnen Tabor. Via onder meer de Tabor Academie 
wordt hier al voor een deel invulling aan gegeven. De leeropbrengsten op de individuele scholen 
blijven onderwerp van gesprek tussen CvB en RvT. 
 
Passend onderwijs - samenwerkingsverband 
In 2018 is geconstateerd dat invoering van een eigentijdse en transparante governance voor het 
passend onderwijs gewenst is. In de vergadering van 20 maart 2019 is door de directeur van het 
samenwerkingsverband een presentatie verzorgd over het samenwerkingsverband en de van belang 
zijnde besluitvormingsprocessen. Deze sluiten inmiddels meer aan bij zoals uit oogpunt van 
governance gewenst is. 
 
Financiële en operationele prestaties 
Via periodieke rapportages wordt de RvT geïnformeerd door het CvB over de financiële en 
operationele prestaties. In de vergaderingen van de RvT worden actuele ontwikkelingen besproken, 
zowel mondeling als aan de hand van schriftelijke stukken.  
 
Het jaarverslag 2019 is besproken met de accountant en, na advies van de auditcommissie, 
goedgekeurd door de RvT. De uitvoering van de controle en bevindingen van de accountant stemde 
de RvT en CvB niet helemaal tot tevredenheid. Er was sprake van een moeizaam proces en afronding. 
Het financiële beleid van Tabor is vooral gebaseerd op kasstromen. De financierbaarheid van 
activiteiten en beheersing van (liquide) risico’s staan daarbij voorop.  
 
Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) 
De SOHH is regelmatig onderwerp van gesprek geweest binnen de RvT Tabor. Nu de grootschalige 
huisvestingsaanpak van de laatste school in gang is gezet, zal het accent binnen SOHH vooralsnog 
meer in een beheersituatie komen en minder in grootschalige verbouwingen/nieuwbouw. De 
afspraken met de gemeente Hoorn worden herijkt en de diverse financiële afspraken met de 
belastingdienst naar verwachting nu eindelijk afgerond. Komend jaar zal de toekomst van SOHH 
meer duidelijk worden, zowel in bestuurlijk/toezichthoudend opzicht als in de reguliere 
bedrijfsvoering.  
 
Het belang van Tabor binnen SOHH moet ten opzichte van het Atlas College in goede balans zijn. 
Tussen de RvT en CvB is over de SOHH en de toekomstvisie geen verschil van inzicht. 
 
Samenwerking met derden 
Met regelmaat wordt door de stichting gekeken naar de samenwerking met andere organisaties. In 
voorkomende gevallen wordt samengewerkt met andere onderwijsinstellingen onder andere om op 
de gevolgen van de krimp van het aantal leerlingen in de regio zo goed mogelijk te anticiperen. 
Hiertoe is in 2019 ook op het niveau van de Raden van Toezicht overleg geweest tussen Tabor en het 
Atlas College. Ultimo 2019 is dit proces nog niet afgerond. 
 
Dialoog met belanghouders 
MR 
De RvT heeft in het verslagjaar twee keer overleg gevoerd met de MR over onder meer de 
ontwikkelingen van het leerlingenaantal, de onderwijskundige kwaliteit en 
personeelsaangelegenheden waaronder de werkdruk voor docenten en andere medewerkers. 
 



Topgroep NHN 
In 2019 zijn er geen bijeenkomsten gehouden voor bestuurders en toezichthouders van VO scholen 
in de regio Noord-Holland-Noord.  
 
Themabijeenkomsten CvB/rectoren en directeur 
Twee studiebijeenkomsten werden door de RvT gehouden met het CvB en de drie 
rectoren/directeur. Onderwerpen van gesprek hierbij waren de positionering van de afzonderlijke 
scholen binnen het onderwijs in Hoorn, de samenwerking door de drie scholen onderling en de 
samenwerking tussen Tabor en andere (partner) schoolorganisaties. 
 
Overig 
Leden van de RvT laten zich tevens zien bij evenementen en activiteiten van de aan Tabor verbonden 
scholen. Ook in 2019 was hier sprake van. 
 
