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D’Ampte laat zien hoe school, leerling en ouders werken aan succesvolle 

schoolloopbaan van leerling 

De leerling staat centraal en neemt actief en met plezier deel aan betekenisvol onderwijs, mede 

door een goede samenwerking tussen school, leerling en ouder. Dat blijkt een bepalende factor 

voor een succesvolle schoolloopbaan. De school verwoordt het op de website: ‘D’Ampte is een 

school voor talent en met passende zorg voor jou’.  

 

Volgens de heer Stef Macke, directeur van deze locatie van het Tabor College, steekt de school 

in op die goede samenwerking als bepalende factor. ‘Leerlingen en hun ouders worden aldus 

niet alleen meer bij het reilen en zeilen van de onze school betrokken, maar ze hebben ook een 

spreekbuis om hun mening te geven over allerlei zaken die hen direct aangaan. Dit kan in de 

leerlingenraad en in de ouderklankbordgroep, één van de activiteiten op het gebied van 

ouderbetrokkenheid.’  

 

Vernieuwende elementen 

1. De leerling centraal, ook in gesprekken 

Op d’Ampte staat de leerling centraal. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking. 

Iedere leerling heeft een mentor die intensief betrokken is bij de ontwikkeling van deze leerling. 

In wekelijkse leerlingbesprekingen geven alle docenten informatie over de voortgang aan de 

mentor en wordt de leerling besproken. Het is de mentor die de voortgang bespreekt met de 

leerling en samen met de leerling ook met de ouders. Alle docenten zijn mentor van ongeveer 

10 leerlingen. Vier keer per jaar, aan het eind van een leerperiode, hebben de leerling, de 

mentor en de ouders een gesprek over de ontwikkeling van de leerling. De leerling heeft zich 

hierop voorbereid en presenteert zijn portfolio en geeft een toelichting op de behaalde 

resultaten. In dit gesprek komen zaken als vorderingen, maar ook welbevinden en 

studievaardigheden aan bod. Zo wordt ook de betrokkenheid van de ouders op de ontwikkeling 

en leerprestaties van hun kinderen gestimuleerd. Dit wordt door alle drie de partijen gezien als 

meerwaarde en is effectief in het leerproces. De gesprekken vinden overdag plaats en zo’n 95% 

van de ouders is aanwezig en maakt zich vrij. Buiten deze week om kunnen ouders desgewenst 

altijd een afspraak maken met vakdocenten om een gesprek aan te gaan. 

Ten tijde van de portfoliogesprekken vinden gedurende een week diverse leerlingactiviteiten 

plaats in het kader van afsluiting, oplevering en evaluatie van de afgelopen leerperiode, 

waaronder ook culturele en sport activiteiten. Ouders worden hierbij uitgenodigd en kunnen zo 

kennis nemen van dat wat hun kinderen doen.  

 

Leerling centraal 

‘Op d’Ampte sta jij, de leerling, centraal en neem jij actief en met plezier deel aan betekenisvol 

onderwijs. Dat doen wij door jou te begeleiden aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

- je leert door zelf te ervaren;  

- je leert door eigen verantwoordelijkheid te nemen;  

- je leert door eigen keuzes te maken;  

- je leert door het presenteren van het geleerde;  

- je leert door kritisch te zijn op eigen handelen’. (website) 
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2. Ouderbetrokkenheid als onmisbaar onderdeel in het teamplan 

Ieder docententeam heeft een teamcoach. Elk team stelt een eigen teamplan op. Als vast 

onderdeel van het teamplan wordt opgenomen hoe de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te 

bevorderen is. Op deze manier waarborgt de school dat ouderbetrokkenheid daadwerkelijk 

gestalte krijgt.  

