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Verslag toezichthouders 

 

In de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” is de scheiding van bestuur en toezicht opgenomen. 

Schoolbestuur L&E werkt met ingang van 2011 volgens het ‘one-tier’ model. In het ‘one-tier’ model zijn 

bestuur en toezicht functioneel gescheiden. Het college van toezichthouders oefent onafhankelijk van 

de directeur-bestuurder zijn toezichthoudende functie uit. De uitvoerende directeur-bestuurder en de 

toezichthoudende bestuurders werken in de praktijk als een College van Bestuur, respectievelijk een 

Raad van Toezicht. Schoolbestuur L&E hanteert de Code voor goed bestuur in het Primair Onderwijs, 

door de PO raad opgesteld in januari 2010.  

 

Per 1 januari 2012 is mevrouw A.M.G. Volp-Kortenhorst als nieuwe directeur-bestuurder benoemd.  

De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit vijf leden. Conform het rooster van aftreden zouden wij per 

1 januari 2013 afscheid nemen van mevrouw T.A. Greven-Arnoldus en mevrouw A.I. Sijpkens-

Luitjens. De heer H. Boerhof gaf aan per 1 januari 2013 te willen aftreden. Om niet in één keer de 

bestuurlijke kennis en ervaring van drie personen te moeten missen, is besloten een wijziging aan te 

brengen in het schema van aftreden. Dit houdt in dat mevrouw Sijpkens tot 1 januari 2014 in plaats 

van tot 1 januari 2013 lid van het toezichthoudend bestuur blijft. 

 

Voor de invulling van de vacatures is een wervings- en selectietraject doorlopen voor twee  

toezichthouders. De regie van het proces heeft het Schoolbestuur in handen gelegd van Nationaal 

Register, in de persoon van de heer ir. G.R. Visser.  

De oudergeledingen van de medezeggenschapsorganen van L&E sector Primair Onderwijs (PO) en 

Het Hogeland College hebben een belangrijke rol bij de werving en selectie gespeeld. Aan deze 

geledingen is gevraagd elk een afgevaardigde aan te wijzen voor de benoemingsadviescommissie, de 

BAC. De BAC bestond verder uit drie toezichthouders. 

De BAC is gekomen tot een unanieme voordracht van mevrouw E.M. Rodenburg voor de 

voordrachtzetel vanuit de GMR van PO en van de heer G.H. Dijksterhuis voor de voordrachtzetel 

vanuit de MR van Het Hogeland College. De toezichthouders hebben ingestemd met deze 

voordrachten, evenals de wethouders van onderwijs van de gemeentes die het Gemeenschappelijk 

Overleg vormen. 

 

De Raad van Toezicht werkt met een jaarschema van vaste agendapunten met ruimte voor 

aandachtspunten vanuit het beleid of de actualiteit. In 2012 hebben de toezichthouders zes keer 

vergaderd. In oktober was een bijeenkomst in aanwezigheid van de sectordirectie van PO en de 

schoolleiding VO. Daarnaast hebben de toezichthouders twee keer een school bezocht, eenmaal in 

het PO en eenmaal aan Het Hogeland College. Begin 2013 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de 

toezichthouders plaatsgevonden. 

 

De auditcommissie Financiën, bestaande uit de voorzitter van de toezichthouders en één 

toezichthouder, richt zich specifiek op haar verantwoordelijkheid op het gebied van financiën en 

beheer. De auditcommissie heeft als taak om de Raad van Toezicht op dit gebied te adviseren, om zo 

de besluitvorming te optimaliseren. Eveneens hebben zij zitting in de treasurycommissie. De 

auditcommissie is twee keer bijeen geweest, in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.  

 

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de toezichthouders door regelmatig overleg met 

de voorzitter, periodieke informatieverstrekking aan de toezichthouders door middel van het Toezicht 

Journaal, Integrale Management Rapportages en schriftelijke en mondelinge toelichting tijdens de 

vergaderingen. De bestuurder heeft in dit verslagjaar o.a. verantwoording afgelegd over de 

ontwikkelingen aangaande thema’s uit het Jaarplan 2012. 

Daarbij hebben de toezichthouders vastgesteld dat er positieve stappen zijn gezet ten aanzien van 

- Bouwprojecten in het VO 

- Invoering onderwijsteams in het PO 
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- Onderwijskwaliteit 

- Verbetering (onderwijs ondersteunende) organisatieprocessen 

- Samenwerking tussen het PO en het VO 

- Professionalisering medewerkers 

 

Als uitdagingen zien de toezichthouders de verdere kwaliteitsverhoging in het PO en het VO, een 

vervolg van de verdere professionalisering van de medewerkers, het bepalen van de strategische 

koers in 2013 en de samenwerkingsmogelijkheden met andere schoolbesturen. 

 

De toezichthouders menen te kunnen melden dat het jaarverslag en de jaarrekening 2012 door 

betrokkenen zorgvuldig zijn samengesteld en een goede weergave zijn van de activiteiten en het 

gevoerd beleid in 2012. De toezichthouders gaan daarom over tot goedkeuring van het jaarverslag. 

 

 

Namens de toezichthouders, 

mr. G.A.F.P. Giunta d’Albani, voorzitter 
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Voorwoord directeur-bestuurder  

 

Formeel gezien bestaat Schoolbestuur L&E uit twee schoolbesturen;  

- Schoolbestuur L&E (Noord Groningen), statutair: Schoolbestuur voor primair en voortgezet 

onderwijs tussen Lauwers en Eems, stichting, en  

- Schoolbestuur L&E Uithuizermeeden en Godlinze, statutair: Schoolbestuur voor Neutraal primair 

onderwijs tussen Lauwers en Eems, stichting. 

 

Laatstgenoemde stichting is bevoegd gezag van Neutrale basisschool De Sterren in Uithuizermeeden. 

In praktische zin wordt er gewerkt als één geheel. Daar waar de wet- of regelgeving dit vereist, is er 

voor beide besturen een aparte uitwerking. 

 

In 2012 heeft de sector Primair Onderwijs verder uitvoering gegeven aan de zeven centrale ambities 

die beschreven staan in het Koersplan 2009-2013. De focus lag hierbij op het verbeteren van de 

kwaliteit van ons onderwijs en personeel. Scholing, interne audits, kenniskringen, opbrengstgericht 

werken en de dialoog over resultaten en verwachtingen zijn zaken die hieraan hebben bijgedragen. 

Het jaar 2012 stond eveneens in het teken van de invoering van onderwijsteams. Per augustus 2012 

maken onze basisscholen deel uit van vier onderwijsteams. Naast deze thema’s zijn in 2012 lijnen 

uitgezet voor de toekomst van onze organisatie om zodoende te anticiperen op de daling van het 

leerlingaantal in onze regio. Als Schoolbestuur L&E nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid. 

 

De sector Voortgezet Onderwijs heeft in Visie en Koers vier kernwaarden en tien strategische 

doelstellingen geformuleerd. Ook in 2012 hebben deze het beleid en het dagelijkse schoolleven 

bepaald. Het meest zichtbaar zijn de nieuwbouw en verbouwingen in Warffum en Uithuizen. De 

nieuwe behuizing en de inventaris bieden onze leerlingen en ons personeel een optimale omgeving 

om de doelstellingen te behalen. In dit verslagjaar zijn richtinggevende stappen gezet op 

onderwijskundig gebied en op het terrein van professionalisering van de medewerkers. De 

herschikking van de directie en coördinatoren per augustus 2013 draagt hier eveneens aan bij. 

Daarnaast zijn we trots op het feit dat er een goede instroom in de eerste klas van het HHC heeft 

plaatsgevonden voor het schooljaar 2012-2013. 

 

In dit jaarverslag worden voor de sectoren Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (resp. 

hoofdstuk 2 en 3) de onderwijskundige doelstellingen, het personeelsmanagement en de besteding 

van middelen ten aanzien van de huisvestingsplanning, het inventarisbeheer en de materiële 

exploitatie getoetst aan de doelen en activiteitenplannen zoals gesteld in het jaarplan en de begroting 

2012. Bestuursbrede en meer algemene informatie is opgenomen in hoofdstuk 1. De verantwoording 

van Bestuur en Financiën, waaronder Treasury is beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot wordt in 

hoofdstuk 5 een toelichting gegeven op de Private Middelen. 

 

Wij presenteren hierbij het jaarverslag 2012, met trots op wat is bereikt, en met grote bereidheid het 

goede verder te ontwikkelen en het minder goede met een kritische blik te bezien en er iets aan te 

doen. 

 

Aldus vastgesteld op …………………… 2013. 

 

 

 

 

drs H. ter Buurkes de Vries, 

Vervangend directeur-bestuurder 

 

Schoolbestuur Lauwers en Eems 
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1 Bestuursverslag 

 

1.1 Karakterisering Schoolbestuur L&E 

 

Schoolbestuur L&E (Noord Groningen) is het bevoegd gezag van 22 basisscholen en 1 school voor 

voortgezet onderwijs met 3 vestigingen. We verzorgen het openbaar onderwijs in de gemeenten De 

Marne, Winsum en Eemsmond en zijn eveneens verantwoordelijk voor het Neutrale Primaire 

Onderwijs in Uithuizermeeden. De scholen zijn voornamelijk gesitueerd in kleine kernen, waar 

kinderen van alle gezindten de desbetreffende openbare school bezoeken. 

 

Onderwijs, leerlingen en ouders 

Onderwijs is het primaire proces binnen onze organisatie. De organisatie en processen zijn daarom zo 

ingericht dat zij ondersteunend zijn aan het primaire proces, waarin we algemeen toegankelijk en 

kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden aan leerlingen in een uitdagende en inspirerende omgeving. 

Naast de interactie tussen leerlingen en leerkrachten vinden we de betrokkenheid van en de 

samenwerking met ouders erg belangrijk. In het hoofdstuk van respectievelijk Primair Onderwijs en 

Voortgezet Onderwijs leest u op welke wijze dit beleid uitgevoerd en uitgedragen wordt. 

 

Personeel 

Onze personeelsleden zijn de belangrijkste spelers binnen onze scholenorganisatie. Zij zijn het die 

onderwijs geven aan onze leerlingen vanuit de maatschappelijke opdracht die wij hebben als 

schoolbestuur voor openbaar onderwijs in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond. Continue 

ontwikkeling van ons personeel is nodig om de kennis en vaardigheden op peil te houden, welke 

nodig zijn voor de verbetering van de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat 

is wat ouders en onze leerlingen van ons mogen verwachten als het gaat om onderwijs. Vanuit goed 

werkgeverschap vinden we dit ook onze verantwoordelijkheid. In de hoofdstukken van de sectoren 

Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs wordt hier nader op ingegaan. Met bijna 350 

personeelsleden is Schoolbestuur L&E één van de grotere werkgevers in Noord Nederland.  

 

Omgeving en maatschappij 

Als schoolbestuur opereren we binnen een maatschappelijke context. Om verbinding te houden met 

onze omgeving betrekken we op allerlei manieren deze omgeving bij ons onderwijs. Zo worden 

projecten uitgevoerd, vinden er stages plaats bij plaatselijke ondernemers, worden de bewoners van 

dorpen betrokken bij (feestelijke) activiteiten. Onze scholen staan midden in de samenleving. Meer 

hierover leest u in het verslag van de desbetreffende sectoren. 

 

Financiële resultaten en gevoerde financiële beleid 

Schoolbestuur L&E wil onderwijs geven in een financieel gezonde organisatie. Om financieel gezond 

te blijven anticiperen we op (toekomstige) ontwikkelingen zoals de daling van het potentieel aantal 

leerlingen in ons gebied, dalende rijksbekostiging en veranderende vraag vanuit de maatschappij. Als 

Schoolbestuur hebben we met ruim 3.200 leerlingen, 320 personeelsleden in eigen dienst en 25 

schoolgebouwen met relatief kleine scholen daarom ook een buffer nodig om risico’s op te vangen die 

we tegemoet zien. In hoofdstuk 1.7 wordt nader ingegaan op deze buffer. 

 

Boekhoudkundig hebben we onze financiële administratie in vijf onderdelen geregistreerd; Primair 

Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Bestuur, Financiën en Private Middelen 

(schoolbankrekeningen). In dit jaarverslag worden per onderdeel de baten en lasten verantwoord. 
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1.2 Organisatiestructuur 

 

In de onderstaande figuur is het organigram van Schoolbestuur L&E weergegeven, zoals deze per 

augustus 2012 geldt. In onderstaande paragraaf wordt in het kort een toelichting gegeven. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Organigram Schoolbestuur Lauwers & Eems 

 

College van toezichthouders 

Het college van toezichthouders van Schoolbestuur L&E werd in 2012 gevormd door de volgende 

personen: 

 

Naam Functie  

Dhr. mr. G.A.F.P. Giunta d’ Albani Voorzitter & lid van de auditcommissie (financiën) 

Mevr. mr. T.A. Greven-Arnoldus Lid 

Dhr. R.J. Brands Lid & lid van de auditcommissie (financiën) 

Mevr. drs. A.I. Sijpkens-Luitjens Lid 

Dhr. H. Boerhof Lid 

Federatiebestuur  
Ezinge 

College van 
Toezichthouders 

 

Directeur-bestuurder 

 

GMR / PO 
 

Sectordirecteur PO 

 

Sectordirecteur VO 
(rector) 

 

MR / VO 

 

Onderwijsteam 
directeuren 

 

 
Conrectoren 

teamvergadering  
per locatie 

 

MR per locatie *) 
 

teamvergadering 
per locatie 

Stuurgroe
p 

     

    (L)MT 

 

 

BDO 

Adj. Sectordirecteur PO 

 

SDO 

VCPO 

PO = primair onderwijs 
VO       = voortgezet onderwijs 
LMT     = leidinggevend managementteam 
SDO    = sectordirectie overleg 
BDO    = breed directie overleg 
MR      = medezeggenschapsraad (VO) 
GMR    = gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PO) 
VCPO   = Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs 
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Bestuur & Management 

Per 1 januari 2012 is mevrouw drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst de directeur-bestuurder van 

Schoolbestuur L&E. Mevrouw H.A. Tanis-Vreugdenhil was in 2012 bestuurssecretaris van 

Schoolbestuur L&E. 

 

Directie sector Primair Onderwijs 

De sectordirecteur vormt samen met de adjunct-sectordirecteur de sectordirectie.  

 

Naam Functie 

Mevr. A.M. Machielsen Sectordirecteur 

Dhr. K. Parent Adjunct-sectordirecteur 

Mevr. M. Luimstra Directeur onderwijsteam A 

Mevr. S. Sietsema Directeur onderwijsteam B 

Dhr. J. Rosema Directeur onderwijsteam C 

Dhr. A. Osinga Directeur onderwijsteam D 

 

Directie sector Voortgezet Onderwijs 

De sectordirecteur Voortgezet Onderwijs is de rector van Het Hogeland College. De rector vormt 

samen met de conrectoren de schoolleiding. 

 

Naam Functie 

Mevr. L.G. de Haan Rector (sectordirecteur) alle afdelingen 

Dhr. P.C.  Wageman  Conrector bovenbouw afdeling atheneum-havo, Warffum 

Mevr. E.J. Holsteijn Conrector onderbouw afdeling atheneum-havo, Warffum 

Dhr. G.K. Vlak Conrector afdeling vmbo-lwoo (dalton), Uithuizen 

Dhr. T. Nanninga Conrector afdeling vmbo-lwoo (dalton), Wehe-den Hoorn  

 

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 

 

Primair Onderwijs 

Iedere school heeft één vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR). Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit: 

Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel 

en ouders. 

 
Voortgezet Onderwijs 

Het Hogeland College heeft één medezeggenschapsraad (MR), waarvan de zestien gekozen leden de 

diverse geledingen binnen de school vertegenwoordigen: 6 leden van het onderwijzend personeel, 2 

leden door het onderwijsondersteunend personeel, 4 ouders en 4 leerlingen. 

 

Naam Functie 

Dhr. H.A. Warmelink A.i. voorzitter per nov. 2011 (personeelslid) 

Dhr. P. van Dijk  Voorzitter personeelsgeleding (personeelslid) 

Dhr. S. Koning  Secretaris (personeelslid) 

 

  

Naam Functie 

Mevr. Y. Eisinga Voorzitter (ouder) 

Mevr. L. Sleumer  Secretaris en lid (personeel) 

Vacature Lid (ouder/personeel) 
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1.3 Horizontale en verticale verantwoording  

 

Als schoolorganisatie bestaan en opereren we binnen een maatschappelijke omgeving. Hierdoor zijn 

er zowel intern als extern verschillende belanghebbenden die beïnvloed worden door de activiteiten 

die we als schoolorganisatie uitvoeren. Voor deze belanghebbenden is het van belang dat zij 

geïnformeerd worden over de huidige activiteiten en onze toekomstplannen, zodat zij kunnen 

inschatten wat voor invloed deze activiteiten mogelijk op hen en op de organisatie zelf kunnen 

hebben. Daarnaast is het voor ons als schoolorganisatie van belang om ontwikkelingen en signalen uit 

de omgeving te signaleren en hier op te acteren. Zowel intern als extern vindt hiermee een 

wisselwerking van beïnvloeding plaats.  

 

Hieronder worden de twee groepen belanghebbenden, interne en externe, verder belicht, waarbij ook 

nader wordt ingegaan op hoe met deze groepen wordt gecommuniceerd en hoe de verantwoording 

naar de belanghebbenden vanuit de organisatie plaatsvindt. 

 

Interne belanghebbenden 

Onder interne belanghebbenden verstaan we de personen binnen onze organisatie, die beïnvloed 

worden door datgene wat we doen. Binnen Schoolbestuur L&E onderscheiden we de volgende 

belanghebbenden: 

- Leerlingen    interne horizontale verantwoording 

- Personeel    interne horizontale verantwoording 

- Personeelsgeleding (G)MR interne horizontale verantwoording 

- Bestuur    interne verticale verantwoording 

 

Met de interne belanghebbenden wordt hoofdzakelijk gecommuniceerd door middel van 

bijeenkomsten (werkoverleg, vergaderingen), nieuwsbrieven, weekmails, (school)jaarplannen, de 

schoolgids en de website. De verantwoording tegenover de (G)MR en het bestuur vindt hoofdzakelijk 

plaats door middel van vergaderingen met bijbehorende vergaderdocumenten. De website neemt een 

steeds prominentere rol in als communicatiemiddel. Als onderdeel van onze ICT infrastructuur is in 

2012 de website van geheel Schoolbestuur L&E vernieuwd, zodat deze nadrukkelijker gaat 

functioneren als portaal voor alle belanghebbenden, zowel intern als extern. In het kader van goede 

communicatie zowel extern als intern is in 2012 een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Binnen deze huisstijl 

vindt differentiatie plaats tussen het bestuur, de sector Primair Onderwijs en het HHC. 

 

Externe belanghebbenden 

Onder externe belanghebbenden verstaan we personen en partijen van buiten de organisatie, die 

direct of indirect worden beïnvloed door onze activiteiten of die anderzijds belang hebben bij de 

prestaties die we leveren. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn: 

- Ouders/verzorgers  externe horizontale verantwoording 

- MR & GMR   externe horizontale verantwoording 

- Samenwerkingspartners  externe horizontale verantwoording 

- Ministerie van OCW  externe verticale verantwoording 

- CFI    externe verticale verantwoording 

- Gemeente   externe verticale verantwoording 

 

De communicatie met en verantwoording naar de externe belanghebbenden vindt voornamelijk plaats 

door middel van officiële documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en nieuwsbrieven. De 

communicatiekanalen variëren van de website van de school tot schoolgidsen en publieksvriendelijke 

versies van het jaarverslag. Tevens vindt de verantwoording naar belanghebbendenorganen zoals de 

(G)MR plaats via vergaderingen en bijeenkomsten, net zoals dit het geval is bij de interne 

belanghebbenden.  
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1.4 Klachtrecht 

 

Leerlingen van de school, ouders of voogden/verzorgers van die leerlingen en personeelsleden die 

zich in hun belang getroffen achten door gedragingen, handelingen en beslissingen van 

medeleerlingen, personeelsleden of andere bij de school betrokkenen, of die zich gekwetst voelen 

door een benadering die zij niet op prijs stellen, kunnen zich daarover te allen tijde beklagen. De 

informatie over klachtenprocedure bij Schoolbestuur Lauwers & Eems wordt jaarlijks gepubliceerd via 

de schoolgids en is eveneens te vinden op de website. 

 

Het Hogeland College kent een Algemene Klachtenregeling en een Klachtenregeling ongewenste 

intimiteiten. De school is tevens aangesloten bij een Landelijke Bezwarencommissie. In 2012 is één 

officiële klacht met betrekking tot het HHC bij de Landelijke Bezwarencommissie binnengekomen. 

Deze klacht is naar tevredenheid van alle partijen opgelost. 

 

De klachtenprocedure van de sector Primair Onderwijs is te vinden in de centrale schoolgids. In 2012 

is één officiële klacht met betrekking tot het PO bij de Landelijke Bezwarencommissie 

binnengekomen. Deze klacht is naar tevredenheid van alle partijen opgelost. 

 

1.5 Good Governance 

 

Mede in verband met de vastgestelde wet “Goed onderwijs, goed bestuur”, waarin de scheiding van 

bestuur en toezicht is opgenomen, heeft Schoolbestuur L&E besloten de structuur aan te passen 

volgens het ‘one-tier’ model. In het ‘one-tier’ model zijn bestuur en toezicht functioneel gescheiden. 

Essentieel daarbij is dat het college van toezichthouders onafhankelijk van de bestuurder zijn 

toezichthoudende functie uitoefent. De uitvoerende en toezichthoudende bestuurders werken in de 

praktijk als een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De statuten zijn aangepast, 

bijbehorende regelingen en procedures zijn opgesteld, evenals het rooster van aftreden. Met ingang 

van 1 januari 2011 zijn er zes toezichthoudende bestuursleden en vanaf 1 januari 2012 zitten we op 

het beoogde aantal van vijf. De toezichthouders worden geschoold en begeleid in hun rol, taken en 

verantwoordelijkheden. 

 

1.6 Samenwerkingsmogelijkheden  

 

In 2012 zijn verdere stappen gezet in de samenwerking met andere besturen. Samenwerking met 

andere schoolbesturen vindt plaats in Wehe-den Hoorn en Uithuizen. In Wehe-den Hoorn gaan we 

per augustus 2013 samen met de Katholieke basisschool Sint Jozef onderwijs geven in één gebouw. 