Risicobeheersing 
Zowel met de voltallige RvT als in de auditcommissie worden risico’s besproken. Met voorziene 
risico’s wordt zoveel mogelijk rekening gehouden op basis van aard, omvang en kans. Doel hierbij is 
de risico’s te beperken en/of te beheersen door te nemen maatregelen of aanpassing in beleid. Voor 
de komende jaren wordt vooral de ontwikkeling van het leerlingenaantal als geheel en de instroom 
van nieuwe leerlingen binnen Tabor als meest belangrijke risico beschouwd. Het risicoprofiel voor de 
stichting is voor het laatst in 2018 geactualiseerd.  
 
Accountant 
In 2017 heeft een evaluatie plaats gevonden met betrekking tot het benoemen van een accountant 
voor de periode 2017-2020. Op basis van de huidige relatie en prijs/kwaliteit van het bestaande 
bureau is met BDO Audit & Assurance BV een overeenkomst gesloten voor de controle van de 
jaarrekening gedurende deze periode. 
 
BDO heeft echter na de afronding van de jaarrekening 2018 aangegeven te stoppen met de controle 
van jaarstukken van onderwijsorganisaties. Door het CvB/auditcommissie is daarop versneld een 
aanbestedingstraject ingezet om tijdig een overeenkomst af te sluiten met een nieuwe accountant 
zodat de jaarstukken 2019 op correcte wijze kunnen worden gecontroleerd inclusief een interim 
controle.  
 
Op basis van deze aanbesteding is een overeenkomst gesloten met Van Ree Accountants voor de 
controle jaarrekening 2019 van stichting Tabor. De interim controle is tijdig uitgevoerd en de 
uitgebrachte managementletter conform de tijdplanning besproken. 
 
Besluiten toezichthoudende rol 
In de verantwoording van de gehouden vergaderingen zijn tevens de besluiten aangaande de 
toezichthoudende rol van de RvT opgenomen. 
 
Conclusie toezichthoudende rol 
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling van de scholen positief is zoals mede blijkt uit de 
rapportage van de inspectie onderwijs. Ambities op onderwijskundig vlak zullen worden 
geactualiseerd en aangescherpt. Voor de komende jaren zal stevig ingezet moeten worden op een 
toekomstbestendige exploitatie van alle scholen van Tabor. Daarbij moet sprake zijn van een 
kwantitatieve en kwalitatieve balans in formatieplaatsen in relatie tot het leerlingenaantal. 
 
 

  



IV Verslag vanuit de werkgeversrol 
 

Topstructuur 

De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Ultimo verslagjaar is sprake van één 
bestuurder die voor onbepaalde tijd is benoemd.  

 

Verslag remuneratiecommissie 

In juli 2019 heeft de evaluatie van het CvB plaatsgevonden.  
De samenwerking tussen CvB en RvT is goed. Vanuit een kritische houding vinden open discussies 
plaats waarbij een ieder zich bewust is van de eigen taak en rol.  
 
Beloning en Wet Normering Topinkomens (WNT) 
De honorering van leden van het bestuur wordt begrensd op grond van de Wet Normering 
bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), aangevuld met een sectorale 
regelgeving door de Minister van OCW. Voor Tabor geldt dat zij valt onder klasse D van de sectorale 
regeling. 
 
De honorering 2018 voor het CvB past binnen de WNT en sectorale regeling. 
 

De maximale beloning op grond van de WNT voor topfunctionarissen in de stichting was in 2019  

€ 152.000 inclusief overeengekomen beëindigingsvergoedingen. De verantwoording over 2019 kan 
als volgt worden weergegeven: 

 

Functie Naam Periode In FTE Beloning Beloning 
op termijn 

Beloning 
totaal 

Voorzitter CvB H.A. Nijdeken 01-01/31-12 1,0 € 111.670 € 19.583 € 131.253 

 
 
 

 

  



V Verslag vanuit de klankbordfunctie 
 
Zowel individuele leden als de RvT als collectief fungeren als klankbord voor de bestuurder. Naast ad 
hoc momenten komt de klankbordrol van de RvT in vergaderingen aan de orde. In 2019 betrof dit 
onder meer de toekomstige koers van de SOHH, samenwerkingsmogelijkheden in de regio 
waaronder het techniekpact. 
 
 
 

VI Over de RvT 
 

Profielschets 
Voor de samenstelling van de RvT is een profielschets opgesteld die pluriformiteit van leden en 
diversiteit van deskundigheidsterreinen van leden beoogd te geven. De profielschets beschrijft de 
algemene en specifieke deskundigheden en de persoonlijke kwaliteiten waarover voorzitter en leden 
van de raad dienen te beschikken.  
 