 

3. Klankbordgroep ouders 

De school kent een klankbordgroep. Hier nemen rond de 40 ouders aan deel. In de 

klankbordgroep worden schoolontwikkelingen besproken met de ouders. Door deze 

klankbordgroep wil de school de ouderbetrokkenheid stimuleren. Jaarlijks zijn er drie 

bijeenkomsten. Op de agenda staan: onderwerpen die de ouders inbrengen, thema’s die de 

school wil afstemmen met ouders (zoals verzuim, ouderbetrokkenheid en 

informatievoorziening), beleidsvoornemens van de school en evaluatie van het beleid. Aan het 

begin van elk schooljaar stelt de school ouders/verzorgers in de gelegenheid hun interesse voor 

deelname aan deze klankbordgroep kenbaar te maken. Het is een informele groep die de 

functie van ambassadeur/aanjager heeft. Jaarlijks schuiven nieuwe ouders aan na een oproep 

om deel te nemen, maar diverse ouders nemen ook gedurende meerdere jaren deel.  

 

4. Ouders informeren bij onderwijsvernieuwingen, zoals onderwijs op maat 

In het eerste leerjaar van de mavo en het vakcollege Zorg is gestart met het werken op iPads. 

Er wordt op dit moment gewerkt met digitaal materiaal van uitgevers. De school gaat deelnemen 

aan een experiment van Leren op Maat. In het voorjaar 2013 wordt er voor een  periode met 

één vak gestart om met behulp van software onderwijs op maat te bieden, d.w.z. toegesneden 

op het niveau (tempo, maat, leerstijl) van de leerling. De docent krijgt zo meer ruimte voor 

‘boeien en begeleiden’, kan optimaal differentiëren en is beter in staat om de resultaten van een 

leerling te analyseren. De ambitie is om in het cursusjaar 2013-2014 met alle leerlingen van het 

eerste leerjaar te werken met de iPad.  

Het is belangrijk om ouders te informeren over dit soort veranderingen. Ouders leven dan mee 

met de leerlingen.  

 

Tips en tops 

a. Maak intern goede afspraken rond communicatie met ouders 

D’Ampte hecht aan zorgvuldige communicatie met ouders. Afspraak is dat er binnen twee 

dagen altijd gereageerd wordt naar ouders. Ouders weten dat. Bij iedere reactie worden ouders 

altijd eerst bedankt dat ze contact hebben gezocht over iets. 

 

b. Zorg dat leerlingen en ouders zich welkom voelen 

Alle leerlingen worden begroet en krijgen een hand van de docent aan het begin van de les. Dit 

is een moment van persoonlijk contact en van peilen hoe het met de leerling is. Het draagt bij 

aan de relatie tussen docent en leerling. Dit persoonlijk contact wordt ook gemaakt aan het 

begin van ieder oudercontactmoment. 

 

c. Investeer in positief waarderen 

Leerlingen worden niet alleen gecorrigeerd wanneer nodig, maar uitdrukkelijk positief 

gewaardeerd wanneer het maar kan. Dit is in lijn met PBS, Positive Behavior Support, een 

benadering waarbij positief gedrag gewaardeerd en gestimuleerd wordt en alle partijen 

overeenkomstig omgaan met de leerling en met elkaar.  

 

http://mobilelearning.nu/leren-op-maat/
http://tabor.mwp.nl/nl-nl/damptehome/ipadopdampte.aspx
http://www.swpbs.nl/
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d. Neem ouders serieus en benader hen positief! 

Neem ouders serieus in hun zorg om hun kind en beschouw hen als partner om tot een 

succesvolle schoolloopbaan van de leerlingen te komen. Het gaat er om dat alle drie de partijen 

(school/ouders/leerling) elkaar serieus nemen en met elkaar samenwerken.  