In het voorjaar van 2013 vindt uitkristallisering van deze ontwikkeling plaats.  

 

In Uithuizen zijn we met twee andere schoolbesturen in gesprek om samen te werken en onderwijs te 

geven onder één dak. Begin januari 2013 is het besluit genomen om in 2015 met de drie basisscholen 

onderwijs onder één dak te geven. 

 

In het ‘Alberda” overleg worden de mogelijkheden tot bestuurlijke samenwerking met vier 

schoolbesturen en een organisatie voor kinderopvang besproken. De collega schoolbesturen zijn 

VCPO Noord Groningen, VCPO Noordkwartier en Marenland. De kinderopvangorganisatie is Kids2b.  

 

Met een aantal van deze besturen zijn we ook betrokken in de ontwikkeling van een Integraal 

Huisvesting Plan (IHP) voor het onderwijs in gemeente De Marne. Ook met de gemeente Winsum zijn 

gesprekken gaande, die zich met name richten op mogelijke integrale kindvoorzieningen. Met de 

gemeente Eemsmond vinden al langer gesprekken plaats over het onderwijs in deze gemeente 

(bijvoorbeeld situatie Wehe-den Hoorn). 
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1.7 Samenvatting jaarrekening en kengetallen 2012 

 

In het onderstaande overzicht is de balanspositie op 31 december 2011 en op 31 december 2012 

weergegeven. Voor een toelichting op de precieze cijfers (voor afronding) wordt verwezen naar de 

bijgevoegde jaarrekening.  

Activa (x € 1.000,-) 2012 2011 Passiva 2012 2011 

  € € 

 

€ € 

Vaste activa 

  

Eigen vermogen 

 

  

Materiële vaste activa 3.735 2.197 Algemene reserve 10.609 14.326 
Financiële vaste activa 4.742 4.521 Privaat 673 662 
  8.477 6.719   11.282 14.990 
  

  
  

 
  

Vlottende activa 

  
  

 
  

Vorderingen 1.097 1.546 Voorzieningen 555 888 
Liquide middelen 7.728 11.533 Langlopende schulden 0 15 
  8.825 13.079 Kortlopende schulden 5.465 3.906 
            

Totaal activa 17.302 19.797 Totaal passiva 17.302 19.797 

Tabel 1: Balanspositie Schoolbestuur L&E op 31 december 2011 en 2012 

 

Onderscheid publiek en privaat (voor 1-8-2006) 

Binnen het gedeelte van het eigen vermogen van Schoolbestuur L&E kan onderscheid gemaakt 

worden tussen publieke middelen (algemene reserves) en private middelen. De private middelen op 

de balans betreffen middelen die door onder andere ouderraden zijn binnengehaald en waar deze 

ouderraden zeggenschap over hebben (de schoolbankrekeningen). Deze middelen vallen formeel 

onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, die echter de volmachten heeft gegeven aan 

de directeuren en/of ouders. 

 

Naast de schoolbankrekeningen zijn er binnen Schoolbestuur L&E middelen die eveneens als private 

middelen kunnen worden gekenmerkt. Het betreffen hier de middelen die op 1-8-2006 binnen het 

schoolbestuur voor de sector Primair Onderwijs aanwezig waren (de periode voor de start van de 

lumpsum) en de opbrengsten van de verkochte gebouwen in 1994. Derhalve zijn deze middelen niet 

op deze wijze gekenmerkt in de balans van L&E. Private middelen worden door het ministerie niet als 

‘onderwijsgelden’ aangemerkt en mogen derhalve buiten het door het ministerie gehanteerde kengetal 

‘de kapitalisatiefactor’ gelaten worden. 

 

Samenvattend exploitatieresultaat op bestuursniveau 

In het onderstaande overzicht is een samenvatting opgenomen van het exploitatieresultaat per sector 

(inclusief financiële baten en lasten). Voor een toelichting op de precieze cijfers wordt verwezen naar 

de bijgevoegde jaarrekening. Het exploitatieresultaat 2012 ligt binnen de begroting (€ 407.000 

positiever). 

Samenvatting Schoolbestuur L&E Baten Lasten Realisatie Begroting Verschil 

(incl. financiële baten en lasten) 2012 2012 2012 2012 2012 
(bedragen x € 1.000,-) € € € € € 

Primair Onderwijs 11.320 11.591 -270 -287 17 
Voortgezet Onderwijs 9.584 13.649 -4.065 -4.075 10 
Bestuur 39 77 -37 0 -37 
Financiën 785 130 655 248 407 
Private Middelen 417 406 10 0 10 
            

Saldo exploitatie 22.146 25.853 -3.708 -4.115 407 

Tabel 2: Exploitatieresultaat per sector 
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In de exploitatiecijfers (van het Voortgezet Onderwijs) is de vernieuwbouw verwerkt (zie hoofdstuk 

3.6). Laten we de grootste begrote en gerealiseerde bedragen met betrekking tot de vernieuwbouw 

buiten beschouwing dan leidt dit tot het volgende overzichten: 

 

Begroting & resultaat 2012 Begroting 2012 Realisatie 2012 Verschil 

(x € 1.000) € € € 

Exploitatieresultaat VO -4.075 -4.065 10 

Vernieuwbouw 3.550 3.224 -326 

Kleine aanschaffingen nieuwbouw 0 53 53 

Bouwbegeleiding 0 113 113 

Afwaardering ICT lokaal en meubilair 0 193 193 

Exploitatieresultaat VO (excl. kosten 
vernieuwbouw) -525 -482 43 

 

Samenvatting bestuur Baten Lasten Realisatie Begroting Verschil 

(incl. financiële baten en lasten) 2012 2012 2012 2012 2012 

(x € 1.000,-) € € € € € 

            

Primair Onderwijs 11.320 11.591 -270 -287 17 

Voortgezet Onderwijs 9.584 10.066 -482 -525 43 

Bestuur 39 77 -37 0 -37 

Financiën 785 130 655 248 407 

Private Middelen 417 406 10 0 10 

            

Saldo exploitatie (excl. 
vernieuwbouw VO) 22.146 22.270 -124 -564 440 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen drukt uit in welke mate de organisatie in staat is om risico’s te ondervangen 

en om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Het ministerie heeft voor het 

weerstandsvermogen een tweetal signaleringsgrenzen opgesteld (10% en 40%). In de onderstaande 

tabel zijn de signaleringsgrenzen weergegeven. De definitie van het weerstandsvermogen die hier 

gebruikt is: het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de 

financiële baten en exclusief de buitengewone baten. 

 

Weerstandsvermogen kleiner dan 10% mogelijk te weinig reserves – kan duiden op een 

risicovolle situatie 

Weerstandsvermogen tussen 10 en 40% in het middengebied zit het waarschijnlijk wel 

goed, maar dat hoeft niet zo te zijn 

Weerstandsvermogen groter dan 40% de kans is groot dat de financiële reserves te hoog 

zijn 

Tabel 3: Beoordeling weerstandsvermogen vanuit ministerie van OCW (Bron: Reservepositie 

bevoegde gezagen VO, kenmerk VO/F/2007/2051) 
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Het weerstandsvermogen van het Schoolbestuur L&E ultimo 2012 kan als volgt worden weergegeven: 

 

(bedragen x € 

1.000) 

Vermogen* 2012 Vermogen Baten Weerstands- 

31-12-2011 Resultaat 31-12-2012 2012 vermogen 

PO 5.567 -270 5.297 11.320 46,8% 

VO 8.859 -4.065 4.794 9.584 50,0% 

Bestuur & 

Financiën 
-99 617 519 824 n.v.t. 

Privaat 662 10 673 417 n.v.t. 

Totaal 14.990 -3.708 11.282 22.146 50,9% 

Tabel 4: Weerstandsvermogen 1 L&E (Eigen vermogen / Totale baten) 

 

* Vermogen op 31-12-2011 na resultaatbestemming resultaat onderdeel Financiën 2011 gecorrigeerd 

met resultaat op het onderdeel Bestuur. 

 

Zowel bij de beide sectoren als op Schoolbestuur L&E niveau ligt het weerstandsvermogen boven de 

signaleringsgrens van het ministerie (zie tabel 3). We kunnen concluderen dat we de risico’s en 

toekomstige ontwikkelingen (zie hoofdstukken PO en HHC) op korte en middellange termijn kunnen 

opvangen. Het weerstandsvermogen van L&E is dalende ten opzichte van de situatie ultimo 2011. Het 

weerstandsvermogen bedroeg ultimo 2011 46,7% voor het PO, voor het VO 90,4% en voor totaal L&E 

bedroeg het weerstandsvermogen 67,9%. 

 

Kapitalisatiefactor 

Met de kapitalisatiefactor wordt aangegeven in welke mate een organisatie haar kapitaal efficiënt 

inzet. Een kapitalisatiefactor ver boven de bovengrens kan, volgens de Commissie Don, duiden op het 

niet of niet efficiënt benutten van het kapitaal van de stichting in het vervullen van haar taken.  

 

De kapitalisatiefactor kan op twee verschillende manieren berekend worden. Het verschil tussen beide 

methodes betreft de gebouwen en terreinen (G&T) die in de ene berekening wel en de andere niet in 

mindering wordt gebracht op het totale kapitaal.  

De kapitalisatiefactor wordt berekend op basis van de formule: (balanstotaal -/- boekwaarde G&T) / 

totale baten. Ten aanzien van de kapitalisatiefactor hanteert het ministerie de volgende 

signaleringsgrenzen: 

 Kapitalisatiefactor PO/VO (excl. gebouwen en terreinen): ondergrens geen, bovengrens 35-

60% (van groot naar klein bestuur); 

 Kapitalisatiefactor PO/VO (incl. gebouwen en terreinen) en kapitalisatiefactor BVE, HBO en 

WO: De commissie Don heeft hier nog steeds geen signaleringsgrenzen voor aangegeven. 

Om een bestuur te kunnen categoriseren in groot en klein zijn de volgende uitgangspunten 

geformuleerd. 

 Groot: 8 miljoen in het PO en 12 miljoen jaarlijkse baten in het VO; 

 Klein: 5 miljoen in het PO en 6 miljoen jaarlijkse baten in het VO.  

 

Doordat binnen een gezamenlijk bestuur (VO en PO) uitgegaan wordt van het grootste onderdeel, 

geldt de signaleringsgrens van de sector Primair Onderwijs, te weten 35%. De Commissie Don 

verdeelt de kapitalisatiefactor van 35% onder in drie verschillende percentages: 

1. Materiële vaste activa (exclusief gebouwen en terreinen) / financieringsfunctie  21,2% 

2. Bufferliquiditeit / financiële buffer   5,0% 

3. Transactieliquiditeit / transactiefunctie  8,8% 
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De transactiefunctie betreft de middelen die moeten worden aangehouden om de kortlopende 

schulden te voldoen. De transactieliquiditeit wordt berekend door het bedrag van de kortlopende 

schulden te delen door het totaal van de jaarlijkse baten. 

 

De financieringsfunctie betreft de middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste 

activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen. 

 

De financiële buffer is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en is bedoeld voor het opvangen 

van bijvoorbeeld terugloop in leerlingaantallen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit 

in de bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. Voor grotere schoolbesturen geldt voor 

de financiële buffer een bovengrens van 5%. In het onderzoek van het ministerie naar besturen met 

een te hoge kapitalisatiefactor wordt gefocust op deze bufferfunctie. Alleen aan de hand van deze 

functie kan namelijk onderzocht worden welke middelen ‘overtollig’ zijn, ofwel nog besteedbaar.  

 

De commissie Don adviseert om het weerstandsvermogen niet langer als sturingsgetal te gebruiken, 

maar in plaats daarvan een ondergrens aan de solvabiliteit van 0,2 (met ingang van 1 januari 2013 

een ondergrens van 0,3, is minimaal 30% aan eigen vermogen van de totale passiva) en een 

bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 35% te stellen.  

 

Als schoolbestuur hebben we echter besloten om zowel de kapitalisatiefactor als het 

weerstandsvermogen te hanteren vanwege de helderheid van dit laatste kengetal en om zodoende op 

nog een andere wijze na te kunnen gaan of we de ingeschatte risico’s (in financieel opzicht) op 

kunnen vangen en of we de continuïteit van onze organisatie kunnen waarborgen.  

 

In onderstaande tabel is de kapitalisatiefactor per sector en op totaal niveau L&E weergegeven (per 

31 december 2012).  

(bedragen x      € 1.000) Totale 

kapitaal 

Gebouwen & 

Terreinen 

Totale 

baten 

Kapitalisatiefac

tor 

PO 7.400 0 11.320 65,4% 

VO 8.543 392 9.584 85,0% 

     Totaal L&E (incl. Bestuur & 

Financiën)  17.302 750 22.146 74,7% 

Tabel 5: Weerstandsvermogen per sector en totaal per 31-12-2012 

 

Zowel voor het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs geldt, hoewel daling in het VO ten 

opzichte van 2011, dat de kapitalisatiefactor niet onder de signaleringsgrenzen komt die het ministerie 

hanteert in de beoordeling van de financiële positie van een organisatie. Voor het kalenderjaar 2012 

heeft dit geresulteerd in een onderzoek van de onderwijsinspectie. In de onderstaande tabel zijn de 

overige kengetallen opgenomen waar we als organisatie op sturen. 

Financiële kengetallen 2012 Norm Don Definitie 

Solvabiliteit 1 0,65   Eigen vermogen / Totale passiva 

Solvabiliteit 2 0,68 >0,2, < nvt (Eigen vermogen + voorzieningen) / Totale passiva 

Rentabiliteit -16,7% > 0%, <5% Resultaat / (Totale baten + Rentebaten) * 100% 

Liquiditeit (current ratio) 1,61 > 0,5, < 1,5 Vlottende activa / Kortlopende schulden 

Tabel 6: Overige kengetallen Schoolbestuur L&E 

 

Op basis van de bovenstaande kengetallen en de signaleringsgrenzen die de commissie Don 

aanhoudt kunnen we concluderen dat we over voldoende middelen beschikken om aan onze 

verplichtingen op zowel de korte als de lange termijn te voldoen en dat we risico’s op zowel de korte 

als de middellange termijn op kunnen vangen. 
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2  Sector Primair Onderwijs 
 

In deze sectie van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het kalenderjaar 2012 van 

Schoolbestuur L&E, sector Primair Onderwijs. In dit deel komt het strategische beleid, het gevoerde 

beleid en de financiën over 2012 aan bod. Eveneens zijn de risico’s voor de sector in beeld gebracht 

en is vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen binnen de sector Primair Onderwijs (PO).  

 

2.1 Koersplan 2009-2013 

 

De missie van de sector Primair Onderwijs is het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief 

hoogstaand onderwijs met het doel kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Deze missie 

wordt gedragen binnen al onze scholen. 

 

Onze scholen verschillen in grootte, situering, leerling-populatie, historie en onderwijsconcept. 

Verschillen tussen scholen mogen. Sterker nog: L&E stimuleert dat de scholen een eigen gezicht en 

profiel hebben of deze ontwikkelen. Tegelijkertijd willen we dat onze scholen samen optrekken en 

krachten bundelen. Ons motto daarbij is: ‘sterk door samenhang in verscheidenheid’. 

 

Net zoals scholen verschillen, doen kinderen dat ook. Waar alle kinderen in overeenkomen is hun 

natuurlijke drang tot leren en ontwikkelen. Afstemming van het onderwijs hierop is cruciaal voor hun 

ontwikkeling en onderwijssucces. Dat geldt vooral voor de basisvaardigheden taal, lezen en 

rekenen/wiskunde. Hierbij wil Schoolbestuur L&E toonaangevend zijn in de regio door uitdagende en 

vernieuwende initiatieven te stimuleren en door een aantrekkelijke partner te zijn voor (potentiële) 

leerlingen en hun ouders. 

 

De hoofdlijnen van het strategische beleid van Schoolbestuur L&E, de sector Primair Onderwijs, zijn 

beschreven in het Koersplan 2009-2013. In het koersplan heeft het schoolbestuur, samen met de 

scholen, zeven centrale ambities geformuleerd. De eerste twee ambities vormen de kern van ons 

streven. Deze kernambities kunnen wij echter niet waarmaken zonder de overige vijf ondersteunende 

en voorwaardelijke ambities. Onderstaand is een beschrijving van de zeven ambities gegeven: 

 

1. Bij ons gaat het om elk kind 

Onze scholen sluiten in het onderwijs aan bij de verschillen tussen kinderen. Wij hebben vertrouwen in 

de wil van kinderen om zich te ontwikkelen. De behoeften van het zich ontwikkelende kind zijn 

uitgangspunt voor het handelen van onze leraren. 

 

2. Resultaten tellen 

De scholen werken aan een brede algemene vorming van hun leerlingen met hoge leerlingresultaten 

voor taal, lezen en rekenen. 

 

Om bovenstaande kernambities te kunnen realiseren is een organisatie-, leer- en ontwikkelklimaat in 

de scholen nodig, waarin kinderen en personeel zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn in het 

Koersplan 2009-2013 vijf voorwaardelijke en ondersteunende ambities vastgesteld: 

 

3. Wij hebben oog voor iedereen 

Op school komen we tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen, leraren en ouders: autonomie, 

competentie en relatie. 
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4. Ons personeel inspireert 

De leraren in de scholen zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van de aan hun zorg 

toevertrouwde leerlingen. Wij streven naar een hoge kwaliteitsstandaard voor de leraren op het terrein 

van effectieve instructie, klassenmanagement en betrokkenheid bij kinderen. 

 

5. Wij zijn ondernemend 

Onze directeuren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van het team waaraan zij leidinggeven. 

Zij zijn sterke onderwijskundige leiders en bewaken de onderwijskwaliteit. 

 

6. Ouders zijn onze partners 

Ouders zijn de natuurlijke partners in de schoolse ontwikkeling van kinderen. De schoolteams 

betrekken ouders actief bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind(eren). 

 

7. Wij houden onze kwaliteit hoog 

Wij streven naar een L&E-eigen kwaliteitssysteem, passend bij onze kernambities en ingericht op alle 

niveaus van de organisatie: leerling, leraar, groep, school, sector en bestuur. 

 

In 2011 hebben we de bovenstaande ambities geconcretiseerd en verwoord in het jaarplan 2012. De 

thema’s die de rode draad vormen in onze doelstellingen en plannen zijn hieronder opgenomen. In dit 

deel van het jaarverslag keert onderstaande schema terug als een rode draad. Hierbij is de 

hoofdstukindeling conform de organisatiegebieden van het managementmodel Instituut Nederlandse 

Kwaliteit (zie bijlage B).  

 

In dit jaarverslag veronderstellen we de informatie zoals omschreven in ons jaarplan 2012 als bekend. 

Dat betekent dat we ons in dit jaarverslag voornamelijk beperken tot de doelstellingen, activiteiten en 

resultaten die we in het jaarplan 2012 geformuleerd hebben. In elk hoofdstuk worden allereerst 

bondige algemene beschrijvingen gegeven. Vervolgens wordt samengevat de doelstellingen van het 

desbetreffende organisatiegebied gepresenteerd. Waar nodig worden aanvullingen gedaan. Tenslotte 

wordt kort en bondig per doelstelling een uitwerking van het resultaat gegeven.  

 

  

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal 
Betaalbaarheid, leefbaarheid, bereikbaarheid 

 

Onderwijs 
Benutten van talenten, kwaliteit, opbrengst gericht werken, taal en rekenen, sociale 

vaardigheden, leerlingenzorg 

Management & 

Besturing 

Efficiëntie, effectiviteit, onderwijskundig leiderschap, inrichting organisatie, 

onderwijsteams, planning en control, samenwerking 

Personeel 
Vakmanschap, professionalisering, gesprekkencyclus, verwachtingenmanagement, 

strategische personeelsplanning 

Middelen 
ICT infrastructuur, energie, huisvesting, investeringen, exploitatie 

 

 

In 2012 zijn we gestart met het uitzetten van lijnen voor de toekomst van onze organisatie. Zo zijn we 

per augustus 2012 aan de slag gegaan met vier onderwijsteams, hebben we de discussie gevoerd 

over de gewenste schoolgrootte, de effecten van krimp, de financiën per school en per leerling zijn in 

kaart gebracht, zijn we in gesprek met gemeente en schoolbesturen en zijn de 

tevredenheidonderzoeken uitgevoerd.  
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Deze zaken bieden input voor de toekomst waar we als organisatie voor staan en geven eveneens 

input voor de dialoog over de (bestuurlijke) positionering en rol van onze organisatie in de 

samenleving. Het jaar 2013 wordt hierin een belangrijk jaar. In 2013 herijken we daarom het 

strategisch beleidsplan van de sector Primair Onderwijs binnen de kaders van het Schoolbestuur L&E 

brede strategisch beleid. De focus van het strategisch beleidsplan ligt op wat we willen bereiken in de 

komende jaren. Hoe we dit willen bereiken wordt vervolgens vertaald in de school(jaar)plannen en de 

sectorspecifieke (meerjaren) jaarplannen. Onderdeel van het strategisch beleidsplan is het bijstellen 

van onze strategische doelstellingen. 

 

Waardering en tevredenheid 

Ten aanzien van de waardering en tevredenheid hadden we in 2012 de volgende doelstelling: 

 

Analyseren resultaten uit het waardering en tevredenheid onderzoek van 2011. 

 

De schoolspecifieke resultaten van het onderzoek uit 2011 zijn gebruikt voor het uitvoeren van de 

interne audits die in 2012 op de scholen zijn uitgevoerd. Een sectorbrede analyse heeft nog niet 

plaatsgevonden en is ook geen onderdeel van de analyse die uitgevoerd is door een externe partij. In 

het voorjaar van 2013 gaat deze echter wel plaatsvinden en op basis van deze analyse en de 

resultaten uit het onderzoek van oktober 2013 zullen begin 2014 streefdoelstellingen ten aanzien van 

waardering en tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel worden geformuleerd. In oktober 

2013 voeren we een nieuw waardering- en tevredenheidonderzoek uit, waarbij extra aandacht is voor 

de omschakeling naar het werken met onderwijsteams. In het onderzoek worden zowel personeel als 

ouders en leerlingen meegenomen. In het voorjaar van 2014 is het onderzoek geanalyseerd op zowel 

schoolniveau als sectorniveau. 