Werving en selectie 
Vacatures voor de RvT worden openbaar bekend gemaakt. Bij iedere vacature wordt door de RvT 
getoetst of aanpassing van de profielschets wenselijk is en wordt een selectiecommissie benoemd.  
 
Leden worden geselecteerd op deskundigheid van een vakgebied waaronder: 
- Kennis van bestuurlijke verhoudingen; 
- Kennis van onderwijs en begeleiding; 
- Expertise of speciale belangstelling voor identiteit/levensbeschouwing in het katholiek onderwijs; 
- Financiële kennis; 
- Juridische kennis; 
- Human resource management. 
- Strategisch denk- en werkvermogen op hbo- of academisch niveau; 
 
Bij de samenstelling van de RvT wordt voorts gelet op voldoende spreiding van maatschappelijke 
achtergronden en regionale binding van leden. Er wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet 
aan de pluriformiteit van de samenleving. De profielschets RvT bevat gewenste individuele 
competenties voor leden en aanvullende eigenschappen en kwaliteiten voor de voorzitter RvT. 
 

Samenstelling en (her)benoemingen RvT gedurende de verslagperiode 
De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal zes personen volgens de statuten. In de praktijk is 
gekozen voor een RvT bestaande uit vijf personen.  
 
De samenstelling van de RvT ultimo verslagjaar was als volgt: 
Dhr. J.J. Schipper   kennisterreinen bestuurlijke kennis, governance 
Beroep/relevantie nevenfuncties oud-gedeputeerde 
 
Dhr. R. Glas    kennisterreinen juridisch, ICT 
Beroep/relevantie nevenfuncties (interim) privacy counsel/functionaris voor  
     gegevensbescherming 
 
Dhr. R.T.B. Visser   kennisterreinen bestuurlijke, onderwijs, governance, HRM  
Beroep/relevantie nevenfuncties directeur Maritiem Kennis Centrum (parttime) 
     Lid bestuursraad CAOP Den Haag 
     Gemeenteraadslid CDA Hollands Kroon 
 
  



Mw. C.J. van Geffen   kennisterreinen zorg, governance, organisatie, HRM 
Beroep/relevantie nevenfuncties DGA CorinevanGeffen Advies BV 
     Lid RvT De Waerden 
     
Dhr. A.B.M. Gieling   kennisterreinen bestuurlijke kennis, financiën, governance 
Beroep/relevantie nevenfuncties Bestuurder De Woonschakel Westfriesland 
     Lid RvT SKO Stichting Tabijn 
 
Een zittingsperiode van een lid van de RvT bedraagt drie jaar. In de vergadering van 23 januari 2019 is 
besloten dat de afloop van iedere zittingstermijn per 31 december is. De leden kunnen maximaal 
twee keer herbenoemd worden in hun functie. Het volgende schema van aftreden is van kracht: 
 

Naam Functie Afloop  
1e periode 

Afloop  
2e periode 

Afloop 
3e periode 

Dhr. J.J. Schipper Voorzitter 01-08-2014 01-08-2017 31-12-2020 

Dhr. R. Glas Lid 01-08-2015 01-08-2018 31-12-2021 

Dhr. R.T.B. Visser Lid 01-08-2015 01-08-2018 31-12-2021 

Mw. C.J. van Geffen Vice-voorz. 01-08-2016 01-08-2019 31-12-2022 

Dhr. A.B.M. Gieling lid 01-08-2016 01-08-2019 31-12-2022 

 
De GMR heeft ingestemd met de herbenoeming van mw. C.J. van Geffen. De RvT is akkoord met de 
benoeming van twee leden voor de laatste zittingsperiode. 
 
Mw. C.J. van Geffen heeft in november aangegeven niet te opteren voor een nieuwe volledige 
zittingstermijn. Een combinatie van argumenten heeft haar doen besluiten de MR in de gelegenheid 
te stellen tot het doen van een nieuwe voordracht voor een lid van de RvT. Tot die tijd zal zij nog deel 
uitmaken van de RvT. 
 