 

e. Geef docenten zo nodig een training gesprektechniek 

Er is een training voor de docenten geweest voor het voeren van de portfoliogesprekken, zodat 

ze zowel kunnen ‘staan’ voor wat ze te zeggen hebben, maar ook open blijven staan voor de 

ouders en kunnen luisteren. De school vindt goede gespreksvaardigheden van docenten van 

essentieel belang in het contact met ouders. ‘Zorg dat je je docenten zo veel mogelijk 

voorbereidt op het voeren van gesprekken en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen’, 

benadrukt de heer Macke. 

 

 

Kenmerken 

Het Tabor College kent drie locaties in Hoorn. De locatie 

d'Ampte (http://tabor.mwp.nl/damptehome.aspx) is een vmbo-

locatie voor de Basisberoepsgerichte en 

Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg en de 

Theoretische leerweg (‘De Nieuwe Mavo’). De locatie d’Ampte 

heeft ongeveer 1350 leerlingen en 160 personeelsleden. 

D’Ampte streeft naar een persoonlijke aanpak van de leerling 

en dat de mavo-klassen niet groter zijn dan 24 leerlingen. D 

'Ampte heeft ook speciale Sportklassen. De school heeft de sectoren: Bouwen, 

Wonen&Vormgeven, Elektrotechniek, Handel en administratie, Metaaltechniek, 

Motorvoertuigen, Transport en Logistiek, Uiterlijke verzorging en Verzorging, Sport, 

Dienstverlening&Veiligheid. De school kent sinds drie jaar een Vakcollege Techniek en sinds dit 

cursusjaar een Vakcollege Zorg.  

Aan het eind van iedere periode van 9 weken vindt een evaluatieweek plaats. Deze week is 

gevuld met presentaties en activiteiten als opbrengst van het gelopen leerjaar. Voorts hebben 

leerlingen portfoliogesprekken met hun mentor om de bereikte resultaten te bespreken. 

 

Visie, beleid en praktijk 

Zoals eerder beschreven staat de leerling centraal en wordt onderwijs zo veel mogelijk op maat 

geboden. De school streeft naar een grote betrokkenheid van ouders en leerlingen. Onder meer 

organiseert de school driemaal per jaar een klankbordavond waar ouders en de schoolleiding 

met elkaar in gesprek gaan over actuele en lopende (onderwijs)zaken. 

In de medezeggenschapsraad van het Tabor college denken vertegenwoordigers van het 

personeel, van leerlingen en van hun ouders van de drie locaties mee over onderwijszaken die 

het gehele Tabor college betreffen. Tijdens regelmatige vergaderingen vindt overleg plaats 

tussen het bevoegd gezag en deze medezeggenschapsraad. Daarbij is altijd minimaal één lid 

van de kerndirectie aanwezig. Naast dit overkoepelende orgaan kent elke locatie ook een 

locatieraad, waarin specifieke locatiezaken besproken worden. Ook hier geldt dat 

vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en van hun ouders schoolzaken bespreken, maar 

dan wel uitsluitend betrekking hebbend op die vestiging. 

Op d’Ampte is ook een leerlingenraad actief; de school hecht waarde aan de inbreng van de 

leerlingen. 

 

D’Ampte hecht aan een veilig verblijf op school en biedt in dat kader diverse voorzieningen. Alle 

leerlingen hebben toegang tot internet via het thin client-netwerk. De school heeft een 

professioneel ondersteuningscentrum onder leiding van de zorgcoördinator/orthopedagoog en 

biedt zorg in de vorm van studiebegeleiding, begeleiding bij het organiseren en plannen van 

http://tabor.mwp.nl/damptehome.aspx
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huiswerk, Remediale hulp en begeleiding bij studiekeuze, faciliteiten in het geval van dyslexie. 

De school biedt op verschillende manieren (extra)ondersteuning bij de sociaal emotionele 

ontwikkeling/vorming, o.a. door het inzetten van het programma Rots en Water. Een fenomeen 

als pesten wordt heel serieus genomen en met hulp van de ouders aangepakt. 

Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen is de zorg beschreven in een boekje en 

samengevat vormgegeven op een zorgkaart. 