 

Om de systematische kwaliteitszorg binnen de gehele organisatie sterk neer te zetten wordt het 

waardering- en tevredenheidonderzoek tweejaarlijks afgenomen. 
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2.2  Primair Proces 

 

  

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal  

Onderwijs  

Management & Besturing  

Personeel  

Middelen  

 

Onderwijs is het primaire proces binnen onze organisatie. De organisatie en processen zijn daarom zo 

ingericht dat zij ondersteunend zijn aan het primaire proces en de kernambities, beschreven in het 

Koersplan 2009-2013. De beschreven resultaten en activiteiten in de hoofdstukken management & 

besturing, personeel en middelen dienen dan ook in deze context gelezen te worden. Alle activiteiten 

die we doen op deze onderdelen dragen dus bij aan het onderwijs dat we aan onze leerlingen geven. 

 

In dit hoofdstuk ligt de focus op de ontwikkeling van het leerlingaantal, de opbrengsten en resultaten 

over 2012 en kwaliteitszorg. Allereerst geven we een aantal algemene beschrijvingen (kengetallen). 

Vervolgens wordt samengevat de doelstellingen op het gebied van het primaire proces gepresenteerd. 

In het jaarplan 2012 hebben we de context waarbinnen deze doelstellingen plaatsvinden beschreven. 

Tenslotte wordt kort en bondig per doelstelling een uitwerking van het resultaat gegeven. 

 

2.2.1 Ontwikkeling leerlingaantallen 

 

Inzicht in de ontwikkeling van het aantal leerlingen is belangrijk. Het primaire proces is namelijk gericht 

op het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan deze leerlingen. 

Eveneens is het leerlingaantal één van de belangrijkste bekostigingsvariabelen in de Rijksmiddelen. In 

deze paragraaf is de ontwikkeling van het aantal leerlingen van de afgelopen jaren beschreven. In de 

risicoparagraaf (paragraaf 2.6.1) wordt de verwachte ontwikkeling in het leerlingaantal en de 

bijbehorende risico’s behandeld. 

 

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de jaren 2006 tot en met 2012 

opgenomen. Hierbij geldt dat het leerlingaantal op 1 oktober 2012 het leerlingaantal is dat aanwezig is 

in schooljaar 2012-2013. In de tabel is eveneens de ontwikkeling van het leerlingaantal van NBS De 

Sterren opgenomen. 

 

Leerlingaantal op 1 oktober 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Onderbouw PO 1060 1064 1038 1035 975 906 875 

Bovenbouw PO 1063 1057 1053 1029 1059 1066 1034 

Totaal L&E Primair Onderwijs 2123 2121 2091 2064 2034 1972 1909 

NBS De Sterren 97 84 72 73 71 67 61 

Totaal L&E (inclusief NBS De Sterren) 2220 2205 2163 2137 2105 2039 1970 

Tabel 7: Ontwikkeling leerlingaantal onderbouw en bovenbouw 2006 tot en met 2012 

 

Het leerlingaantal op 1 oktober 2012 bedraagt in totaal 1970 (inclusief NBS De Sterren). Het totaal 

aantal leerlingen daalt jaarlijks. Er is te weinig aanwas van nieuwe leerlingen om het totaal aantal 

leerlingen constant te houden.  
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Een logisch gevolg van het dalend aantal (potentiële) leerlingen in ons voedingsgebied. Ten opzichte 

van de prognose van het voorgaande jaar (2014 leerlingen op 1 oktober 2012, jaarverslag 2011) is dit 

een daling van 44 leerlingen. Deze constatering leidt tot de conclusie dat de prognoses van het PVG 

niet betrouwbaar genoeg zijn en dat dit lagere leerlingaantal ook effect heeft op onze meerjaren 

prognose. 

 

Tabel 8 geeft zicht op de ontwikkeling van de gemiddelde schoolgrootte.  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gemiddelde schoolgrootte 101 100 98 97 96 93 90 

Tabel 8:  Ontwikkeling gemiddelde schoolgrootte (incl. NBS De Sterren) 

 

Ook in deze cijfers is een dalende lijn te zien. De gemiddelde schoolgrootte is laag (90 leerlingen in 

2012) en ligt ruim onder de 145 leerlingen die in de bekostiging als grens wordt gezien van kleine 

scholen. Dit feit brengt risico’s met zich mee ten aanzien van de betaalbaarheid en de 

onderwijskwaliteit. Om hier op te anticiperen hebben we per augustus 2012 o.a. vier onderwijsteams 

ingericht en zijn we in gesprek gegaan met de vakbonden. Vanuit het gesprek met de vakbonden is de 

notitie Sociaal Plan fase 0 opgesteld. 

 

2.2.2 Ontwikkeling marktaandeel 

Op basis van de daadwerkelijk leerlingaantallen van het gehele voedingsgebied (gemeente De Marne, 

Eemsmond en Winsum) en L&E specifiek is het marktaandeel van schoolbestuur L&E berekend. 

 

Kengetallen op 1 oktober 2010 2011 2012 

Gemeente De Marne 944 902 883 

Gemeente Winsum 1.512 1.465 1439 

Gemeente Eemsmond 1.508 1.483 1443 

Totaal 3964 3850 3765 

    Totaal aantal leerlingen L&E 2105 2039 1970 

        

Marktaandeel L&E in % 53,1% 53,0% 52,3% 

Tabel 9:  Leerlingaantal en marktaandeel L&E over de periode 2009 t/m 2012  

  (bron aantal leerlingen per gemeente: www.data.duo.nl) 

 

Naast het afnemende leerlingaantal zien we ook het deelnamepercentage (marktaandeel) voor L&E 

dalen. Het marktaandeel van Schoolbestuur L&E bedraagt op 1 oktober 2010 53,1% en daalt licht 

naar 52,3% in 2012. Dit betekent dat de daling in het aantal leerlingen niet alleen wordt veroorzaakt 

door de afname van het potentiële aantal leerlingen in ons voedingsgebied, maar ook aan het verlies 

van leerlingen aan de andere denominaties. 

 

In het kalenderjaar 2012 stond het ontwikkelen van een marketingplan, in samenwerking met het 

HHC, op het programma. Het doel van dit plan is om o.a. Schoolbestuur L&E meer te profileren en het 

marktaandeel te vergroten. Dit plan is niet tot ontwikkeling gekomen, vanwege met name de invoering 

en bestendiging van de onderwijsteams en het besluit om in 2013 Schoolbestuur L&E breed de 

strategische doelstellingen te herijken. 

 

2.2.3 Doorstroom naar voortgezet onderwijs 

 

Eén van de indicatoren waarmee de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeelt is 

het advies van de scholen aan leerlingen over het vervolgonderwijs. De inspectie richt zich op de 

vraag of leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat verwacht mag worden op grond 
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van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. Dit zijn elementen waar op schoolniveau 

door leerkrachten de adviezen voor leerlingen worden gebaseerd.  

In tabel 10 is de ontwikkeling in de definitieve keuzes voor vervolgonderwijs per onderwijssoort 

weergegeven. Het betreffen alleen de leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. 

 

  
2008 2009 2010 2011 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

in % in % in % in% in% 

Vmbo 78 76 62 69 79 30% 30% 25% 29% 30% 

Vmbo tl (mavo) 69 76 65 48 41 27% 30% 26% 20% 16% 

Havo VWO, 
(Gymnasium en 

Atheneum) 111 101 120 121 140 43% 40% 49% 51% 54% 

Totaal 258 253 247 238 260 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 10:  Ontwikkeling doorstroming naar het voortgezet onderwijs 2008-2012 

 

Een groot deel van onze leerlingen stroomt door naar de Havo, het VWO of het Gymnasium. Vanaf 

2009 is verhoudingsgewijs een stijging in deze doorstroom waar te nemen. Het doorstroom 

percentages naar het havo/vwo in het schooljaar 2012-2013 (54%) ligt boven het landelijke 

percentage van 44% (bron: De staat van het onderwijs: De staat van het onderwijs ‘onderwijsverslag 

2010/2011’, april 2012). 

 

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Uitstroompercentage naar HHC 51% 47% 53% 58% 

Tabel 11: Ontwikkeling uitstroompercentage groep 8 leerlingen naar het HHC 

 

In bovenstaande tabel is de ontwikkeling van het uitstroompercentage naar het HHC van de afgelopen 

4 jaar opgenomen. Van de lichting leerlingen uit schooljaar 2011-2012 stroomt 58% uit naar 

vervolgonderwijs op het HHC. We zien een stijgende lijn vanaf het schooljaar 2009-2010. Dit heeft 

o.a. te maken met de steeds verder gaande samenwerking met het HHC en de overleggen tussen de 

scholen van het PO en het HHC. 

 

2.2.4 Ambities onderwijsresultaten 

 

Kernambities  

In het Koersplan 2009-2013 hebben we vanuit de kernambities een aantal doelen benoemd die in 

2013 behaald moeten zijn. De doelstellingen zijn mede gebaseerd op de nulmeting van de 

onderwijskundige resultaten in 2007 en 2008. Het gaat om de volgende doelen: 

1. Elke school behaalt 90-95% voldoende opbrengsten op het terrein van (voortgezet) technisch 

lezen;  

2. Elke school vergroot gericht de woordenschat van kinderen; 

3. Elke school behaalt ten minste 75% voldoende opbrengsten op het terrein van begrijpend lezen ten 

opzichte van de jaarlijks vastgestelde CITO-norm (zowel tussentijds als eindresultaten); 

4. Elke school werkt gericht aan een positieve attitude voor lezen; 

5. Elke school behaalt ten minste opbrengsten op het terrein van rekenen (en wiskunde) die 25% 

hoger liggen dan de nulmeting. 

 

In 2011 zijn deze doelen verder geconcretiseerd in einddoelen per kernvak. Tabel 12 geeft per 

kernvak de doelen, op basis van de CITO categorisering, weer. Zo zal in 2015 60% van de leerlingen 

op de DMT een score in de A of B categorie hebben en 85% van de leerlingen dient dan in de A, B of 

C categorie te scoren.  
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Met deze doelstellingen legt schoolbestuur L&E de lat hoger dan de inspectienormen. Wij zijn namelijk 

van mening dat het niet voldoende is om aan de minimumnormen van de inspectie te voldoen en dat 

van een professionele organisatie jaarlijks een aantoonbare verbetering verwacht mag worden. Vanuit 

de doelstellingengesprekken met de directeuren zijn daarom de schoolspecifieke doelstellingen op de 

kernvakken geformuleerd. Hierbij is het de doelstelling dat de tussentijdse resultaten per school 

allemaal gestegen zijn t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij een school reeds voldoet aan de einddoelen 

per kernvak. De focus zal dan liggen op het behouden van deze resultaten. Door trapsgewijs de 

tussendoelstellingen aan te geven dwingen we onszelf om te analyseren waardoor bijvoorbeeld 

bepaalde resultaten wel of niet zijn behaald en kunnen we hier op acteren (plan-do-check-act cyclus). 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de resultaten op de kernvakken weergegeven. 

 

Kernvakken Doelen AB 2015 '09 - '10 '10 - '11 ‘11 - '12 

Drie minuten toets 60% 45,33% 57,14% 63,68% 

Taal voor kleuters 60% 76,22% 78,07% 77,06% 

Woordenschat 60% 61,95% 65,64% 60,76% 

Begrijpend Lezen 60% 56,52% 64,73% 57,61% 

Rekenen voor kleuters 60% 72,73% 79,68% 72,06% 

Rekenen 60% 70,97% 73,63% 75,53% 

Spelling 60% 61,85% 66,10% 65,48% 

     Kernvakken Doelen ABC 2015 '09 - '10 '10 - '11 ‘11 - '12 

Drie minuten toets 85% 70,58% 81,32% 84,58% 

Taal voor kleuters 85% 90,24% 94,12% 91,97% 

Woordenschat 85% 85,51% 85,78% 85,30% 

Begrijpend Lezen 85% 86,74% 87,05% 85,13% 

Rekenen voor kleuters 85% 91,21% 94,39% 89,84% 

Rekenen 85% 91,69% 93,59% 92,61% 

Spelling 85% 89,90% 91,32% 89,13% 

Tabel 12: Ontwikkeling eindscores  per kernvak en per jaar 

 

Tabel 12 laat zien dat we voor vrijwel alle kernvakken positief scoren, een prestatie waar we trots op 

zijn. Op het gebied van de drie minuten toets en begrijpend lezen hebben we, evenals het voorgaande 

jaar, nog werk te doen. Voor het huidige schooljaar en het komende schooljaar wordt daarom sterk 

ingezet op deze beide kernvakken. De noodzaak is ook duidelijk bij onze leerkrachten gezien de 

scholing die ze willen gaan volgen op het gebied van begrijpend lezen. 

 

Cito scores  

In het onderstaande overzicht zijn de gewogen gemiddelde definitieve CITO scores over de afgelopen 

vier jaar opgenomen. Om de gewogen gemiddelde CITO score te berekenen zijn alle CITO scores per 

leerling opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemende leerlingen. Bij de gecorrigeerde score is 

rekening gehouden met de gewichten van de aanwezige leerlingen. Het hebben van 

gewichtenleerlingen houdt in dat er leerlingen zijn die in een achterstandssituatie opgroeien. Het CITO 

corrigeert de ruwe score van de toets voor deze gewichtenleerlingen om het mogelijk te maken 

scholen met elkaar te vergelijken. In de scores zitten alle leerlingen die meetellen in de opbrengsten. 

In uitzonderingsgevallen (strikt aan regels verbonden) mag een school een leerling buiten de telling 

houden. Dit kan onder meer te maken hebben met het intelligentieniveau van het kind of de tijd die het 

kind in de school/Nederland heeft doorgebracht. 
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landelijk gemiddelde 

ongecorrigeerd 

Score L&E 

ongecorrigeerd 

landelijk gemiddelde 

correctie LG 

Score L&E 

gecorrigeerd LG 

2012 535,1 534,5 535,3 535,1 

2011 535,1 534,7 535,3 534,7 

2010 534,9 535,1 535,2 534,9 

2009 535,0 533,4 535,2 534,0 

Tabel 13:  Ontwikkeling CITO scores 

 

De gecorrigeerde CITO score van L&E ligt, op bestuurlijk niveau, voor het schooljaar 2011-2012 rond 

het landelijke gemiddelde en is ten opzichte van de gecorrigeerde scores in de afgelopen jaren 

gestegen. Onze verwachting en streven is dat de CITO scores in het schooljaar 2012-2013 verder 

zullen stijgen, voornamelijk door het ingezette kwaliteitsverbetertraject (o.a. scholing, interne audits, 

gesprekkencyclus). 

 

2.2.5 Doelstellingen primair proces 2012 

 

In het onderstaande overzicht zijn samengevat de doelstellingen 2012 ten aanzien van het primaire 

proces weergegeven. Voor een contextrijke toelichting op deze doelstellingen verwijzen we naar het 

jaarplan 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

In 2012 vallen de vier zwakke scholen onder het basisarrangement van de inspectie. 

 

Eén van onze kernwaarden is dat resultaten tellen. Onze scholen werken aan een brede algemene 

vorming van onze leerlingen met hoge leerlingresultaten. Het ministerie beoordeelt onze scholen op 

resultaten aan de hand van acht indicatoren. Bij het opstellen van het jaarplan 2012 hadden we vier 

zwakke scholen. Met de stand van april 2013 hebben we één zeer zwakke school en twee zwakke 

scholen. In onderstaande tabel is het inspectieoordeel per school weergegeven. 

 

 

1. In 2012 vallen de vier zwakke scholen onder het basisarrangement van de inspectie; 

2. In 2012 zijn regelmatig data feedforward-bijeenkomsten op schoolniveau gehouden; 

3. In 2012 is het concept ‘kenniskring’ ingevoerd; 

4. In 2012 heeft de sectordirectie een aantal resultaatgerichte gesprekken gevoerd met de 

schooldirecteuren; 

5. In 2012 zijn de drie maandelijkse databesprekingen door de schoolteams en directeuren 

gehouden; 

6. In 2012 maakt elke school gebruik van het systeem ‘Zien’; 

7. In 2012 is de verbinding tussen groep 8 en de eerste klas van het voorgezet onderwijs 

sterker neergezet; 

8. In 2012 is voor alle leerlingen vanaf groep 6 een ontwikkelingsperspectief opgesteld; 

9. In 2012 is de rol van schoolbestuur L&E in de samenwerkingsverbanden helder en duidelijk 

beschreven; 

10. In 2012 heeft oriëntatie op de mogelijkheid van specialisatie in het zorgaanbod op een 

school/aantal scholen plaatsgevonden; 

11. In 2012 heeft scholing van IB-ers plaatsgevonden voor betere ondersteuning van vragen 

van leerkrachten; 

12. In 2012 is beleid ten aanzien van de plusklas geëvalueerd en eventueel bijgesteld; 

13. In 2012 is het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafden geïmplementeerd. 

 

 

Samenvatting doelstellingen primair proces 2012 
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School Zeer zwak Zwak Waarschuwing Attendering Basisarrangement 

Akkerwinde     X 

Brunwerd     X 

Getijden, de     X 

Holm, de X     

Jansenius de Vries     X 

Klinkenborg     X 

Kromme Akkers     X 

Lydinge  X    

Mandegoud  X    

Mathenesse     X 

Negen Wieken     X 

Octopus, de     X 

Onnema     X 

Op Wier     X 

Roodschoul     X 

Schutsluis     X 

Solte Campe     X 

Sterren, de     X 

Tiggeldobbe     X 

Usquert     X 

Weerborg     X 

Wierde, de     X 

Tabel 14: Inspectieoordeel per school 

 

In de onderstaande tabel geven we aan wat de verwachtingen zijn ten aanzien van deze scholen die 

niet onder het ‘basisarrangement’ vallen. 

 

De Holm De Holm heeft de beoordeling zeer zwak van de inspectie ontvangen. Er is 

een verbeterplan gemaakt en dat wordt uitgevoerd. Dit verbeterplan is 

vastgesteld door de MR. In het plan zijn maatregelen opgenomen rondom 

kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, inzet op alle 

kwaliteitsindicatoren en extra aanschaf van materialen. 

Lydinge De Lydinge scoort op alle onderdelen voldoende, behalve op de 

eindopbrengsten. De Lydinge is een kleine school, waardoor de 

eindopbrengsten afhankelijk zijn van een paar leerlingen. 

Mandegoud In januari 2013 is geconstateerd dat de Mandegoud het oordeel zwak ontvangt 

van de inspectie. Er is een verbeterplan opgesteld om de resultaten te 

verhogen. 

Tabel 15: Verwachtingen ten aanzien van scholen die niet onder het basistoezicht vallen 
 
Om de kernambities en voorwaardelijke ambities, zoals omschreven in het Koersplan 2009-2013, te 

verwezenlijken en om onze scholen minimaal onder het basisarrangement te laten vallen is het van 

belang om te investeren in taal, lezen en rekenen. Goed taal- lees- en rekenonderwijs vormt in onze 

optiek namelijk de basis van het cognitieve proces. Hierdoor worden de ontwikkelingskansen voor 

kinderen in het onderwijs en in de samenleving groter. De integratie van de basisvaardigheden taal, 

lezen en rekenen/wiskunde vindt in steeds meerdere mate plaats in ons totale onderwijsaanbod. In 

2012 hebben we extra geïnvesteerd om de activiteiten op het gebied van taal en rekenen voort te 

zetten. Zo hebben we een externe deskundige op het gebied van onderwijs ingehuurd, is een extra 

impuls gegeven op scholing en heeft extra inzet van onderwijzend personeel plaatsgevonden. 
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Daarnaast is voor taal een evidence based methode aangeschaft. Een deel van deze extra 

investeringen hebben we gefinancierd vanuit de Prestatiebox PO. 

 

Per 2012 is uitwisseling van expertise tussen de scholen vormgegeven via kenniskringen. 

 

Kenniskringen zijn kleine groepen professionals die zich in de praktijk bezighouden met een 

gemeenschappelijk thema. Het doel hiervan is om op deze wijze kennis en vaardigheden te genereren 

welke ingezet en overgebracht kunnen worden binnen de gehele L&E organisatie. De volgende 

kenniskringen zijn reeds gestart: 

- Klassenmanagement met 3 combigroepen 

- Interne begeleiders met daarin diverse sub-kringen die werken aan: 

het schrijven van groepsplannen, het schrijven van eigen leerlijnen en het inrichten van een 

klassenmap/ administratie 

- Directe Instructie Model bij kleuters 

- ICT (uitwisseling materiaal, database) 

- Hoogbegaafdheid 

 

Per 2012 voert de sectordirectie resultaatgerichte gesprekken met de directeuren. 

 

In onderstaande figuur is het dynamische proces van kwaliteitszorg schematisch weergegeven. Het 

betreft hier een versimpelde versie van onze lijnorganisatie. De dynamiek in ons kwaliteitszorg 

systeem maakt dat we jaarlijks nagaan of het kwaliteitshandboek aangepast en/of aangevuld dient te 

worden.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figuur 2: Proces kwaliteitszorg binnen onze lijnorganisatie (versimpelde versie) 
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Aan het kwaliteitszorgsysteem zijn in het schooljaar 2011-2012 de resultaatgerichte gesprekken en 

beoordelingsgesprekken toegevoegd. In het schooljaar 2011-2012 hebben acht formele gesprekken 

tussen de sectordirectie en de schooldirecteuren plaatsgevonden. Het zijn doelstellinggesprekken, 

voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. In het schooljaar 

2012-2013 is deze succesvolle gesprekkencyclus doorgezet. De gesprekken worden nu, vanwege de 

invoering van de onderwijsteams per augustus 2012, gevoerd tussen de sectordirectie en de 

onderwijsteam directeuren. 

 

In 2012 zijn regelmatig data feedforward-bijeenkomsten op schoolniveau gehouden. 

 

Onder data feedforward verstaan we de systematiek waarbij we op basis van analyse van resultaten 

en ontwikkelingen bespreken wat we moeten doen om de gewenste resultaten te behalen. Binnen alle 

schoolteams zijn dit jaar minimaal twee van dergelijke bijeenkomsten geweest, waarin specifiek 

aandacht is geweest voor taal en rekenen. De datamuur is hierbij een gezamenlijk middel om te kijken 

naar de resultaten per school. Via de dialoog over deze resultaten worden vervolgacties bepaald om 

zodoende de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 

 

Per 2012 voeren schoolteams en directeuren databesprekingen. 