Introductieprogramma & scholing 
Nieuwe leden van de RvT worden, voor zover zij nog niet actief zijn binnen de onderwijssector, in de 
gelegenheid gesteld een algemene opleiding over de sector en de rol van toezichthouder te volgen. 
Bij de introductie hoort ook een kennismaking met organisatie en het beschikbaar stellen van 
relevante organisatiestukken. Daarnaast wordt de mogelijkheden geboden tot het volgen van 
educatie ten behoeve van het invullen van de taak van toezichthouder. 
 

Lidmaatschappen 
De leden van de RvT zijn niet aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs 
Instellingen (VTOI). 
 

Commissies 
Vanuit de RvT waren in 2019 de volgende commissies benoemd: 
 
1. remuneratiecommissie samenstelling dhr. J.J. Schipper en mw. C.J. van Geffen 

 
Namens de RvT voert zij het gesprek over de arbeidsvoorwaarden met het CvB en evalueert zij het 
functioneren van het bestuur. Zij brengt hierover verslag uit aan de gehele RvT. In 2019 heeft een 
reguliere evaluatie van het CvB plaatsgevonden (verantwoording in paragraaf IV van het verslag 
RvT). 

  



 
2. auditcommissie  samenstelling dhr. J.J. Schipper en dhr. A.B.M. Gieling 

 
Namens de RvT toetsen zij voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekeningen in de RvT de 
jaarrekening, bevindingen en aandachtspunten vanuit de controle door de accountant, 
neergelegd in de managementletter. Voorafgaand aan de interim controle kunnen ook wensen 
naar voren gebracht worden. De auditcommissie is in 2019 twee keer bijeen gekomen voor de 
bespreking van de managementletter 2019 en de jaarstukken inclusief het accountantsverslag 
(bevindingen) van de jaarrekening 2018. Van de bevindingen wordt verslag uitgebracht aan de 
volledige RvT. Daarnaast heeft de auditcommissie extra overleg gevoerd in verband met een niet 
geplande overstap naar een nieuwe accountant.  

 

3. Overig   samenstelling dhr. R.T.B. Visser en dhr. A.B.M. Gieling  
Namens het Tabor College hebben vanuit de RvT twee leden zitting in de RvT van de Stichting 
Onderwijs Huisvesting Hoorn (SOHH).  

 

Zelfevaluatie 
De RvT bespreekt minimaal één keer per jaar zijn eigen functioneren. Het doel van de evaluatie is 
niet om alleen te kijken hoe de RvT in de achterliggende periode heeft gefunctioneerd (zowel binnen 
zijn eigen gezelschap als naar buiten toe richting directie en diverse belanghebbenden). Ook wordt 
stil gestaan welke verbeteringen in de toekomst gewenst zijn. Verbeteringen worden gesignaleerd en 
criteria waaraan (nieuwe) leden moeten voldoen, worden aangescherpt.  
 
In oktober 2018 constateerde de Raad bij haar evaluatie dat een aantal zaken samenlopen, 
onderwijsinhoudelijk wordt veel resultaat geboekt, zoals de uitdaging waar Tabor voor komt te 
staan. Tabor moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling die op ons afkomt goed wordt gevolgd. 
 
De evaluatie over 2019 zal in 2020 worden uitgevoerd. 
 
Integriteit en onafhankelijkheid 
Leden van de RvT zijn onafhankelijk. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van 
elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun 
taak naar behoren kunnen vervullen. Nevenfuncties van leden worden gemeld binnen de RvT. De 
leden van de RvT hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Tabor. Ofwel 
er is een waarborg dat de leden van de RvT op onafhankelijke wijze tot hun oordeel kunnen komen. 
 
Aanspreekbaarheid 
De RvT is aanspreekbaar en legt verantwoording af op het gehouden toezicht op het bestuur 
waaronder de onderwijskundige en financiële prestaties van de stichting. De RvT hecht grote waarde 
aan zijn aanspreekbaarheid. Een ieder is uitgenodigd zich openlijk tot de RvT te wenden als daar 
aanleiding toe is. De RvT stelt zich op het standpunt niet te reageren op anonieme brieven of 
uitingen. 
 

Informatievoorziening & contacten 
Om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen ontvangt de RvT gestructureerd 
periodieke informatie over de prestaties en voortgang van de financiële resultaten in relatie tot de 
beoogde doelen en relevante ontwikkelingen. De RvT laat zich ook buiten het bestuur om informeren 
binnen en buiten de organisatie. De RvT ervaart vooral de contacten tijdens schoolbezoeken en met 
de GMR van groot belang omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt 
verkregen over de werking binnen de stichting.  
 