Sinds 2011 gebruikt d’Ampte de TOA-toetsen (uit de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt) om het 

niveau van leerlingen te toetsen en te volgen. De resultaten worden geanalyseerd en kunnen 

aanleiding zijn voor extra hulp. Met ingang van het cursusjaar 2010-2011 is d’Ampte gestart met 

de TOP-voorziening (Tijdelijke Ondersteuning bij Problemen). Leerlingen met een 

rugzakfinanciering (cluster 4), maar ook leerlingen die geen indicatie hebben, kunnen van deze 

speciale voorziening gebruik maken. Als het even niet lukt in de les, krijgt de leerling hier de 

gelegenheid om het schoolwerk van het vak uit te voeren onder leiding van een pedagogisch 

medewerker; de ambulant begeleiders moeten vervolgens in de klas de docent observeren en 

ondersteunen om te zorgen, dat de leerling zo snel mogelijk weer de reguliere les kan volgen. 

 

De klassen op d’Ampte zijn klein en elke klas heeft een eigen docententeam van ongeveer acht 

à tien docenten. Elke leerling doorloopt een vmbo-leerweg op zijn/haar eigen niveau. 

 

D'Ampte is gestart met een proef waarin les wordt gegeven met behulp van iPads. De iPads 

worden persoonlijk eigendom van de leerlingen. Met de invoering van persoonlijke hardware 

sluit de school aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de leefwereld van de leerling en 

haar missie: de leerling staat centraal en volgt met plezier en actief betekenisvol onderwijs 

passend bij hun niveau, kwaliteiten en talenten. Als de leerling beschikt over persoonlijke 

hardware en de juiste digitale leermiddelen, dan is de leerling ook beter in staat om op eigen 

niveau en in eigen tempo te leren.  

 

De organisatie van d'Ampte in een oogopslag 

 

 

De grote lijnen van de ontwikkelingen in de teams onder- en bovenbouw worden aangestuurd 

door de teamcoach. Wekelijks is er overleg tussen de teamcoaches en de directie. Hier komen 

de lijnen, die via de teams lopen, bij elkaar. De teamcoach coördineert de activiteiten en de 

onderwijskundige ontwikkelingen.  

 

 

Schoolprofiel 

- Doordat d’Ampte tijdens het hele onderwijsproces voldoende aandacht besteedt aan 

kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, wordt de leerling optimaal voorbereid op 

het vervolgonderwijs. Daarbij past een leerlinggericht informatiefilmpje, dat ook ouders zal 

aanspreken.  

- d’Ampte biedt alle leerwegen van het vmbo aan en kent een groot aantal 

uitstroomprofielen. Naast De Nieuwe Mavo (ook wel theoretische leerweg genoemd), de 

gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg, biedt d’Ampte in de 

bovenbouw ook nog ‘het Leerwerktraject’. Dit is een stroming waarbinnen de leerling echt 

http://tabor.mwp.nl/Portals/0/Tabor2011/dampte/Zorgboekje%20voor%20ouders%202012%202013.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PEhc-a7jLnw
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‘leert door te doen’, doordat de leerlingen in klas 3 en 4 een groot deel van de week 

werkzaam zijn bij een bedrijf. 

- Als beroeps voorbereidend onderwijs besteedt de school, naast de cognitieve vakken, 

aandacht aan de ‘doe-vakken’ en aan sport en creativiteit.  

- ‘Als wij als samenleving trotser zijn op de creatieve en praktische talenten van de 

leerlingen in het VMBO en dat uitstralen, dan kantelen we het doorgaans negatieve 

zelfbeeld van deze leerlingen en worden ze trotser op zichzelf’, besluit Stef Macke zijn 

enthousiaste verhaal. 

 

Contact 

Voor nadere informatie: de heer S. Macke, directeur. Zie voor contactgegevens de website van 

de school. 

 

 

(redactie: januari 2013) 