 

De databesprekingen tussen de schoolteams en de directeuren vindt minimaal tweemaal per jaar 

plaats en heeft plaatsgevonden in de periode januari tot en met februari 2012, vanwege de resultaten 

op de middentoetsen en in de periode juni tot en met juli 2012, vanwege de resultaten op de 

eindtoetsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de datamuur. 

 

In 2012 maakt elke school gebruik van het systeem ‘Zien’. 

 

Opbrengstgericht werken gaat niet alleen over harde resultaten, maar ook over de ontwikkeling van de 

sociale vaardigheden van onze leerlingen. De vorming van het kind in algemene en brede zin houdt in 

onze optiek niet alleen de cognitieve ontwikkeling in, maar juist ook de ontwikkelingsbehoefte van 

(sociale) competenties van het kind (zie onze kernambities). Om zicht te krijgen op de sociaal-

emotionele ontwikkeling van onze leerlingen hebben we in 2011 het instrument Zien aangeschaft. In 

2012 zijn de IB’ers geschoold in het werken met Zien en instrueren zij volgens het ‘train de trainer’ 

principe de schoolteams in het gebruik van Zien.  

 

Per augustus 2012 is het implementatietraject van het instrument echt van start gegaan. Per 

schooljaar 2014-2015 is het systeem volledig geïntegreerd in onze scholen. 

 

In 2012 is de verbinding tussen groep 8 en de eerste klas van het voorgezet onderwijs 

verbeterd. 

 

De geconcretiseerde doelstellingen op de kernvakken hebben als gevolg dat afstemming tussen de 

verschillende leerjaren versterkt moet worden. In 2012 lag hierbij de focus niet alleen op de 

aanwezigheid van dezelfde methodes, maar onder andere ook op het (inhoudelijk) gebruik van de 

methodes, de overdracht van leerlingen naar de volgende leerkracht en de tussentijdse 

evaluatiemomenten binnen de schoolteams. Voor de verbinding tussen het Primair Onderwijs en het 

Het Hogeland College (HHC) is een aantal bijeenkomsten geweest die in het teken stonden van 

ontmoeting en uitwisseling van informatie. Daarbij is een aantal groep 8 leerkrachten op bezoek 

geweest bij het HHC. In het schooljaar 2012-2013 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten in de planning 

over o.a. L&E breed beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid en de doorlopende lijnen. 

 

Naast aandacht voor de doorlopende leerlijn nemen, vanuit het project Onderwijs Ondersteunende 

Organisatie, het PO en het HHC deel in de landelijke pilot OSO (Overstapservice Onderwijs).  
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Deze pilot heeft ten doel om de digitale uitwisseling van de leerlingdossiers (overstapdossiers) zo 

efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. 

 
In 2012 is voor alle leerlingen vanaf groep 6 een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

 

In het kader van de doorlopende leerlijn hadden we in onze notitie ‘Visie op Zorg’ ten doel gesteld om 

voor alle leerlingen vanaf groep 6 een ontwikkelperspectief op te stellen. Op deze doelstelling zijn we 

terug gekomen, omdat we in de praktijk zien dat het hebben van allemaal individuele leerlijnen niet 

wenselijk is voor zowel de leerling als voor de leerkracht. We willen zoveel mogelijk dat kinderen het 

‘normale’ programma van de basisschool doorlopen en afronden. Bij leerlingen die extra zorg nodig 

hebben (onder- of bovenpresteerders) wordt wel een individueel ontwikkelperspectief opgesteld. In 

groep 8 krijgt elke leerling de NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), een 

intelligentietoets die het ontwikkel perspectief van leerlingen laat zien en die ondersteunend is aan de 

schoolkeuze van de leerlingen van groep 8. 

 

In 2012 is de rol van schoolbestuur L&E in de samenwerkingsverbanden helder en duidelijk 

beschreven. 

 

De ontwikkelingen in Passend Onderwijs zijn afgeremd door het ministerie. De belangrijkste wettelijke 

mijlpalen binnen de twee jarige invoeringstraject van Passend Onderwijs zijn:  

 uiterlijk 1 november 2013: oprichting van de nieuwe rechtspersoon van het 

samenwerkingsverband 

 uiterlijk 1 mei 2014: indienen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband  

 uiterlijk 1 augustus 2014: effectuering van passend onderwijs 

We participeren daarom in het huidige samenwerkingsverband.  

 

In 2012 heeft oriëntatie op de mogelijkheid van specialisatie in het zorgaanbod op een 

school/aantal scholen plaatsgevonden. 

 

We hebben de huidige mogelijkheden van specialisatie in het zorgaanbod van onze scholen in kaart 

gebracht. Er zijn op dit moment weinig scholen in staat om zich te specialiseren op een bepaald 

zorggebied. Hier zullen we in het schooljaar 2013-2014 een ontwikkelingslag op moeten slaan. Op alle 

scholen is reeds een schoolondersteuningsprofiel (SOP) aanwezig.  

 
In 2012 heeft scholing van IB-ers plaatsgevonden voor betere ondersteuning van vragen van 

leerkrachten. 

 

In het afgelopen jaar hebben we de verdere professionalisering van de IB functie voortgezet. Met elke 

IB’er is gesproken over verdergaande ontwikkeling en zijn afspraken over scholing gemaakt. De 

voorwaarde hierbij is dat alle IB’ers scholing volgen of hebben gevolgd op HBO+ niveau. We hanteren 

nog steeds de doelstelling dat in 2014 tenminste 80% van de ondersteuningsvragen van leerkrachten 

worden beantwoord door IB’ers. Door middel van de scholing voor IB’ers zijn we op de goede weg. Bij 

ondersteuningsvragen wordt eerst de IB’er ingeschakeld. Heeft deze hulp nodig dan wordt het 

‘probleem’ intern voorgelegd aan de zorgmakelaar. De zorgmakelaar zoekt vervolgens naar kennis en 

ervaring binnen of buiten de organisatie om deze ondersteuningsvraag op te lossen. Door deze 

werkwijze zijn er zo’n 50% minder ondersteuningsvragen extern weggezet. Dit heeft geleid tot een 

besparing van zo’n € 50.000 op de externe schoolbegeleiding. De IB’ers verzorgen eveneens training 

on the job, analyseren de resultaten en zullen in de toekomst zelf de interne audits uit gaan voeren 

binnen de onderwijsteams. Door de huidige manier van werken vindt veel uitwisseling van expertise 

plaats tussen de personeelsleden.  
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Met de hierboven staande ontwikkelingen geven we dus een forse impuls aan de professionaliteit van 

onze personeelsleden, aan de bestendiging van de onderwijsteams en vooral aan het geven van 

passende zorg aan onze leerlingen. 

 

In 2012 is beleid ten aanzien van de plusklas geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

 

In juni 2012 hebben de stuurgroep, het DOPO en de GMR het beleid ten aanzien van 

hoogbegaafdheid geëvalueerd en bestendigd in herijkt hoogbegaafdheidbeleid. In dit plan hebben we 

onder andere onze visie op hoogbegaafdheid, de gehanteerde uitgangspunten, de doelstellingen en 

de werkwijze ten aanzien van hoogbegaafdheid verwoord. Eén van de concrete maatregelen vanuit 

het beleid is dat we per schooljaar 2012-2013 een pluskast voor kleuters hebben ingericht (inrichting 

per onderwijsteam) en een plusklas voor leerlingen groep 3 t/m 5 (één klas voor alle scholen) zijn 

gestart, naast de al bestaande plusklas voor leerlingen in groep 6 t/m 8 (één klas voor alle scholen). 

Met deze maatregelen richten we ons nog meer op de begeleiding van het hoogbegaafde kind in de 

eigen school. Met behulp van de plusklas leerkrachten en de zorgmakelaars vergroten we de 

ontwikkelingskansen voor de desbetreffende leerlingen en bieden we betere ondersteuning aan de 

scholen. 

 

In 2012 is het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafden geïmplementeerd. 

 

Per schooljaar 2012-2013 is het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) operationeel. 

Dit is een interactief instrument dat ondersteunt bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. In  

dit web-based computerprogramma zijn vier fasen van leerlingbegeleiding opgenomen:  

 Signalering 

 Diagnostiek 

 Leerlingbegeleiding 

 Evaluatie 

Uitgaande van handelingsgerichte procesdiagnostiek wordt ook de signalering voor hoogbegaafde 

leerlingen opgenomen in het cyclisch proces van de planmatige zorg. De signaleringsmomenten zijn 

daarom ook vastgelegd op de toetskalender. 
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2.3  Management en besturing 

 

  

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal  

Onderwijs  

Management & Besturing  

Personeel  

Middelen  

 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de managementprocessen en besturing binnen schoolbestuur L&E, sector 

Primair Onderwijs, is geregeld. Zoals we hebben beschreven in figuur 2 wordt binnen de gehele 

organisatie cyclisch gewerkt (pdca-cyclus) en is de organisatie dusdanig ingericht dat zij op een zo 

effectief en efficiënt mogelijke wijze bijdraagt aan onze kernwaarden en het hiermee samenhangende 

primaire proces. Allereerst presenteren we in dit hoofdstuk de inrichting van onze organisatie. 

Vervolgens wordt samengevat de doelstellingen op het gebied van management & besturing 

gepresenteerd. In het jaarplan 2012 hebben we de context waarbinnen deze doelstellingen 

plaatsvinden beschreven. Tenslotte wordt kort en bondig per doelstelling een uitwerking van het 

resultaat gegeven. 

 

2.3.1  Inrichting organisatie 

 

Om zicht te krijgen op de bestuurlijke inrichting van schoolbestuur L&E sector Primair Onderwijs is in 

onderstaande figuur het organigram toegevoegd. Het betreft hier de interne inrichting van sector 

Primair Onderwijs L&E en niet het gehele schoolbestuur L&E met zijn interne en externe stakeholders. 

 

Sectordirectie

Directeuren onderwijsteam

GMR

Schoolteams 
(leerkracht, locatiecoördinatoren, onderwijsbegeleider, 

onderwijsexpert, administratieve kracht)

MR-en

Stafbureau

Hiërarchische relatie Ondersteuningslijn Advies en/of instemmingsrelatie

Stuurgroep 

 

Figuur 3: Organigram sector Primair Onderwijs L&E per augustus 2012 
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Het uitgangspunt van de bovenschoolse structuur is het streven naar een efficiënte, effectieve en 

krachtige bureau-organisatie. De organisatorische administratieve inbedding van onze 

scholenorganisatie moet transparant en goed op orde zijn. Door de landelijke ontwikkeling waarbij de 

onderwijsinspectie het schoolbestuur aanspreekt op zijn onderwijskwaliteit en door de huidige 

financiële druk zijn er in de  bovenschoolse organisatie nieuwe aanvullende accenten gelegd. Op 

bovenschools niveau is grotere nadruk en verantwoordelijkheid komen te liggen op het richtinggevend 

onderwijskundig en financieel beleid en de uitvoering en kwaliteitsbewaking hiervan. Op deze wijze 

werd getracht de scholen zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve lasten. Met de invoering 

van de onderwijsteams per augustus 2012 heeft een verschuiving in de administratieve last 

plaatsgevonden. Op zowel bovenschools als onderwijsteam niveau is specialisatie aanwezig op het 

gebied van administratieve werkzaamheden. 

 

De sectordirecteur Primair Onderwijs geeft samen met de adjunct-sectordirecteur leiding aan de 

scholenorganisatie. Zij worden daarbij ondersteund door medewerkers op het gebied van financiën, 

personeelszaken, secretariële zaken, administratieve zaken en eventueel (adhoc) andere 

ondersteuning. Het stafbureau is hiermee eveneens faciliterend aan de scholen. 

 

2.3.2 Doelstellingen management en besturing 2012 

 

In het onderstaande overzicht zijn samengevat de doelstellingen 2012 ten aanzien van management 

en besturing weergegeven. Voor een contextrijke toelichting op deze doelstellingen verwijzen we naar 

het jaarplan 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 zijn samenwerkingsmogelijkheden met andere schoolbesturen onderzocht. 

 

De resultaten op het gebied van deze bestuurlijke doelstelling zijn beschreven in hoofdstuk 1.6.  

  

Samenvatting doelstellingen management en besturing 2012  

1. In 2012 zijn samenwerkingsmogelijkheden met andere schoolbesturen onderzocht; 

2. In 2012 zijn de eerste stappen gezet in de vorming van onderwijsteams; 

3. In 2012 heeft de formele openstelling van de functie en benoemingsprocedure van 

onderwijsteam-directeur plaatsgevonden; 

4. In 2012 zijn de functieprofielen van de (bovenschoolse) IB-er, de locatiecoördinator en de 

(onderwijsteam) directeur beschreven en vastgelegd; 

5. In 2012 zijn op basis van de functieprofielen selectie- en opleidingstrajecten gestart; 

6. In 2012 is het proceshandboek administratieve organisatie & interne controle beschreven en 

vastgelegd; 

7. In 2012 is de samenwerking met Het Hogeland College geïntensiveerd op de onderwerpen; 

doorlopende leerlijn, plusklas en doorstroom van leerlingen; 

8. In 2012 heeft de sectordirectie zich gebogen over het eindrapport van het experiment 

‘geïntegreerde kindvoorziening’; 

9. In 2012 is de situatie rondom het sleutelexperiment in Wehe den Hoorn uitgekristalliseerd en 

zijn vervolgacties vastgesteld. 
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In 2012 zijn de eerste stappen gezet in de vorming van onderwijsteams. 

 

Per augustus 2012 zijn de onderwijsteams van start gegaan. In bijlage C is een overzicht van de 

geformeerde onderwijsteams opgenomen. Het schooljaar 2012-2013 is dus het eerste jaar waarin de 

onderwijsteams draaien. Zoals bij elke verandering is het noodzakelijk om na te gaan of het loopt 

zoals het moet lopen. Deze evaluatie is eveneens nodig om aan te kunnen tonen dat de 

implementatie van onderwijsteams een positief effect heeft op thema’s als bereikbaarheid, 

betaalbaarheid en onderwijskwaliteit. Zoals eerder vermeld wordt in het najaar van 2013 een 

waardering- en tevredenheidonderzoek uitgevoerd waarbij extra aandacht is voor het werken in en 

met onderwijsteams.  

 

Door nauwere samenwerking tussen de scholen en door overkoepelend management verwachten we 

een positieve ontwikkeling van de kwaliteit van ons personeel, kennisuitwisseling tussen de 

schoolteams, gezamenlijke scholing, minder werkdruk en uiteindelijk een hogere kwaliteit van ons 

onderwijs. Het hanteren van kenniskringen en de implementatie van ICT infrastructuur (zie hoofdstuk 

2.2.5) zijn hier ook belangrijke pijlers in. De basis van onze schoolorganisatiestructuur is hiermee niet 

langer meer de fysieke school, maar het schooloverstijgende onderwijsteam. Begin 2012 is het 

onderstaande functiebouwwerk van een onderwijsteam vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Schema functiebouwwerk onderwijsteam 

 

In 2012 heeft de formele openstelling van de functie en benoemingsprocedure van 

onderwijsteam-directeur plaatsgevonden. 

 

Het functieprofiel van de onderwijsteam directeur is in het begin van 2012 vastgesteld. Vervolgens zijn 

de vacatures opengesteld. Daarbij heeft de sectordirectie een aantal kandidaten voorgedragen. In 

overleg met de GMR is een benoemingsprocedure opgesteld. Alle betrokken MR-en hebben zitting 

genomen in de benoemingsadviescommissie. Alle voorgestelde kandidaten zijn unaniem benoemd. 

 

 
In 2012 zijn de functieprofielen van de (bovenschoolse) IB’er, de locatiecoördinator en de 

onderwijsteam directeur beschreven en vastgelegd. 

 

De functieprofielen van de IB’er, de onderwijsexpert en de onderwijsteam directeur zijn beschreven en 

vastgelegd. 

 

  

DB 

Onderwijsteamdirecteur 

LA 

Leerkracht 

Administratieve kracht LB 

Locatiecoördinator 

Onderwijsbegeleider 

Onderwijsexpert 
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In 2012 zijn op basis van de functieprofielen selectie- en opleidingstrajecten gestart. 

 

Op basis van de behoeften van de locatiecoördinatoren en de noodzakelijke scholing die de functie 

met zich meebrengt is er een scholingsprogramma opgesteld. Alle nieuwe locatiecoördinatoren 

hebben eind 2012 de basistraining voor locatiecoördinatoren afgerond. Per februari 2013 volgen alle 

locatiecoördinatoren de ‘onderhoud- en verdiepingstraining’ op deze basistraining. Aan het einde van 

deze training vindt er een proeve van bekwaamheid plaats. In overleg kunnen ook aanvullende 

scholingsmogelijkheden besproken worden. 

De onderwijsteam directeuren zijn in oktober 2012 gestart met een scholingsprogramma, waarin in 

2012 met name onderwerpen als gespreksvoering, dossiermanagement en onderwijskundig 

leiderschap aan de orde zijn geweest. 

 

In 2012 hebben de onderwijsteam directeuren en de sectordirectie zich georiënteerd op de 

vormgeving van onderwijskundig leiderschap en de ontwikkeling van de onderwijsprocessen binnen 

L&E. Met de inzet op taalonderwijs, rekenonderwijs, opbrengstgericht werken, onderwijsteams, 

professionalisering personeel etc. zijn hier al mooie stappen in gezet. In 2012 zijn de onderwijsteam 

directeuren en de sectordirectie op een studiereis naar Canada geweest. In het streven naar het 

geven van goed onderwijs bewandelen wij vergelijkbare wegen zoals de verantwoordelijken in 

Canada dit doen. Op deze wegen zijn zij een aantal stappen verder dan wij. We hebben gekeken naar 

succesfactoren en belemmeringen, hebben geleerd van elkaar, hebben de binding in de directie 

versterkt en hebben ideeën opgedaan om onze eigen koers te versterken. 

 

In 2012 is het proceshandboek administratieve organisatie & interne controle beschreven en 

vastgelegd. 

 

Binnen Schoolbestuur L&E wordt de planning en control cyclus ingezet als besturingsmechanisme. 

Planning en control definiëren we als alle activiteiten die in een bepaalde periode moeten gebeuren 

(planning), de informatie over deze activiteiten (vastgelegd in de diverse instrumenten) en de 

eventueel benodigde bijsturing hierop (control). Dit cyclisch werken sluit aan bij ons 

kwaliteitszorgsysteem en de opbrengstgerichte manier van werken binnen onze organisatie.  

 

Gehanteerde instrumenten van planning en control zijn onder andere het Koersplan 2009-2013, de 

schoolplannen, de meerjarenbegroting, het (school) jaarplan en begroting, de integrale management 

rapportages, het jaarverslag met de jaarrekening, de uitputtingsoverzichten en de groepsjaarplannen. 

Al deze instrumenten hebben onderlinge samenhang. 

 

In april is gestart met het project Onderwijs Ondersteunende Organisatie (OOO). Met dit project 

onderzoeken we met elkaar hoe onze onderwijs ondersteunende werkzaamheden georganiseerd zijn, 

of verbeteringen mogelijk zijn en of op sommige gebieden meerwaarde te halen is uit samenwerking 

tussen L&E Primair Onderwijs en het Het Hogeland College.  

 
De volgende resultaten hebben we gerealiseerd of zijn nog in ontwikkeling in 2013: 

 Het gezamenlijk opzetten van L&E breed archiveringsbeleid; 

 Start ICT scan voor de gehele L&E organisatie; 

 Deelname in de landelijke pilot OSO (Overstapservice Onderwijs). Deze heeft ten doel om de 

digitale uitwisseling van de leerlingdossiers (overstapdossiers) zo efficiënt en effectief mogelijk 

te laten verlopen; 

 Er is gestart met gezamenlijke contractbeheer en een aantal contracten wordt reeds samen 

aangegaan, zodat grotere kortingen kunnen worden bedongen; 

 Het gewenste proces ten aanzien van de schoolbankrekeningen is in kaart gebracht en wordt 

in 2013 verder uitgevoerd; 
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 Er is in kaart gebracht waar de kennis en kunde binnen de organisatie ligt; 

 Sectoroverstijgend vinden initiatieven plaats tot het verbeteren van de werkzaamheden, 

waarbij de focus zowel gericht is op de eigen werkzaamheden als op de bestuursbrede 

werkzaamheden. 

 In de projectgroep is in 2012 een format ontwikkeld waarin duidelijk is gemaakt wie op welke 

laag van de organisatie, welke informatie (indicatoren), op welke wijze en wanneer nodig 

heeft. In 2013 zal in samenwerking met ons administratie- en advieskantoor OSG een pilot 

gedraaid worden met een digitaal systeem dat geautomatiseerd gegevens verzamelt uit 

verschillende systemen en deze gegevens omzet naar managementinformatie. Deze 

managementinformatie kunnen we vervolgens analyseren en gebruiken om besluiten te 

nemen ten aanzien van de (strategische) doelstellingen van onze organisatie.  

 

In 2012 is de samenwerking met Het Hogeland College geïntensiveerd op de onderwerpen; 

doorlopende leerlijn, plusklas en doorstroom van leerlingen. 

 

In hoofdstuk 2.2.5 hebben we reeds uitvoerig aandacht besteedt aan de samenwerking met het HHC. 

Aanvullend op het voorgenoemde hebben een aantal leerkrachten van groep 8 het HHC bezocht en 

hebben een aantal van onze personeelsleden zitting gehad in het PO/VO overleg. Vanuit dit PO/VO 

overleg is er een tweetal thema bijeenkomsten geïnitieerd. Tijdens de eerste thema bijeenkomst is 

kennis uitgewisseld over opbrengstgericht werken en het in beeld brengen van opbrengsten. Deze 

kennisuitwisseling vond plaats tussen personeel van zowel het HHC als van de PO scholen van L&E. 

De tweede thema bijeenkomst was voor het HHC en alle PO scholen in de regio. In deze bijeenkomst 

hebben we ons gericht op de leerlingen en op welke wijze we onderwijs geven aan deze leerlingen. 

Beide bijeenkomsten werden als zeer positief ervaren. 

 
In 2012 heeft de sectordirectie zich gebogen over het eindrapport van het experiment 

‘geïntegreerde kindvoorziening’. 

 

We betrekken de eindrapportage in de overleggen met de gemeente over geïntegreerde 

kindvoorzieningen. Daarnaast nemen we de uitkomsten van het rapport mee in de samenwerking met 

andere schoolbesturen, onder andere in het “Alberda” overleg. 