De bespreking van de jaarrekening met de accountant biedt eveneens inzicht in de geleverde 
prestaties van de stichting, ook ten opzichte van andere onderwijsinstellingen en in het licht van 
relevante wet- en regelgeving voor het primair onderwijs. 
 
Ook de eigen netwerken en het raadplegen van digitale bronnen via internet zijn van belang bij het 
uitvoeren van de toezichthoudende rol. 
 

Bezoldiging 
De VTOI kent beleidsregels voor de honorering van leden van de RvT binnen de onderwijssector 
(vaststelling november 2017). De VTOI raadt aan om omvang van de organisatie, gemiddelde 
tijdsbesteding en benchmarkgegevens mee te wegen in het bepalen van de hoogte van de 
honorering. De honorering kan een afgeleide zijn het uurtarief van het CvB gerelateerd aan het 
aantal gemiddelde tijdsbeslag in uren op jaarbasis (raming leden RvT 126 uur, voorzitter 180 uur) of 
op basis van de bezoldigingsklasse van de instelling.  
 
Voor het Tabor College geldt niveau D als bezoldigingsklasse binnen de WNT voor 
onderwijsinstellingen. De maximale bezoldiging voor de RvT in deze klasse op jaarbasis bedraagt: 
- lid RvT   € 15.200  - VTOI urenbasis  € 11.592 
- voorzitter RvT  € 21.800  - VTOI urenbasis € 16.560 
 
De Raad van Toezicht stelt zich op het standpunt om niet de maximumvergoeding waarop aanspraak 
gemaakt zou kunnen worden toe te kennen, omdat de leden van de Raad van Toezicht ook een 
maatschappelijke betrokkenheid in het toezichthoudend orgaan willen inbrengen.  
 
Bij de vaststelling van het honoreringspakket voor de RvT is gekeken naar het karakter van de 
stichting, de maatschappelijke opgave op onderwijsgebied en de urenbesteding op jaarbasis. 
Kilometervergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen van de RvT maken onderdeel uit van 
de vaste vergoeding. Gemaakte onkosten door leden van de RvT worden op declaratiebasis vergoed.  
 
De volgende honorering (exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) is in de vergadering van 
19 januari 2017 vastgesteld: 
 
Algemeen      Aanvullend 
Voorzitter  € 6.000   Lid remuneratiecommissie  € 1.000 
Leden   € 3.000   Lid auditcommissie   € 1.000 
      Toezichthouders SOHH namens  € 1.000 
      Tabor College   
 
In 2019 heeft de RvT genoegen genomen met een lager percentage van deze vergoeding. 
 
Over het verslagjaar 2019 zijn de volgende vergoedingen uitgekeerd aan de leden van de RvT: 
 
Dhr. J.J. Schipper   € 4.800 
Dhr. R. Glas    € 1.800 
Dhr. R.T.B. Visser   € 2.400 
Mw. C.J. van Geffen   € 2.400 
Dhr. A.B.M. Gieling   € 3.000 
 
Bovenstaande bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. 
 
  



Overige kosten RvT 
De overige kosten in het verslagjaar van de RvT waren als volgt: 
- aansprakelijkheidsverzekering € 2.053 
- overige kosten   € 1.089 
Totaal     € 3.142 
 

Bijeenkomsten en besluitenschema 
In 2019 is de RvT vijf keer in een formele vergadering bij elkaar gekomen. Er vonden twee 
themabijeenkomsten plaats rondom de positionering van de scholen en samenwerking met andere 
organisaties. Tussen leden RvT en CvB en RvT onderling vond met regelmaat ook bilateraal overleg 
plaats over actuele zaken en ontwikkelingen. 
 