 
In 2012 is de situatie rondom het sleutelexperiment in Wehe-den Hoorn uitgekristalliseerd en 

zijn vervolgacties vastgesteld. 

 

De Weerborg gaat per augustus 2013 samen met de Katholieke basisschool Sint Jozef. Formeel 

gezien fuseert De Weerborg met Sint Jozef, waarbij het Katholieke onderwijsbestuur de school onder 

haar hoede neemt. Als schoolbestuur houden we wel bemoeienis met het onderwijs in Wehe-den 

Hoorn. 
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2.4 Personeel 
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Onderwijs geven op een kleine school is onderwijskundige topsport. Topsport omdat we de eervolle 

opdracht hebben om kinderen het beste te bieden. Dit doen we binnen een context waarin dit steeds 

moeilijker wordt. Onder andere ontwikkelingen op het onderwijskundige vlak, de resultaatgerichte 

vraag vanuit de samenleving en het hebben van veel kleine scholen zorgen voor extra druk op onze 

leerkrachten om te presteren. Als werkgever hebben we de plicht om onze leerkrachten zo uit te 

rusten dat zij onderwijskundige topsport kunnen bedrijven en zo kunnen voldoen aan de vraag vanuit 

de veranderende context. In 2012 zijn we gestart om deze aansluiting te creëren.  

 

Het voeren van de gesprekken uit de gesprekkencyclus, de gevolgde scholing, de implementatie van 

kenniskringen etc. zijn zaken die in 2012 hebben bijdragen aan een verbeterde toerusting van ons 

personeel. Hierdoor kunnen we beter voldoen aan de vraag vanuit de veranderende context en zijn 

we beter in staat om onze ambities te realiseren. 

 

In dit hoofdstuk geven we allereerst een aantal algemene beschrijvingen (kengetallen). Vervolgens 

wordt samengevat de doelstellingen op het gebied van personeel gepresenteerd. In het jaarplan 2012 

hebben we de context waarbinnen deze doelstellingen plaatsvinden beschreven. Tenslotte wordt kort 

en bondig per doelstelling een uitwerking van het resultaat gegeven. 

 

2.4.1 Personele kengetallen 

 

In deze paragraaf beschrijven we een aantal personele kengetallen en geven we de ontwikkeling van 

deze kengetallen weer. 

 

Formatieve inzet per functiecategorie, per leeftijdscategorie en per geslacht 

In onderstaande tabellen is de leeftijdsopbouw van de personeelsleden binnen de sector Primair 

Onderwijs opgenomen (exclusief vervangingen en inclusief bruto factoren). In de tabellen is eveneens 

een verdeling naar geslacht en naar functiecategorie gemaakt over de afgelopen jaren. Tevens is in 

tabel 18 het aantal leerlingen per fulltime-equivalent (fte) functiecategorie opgenomen om de 

ontwikkeling van het aantal fte te verduidelijken. In de tabellen is zowel personeel in vaste dienst als 

personeel met een tijdelijke aanstelling opgenomen. De peildatum van de weergegeven kengetallen is 

31 december. In de personele getallen is de inzet van de locatiecoördinator en de onderwijsteam 

directeur van NBS de Sterren deels meegenomen. Zowel de locatiecoördinator als de onderwijsteam 

directeur staat op de loonlijst van sector Primair Onderwijs, maar worden respectievelijk voor de helft 

(0,5 fte) en één zevende deel van de loonkosten en formatie verantwoord in de jaarrekening van 

Schoolbestuur L&E Uithuizermeeden en Godlinze. 
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  31-dec-07 31-dec-08 31-dec-09 31-dec-10 31-dec-11 31-dec-12 

DIR 15,47 16,47 15,97 11,89 12,12 10,12 

OP 131,45 127,17 126,16 123,57 122,45 120,18 

OOP 5,58 6,01 6,01 5,23 5,55 5,90 

Totaal 152,50 149,66 148,15 140,69 140,12 136,20 

Tabel 16:  Ontwikkeling formatie 2007-2012 per functiecategorie (peildatum 31 december) 

 

Tabel 16 laat op totaal niveau jaarlijks een daling in de formatieve inzet zien. Deze daling is ook 

noodzakelijk gezien de ontwikkeling van ons leerlingaantal. In de afname van de directieformatie is de 

ontwikkeling van de onderwijsteams waar te nemen. Wanneer we naar het functiebouwwerk (inclusief 

NBS De Sterren) kijken zien we de volgende formatieverdeling: 

- 6 fte directie, waarvan 2 fte sectordirectie en 4 fte onderwijsteam directeuren. Dit is 4,2% van het 

totale personeelsbestand. Landelijk bedraagt dit percentage directie 8,6% (bron: www.data.duo.nl, 

peildatum 1 oktober 2011); 

- 5,90 fte administratieve ondersteuning, is 4,2% van het totale personeelsbestand. Landelijk 

bedraagt dit percentage 11,2% (bron: www.data.duo.nl, peildatum 1 oktober 2011); 

- 129,39 fte leerkrachtfuncties, is 91,6% van het totale personeelsbestand. Landelijk bedraagt dit 

percentage 80,3% (bron: www.data.duo.nl, peildatum 1 oktober 2011). 

 

Het verschil in de directieformatie uit tabel 16 met de bovenstaande beschrijving is gelegen in het feit 

dat niet alle directeuren de rol van onderwijsteam directeur of sectordirectie vervullen. Zij vervullen 

namelijk de rol van locatiecoördinator (zie figuur 4, hoofdstuk 2.3.2). 

 

Leeftijd Man % man   Vrouw % vrouw   TOTAAL Procentueel  % 2011  % 2010 

0-24 0,00 0%   1,10 1%   1,10 0,8% 1% 2% 

25-34 4,52 16%   19,87 17%   24,39 17,9% 21% 21% 

35-44 3,85 14%   23,64 21%   27,50 20,2% 16% 18% 

45-54 3,00 11%   34,74 31%   37,74 27,7% 31% 32% 

55-59 13,08 48%   27,10 24%   40,19 29,5% 25% 21% 

> 59 1,22 4%   4,06 4%   5,28 3,9% 5% 6% 

Totaal 25,68 93%   110,52 97%   136,20 100,0% 100% 100% 

Tabel 17:  Overzicht formatie per leeftijd en geslacht (peildatum 31 december) 

 

Uit tabel 17 kunnen we concluderen dat in ons personeelsbestand het zwaartepunt ligt pij personeel 

vanaf 45 jaar met een uitschieter tussen de leeftijd van 55 en 59 jaar. Op basis van natuurlijk verloop 

zal ruim 34% van ons huidige personeelsbestand in de komende 10 jaar de organisatie verlaten. 

Eveneens kunnen we constateren dat in de komende jaren 10 jaren het grootste gedeelte van onze 

mannelijke personeelsleden de organisatie gaat verlaten. 

 

Ratio’s per LL 31-dec-07 31-dec-08 31-dec-09 31-dec-10 31-dec-11 31-dec-12 

DIR 133,43 125,33 129,25 173,65 162,69 188,68 

OP 15,70 16,23 16,36 16,70 16,10 15,88 

OOP 370,08 343,36 343,36 394,79 355,14 323,61 

Tabel 18:  Ontwikkeling ratio aantal leerlingen per functiecategorie (peildatum 31 december) 

 

Het aantal leerlingen per fte OP fluctueert tussen de 15,7 en 15,9. Vanaf 2009 is een sterke stijging in 

de ratio aantal leerlingen per fte directie. Deze ontwikkeling heeft te maken met de inzet van 

meerscholige directeuren. In deze ratio’s zijn de voormalige schooldirecteuren die nu de rol als 

locatiecoördinatoren vervullen opgenomen onder de categorie directie. 

 

  

http://www.data.duo.nl/
http://www.data.duo.nl/
http://www.data.duo.nl/
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Verwachte uitstroom in de komende vijf jaren in aantallen fte 

Om zicht te krijgen op de hoeveelheid uitstromende formatie in de komende jaren door natuurlijk 

verloop is in tabel 19 de verwachte uitstroom in de komende vijf jaren opgenomen. Hierin is een 

scheiding gemaakt in twee groepen personeelsleden. Voor personeelsleden die voor 1950 geboren 

zijn geldt dat zij nog gebruik kunnen maken van de FPU-regeling. De verwachting is dat zij gemiddeld 

op 63-jarige leeftijd met FPU gaan. Voor de personeelsleden die na 1949 geboren zijn geldt het ABP-

keuzepensioen. Hiervoor is de verwachting dat zij op 65-jarige leeftijd uitstromen.  

Gezien het feit dat in het personeelsbestand voor 2013 een aantal personen reeds ouders zijn dan 63 

jaar is het de verwachting dat zij in 2013 uitstromen. In 2014 wordt door de wijziging in de 

pensioenregeling geen uitstroom verwacht. 

Categorie 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Uitstroom 

t/m 2020 

OP 1,13 0,00 2,30 0,00 0,99 

 

24,45 

OOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,38 

DIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

 

6,02 

Totaal 1,13 0,00 2,30 0,00 1,85 

 

30,85 

Tabel 19:  Verwachte uitstroom per functiecategorie per jaar 

 

In de komende vijf jaar is, op basis van de gekozen uitgangspunten, een natuurlijk verloop van 4,4 fte 

in het onderwijzend personeel te verwachten. Gezien de geprognosticeerde daling van het 

leerlingaantal zal in het allocatieproces rekening gehouden worden met de verwachte uitstroom. 

Blikken we verder vooruit dan zien we dat tot en met 2020 in totaal 30,85 fte uitstroomt vanwege 

natuurlijk verloop. 

 

Aantal fte per functieschaal 

In het onderstaande schema is het aantal fte per functieschaal per 31 december 2012 en 2011 

weergegeven. Het aantal fte is inclusief bruto factoren en exclusief vervangingen. 

Functie Aantal fte 31-12-2011 Percentage 
 

Aantal fte 31-12-2012 Percentage 

01   3,00 2% 
 

2,00 1% 

04   0,43 0% 
 

1,43 1% 

06   0,81 1% 
 

0,81 1% 

07   0,65 0% 
 

1,65 1% 

08 0,65 0% 
 

0,00 0% 

DA   5,12 4% 
 

4,26 3% 

DB   2,00 1% 
 

0,86 1% 

DC   2,00 1% 
 

3,00 2% 

DE 1,00 1% 
 

1,00 1% 

LA   121,58 87% 
 

108,65 80% 

LB   2,87 2% 
 

12,53 9% 

Totaal 140,12 100% 
 

136,20 100% 

Tabel 20:  Aantal fte per functieschaal per 31 december 2011 en 2012 

 

Gewogen Gemiddelde Leeftijd per 1 oktober 

 Landelijke GGL L&E PO GGL 

2007 40,21 42,40 

2008 40,14 42,68 

2009 40,14 42,83 

2010 40,26 42,75 

2011 40,40 42,95 

2012  42,57 

Tabel 21:  Gewogen gemiddelde leeftijd 2007 t/m 2012 
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Uit tabel 21 blijkt dat de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de sector Primair Onderwijs de 

afgelopen jaren redelijk stabiel is geweest. Tevens is te zien dat de GGL van de sector hoger is dan 

de landelijke GGL. Dit leidt tot een nadelig effect in de beschikbare middelen voor personele inzet. De 

vergoeding per leerkracht vanuit het ministerie van OCW is namelijk gebaseerd op de gemiddelde 

personeelslast van de gehele sector primair onderwijs. Gezien de relatief hoge gemiddelde leeftijd van 

ons personeelsbestand is onze gemiddelde personeelslast hoger dan de bekostiging GPL vanuit het 

ministerie. De leeftijdsafhankelijke component in de bekostiging compenseert niet volledig de hogere 

gemiddelde personeelslast.  

 

Gezien de opbouw van het personeelsbestand (tabel 17) is de verwachting dat de gewogen 

gemiddelde leeftijd de komende jaren zal stijgen. Oorzaak hiervan is de verwachte daling in het 

leerlingaantal waardoor er geen formatie beschikbaar komt voor jonge leerkrachten en hierdoor ook 

geen nieuwe instroom in ons personeelsbestand. 

 

Instroom en uitstroom personeel 

In de onderstaande tabel is het verloop van het personeelsbestand gedurende het verslagjaar 

weergegeven. 

 

  Aantal personen In fte 

Aanvang verslagjaar 188 140,12 

In dienst 7 2,50 

Uit dienst 9 6,42 

Einde verslagjaar 186 136,20 

Tabel 22:  Instroom en uitstroom personeel kalenderjaar 2012 

 

 

Verzuimgegevens  

 

 
Grafiek 1: Ontwikkeling verzuimpercentage (bron landelijke cijfers: ‘Nota: Werken in het 

onderwijs 2012’) 

 

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van het verzuim over de jaren 2006 t/m 2012 van het 

Primair Onderwijs weergegeven. De verzuimpercentages zijn gebaseerd op de Nationale Verzuim 

Standaarden (NVS). Zv1 geeft het verzuimpercentage inclusief verzuim langer dan een jaar weer, 

terwijl Zv2 het verzuimpercentage exclusief verzuim langer dan een jaar behelst. 
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Binnen onze organisatie is er sprake van een hoog percentage ziekteverzuim en is er ook sprake van 

een aantal langdurige zieken. Dit resulteert in de hoge vervangingskosten die we voor 2012 hebben. 

Voor schooljaar 2011-2012 zitten we in trede 1 bij het Vervangingsfonds, wat betekent dat we meer 

vervangingskosten hebben gedeclareerd dan dat we premie hebben afgedragen. Bij trede 1 hoort een 

malus van zo’n € 29.000. Het verzuimpercentage ZV1 ligt boven het landelijk gemiddelde van 6,1% 

(2011, bron: Nota werken in het onderwijs 2012). Om meer grip op het verzuim binnen onze 

organisatie te krijgen gaan we aan de slag met verzuimbeleid, beleid ten aanzien van niet goed 

functionerende personeelsleden en persoonsbewust beleid. Momenteel wordt gekeken naar 

langdurige ziekte en nemen we preventieve maatregelen op onze zwakke scholen. 

 

2.4.2 Doelstellingen personeel 2012 

 

In het onderstaande overzicht zijn samengevat de doelstellingen 2012 ten aanzien van ons personeel 

weergegeven. Voor een contextrijke toelichting op deze doelstellingen verwijzen we naar het jaarplan 

2012.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2012 zijn gesprekken conform de gesprekkencyclus gevoerd. 

 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven is onderwijs topsport. Om dit te bewerkstelligen 

moeten we als schoolbestuur instrumenten hebben om onze personeelsleden hier in te ondersteunen. 

In 2011 is daarom de gesprekkencyclus formeel vastgesteld en is deze van toepassing op alle 

niveaus van de organisatie. In 2012 zijn de gesprekken conform de gesprekkencyclus gevoerd. De 

sectordirectie heeft de gesprekkencyclus gevolgd in de gesprekken met de directeuren. Op 

schoolniveau zien we dat de gesprekken wisselend frequent plaatsvinden in de eerste helft van 2012. 

Samen met de sectordirectie hebben de onderwijsteam directeuren een planning voor de gesprekken 

voor geheel schooljaar 2012-2013 gemaakt en vindt uitvoer hiervan plaats. 

 

In 2012 zijn de basiscompetenties van de L&E leerkracht vastgesteld en ingebed in de 

organisatie. 

 

In het functieprofiel zijn de basiscompetenties (de zeven leraarcompetenties) beschreven. In de 

functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken komen deze competenties aan de orde. Qua 

structuur is de inbedding aanwezig in onze organisatie. Qua cultuur, houding en gedrag kunnen we 

hier nog een slag in slaan. 

 

In 2012 heeft elke leerkracht een doelstellingengesprek gevoerd met zijn/haar directeur. 

 

Aan het begin van het schooljaar 2012-2013 heeft elke leerkracht een doelstellingengesprek gehad 

met zijn/haar onderwijsteam directeur, locatiecoördinator of IB’er. 

  

Samenvatting doelstellingen personeel 2012  

1. In 2012 zijn gesprekken conform de gesprekkencyclus gevoerd; 

2. In 2012 zijn de basiscompetenties van de L&E leerkracht vastgesteld en ingebed in de 

organisatie; 

3. In 2012 heeft elke leerkracht een doelstellingengesprek gevoerd met zijn/haar schooldirecteur; 

4. In 2012 heeft elke schooldirecteur een doelstellingengesprek gevoerd met de sectordirectie; 

5. In 2012 is scholing aangeboden aan leerkrachten op basis van de doelstellingengesprekken; 

6. Per augustus 2012 is 27% van het lerarenbestand benoemd in de LB functie; 

7. In 2012 is een plan van aanpak ten aanzien van persoonsbewust personeelsbeleid opgesteld. 
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In 2012 heeft elke directeur een doelstellingengesprek gevoerd met de sectordirectie. 

 

Aan het begin van het schooljaar 2012-2013 zijn deze gesprekken door de sectordirectie gehouden 

met de onderwijsteam directeuren. Daarnaast heeft elke directeur in 2012 zeven reguliere gesprekken 

gevoerd met de sectordirectie, waaronder ook een functioneringsgesprek, een voortgangsgesprek en 

een beoordelingsgesprek.  

 
In 2012 is scholing aangeboden aan leerkrachten op basis van de doelstellingengesprekken. 

 

De scholingsbehoefte is geïnventariseerd op basis van de doelstellingengesprekken en op basis van 

de interne audits, waar de klassenbezoeken een onderdeel van zijn. Hierin heeft afstemming 

plaatsgevonden tussen de scholing die benodigd is om de organisatiedoelen te realiseren en de 

scholing die voortkomt uit individuele behoeften. 

De scholing is zowel intern als extern georganiseerd. De voorkeur gaat uit naar training on the job.  

Op basis van specifieke behoeftes geven IB’ers intern gerichte scholing op bijvoorbeeld 

klassenmanagement, didactische vaardigheden, foutenanalyses etc. De scholing is zowel 

persoonsgericht als groepsgericht (leren met het team). Zo bestond in 2012 een generieke 

scholingsvraag ten aanzien van de methode Nieuwsbegrip. Deze scholing is in gezamenlijkheid door 

de onderwijsteams opgepakt. 

 

Per augustus 2012 is 27% van het lerarenbestand benoemd in de LB functie. 

 

Met het Convenant LeerKracht van Nederland wil de overheid het lerarenberoep versterken, de 

professionaliteit in de schoolorganisatie verhogen, betere salariëring voor onderwijzend personeel 

bewerkstelligen en de werkdruk verlagen. Eén van de consequenties uit het Convenant is de 

functiemix en de daarbij behorende doelstellingen zoals opgenomen in de CAO PO (zie onderstaande 

tabel). 

 

 Doelstelling per 1 aug. 2011 2012 2013 2014 

Schaal LA 81% 73% 65% 54% 

Schaal LB 19% 27% 35% 46% 

Tabel 23: Doelstellingen op bestuursniveau conform CAO PO 

 

Het kwaliteitsaspect speelt in onze ogen een belangrijke rol in de benoeming van een LB functie en 

het verplichte tempo van de invoering strookte niet met de snel opeenvolgende ontwikkelingen binnen 

onze organisatie. Als organisatie hebben we gekozen voor een kwalitatieve invoering van de 

functiemix in plaats van een kwantitatieve invoering van de functiemix. Met de GMR is daarom 

afgesproken dat we per augustus 2012 voldoen aan de dan geldende doelstelling van 27% in de LB 

functie. Dit percentage is in augustus 2012 niet gehaald, omdat er nog niet voldoende 

geschoolde/geschikte personeelsleden aanwezig zijn en omdat er in de loop van het schooljaar 2012-

2013 niet genoeg personeelsleden de LB functie ambieerden.  

 

Het LB percentage op basis van het personeelsbestand (zie tabel 20) op 31 december 2012 bedraagt 

9%. Betrekken we bij de functiemix de personen die een toelage tot de LB functie ontvangen dan is 

het percentage 19,6%. De vraag is dus of we uiteindelijk voldoende personeelsleden hebben die 

voldoen aan de eisen van de LB functie en of er voldoende personeelsleden zijn die een LB functie 

ambiëren. Doelstelling voor augustus 2013 blijft echter het realiseren van het streefpercentage van 

35%. 
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In 2012 is een plan van aanpak ten aanzien van persoonsbewust personeelsbeleid opgesteld. 

 

Er is geen generiek persoonsbewust personeelsbeleid ontwikkeld. Wel is gaandeweg het jaar 

ingespeeld op de individuele behoefte van onze personeelsleden door middel van maatwerk. In 2013 

geven we vorm aan ons verzuimbeleid, waarin ook persoonsbewust personeelsbeleid mee wordt 

genomen. 
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2.5    Middelen 
 

  

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal  

Onderwijs  

Management & Besturing  

Personeel  

Middelen  

 

Eén van de interne, beheersbare factoren van het managementmodel Instituut Nederlandse Kwaliteit 

is het middelenmanagement (zie bijlage B). Hiermee wordt het management van financiële middelen, 

materialen, apparatuur, gebouwen, technologie en beschikbare informatie bedoeld. Ten aanzien van 

de financiële middelen dient vermeld te worden dat de materiële bekostiging vanuit het ministerie 

structureel niet toereikend is om de kosten te dekken. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk middelen 

voor onderhoud, nutsvoorzieningen en ICT niet toereikend zijn. Ondanks de achterblijvende 

bekostiging vindt Schoolbestuur L&E het belangrijk om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen. 

Deze aansluiting is nodig om zodoende onze ambities op het gebied van onderwijs te realiseren. 

 

2.5.1 Doelstellingen middelen 2012 

 

In het onderstaande overzicht zijn samengevat de doelstellingen 2012 ten aanzien van middelen 

weergegeven. Voor een contextrijke toelichting op deze doelstellingen verwijzen we naar het jaarplan 

2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 heeft de update van de BAPO notitie plaatsgevonden. 

 

In 2010 heeft het ministerie van OC&W de regelgeving omtrent de BAPO (Bevordering 

Arbeidsparticipatie Ouderen) gewijzigd. Vanaf verslagjaar 2010 dienen de BAPO lasten verwerkt te 

worden als periodelasten, waarbij geen sprake meer is van opbouw van een voorziening. Vanwege 

deze gewijzigde regelgeving is onderzocht wat de (financiële) effecten van deze gewijzigde BAPO 

regelgeving zijn.  

Samenvatting doelstellingen Middelen 2012  

1. In 2012 heeft de update van de BAPO notitie plaatsgevonden; 

2. In het voorjaar 2012 is beleid ten aanzien van de modernisering van het Vervangingsfonds per 

1 augustus 2012 geformuleerd; 

3. In 2012 is schoolbestuur breed gestart met de implementatie van de ICT infrastructuur; 

4. In 2012 heeft elke school een eigen website; 

5. In 2012 is het onderzoek naar energiebeheer en beleid afgerond en eventuele vervolgacties in 

gang gezet; 

6. In 2012 is het nieuwbouwplan voor OBS Brunwerd opgesteld; 

7. In 2012 is onderzocht wat voor effect het sleutelexperiment in Wehe den Hoorn heeft op de 

huisvestingslasten;  

8. In 2012 is beleid omtrent leegstaande lokalen geformuleerd; 

9. In 2012 zijn besparingsmogelijkheden in kaart gebracht; 

10. In 2012 zijn de doelsubsidies conform de plannen ingezet. 
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Hiervoor is een inventarisatie gedaan naar de verwachte deelname aan de BAPO regeling. Eveneens 

zijn conclusies getrokken en is voor een oplossingsrichting gekozen om het financiële probleem dat 

zich openbaarde op te vangen. Door de sectordirectie is gekozen voor een gefaseerde oplossing om 

het financiële probleem op te lossen in 3 jaar tijd. In onderstaande tabel is de gefaseerde oplossing 

weergegeven. 

 

 2011 2012 2013 

Percentage BAPO kosten ten laste van het eigen 

vermogen 

75% 50% 25% 

FTE PO (ten laste van eigen vermogen) 1,19 0,61 0,40 

Toegestane overschrijding BAPO 71.699 36.800 23.900 

Tabel 24: Gefaseerde oplossing BAPO 

 

Met de gefaseerde oplossing is de toenmalige voorziening BAPO volledig uitgenut en vanaf 2014 

nemen we de BAPO lasten compleet op in de reguliere exploitatie. De BAPO notitie hoeft hierdoor niet 

meer geüpdatet te worden. Deze doelstelling is met reden daarom niet gerealiseerd. 

 

In het voorjaar 2012 is beleid ten aanzien van de modernisering van het Vervangingsfonds per 

1 augustus 2012 geformuleerd. 

 

De modernisering van het Vervangingsfonds is voor onbepaalde tijd stop gezet. Als Schoolbestuur 

L&E hebben we daarom (nog) geen beleid geformuleerd op de eventuele gevolgen van de 

modernisering van het Vervangingsfonds.  

 

In 2012 is schoolbestuur breed gestart met de implementatie van de ICT infrastructuur. 

 

In 2012 is de werkgroep ICT gestart en is een beleidsplan ICT ontwikkeld. In 2013 vindt de uitvoer van 

het plan plaats, waarbij de Schoolbestuur L&E brede ICT scan als belangrijk uitgangspunt dient. Begin 

2013 is een ICT scan gestart om te bepalen wat de huidige staat is van de ICT binnen de organisatie, 

wat de gewenste situatie is en op welke wijze we de gewenste situatie kunnen bereiken. Niet alleen 

wordt de hard- en software positie in kaart gebracht, maar ook de bijbehorende formatie, rollen, taken 

en beheer worden in het onderzoek betrokken.  

Momenteel voeren we tevens een pilot uit op een aantal scholen met betrekking tot het gebruik van 

wifi en laptops. 

 

In 2012 heeft elke school een eigen website. 

 

Alle scholen hebben een eigen website. Deze zijn te vinden via www.lauwerseneemspo.nl. 

 

In 2012 is het onderzoek naar energiebeheer en beleid afgerond en zijn eventuele vervolgacties 

in gang gezet. 

 

In het najaar van 2011 is schoolbestuur breed gestart met het in kaart brengen van het energiegebruik 

en beheer. Dit onderzoek heeft ten doel om efficiëntere facturering te bewerkstelligen, de monitoring 

van energieverbruik te verbeteren, (energie) besparende maatregelen te kunnen nemen en 

energiebewust gedrag van personeel te stimuleren. Begin 2012 is het onderzoek afgerond. Naar 

aanleiding van dit onderzoek is een aantal acties in gang gezet en afgerond, waaronder het afsluiten 

van een nieuw energie contract, aangepaste aansluitingen, en nieuw geplaatste slimme meters. In 

2013 zullen we de eerste resultaten zien van deze maatregelen. 

 

http://www.lauwerseneemspo.nl/
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In 2012 is het nieuwbouwplan voor OBS Brunwerd opgesteld. 

 

Begin januari 2013 is het besluit genomen om in 2015 met de drie basisscholen in Uithuizen onderwijs 

onder één dak te organiseren. In overleg met de gemeente, VCPO Noord Groningen en de Stichting 

Fidarda wordt het nieuwbouwplan vorm gegeven. 

 

In 2012 is onderzocht wat voor effect het sleutelexperiment in Wehe-den Hoorn heeft op de 

huisvestingslasten. 

 

De Weerborg gaat per augustus 2013 samen met de Katholieke basisschool Sint Jozef. Formeel 

gezien fuseert De Weerborg met Sint Jozef, waarbij het Katholieke onderwijsbestuur de school onder 

haar hoede neemt. Als schoolbestuur houden we wel bemoeienis met het onderwijs in Wehe-den 

Hoorn. In het voorjaar 2013 worden afspraken gemaakt met het Katholieke onderwijsbestuur over de 

afwikkeling hiervan. 

 

In 2012 is beleid omtrent leegstaande lokalen geformuleerd. 

 

Er is nog geen beleid omtrent leegstaande lokalen geformuleerd. We proberen wel zoveel mogelijk de 

leegstaande lokalen te gebruiken door in gesprek te gaan met buitenschoolse opvangpartijen. 

 

In 2012 zijn besparingsmogelijkheden in kaart gebracht. 

 

In 2012 hebben we kortingen bedongen op de aanschaf van leermiddelen, zijn de maatregelen vanuit 

het energie onderzoek geëffectueerd, hebben we een besparing op afvalverwerking gerealiseerd, 

kijken we momenteel naar de inkoop van zandbak zand en hebben we een onderzoek naar ICT 

licenties laten uitvoeren. In hoofdstuk 2.3.2 hebben we, vanuit het project OOO, maatregelen 

genoemd die besparingen op moeten leveren. Besparingsmogelijkheden in kaart brengen is een 

voortdurend proces en zal verder opgepakt worden. 

 

In 2012 zijn de doelsubsidies conform de plannen ingezet. 

 

Gezien de ontwikkelingen rondom buitenschoolse opvang en geïntegreerde kindvoorzieningen 

hebben we de doelsubsidies die hier betrekking op hadden uit de prognose van de exploitatie 

gehaald. De samenwerking met andere partijen loopt nog niet zo vlot als gewenst. De middelen 

verwachten we wel in te kunnen zetten in 2013. In hoofdstuk 2.7.2 wordt nader ingegaan op de inzet 

van de doelsubsidies.  
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2.6 Risicomanagement 

 

De in 2008 uitgevoerde risicobeoordeling heeft tot doel gehad het verkrijgen van inzicht in het 

risicoprofiel, het risicomanagement en het gewenste weerstandsvermogen per sector en voor het 

gehele Schoolbestuur L&E. In het voorjaar van 2010 is deze risicoanalyse opnieuw tegen het licht 

gehouden. Bestaande en nieuwe inschattingen van risico’s zijn in onderstaande paragrafen 

weergegeven. In 2013 wordt na het vaststellen van het strategisch beleidsplan de hierbij behorende 

strategische en de generieke risico’s in kaart gebracht door een extern bureau. Vervolgens worden de 

strategische risico’s gewogen, geprioriteerd, financieel gewaardeerd en beheersmaatregelen 

genomen, welke we gaan bewaken middels onze planning en control.  

 

2.6.1 Risico’s ten aanzien van leerlingen 

 

Ontwikkeling leerlingaantal L&E 

De leerlingprognoses zijn zorgwekkend (zie onderstaande tabel).  

 

Leerlingaantal op 1 oktober 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 
 

2020 

Onderbouw PO 875 860 840 832 811 
 

813 
 

798 

Bovenbouw PO 1007 966 931 895 877 
 

856 
 

830 

Totaal L&E Primair Onderwijs 1882 1826 1771 1727 1688 
 

1669 
 

1628 

NBS De Sterren 67 60 59 58 57 
 

56 
 

53 

Totaal L&E (inclusief NBS De 
Sterren) 1949 1886 1830 1785 1745 

 
1725 

 
1681 

Tabel 25: Ontwikkeling leerlingaantal 

 

Mocht deze prognose zich daadwerkelijk zo ontwikkelen dan leidt dit tot minder bekostiging vanuit het 

ministerie, wat minder formatieve inzet betekent en we zullen hierdoor, bij niet ingrijpen, 

geconfronteerd worden met boventallige formatie. In onderstaande hoofdstukken benoemen we 

maatregelen met betrekking tot personeel. Het risico wat de daling van het leerlingaantal met zich 

meebrengt is zeer hoog.  

 

Demografische situatie 

In Noord-Groningen is, net als in de rest van de provincie Groningen en andere specifieke delen van 

Nederland, sprake van een sterke bevolkingsdaling. Het aantal kinderen in ons gebied zal het 

komende decennium met circa 20% dalen, met name in de kleinere dorpen. Niet alleen ons 

schoolbestuur ervaart hiervan de gevolgen, ook de schoolbesturen van de andere denominaties 

ervaren hetzelfde, evenals kinderopvang en peuterspeelzalen. In veel dorpen sluiten winkels en 

andere voorzieningen. Door gesprekken aan te gaan met andere (school)besturen en de gemeenten 

trachten we maatregelen te nemen om dit risico te beheersen. 

 

Concurrentie 

Het bestuur ondervindt de effecten van concurrentie met het bijzonder onderwijs. Er is een constante 

lijn waar te nemen ten opzichte van de deelnemings- en belangstellingspercentages waardoor dit 

risico waarschijnlijk niet gelijk grote gevolgen zal hebben. Door de daling van het aantal leerlingen in 

de gehele regio zal er echter steeds meer druk ontstaan bij scholen en besturen om leerlingen te 

interesseren voor de eigen scholen. Gezien de ontwikkelingen in de samenwerking tussen de andere 

schoolbesturen en gemeenten spreken we van concullega’s. 

 

PR en Marketingstrategie 

Een heldere PR en Marketingstrategie is (nog) niet geformuleerd bij Schoolbestuur L&E. Het is 

bijvoorbeeld van belang om op de hoogte te zijn van de overwegingen van ouders en leerlingen bij 

hun keuze voor een schoolinstelling om onderwijs te volgen.  
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Door in kaart te brengen van deze overwegingen kan ingespeeld worden op de vraag die heerst. Een 

voorbeeld is het invoeren van de Dalton principes op een school, waarmee deze een unique selling 

point genereert.  

 

2.6.2 Risico’s ten aanzien van onderwijs 

 

Kwetsbaarheid kleine scholen en onderwijskwaliteit 

Van de tweeëntwintig scholen zijn negentien kleiner dan 145 leerlingen, de norm die het ministerie 

hanteert voor een kleine scholen toeslag. Tien scholen hebben minder dan 75 leerlingen.  

 
De kwetsbaarheid van deze scholen is een belangrijk aandachtspunt, niet alleen de exploitatie van 

deze scholen, maar vooral ook de onderwijskwaliteit door relatief kleine teams, veel 

combinatiegroepen en lastige splitsingen van groepen. In april 2013 hebben we negentien scholen die 

onder het basisarrangement vallen, hebben we één zeer zwakke school en twee zwakke scholen. Dit 

is een groot risico voor de organisatie. Beheersmaatregelen zijn onder andere extra investeringen in 

scholing, extra formatie (via payroll), inhuur onderwijsdeskundige en het uitvoeren van interne audits.  

 

Zorgafstemming 

Met de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de ontwikkeling van Passend Onderwijs, 

waarbij voor alle leerlingen de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan en waarbij voor elk kind 

een passende onderwijsplek gevonden moet worden, zal de school een spilfunctie vervullen in de 

zorgafstemming. De school is het centrum waar alle kinderen komen en heeft een laagdrempelige 

functie voor ouders in de contacten met professionals. Afstemming met andere organisaties en een 

heldere taakverdeling zijn hierbij van groot belang.  

 

Doorgaande leerlijnen afstemming derden 

Met de invoering van de referentieniveaus, de wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet 

OKE) en het toezicht van de Onderwijsinspectie is er nadruk gekomen op doorgaande leerlijnen en 

afstemming met voorschoolse organisaties, zoals peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en de 

scholen voor voortgezet onderwijs. Voor de scholen betekent dit afstemming van de inhoudelijke 

leerlijnen en overdracht van de individuele leerling-gegevens. De school is hiermee nog nadrukkelijker 

een schakel geworden in de ontwikkelingsketen van kinderen. Door onder andere de kenniskringen, 

het versterken van de samenwerking met Het Hogeland College en het opstellen van 

ontwikkelingsperspectieven van leerlingen wordt getracht dit risico te ondervangen. 

 

2.6.3 Risico’s ten aanzien van management en besturing 

 

Verhoging verantwoordingsplicht 

Jaarlijks moet Schoolbestuur L&E verantwoording afleggen aan de onderwijsinspectie over de 

kwaliteit van het onderwijs. Meer en meer komt er nadruk te liggen op het afleggen van 

verantwoording en met name op de leerresultaten. Door deze verhoging van de verantwoordingsplicht 

wordt de plan- en werkdruk van de sectordirectie, de medewerkers van het bestuursbureau en de 

directeuren verhoogd, waardoor de focus op het primaire proces in het gedrang komt. Door de 

vormgeving van de onderwijsteams en de hiermee samenhangende verschuivingen van de taken (zie 

hoofdstuk 2.3.2) anticiperen we op dit risico. 

 

Planning en control 

Het risico op het gebied van planning en control is laag. Het besturingsmechanisme die we hanteren 

zit goed in elkaar. Een efficiëntie slag kan gemaakt worden door de digitalisering van het management 

informatie systeem. De werking van de bedrijfsvoering is eveneens op orde, maar kan nog efficiënter 

ingericht worden. Om dit punt op te pakken is het project Onderwijs Ondersteunende Organisatie 

gestart binnen onze organisatie.  
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2.6.4 Risico’s ten aanzien van personeel 

 

Beperkte instroom/doorstroom 

Doordat er binnen de organisatie weinig uitstroom is en er tevens een daling van het aantal leerlingen 

is, worden geen nieuwe leerkrachten aangenomen.  

Hiermee is een natuurlijke input en actuele kennis van pedagogische - en didactische ontwikkelingen 

geen automatisme meer in de teams en zal dit op een andere wijze georganiseerd moeten worden. 

Dit is een hoog risico binnen onze organisatie. Beheersmaatregelen zijn met name het invoeren van 

leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, het hanteren van mobiliteitsbeleid, scholingsaanbod en het 

uitvoeren van de vastgestelde gesprekkencyclus. Een hoog risico is eveneens aanwezig in de lage 

uitstroom van personeel, terwijl de leerlingaantallen fors dalen. Het opstellen van mobiliteitsbeleid en 

het met de vakbonden en GMR opstellen en uitvoeren van een Sociaal Plan zijn beheersmaatregelen 

om dit risico op te vangen. 

 

Invoering functiemix 

Om het beroep van leerkracht te versterken en aantrekkelijker te maken, wordt de functiemix in de 

periode van 2010-2014 ingevoerd. Binnen een schoolbestuur en binnen een school moet onderscheid 

gemaakt worden in de functie van leerkracht en moet er uiteindelijk in een bepaalde verhouding dit 

onderscheid worden ingevoerd. Een schoolbestuur moet beleid maken op de invulling van deze 

functies, zowel inhoudelijk als kwantitatief. Hieraan zijn diverse randvoorwaarden gesteld door de 

overheid. Ongeveer 25% van de meerkosten van de functiedifferentiatie komt voor rekening van de 

sector Primair Onderwijs waardoor, voornamelijk in meerjarig perspectief, financiële druk op de 

exploitatie ontstaat.  

 

Competenties personeel en directie 

De uitgezette koers en de door de politiek aangekondigde onderwijskundige ontwikkelingen stellen 

steeds hogere eisen aan de kwaliteiten en competenties van het personeel en het management. Er 

zal nadrukkelijk moeten worden ingezet op het blijven ontwikkelen en professionaliseren van 

personeel en management. Het grote risico zit binnen de organisatie in de discrepantie tussen de 

verwachtingen ten aanzien van het personeel om zodoende de organisatiedoelstellingen te behalen 

en de aanwezige kwaliteiten en competenties. 

 

Verzuim personeel 

Het risico van verzuim is voor een deel te ondervangen doordat kosten die worden gemaakt met het 

vervangen van ziek personeel gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. Hoge 

declaraties brengen wel een malus met zich mee. Het hoge verzuim brengt naast onderwijskundige 

risico’s, ook financiële risico’s met zich mee. Zo dient over het schooljaar 2011-2012 een malus aan 

het Vervangingsfonds betaald te worden van ongeveer € 28.600, omdat er meer vervangingskosten 

voor ziekte zijn gedeclareerd dan aan premies is afgedragen aan het Vervangingsfonds. Het hoge 

verzuimrisico trachten we te beheersen door in 2013 verzuim (preventie) beleid en leeftijdsfasebewust 

personeelsbeleid op te stellen, door aandacht te besteden aan (langdurige) verzuimdossiers, 

dossiermanagement en onvoldoende functionerende medewerkers. 

 

  



Jaarverslag Primair Onderwijs L&E 2012  

 

45 
 

2.6.5 Risico’s ten aanzien van middelen 

 

Vermindering overheidsbijdragen 

De recessie heeft eveneens zijn weerslag op het onderwijs. Ook het onderwijs heeft te maken met 

overheidsbezuinigingen. De stijging van de loonkosten wordt al niet meer (volledig) gecompenseerd 

middels de Rijksbekostiging. De invoering van de functiemix, waarbij een deel van de leraren hoger 

gesalarieerd moeten worden, zal ook voor een deel uit de huidige exploitatie van de scholen 

gefinancierd moeten worden. Naast de expliciete kortingen op de lumpsum, zoals de bezuiniging van 

het totale budget van bestuur en management, de bezuiniging op de groeiregeling, de ophanden 

zijnde bezuiniging op Passend Onderwijs en onderwijsachterstanden, alsmede het tekort in de 

materiële bekostiging, ontwikkelingen als krimp en afnemende subsidies vanuit de lokale overheid, is 

er ook sprake van een ‘sluipende’ bezuiniging. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de 

personele bekostiging ieder jaar meer lijkt achter te lopen op de personele lasten, wat steeds grotere 

gevolgen heeft op de begroting van de scholen.  

Op deze wijze dient er steeds meer gekort te worden op de personele formatie (bron: Personele 

kosten en personele bekostiging: een wereld van verschil!, maart 2011).   

 

Onderwijsgebouwen 

De groepsafhankelijke baten van het ministerie, die voor gebouwonderhoud, energie, tuinonderhoud 

en schoonmaak zijn lager dan de vaste kosten voor het beheer van de gebouwen. Vooral de 

energielasten en onderhoudslasten zijn fors hoger dan de baten. Zowel lokaal als landelijk is het 

complex om deze financiering van de gebouwen in balans te krijgen en te houden. 

 

Staat van gebouwen 

De huidige staat van de gebouwen is niet in alle gevallen in overeenstemming met de 

onderwijskundige ambities van het schoolbestuur. Dit is een hoog risico. Met de gemeenten zijn hier 

regelmatig gesprekken over. Het risico wordt helemaal groter nu doordecentralisatie van het 

onderhoud van de buitenkant van de gebouwen per 1 januari 2015 in het verschiet ligt. Afhankelijk van 

het definitief aannemen van het wetsvoorstel dragen de gemeenten per 1 januari 2015 de 

verantwoordelijkheden (en ook de financiering) voor het onderhoud van de buitenkant van de 

gebouwen over aan de schoolbesturen. 

 

Hoge kosten leerlingenzorg 

Er is een trend waar te nemen dat steeds meer leerlingen extra begeleiding nodig hebben. De scholen 

ontvangen alleen extra middelen voor onderwijsachterstanden en leerling gebonden financiering. De 

middelen die hiervoor beschikbaar zijn blijken in veel gevallen niet toereikend, omdat ook veel 

leerlingen die niet onder deze indicaties vallen toch meer specifieke begeleiding nodig hebben. In 

hoeverre de bekostiging op achterstandsgebieden en de leerling gebonden financiering bespaard 

blijven van bezuinigingen is nog onzeker. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een 

daling van de LGF gelden. 

 

Staat infrastructuur ICT, elektra en klimaatbeheersing 

Ook hier geldt dat de ambities van het schoolbestuur lastig realiseerbaar zijn met in een aantal 

gevallen verouderde infrastructuur. In het jaarplan 2013 zijn beleidsvoornemens geformuleerd om 

deze risico’s te beheersen. 

 

Financiën 

In hoofdstuk 2.7 is een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling van onze financiën en de 

ontwikkeling van het weerstandsvermogen van de organisatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

het risico ten aanzien van de financiële ontwikkeling op de lange termijn van de stichting gemiddeld is 

als de beheersmaatregelen genoemd in bovenstaande hoofdstukken doorgang vinden. 
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2.7 Financiën 

 

2.7.1 Samenvatting exploitatie 

 

Het exploitatieresultaat 2012 bedraagt € 270.408 negatief. Dit is een verschil ten opzichte van de 

begroting van € 16.672 positief. 

 

2.7.2 Verschillenanalyse begroting & exploitatie 2012 

 

In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de begroting en de realisatie 2012. Een 

verschillenanalyse wordt vervolgens per onderdeel gegeven. 