Het onderwerpenschema van de RvT in 2019 was als volgt: 
 

Vergadering Onderwerp Status 

23-01-2019 Rooster van aftreden en datum uittreding leden RvT bepaald 
op 31 december 

Vaststelling 

23-01-2019 Klasseindeling Tabor College WNT2 Vaststelling 

23-01-2019 Managementinformatie 2018 Bespreken 

23-01-2019 Begroting 2019 Goedkeuring 
23-01-2019 Samenwerking scholen in Hoorn Klankborden 

23-01-2019 Verbouwing Oscar Romero Bespreken 

20-03-2019 Passend onderwijs in West-Friesland Presentatie/bespreking 

20-03-2019 Managementletter 2018 Bespreken 
20-03-2019 Samenwerking met Atlas College – toekomst SOHH Klankborden 

29-05-2019 Jaarstukken 2018 en accountantsverslag na aanpassing 
aangegeven wijzigingen 

Goedkeuring 

29-05-2019 Formatieplan 2019-2020 Bespreken 

29-05-2019 Techniekpact West-Friesland Bespreken 

29-05-2019 Vergaderschema 2019-2020 Vaststelling 
09-10-2019 Code goed bestuur bespreken 1e vergadering 2020 Vaststelling 

09-10-2019 Nieuwe accountant goedkeuringsbesluit 9 juli 2019 RvT Vaststelling 

09-10-2019 Rapportage rondom kwaliteit Bespreken 

09-10-2019 Rapportage rondom personeel Bespreken 

09-10-2019 Strategisch beleid - kadernotitie Bespreken 

09-10-2019 Analyse aanmeldingen schooljaar 2019-2020 Bespreken 

09-10-2019 TechniekPact vast agendapunt vergadering RvT Vaststelling 
13-11-2019 Managementletter 2019 + benchmark Bespreken 

13-11-2019 Rapportage rondom onderwijs Bespreken 

13-11-2019 Rapportage rondom veiligheid Bespreken 

13-11-2019 Toekomst SOHH – BMC rapport Bespreken 
 

 
Tijdens de vergaderingen van de RvT en tussendoor is de RvT adequaat geïnformeerd over van 
belang zijnde lopende zaken.  
  



VII Tot slot 
 
Vooruitblik 2020 
In 2020 zal het strategisch beleid voor de komende jaren worden vastgesteld. Duidelijk is dat het 
onderwijs in Hoorn volop in beweging is. Onderwijsinstellingen zullen met elkaar moeten 
samenwerken om een diversiteit in onderwijsaanbod in stand te houden. Interessant zal zijn hoe het 
TechniekPact West-Friesland zich gaat ontwikkelen in de praktijk. Ook wordt een verdere 
besluitvorming over de verdere richting van de SOHH voorzien. 
 
Dankwoord 
De RvT spreekt zijn waardering uit aan alle medewerkers van het Tabor College voor de resultaten 
die gezamenlijk in het verslagjaar zijn bereikt en de ontwikkeling die de stichting door maakt. 
 
Slotverklaring 
De RvT heeft kennis genomen van het verslag van het bestuur over het boekjaar 2019. Daarbij is 
vastgesteld dat de middelen van het Tabor College uitsluitend in het belang van het onderwijs zijn 
besteed in overeenstemming met de statuten en de vigerende wet- en regelgeving. 
 
De door het bestuur opgemaakte jaarrekening 2019 omvat de balans, de resultatenrekening en de 
daarbij behorende toelichting. De jaarrekening is door Van Ree Accountants gecontroleerd en van 
een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De RvT kan zich met deze stukken verenigen en 
heeft de jaarrekening 2019 overeenkomstig goedgekeurd. 
 
Met de vaststelling van de jaarrekening verleent de RvT décharge aan het bestuur voor het gevoerde 
beleid en beheer. Het jaarresultaat van het Tabor College en de voorgestelde resultaatbestemming 
over 2019 bedraagt € 47.320. 
 
Medemblik, 27 mei 2020 
 
 
 
(w.g.) Dhr. J.J. Schipper,     (w.g.) Dhr. R. Glas,  
voorzitter      lid  
 
 
 
(w.g.) Dhr. R.T.B. Visser,    (w.g.) Mw. C.J. van Geffen 
lid       vicevoorzitter 
 
 
 
(w.g.) Dhr. A.B.M. Gieling, 
lid     
 
 
 
  



VERKLARING AANWENDING MIDDELEN 
 
Het bestuur en de Raad van Toezicht verklaren dat de middelen van de Stichting Tabor in het 
verslagjaar uitsluitend zijn aangewend in het belang van het onderwijs 
 
Hoorn, 27mei 2019 
 
 
Namens de Raad van Toezicht   Namens het College van Bestuur 
 
 
 
(w.g.) J.J. Schipper,     (w.g.) H.A. Nijdeken, 
voorzitter     voorzitter 