 

Begroting & resultaat 2012 Begroting 2012 Realisatie 2012 Verschil 
(x € 1.000) € € € 

  
 

    
Rijksbijdragen 10.720 10.768 48 
Overige overheidsbijdragen 506 486 -21 
Overige baten 56 66 10 
  

 
    

Personele lasten 9.470 9.571 100 
Afschrijvingen 242 253 11 
Huisvestingslasten 926 872 -54 
Overige lasten 930 894 -36 

Resultaat financiën  
    

0 0 0 

Exploitatieresultaat -287 -270 17 

Tabel 26: Vergelijking begroting 2012 met de realisatie 2012 

 

Rijksbijdragen 

De personele lumpsum is toegenomen door een aanpassing van de bekostigingsvariabelen met 1% 

voor de bijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling voor werkgevers binnen de overheid en de 

functiemix (tweede tranche). De personele lumpsum zou echter hoger zijn als de regeling ‘in 

mindering brengen uitkeringen’ (IMBU) niet was afgeschaft per augustus 2012. De 

bekostigingsvariabelen vanuit het ministerie zijn hierop aangepast. Naast de wijziging in de 

bekostigingsvariabelen, waren er in 2012 minder LGF leerlingen aanwezig dan ingeschat ten tijde van 

het opstellen van de begroting. In de begrotingsystematiek zullen we voortaan kijken naar de 

daadwerkelijk aanwezige LGF indicaties en corrigeren deze met de uitstromende groep 8 LGF 

leerlingen. De vergoeding voor de visueel gehandicapte leerling is lager, omdat deze met ingang van 

het schooljaar 2012-2013 naar het vervolgonderwijs is gegaan. Eveneens zijn de 

bekostigingsvariabelen van het personeel- en arbeidsmarktbeleid verhoogd vanwege de 1% bijdrage 

aan de arbeidskostenontwikkeling voor werkgevers binnen de overheid. De subsidie Prestatiebox PO 

is een meerjarige subsidie die bedoeld is voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van 

leraren, cultuureducatie en het professionaliseren van schoolleiders. Deze subsidie is begin 2012 

bekend geworden en was daarom niet begroot. De totale subsidie Prestatiebox PO over 2012 

bedraagt € 161.463. Hiervan wordt het overgrote deel ingezet in 2013 (€ 130.000). Door deze nieuwe 

subsidie is de bestemmingsbox taal en rekenen komen te vervallen per augustus 2012 en zijn de 

baten voor deze subsidie daarom lager dan begroot. De geraamde vrijval van de doelsubsidie 

vergoeding BSO heeft niet plaatsgevonden, omdat de ontwikkelingen in de samenwerking tussen 

BSO en het primair onderwijs minder snel gaan dan verwacht. Hier staan echter ook geen uitgaven 

tegenover, waardoor deze budgetneutraal door de exploitatierekening loopt. Tenslotte is er een vrijval 

van de balans geweest inzake de subsidie binnenmilieu, de subsidie achterstandsmiddelen en de 

overblijfkrachten. Hier staan lasten tegenover.  

Samengevat betreffen het de volgende wijzigingen ten opzichte van de begroting 2012: 
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1. Personele lumpsum € 53.500 

2. Bekostiging impulsgebieden € 1.400 

3. Leerling Gebonden Financiering € -23.000 

4. Personeel- en arbeidsmarktbeleid budget € 15.200 

5. Vergoeding visueel gehandicapte leerling € -2.300 

6. Prestatiebox PO € 31.500 

7. Vrijval subsidie overblijfkrachten 2011/2012 € 10.000 

8. Vergoeding materiële kosten € -1.500 

9. Vrijval subsidie binnenmilieu € 6.800 

10. Bestemmingsbox taal en rekenen € -12.700 

11. Vrijval doelsubsidie vergoeding BSO € -32.000 

12. Vrijval doelsubsidie achterstandsmiddelen € 1.500 

 
Totale afwijking rijksbijdragen € 48.400 

 

Overige overheidsbijdragen 

De afname van de overige overheidsbijdragen ten opzichte van de begroting wordt met name 

veroorzaakt door de niet gerealiseerde vrijval van de doelsubsidie schoolbegeleiding en 

impulsgebieden (€ 30.000). Gezien het exploitatieresultaat en de extra bate van de Prestatiebox PO is 

besloten om deze middelen in 2013 in te zetten. De vergoeding vanuit het Vervangingsfonds voor re-

integratietrajecten is lager dan dat het Vervangingsfonds heeft gecommuniceerd, omdat zij uiteindelijk 

geen financiële middelen meer ter beschikking hadden in 2012. Ten tijde van het opstellen van de 

begroting was het de verwachting dat de gemeenten gingen korten op de schoolbegeleidingsgelden. 

Dit is echter niet gerealiseerd. De vergoedingen van de gemeenten is lager vanwege de lager 

uitgevallen energielasten en schoonmaakkosten die gedeclareerd kunnen worden bij de gemeente. 

Het samenwerkingsverband heeft begin 2012 de definitieve bijdrage bekend gemaakt. Deze is hoger 

dan begroot. Tenslotte is er een vrijval van de balans geweest inzake de subsidie opbrengstgericht 

werken, de technieksubsidie, de NT2-gelden en de provinciale cultuureducatie gelden. Tegenover 

deze vrijgevallen subsidies staan lasten. Samengevat betreffen het de volgende wijzigingen ten 

opzichte van de begroting 2012: 

1. Subsidie Vervangingsfonds € -14.500 

2. Vrijval doelsubsidies € 10.400 

3. Schoolbegeleiding € 10.700 

4. Vergoedingen gemeenten € -7.300 

5. WSNS € 10.200 

6. Vrijval doelsubsidie schoolbegeleiding en impulsgebieden € -30.000 

 
Totale afwijking overige overheidsbijdragen € -20.500 

 

Overige baten 

De overige baten zijn € 10.200 hoger dan begroot. De wijzigingen op de begroting zijn de lagere 

verhuuropbrengsten door eindafrekeningen over 2011 (€ -3.000) en de hogere afdracht van NBS De 

Sterren aan L&E sector Primair Onderwijs (€ 13.000). Deze afdracht is hoger vanwege de hogere 

gezamenlijke bovenschoolse kosten die mee worden genomen in de afdrachtsystematiek. 

Gezamenlijke bovenschoolse kosten zijn kosten die ook gemaakt worden voor NBS De Sterren, zoals 

loonkosten, extern personeel, bureaukosten, deskundigenadvies, overige personele kosten en 

bedrijfsgezondheidszorg. 

 

Personele lasten 

De lonen en salarissen over kalenderjaar 2012 vallen lager uit dan begroot (€ 55.100). Deze daling in 

de loonkosten van personeel in eigen dienst wordt met name veroorzaakt door een lagere inzet van 

onderwijzend personeel. De daling wordt deels weer opgeheven door personele voorzieningen.  
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Op de post extern personeel is via payroll constructie meer formatieve inzet gepleegd van 

onderwijzend personeel (€ 157.000). Deze constructie hanteren we om te kunnen anticiperen op het 

dalende leerlingaantal in onze regio en organisatie.  

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.4.2 is in 2012 de streefdoelstelling LB in het kader van het Actieplan 

Leerkracht niet gerealiseerd. Dit heeft geleid tot lagere functiemix kosten. Daarnaast heeft de 

invoering van de vier onderwijsteams per augustus 2012 geleid tot deels lagere directie loonkosten, 

omdat de loonkosten van de onderwijsteam directeur per augustus 2012 voor 1/7
e
 deel opgenomen 

worden bij NBS De Sterren.  

 

De vervangingskosten over kalenderjaar 2012 zijn € 47.000 hoger dan begroot. Het overgrote deel 

van deze kosten is declarabel bij het Vervangingsfonds. De uitkeringen van het Vervangingsfonds 

bedraagt over 2012 € 46.500. Naast deze uitkeringen, hebben we uitkeringen ontvangen van het UWV 

(€ 99.800) voor personeelsleden die bijvoorbeeld afwezig zijn geweest wegens zwangerschapsverlof. 

Deze uitkering hebben we gebruikt voor vervanging van personeelsleden met zwangerschapsverlof. 

Deze uitkeringskosten worden per augustus 2012 niet meer teruggevorderd door het ministerie van 

OCW (zie uitleg IMBU regeling bij ‘Rijksbijdragen’). Dit was voorheen wel het geval. 

Vervangingskosten vanwege zwangerschap kunnen in het nieuwe systeem niet meer gedeclareerd 

worden bij het Vervangingsfonds en komen voor rekening van L&E. De premie die we aan het 

Vervangingsfonds moeten betalen zijn eveneens aangepast op deze nieuwe regeling. 

 

De cursuskosten zijn in 2012 € 42.800 hoger uitgevallen vanwege de ontwikkelingen rondom de 

onderwijsteams en vanwege de kwaliteitsimpuls die we aan ons onderwijs geven (zie voor nadere 

informatie hoofdstuk 2.2.5). De post extern personeel is € 165.800 hoger door met name de inzet van 

onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel voor de onderwijsteams op payroll basis. Er zijn 

in 2012 geen (externe) kosten gemaakt voor werving van personeel. Werving heeft echter wel 

plaatsgevonden voor de LB functies in het kader van de functiemix. De kosten die samengaan met 

deze tijdsinvestering zitten echter in de reguliere loonkosten. In 2012 hebben we van het UWV een 

naheffing van € 60.000 ontvangen voor WGA-uitkeringen waar we als schoolbestuur het eigen risico 

voor dragen. Deze naheffing was niet begroot. Het proces dat hiermee samenhangt wordt onder de 

loep genomen. Doordat we in het schooljaar 2011-2012 meer vervangingskosten hebben 

gedeclareerd bij het Vervangingsfonds dan dat we afgedragen hebben aan premies aan het 

Vervangingsfonds moeten we een malus betalen. Deze malus bedraagt over het schooljaar 2011-

2012 ongeveer € 28.600. De overige personele lasten zijn € 9.200 hoger vanwege diverse 

overschrijdingen op schoolniveau. Deze overschrijdingen zijn toegestaan, omdat deze vallen binnen 

het totale budget dat de schooldirecteuren ontvangen vanuit de gelden voor personeel- en 

arbeidsmarktbeleid. De scholen krijgen in totaal € 38.000 vanuit het P&A budget, die zij vrijelijk kunnen 

besteden. Deze middelen zijn voor 2012 in vier gelijke gedeeltes begroot op de posten cursuskosten, 

extern personeel, reis- en verblijfkosten en overige personele kosten. De verhouding tussen deze 

posten kunnen in de realisatie echter verschillen. Ten tijde van het opstellen van de begroting is een 

grove inschatting gemaakt van de te verwachten dotatie aan de voorziening jubilea. Voor de begroting 

2014 gaan we na of de gehanteerde systematiek voor het berekenen van de dotatie aan de 

voorziening ambtsjubilea gewijzigd kan worden. Samengevat betreffen het de volgende wijzigingen: 

1. Lonen en salarissen € -55.100 

2. Cursuskosten € 42.800 

3. Extern personeel € 165.800 

4. Werving personeel € -10.000 

5. Reis- en verblijfkosten € -1.300 

6. Bedrijfsgezondheidszorg € 58.100 

7. Overige personele lasten € 9.200 

8. Toeslag Premiedifferentiatie VVF € 28.600 

9. Dotatie jubilea voorziening € 8.700 
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10. Uitkeringen € -146.300 

 
Totale afwijking personele lasten € 100.500 

 

Afschrijvingen 

Zoals we in de jaarrekening 2011 hebben aangegeven wordt in 2012 een inhaalslag gemaakt in de 

aanschaf van onderwijsleerpakketten en hardware. Deze inhaalslag hebben we in 2012 gemaakt en 

heeft geresulteerd in hogere afschrijvingen dan begroot (€ 11.000). 

 

Huisvestingslasten 

De lagere kosten op energie en water hebben voornamelijk te maken met het afsluiten van een nieuw 

energiecontract en lagere maandelijkse voorschotbedragen dan begroot (zie voor maatregelen op het 

gebied van energie hoofdstuk 2.5.2). De schoonmaakkosten zijn lager vanwege het onderhandelen 

van gunstigere prijsafspraken. De post overige bestaat uit kleine positieve afwijkingen op klein 

onderhoud en publiekrechtelijke heffingen. Samengevat betreffen het de volgende posten: 

1. Energie en water € -43.100 

2. Schoonmaakbedrijf € -6.600 

3. Overige € -4.500 

 
Totale afwijking huisvestingslasten € -54.200 

 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten zijn op totaalniveau lager dan begroot voor 2012. Op leermiddelen hebben 

de directeuren in 2012 minder uitgegeven. We zien echter een tegenovergestelde ontwikkeling in de 

aanschaf van ICT materialen. Tussen deze posten vindt de afgelopen jaren een verschuiving plaats. 

De ICT kosten zijn in totaal € 12.600 hoger dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met de 

hogere licentiekosten voor OLP software op de scholen. De bijdrage aan het onderwijsbureau is lager 

vanwege de contractaanpassing die is gedaan na het opstellen van de begroting. De post 

deskundigenadvies is € 29.100 lager dan begroot. Eén van de begrote onderdelen binnen de post 

deskundigenadvies is juridische ondersteuning. In 2012 is meer gebruik gemaakt van juridische 

ondersteuning vanwege onder andere het ingezette kwaliteitstraject. Op dit onderdeel is € 33.000 

meer uitgegeven. In de begroting is op deze post eveneens rekening gehouden met € 62.000 voor 

inzet van een aantal doelsubsidies voor het geleidelijk invoeren van onderwijsteams, 

kwaliteitsverbetering en het organiseren van geïntegreerde kindvoorzieningen (zie ook de 

batenanalyse). In 2012 zijn op deze subsidiedoelen weinig extra kosten gemaakt. Dit maakt dat op de 

totale post deskundigenadvies een onderschrijding plaatsvindt. De telefoonkosten zijn € 5.800 hoger 

dan begroot. Deze forse stijging wordt veroorzaakt door hogere kosten van mobiele telefoon gebruik 

en kleine aanschaffingen met betrekking tot telefonie. Er is reeds actie ondernomen voor het 

reduceren van deze kosten. Er is voor PR & Marketing minder uitgegeven dan de ruimte die we 

hadden opgenomen in de begroting. Er zijn in 2013 meer uitgaven geweest voor cultuureducatieve 

doeleinden dan begroot. Dit heeft te maken met de eigen bijdragen van scholen voor de provinciale 

cultuureducatieve gelden. Samengevat betreffen het de volgende posten: 

1. Leermiddelen € -7.800 

2. ICT kosten € 12.600 

3. Bijdrage onderwijsbureau € -11.400 

4. Deskundigenadvies € -29.100 

5. Telefoonkosten € 5.800 

6. PR & Marketing € -11.800 

7. Cultuureducatie € 6.700 

8. Overige € -1.100 

 
Totale afwijking overige instellingslasten € -36.100 
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Financiële baten en lasten 

Het financiële resultaat over 2012 van Schoolbestuur L&E op bestuursniveau zal naar rato van de 

gemiddelde inbreng van de liquide middelen gedurende het jaar door middel van de 

resultaatbestemming verdeeld worden naar de sectoren. Deze middelen kunnen, onderbouwd met 

een plan, en met akkoord van de directeur-bestuurder, (deels) ingezet worden in 2013 en 2014. 

 

2.7.3 Financiële kengetallen en landelijke cijfers 

 

Financiële positie PO 2012 2011 
Land. 
2011 Definitie 

Begroting (x € 1.000) -287 -195   Begrote exploitatieresultaat 

Exploitatie (x € 1.000) -270 39   Gerealiseerde exploitatieresultaat 

          

Lasten t.o.v. de totale baten 2012 2011 
Land. 
2011 Definitie 

Ratio personele lasten 84,5% 81,7% 83,2% Personele lasten t.o.v. totale baten 

Ratio afschrijvingen 2,2% 1,8% 2,2% Afschrijvingslasten t.o.v. totale baten 

Ratio huisvestingslasten 7,7% 8,2% 7,1% Huisvestingslasten t.o.v. totale baten 

Ratio overige instellingslasten 7,9% 8,0% 9,4% 

Overige instellingslasten t.o.v. totale 

baten 

Ratio totale lasten 102,4% 99,7% 101,8% Totale lasten t.o.v. totale baten 

          

Lasten t.o.v. de totale lasten 2012 2011 
Land. 
2011 Definitie 

Personele lasten 82,6% 82,0% 81,7% Personele lasten t.o.v. totale lasten 

Afschrijvingen 2,2% 1,8% 2,2% Afschrijvingslasten t.o.v. totale lasten 

Huisvestingslasten 7,5% 8,2% 7,0% Huisvestingslasten t.o.v. totale lasten 

Overige instellingslasten 7,7% 8,0% 9,2% 

Overige instellingslasten t.o.v. totale 

lasten 

Totale lasten 100% 100% 100% Totale lasten t.o.v. totale lasten 

 

Financiële kengetallen 2012 2011 
Land. 
2011 

Norm 
Don Definitie 

Solvabiliteit 1 0,72 0,71 0,55   Eigen vermogen / Totale passiva 

Solvabiliteit 2 0,76 0,76 0,64 
>0,2, 

< nvt 

(Eigen vermogen + voorzieningen) / 

Totale passiva 

Rentabiliteit -2,4% 0,3% -1,4% 
> 0%, 

<5% 

Resultaat / (Totale baten + 

Rentebaten) * 100% 

Kapitalisatiefactor 65,4% 65,4% 39,76% < 35% 

(Totale kapitaal -/- Gebouwen en 

Terreinen)/ (Totale baten+Rentebaten) 

Weerstandsvermogen 1 46,8% 46,7% 23,5%   Eigen vermogen / Totale baten 

Weerstandsvermogen 2 39,1% 39,8% 10,9%   

(Eigen vermogen -/- Materiële vaste 

activa) / Rijksbijdrage 

Tabel 27: Financiële kengetallen L&E sector PO 2011, 2012 en landelijk 2011 

(bron landelijke kengetallen:Rapportage financiële gegevens Primair Onderwijs: 

jaarrekeningen 2007 tot en met 2011, DUO, nov. 2012) 
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Weerstandsvermogen 

In de risicoanalyse 2008 is vastgesteld dat, op basis van de ingeschatte risico’s, een 

weerstandsvermogen van 30% wenselijk is. Dit weerstandsvermogen is onderverdeeld in 25% 

bufferfunctie en 5% investeringsruimte. Op basis van de bijgestelde risico-inschatting, ten tijde van het 

jaarverslag 2009, is geconcludeerd dat de benodigde bufferfunctie met 5% verhoogd moet worden. 

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt hierdoor 35%. In 2013 voeren we opnieuw een risico 

inventarisatie en analyse uit. Op basis van de bevindingen uit deze analyse zullen we ons standpunt 

ten aanzien van het weerstandsvermogen eventueel herformuleren. Eveneens betrekken we daarbij 

de gewenste hoogte van de kapitalisatiefactor. 

 

Het weerstandsvermogen van de sector PO ultimo 2012 kan als volgt worden weergegeven. 

 

(bedragen * € 1.000)   

Reserves ultimo 2011 voor resultaatbestemming 5.401 

Resultaat PO 2011 39 

Resultaatbestemming rente 2011 127 

Stand reserves ultimo 2011 5.567 

    

Resultaat PO 2012 -270 

Stand reserves ultimo 2012 5.297 

Baten 2012 11.320 

Weerstandsvermogen 1 ultimo 2012 46,8% 

Tabel 28: Weerstandsvermogen sector PO ultimo 2012 

 

Ultimo 2012 bedraagt het weerstandsvermogen 46,8% (berekend exclusief toevoeging resultaat over 

2012 vanuit het resultaat van onderdeel Bestuur & Financiën). Gerelateerd aan het minimaal vereiste 

weerstandspercentage is de conclusie dat ultimo 2012 het weerstandsvermogen van de sector PO 

toereikend is om de ingeschatte risico’s op korte en middellange termijn op te vangen. We kunnen 

eveneens concluderen dat we in de komende jaren voldoende middelen voorhanden om de 

(organisatie) ontwikkelingen, zoals beschreven in dit jaarverslag en het jaarplan 2013, in financieel 

opzicht op te vangen. 
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2.8 Toekomstparagraaf  

 

Vanuit de ambities genoemd in het Koersplan en vanuit interne en externe ontwikkelingen zijn door de 

sectordirectie in het jaarplan 2013 doelstellingen en activiteiten benoemd voor het komende jaar. In 

deze paragraaf zal hierop voortgeborduurd worden en is beschreven welke ontwikkelingen zich in de 

komende periode voor gaan doen. Deze ontwikkelingen en doelstellingen hebben onder andere 

geresulteerd in de begroting 2013, welke is opgenomen in bijlage D. 

 

2.8.1 Ontwikkelingen sector Primair Onderwijs 

 

Koers 

Kalenderjaar 2013 wordt het jaar waarin nog sterker de focus wordt gelegd op de kwaliteit van onze 

scholen en onderwijs aan onze leerlingen. Zij zijn het tenslotte waaraan we ons bestaansrecht 

ontlenen. Wij hebben de prachtige taak om mogelijkheden te creëren waardoor zij zo goed mogelijk 

gebruik kunnen maken van hun talenten. Zonder leerlingen geen onderwijs. Zicht op de ontwikkeling 

van het leerlingaantal is daarom belangrijk, ook in het licht van thema’s als betaalbaarheid, 

leefbaarheid en bereikbaarheid. Op sommige plekken zullen we vanuit onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid onorthodoxe wegen bewandelen om kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs te 

bieden, soms samen met andere (school)besturen. 

 

In 2013 herijken we daarom het strategisch beleidsplan van de sector Primair Onderwijs binnen de 

kaders van het Schoolbestuur L&E brede strategisch beleid. De focus van het strategisch beleidsplan 

ligt op wat we willen bereiken in de komende jaren. Hoe we dit willen bereiken wordt vervolgens 

vertaald in de school(jaar)plannen en de sectorspecifieke (meerjaren) jaarplannen. Onderdeel van het 

strategisch beleidsplan is het bijstellen van onze strategische doelstellingen. 

 

Onderwijskundige en personele ontwikkelingen 

Met het vaststellen van de onderwijsteams en het plaatsen van de mensen op de diverse posities met 

een bij hen passende rol zijn we het schooljaar 2012-2013 begonnen. Het kalenderjaar 2013 zal 

voornamelijk in het teken staan van het verder uitwerken van de grote beweging die we hebben 

ingezet. Kort samengevat zal dit voor 2013 betekenen dat: 

 We hoog inzetten op scholing van ons personeel, omdat scholing helpt om beter toegerust te 

geraken op je taak. 

 We hoog inzetten op het begeleiden van de leerkrachten in de groep (coaching on the job) 

 We ons richten op elkaar leren kennen en leren samenwerken in het onderwijsteam. 

 We ons zullen gaan richten op het vinden van oplossingen voor de kleine scholen. In Wehe 

den Hoorn zijn al meer concrete plannen, maar ook op andere plekken zullen oplossingen 

gevonden moeten worden. 

 

Middelen 

Op het gebied van middelenmanagement zetten we de komende jaren nog steeds sterk in op de ICT 

infrastructuur met als doel afstanden tussen leerkrachten te verkleinen, informatie uitwisseling 

onderling te bevorderen, efficiënter te werken en om hiermee de kwaliteit van ons onderwijs te 

verhogen. Alle activiteiten die in het komende jaar (jaren) bijdragen aan het optimaliseren van de 

onderwijskwaliteit vinden plaats binnen een financieel gezonde organisatie. 

 

Financieel beleid 

De begroting over kalenderjaar 2013 is € 218.866 negatief. Onderdeel van dit negatieve resultaat zijn 

de toegestane overschrijdingen op BAPO en ICT (respectievelijk € 23.900 en € 50.000) en de extra 

investeringen en inspanningen die we doen om onze onderwijskwaliteit te behouden en te verbeteren. 
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De extra investeringen in 2013 omvatten: de inhuur van een externe deskundige op het gebied van 

onderwijs, de extra impuls op scholing, de extra inzet van extern onderwijzend personeel en een 

bedrag voor de uitvoer van mobiliteitsbeleid (€ 100.000). We merken dat in de exploitatie weinig ‘rek’ 

meer zit en dat dit ons tot scherpe keuzes stelt in meerjarig perspectief. Richting de toekomst moeten 

we daarom anticiperen op de ontwikkeling van het leerlingaantal. Voortzetting van de onderwijsteams, 

samenwerking met andere schoolbesturen, payroll beleid en het sociaal plan fase 0 zijn speerpunten 

hierin. 
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3 Voortgezet Onderwijs – Het Hogeland College 

 

3.1 Visie en Koers 

 

In de Visie en Koers hebben we een viertal centrale kernwaarden geformuleerd. Deze centrale 

waarden zijn als volgt geformuleerd: 

 

1. Het Hogeland College wil een veilig en warm klimaat bieden; 

2. Het Hogeland College wil erkende ongelijkheid op het gebied van leren in een uitdagende en 

inspirerende omgeving; 

3. Het Hogeland College wil een open school zijn; 

4. Het Hogeland College wil werken vanuit een professionele cultuur. 

 

De vier centrale kernwaarden vanuit Visie en Koers vormen samen met de wettelijk verplichte 

onderwijsvernieuwingen de basis voor de jaarplannen en de activiteiten die hieruit voortvloeien. De 

schoolleiding werkt aan de samenhang tussen de strategische doelen en de jaarlijkse 

activiteitenplannen, met de daarbij behorende financiële afwegingen. Deze samenhang heeft 

geresulteerd in een balans tussen wat de leiding van de school wenst, en hoe zij sturing wil geven aan 

realisatie van deze doelen. Het directieteam maakt bewuste keuzes tijdens de jaarlijkse planvorming 

en stelt zich open om resultaten achteraf te toetsen en de leerpunten te doorgronden. De jaarlijkse 

verantwoording van de geplande doelstellingen en activiteiten vindt in het jaarverslag plaats. 

 

De tien strategische doelstellingen van Het Hogeland College luiden: 

 

1. Wij willen een school zijn waar leerlingen, ouders en personeel zich gekend en erkend voelen. 

2. Wij willen een school zijn die het onderwijs stoelt op de kernbegrippen: cultureel, intellectueel, 

technologisch en ondernemend. 

3. Wij willen een school zijn die individueel talent maximaal uitdaagt. 

4. Wij willen een school zijn die zich richt op individuele leerling-, studie- en loopbaanbegeleiding. 

5. Wij willen een school zijn die de nieuwste ICT-toepassingen en communicatiemogelijkheden 

inzet. 

6. Wij willen een school zijn met een uitstekend imago in de hele regio.  

7. Wij willen een school zijn met bij ons onderwijs passende huisvesting en moderne faciliteiten. 

8. Wij willen een school zijn die zich richt op de buitenwereld en wij willen omgekeerd ook deze 

buitenwereld in onze school halen. 

9. Wij willen nadere samenwerking zoeken binnen de onderwijskolom met scholen voor primair 

onderwijs en scholen die vervolgopleidingen aanbieden.  

10. Wij willen een kwaliteitsschool zijn met bekwaam en professioneel handelend personeel. 

 

De Visie en Koers en de strategische doelstellingen vormen de basis voor de schoolbrede 

activiteitenplannen en de activiteitenplannen op vestigingsniveau. De activiteitenplannen komen tot 

stand in de dialoog met de teams. Per vestiging kunnen echter verschillende prioriteiten in deze 

doelstellingen bestaan. 

 

De strategische doelstellingen zijn uitgewerkt op basis van de resultaatgebieden onderwijs, leerlingen 

en ouders, personeel en maatschappij/omgeving. Op basis van de gewenste resultaten worden 

hiervoor personeel en middelen ingezet, die opgenomen zijn in de begroting 2012. De daadwerkelijke 

inzet voor het nastreven van de doelstellingen in 2012 zijn verantwoord in dit jaarverslag. 

 

De directie wil werken vanuit het volgende model.   
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Vanuit dit model wordt duidelijk dat er een ‘getrapte’ ‘leiding/sturing’ is: de directeur-bestuurder aan de 

rector, de rector aan de conrectoren, de conrectoren aan de coördinatoren, de conrector en 

coördinatoren aan docenten en onderwijsondersteunend personeel, de docenten aan de leerlingen. 

Van belang hierbij is congruent en consistent gedrag, dat gebaseerd is op de vier kernwaarden uit 

Visie en Koers. 

 

In 2013 herijken we ons strategisch beleidsplan binnen de kaders van het Schoolbestuur L&E brede 

strategisch beleid. De kern van het strategisch beleidsplan ligt in wat we willen bereiken in de 

komende jaren. Hoe we dit willen bereiken wordt vervolgens vertaald in de school(jaar)plannen en de 

bestuurlijke (meerjaren) jaarplannen. Onderdeel van het strategisch beleidsplan is het bijstellen van 

onze strategische doelstellingen. 

 

Waardering en tevredenheid 

 

Zicht hebben op de waardering en tevredenheid van ouders, personeel en leerlingen is noodzakelijk, 

zeker gezien onze centrale kernwaarden die we beschreven hebben in de Visie en Koers. Om inzicht 

te krijgen in de tevredenheid wordt cyclisch één maal in de twee à drie jaar een 

tevredenheidonderzoek gehouden. Eind 2010 is het laatste tevredenheidonderzoek uitgevoerd onder 

leerlingen, ouders en personeel. In het algemeen geldt dat zowel de leerlingen, ouders als het 

personeel tevreden tot zeer tevreden zijn over Het Hogeland College. De scores liggen hoger dan die 

van de landelijke referentiegroepen en komen daarmee overeen met de vorige tevredenheidpeiling. 

Voor 2012 stond een nieuw tevredenheidonderzoek op het programma. In 2012 is een nieuw 

tevredenheidonderzoek opgestart. In het eerste half jaar van 2013 vindt deze feitelijk plaats onder 

leerlingen, ouders en personeel.  

  

Pedagogische doelen 
Onderwijskundige en didactische doelen  
Verbinding met de maatschappij 
Professionele medewerkers 
 

Bestuursvisie  
Sturing door 
directeur-
bestuurder/ 
rector 

Strategie per 
vestiging 
Conrectoren en 
coördinatoren 

Activiteitenplan 
per  
vestiging door de 
teams 

Strategie 
managementteam  
rector en 
conrectoren 

Uitvoering 
docenten,  
OOP en 
leerlingen 

Onderwijs 
resultaten  
leerlingen 

Visie en Koers  
Veilig en warm klimaat 
Erkende ongelijkheid 
Open school 
Professionele cultuur 
 

Leren en verbeteren 
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3.2 Ontwikkeling leerlingaantallen  

 

3.2.1 Ontwikkeling gerealiseerde leerlingaantallen 

 

Het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2012 is 1241 leerlingen, waaronder 11 vavo 

(voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) leerlingen. Deze aantallen zijn, inclusief de 

leerlingaantallen van de afgelopen schooljaren, in beeld gebracht in onderstaande tabel. De 

leerlingaantallen opgenomen in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de meest recente 

leerlingtelling voor de bekostiging vanuit het ministerie. 

 

Vestiging / teldatum 1 

oktober 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013* 

Havo-vwo Warffum 667 681 692 692 689 

Vmbo Uithuizen 364 372 360 354 384 

Vmbo Wehe-den Hoorn 141 165 160 161 168 

Totaal inclusief vavo 1172 1218 1212 1207 1241 

Vavo 15 20 13 13 11 

Totaal exclusief vavo 1157 1198 1199 1194 1230 

Tabel 29: Ontwikkeling leerlingaantal per schooljaar per vestiging 

*Het totaal aantal vavo leerlingen wijkt in de laatste bekostigingsfoto één leerling af 

van het aantal dat opgenomen is in het jaarplan 2013. 

. 

Voor het schooljaar 2012-2013 is het aantal leerlingen, exclusief vavo, bij de 1 oktobertelling ten 

opzichte van het schooljaar 2011-2012 gestegen. Een stijging waar we trots op zijn. Kijken we naar de 

specifieke vestigingen dan is een aantal trends waar te nemen. Het aantal leerlingen op de vmbo 

afdelingen is stijgend, waarbij Uithuizen voor het schooljaar 2012-2013 een geweldige instroom van 

leerlingen in klas 1 heeft (zie tabel 30). Het aantal leerlingen in Warffum is vanaf schooljaar 2008-2009 

stijgende, waarbij per schooljaar 2012-2013 een lichte daling is waar te nemen. Deze is ontstaan door 

een lagere zij-instroom in 4 havo (zie tabel 31). De instroom in het brugjaar is daarentegen hoger en 

compenseert voor een groot deel de lagere zij-instroom (zie tabel 31). 

 

Instroom naar brugjaar 

Instroom leerlingen 

vanuit 

basisonderwijs 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

  vmbo havo/ 

vwo 

vmbo havo/ 

vwo 

vmbo havo/ 

vwo 

vmbo havo/ 

vwo 

vmbo havo/ 

vwo 

Openbaar onderwijs 76 83 75 62 71 57 71 64 78 82 

Protestants/christelijk/ 

Katholiek onderwijs 
36 28 39 46 34 38 49 41 51 51 

Neutrale basisschool 3 0 7 2 2 2 6 1 9 4 

Speciaal onderwijs 0 0 3 0 2 0 3 0 6 0 

Totaal per stroming 115 111 124 110 109 97 129 106 144 137 

Totaal per jaar 226 234 206 235 281 

Tabel 30: Instroom leerlingen vanuit basisonderwijs per stroming en per schooljaar 
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Uit bovenstaande cijfers valt te concluderen dat de totale instroom van 2012-2013 een stijging 

vertoont ten opzichte van het vorige schooljaar. Voornamelijk vanuit het openbaar onderwijs hebben 

we dit schooljaar ten opzichte van het vorige schooljaar verhoudingsgewijs meer leerlingen 

binnengehaald dan vanuit het bijzonder onderwijs. 

 

Zij-instroom naar havo 4 

 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Interne zij- 

instroom 
7 15 17 21 20 6 

Externe zij- 

instroom 
11 12 18 17 21 16 

Totaal zij-

instroom 
18 27 35 38 41 22 

Tabel 31: Interne – en externe instroom 2007-2008 tot en met 2012-2013 

 

De totale zij-instroom in havo 4 blijft vanaf 2006-2007 tot en met 2011-2012 stijgen. De interne zij-

instroom (doorstroom) vanuit vmbo 4 laat sinds 2006-2007 een duidelijk stijgende lijn zien. Ten 

opzichte van het schooljaar 2011-2012 is er in het schooljaar 2012-2013 een daling van 14 leerlingen. 

Deze daling wordt mede veroorzaakt door het scherper neerzetten van de kaders voor de doorstroom 

van 4 TL naar 4 havo. Waar voorheen alleen een intake gehouden werd in de havo, wordt nu ook een 

overdrachtsadvies gegeven vanuit het vmbo. De intakeprocedure van leerlingen die zich aanmelden 

vanuit het vmbo-TL voor 4 havo is hiermee verbeterd. Er is een ‘warme overdracht’ met de 

aanleverende school. Dezelfde procedure is gaan gelden voor de externe zij-instroom. Ook hier is een 

daling ontstaan en de externe zij-instroom ligt nu weer op het niveau van het schooljaar 2010-2011.  

 

 

In het kalenderjaar 2012 stond het ontwikkelen van een marketingplan, in samenwerking met L&E 

Primair Onderwijs, op het programma. Het doel van dit plan is om o.a. Schoolbestuur L&E meer te 

profileren en het marktaandeel te vergroten. Dit plan is niet tot ontwikkeling gekomen. Er is besloten 

deze tezamen met de strategische doelstellingen op te stellen in 2013. 
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3.3 Het Hogeland College schoolbrede doelstellingen en activiteiten 2012 
 

Binnen de strategische kaders, die zijn geformuleerd in Visie en Koers, hebben de vestigingen een 

hoge mate van autonomie en kunnen zij hun eigen prioriteiten stellen in de strategische doelstellingen 

en de invulling hiervan. Vanuit de jaarlijkse beleidsdag ontwikkelt elke vestiging haar eigen activiteiten 

voor het komende kalenderjaar. Hierbij zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen in acht 

genomen. Naast de HHC brede activiteiten, die gelden voor de gehele organisatie, zijn in het jaarplan 

2012 concrete doelstellingen en actiepunten per vestiging geformuleerd. Voor zowel de HHC brede 

activiteiten als de vestiging specifieke activiteiten zijn de resultaten over kalenderjaar 2012 

weergegeven in onderstaande paragrafen. In de paragrafen wordt allereerst de doelstellingen per 

onderwerp genoemd. Vervolgens wordt aangegeven wat de resultaten zijn geweest over 2012. 

 

3.3.1 Primair proces 

 

Onderwijs - resultaten 

 

Om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te geven, hun de mogelijkheid te bieden om het 

maximale uit zichzelf te halen en om ze zo goed mogelijk klaar te stomen voor een plaats in de 

maatschappij zijn de vier centrale kernwaarden ontwikkeld in de Visie en Koers.  

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs met behulp van vier indicatoren over een 

tijdspanne van drie jaar: 

 De doorstroom in de onderbouw; 

 De doorstroom in de bovenbouw; 

 De scores van de examens; 

 Het verschil tussen de schoolexamens en de centrale examens. 

 

Op basis van deze indicatoren is het opbrengstenoordeel van de inspectie over de behaalde 

resultaten in 2010, 2011 en 2012 als volgt: 

  vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo  vwo 

HHC Uithuizen voldoende voldoende voldoende     

HHC Warffum       voldoende onvoldoende 

HHC Wehe-den Hoorn voldoende  voldoende voldoende     

Tabel 32: Opbrengstenoordeel inspectie per vestiging 

 

Deze resultaten zijn eveneens terug te vinden in Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl). 

Alle afdelingen op de vestigingen vallen in 2012 onder het basistoezicht van de inspectie, met 

uitzondering van het VWO in Warffum. In april 2013 zal het definitieve rapport van de inspectie voor 

het VWO gereed zijn. Voor de inspectie houdt het basistoezicht in dat we geen risico’s voor de 

kwaliteit van ons onderwijs lopen en dat de regelgeving wordt nagekomen. Binnen de afdeling VWO 

zijn maatregelen genomen om de resultaten te verbeteren. Een van deze maatregelen is de 

aanpassing van de determinatie en het onderzoek naar de mogelijke invoering van een aparte vwo 

plus klas. Verder zijn er studiedagen met docenten over de verbetering van het onderwijs. 

 

Onderwijs – Taal en rekenen 

 

De HHC brede activiteiten op het gebied van taal en rekenen zijn: 

 De doorlopende leerlijnen binnen de vakken en de vakken onderling verbeteren; 

 Binnen de vestigingen werken met de referentieniveaus; 

 De scores van de leerlingen op taal en rekenen analyseren; 

 Bijspijker- en verrijkingsactiviteiten op alle vestigingen om zodoende het niveau van zwakke 

leerlingen te verhogen en de excellente leerlingen uit te dagen; 
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De hoofddoelstelling op het gebied van taal en rekenen op de scholen is het verhogen van het niveau 

van het taal- en rekenonderwijs, en daarmee de kwaliteit van het totale onderwijs in het vmbo en 

havo-vwo.  

Alle docenten van Het Hogeland College zullen over enkele jaren taal- en rekenbewust moeten zijn en 

dit bewustzijn ook integreren in hun eigen lessen en vakgebied. Onderwijs op het gebied van taal en 

rekenen is dus sterk in ontwikkeling op onze vestigingen.  

 

Als het HHC participeren we in het schooljaar 2012-2013 in de pilots van het CITO. Aan het begin van 

dit schooljaar hebben leerlingen de pilot toets van het CITO afgenomen. Op basis van de uitslagen 

van deze toets zijn leerlingen geplaatst in de referentieniveaus en is nagegaan waarop leerlingen 

uitvallen en welke activiteiten nodig zijn om het niveau omhoog te krijgen. Aan het einde van het 

schooljaar 2012-2013 vindt de eindtoets van de pilot plaats. Vestigingspecifiek wordt hier nader op 

ingegaan. 

 

In het schooljaar 2011-2012 hebben in klas 1 pilots plaatsgevonden voor wat betreft taal en in klas 1 

en 3 van het havo/vwo voor wat betreft rekenen. Voor de leerlingen die onvoldoende scoorden waren 

er reparatiemogelijkheden. Op de vmbo afdelingen hebben de leerlingen 1 uur per week extra taal of 

rekenen. Hierbij wordt de lesstof aangepast op de individuele behoefte. 

 

Er zijn dit jaar drie themamiddagen taal geweest, waarbij de doelstelling is dat alle docenten 

taalbewust zijn. In Warffum houden we intervisie bijeenkomsten op het gebied van taal. HHC breed is 

er in het schooljaar 2012-2013 training voor docenten geweest op het gebied van rekenen.  

 

De prestatiebox VO is in 2012 voor een deel ingezet voor zowel de schoolbrede activiteiten als de 

vestigingspecifieke activiteiten, die bijdragen aan de verbetering van ons taal- en rekenonderwijs en 

de wijze waarop onze docenten hier mee omgaan.  

 

Onderwijs –Erkende ongelijkheid, Zorgbeleid en Passend Onderwijs 

 

 

Het Hogeland College wil erkende ongelijkheid op het gebied van leren in een uitdagende en 

inspirerende omgeving. Deze koersuitspraak is al een aantal jaren richtinggevend voor het algemene 

zorgbeleid en de individuele leerlingenzorg en –begeleiding op Het Hogeland College. De 

onderstaande activiteiten in 2012 hebben hier aan bijgedragen. 

 

Het afgelopen schooljaar is er een pilot geweest voor het gebruik van Magister als 

leerlingvolgsysteem. De mentoren van de eerste klassen hebben dit uitgevoerd in een testomgeving 

van Magister. De pilot is niet uitvoerig geëvalueerd. Een aantal mentoren voeren in het schooljaar 

2012-2013 een pilot uit met Magister, waarin gewerkt wordt in de life omgeving in plaats van in de 

demo omgeving. De ontwikkeling van Magister als leerlingvolgsysteem wordt binnen onze organisatie 

gecontinueerd. 

 Scholing en intervisie voor docenten om een grotere taal- en rekenbewustzijn binnen hun lessen te 

bewerkstelligen. 

De HHC brede zorg activiteiten zijn: 

 De overgang van Magister als leerlingadministratiesysteem naar Magister als leerlingvolgsysteem, 

waarin zijn opgenomen zaken als afspraken, handelingsplannen, testen etc; 

 De pilot Kurzweill (dyslexie en dyscalculiebeleid) uitvoeren en evalueren; 

 De samenwerking met het Primair Onderwijs intensiveren op de onderwerpen: doorlopende leerlijn, 

plusklas en doorstroom van leerlingen; 

 Het jeugd en veiligheidsplan opstellen en vaststellen.  
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In het schooljaar 2011-2012 is de pilot Kurzweil gestart. Eén brugklasleerling heeft er mee gewerkt. 

Daarnaast is Kurzweil ingezet in de leerjaren A5 en A4 bij de leestoetsen van het vak Engels. De pilot 

heeft geleid tot een aantal praktische aanpassingen en wordt in het schooljaar 2012-2013 uitgebreid. 

Een aantal leerlingen werken met Kurzweil in de lessen.  

Daarnaast wordt het programma gebruikt bij de schoolexamens, wordt het uitgebreid naar de 

leestoetsen van alle talen en wordt het gebruikt door alle dyslectische bovenbouwleerlingen.  

 

De samenwerking met het Primair Onderwijs is geïntensiveerd. Een aantal leerkrachten van groep 8 is 

op bezoek geweest bij het HHC en ook is er meer vorm gegeven aan het PO/VO overleg. Vanuit dit 

PO/VO overleg is er een tweetal thema bijeenkomsten geïnitieerd. Tijdens de eerste thema 

bijeenkomst is kennis uitgewisseld over opbrengstgericht werken en opbrengsten. Deze 

kennisuitwisseling vond plaats tussen personeel van zowel het HHC als van de PO scholen van L&E. 

De tweede thema bijeenkomst was voor het HHC en alle PO scholen in de regio. Het thema was: ‘Hoe 

kijken we tegen onze leerlingen aan?’. Beide bijeenkomsten werden als zeer positief ervaren. 

 

De MR heeft ingestemd met het jeugd- en veiligheidsplan dat in 2012 is opgesteld. 

 

 

Naast het bovenstaande ‘eigen’ beleid op het gebied van individuele leerlingenzorg is het landelijk 

verplicht te voldoen aan de invoering van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs betekent dat elk 

kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Mocht een school een 

bepaald arrangement niet zelf in huis hebben, dan is het noodzakelijk om er voor te zorgen dat, in 

samenwerking met ander besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden, de betreffende leerling 

geplaatst kan worden. Hieronder staan de activiteiten die we in 2012 hebben uitgevoerd ten aanzien 

van Passend Onderwijs. 

 

Per vestiging hebben we een zorg ondersteuningsprofiel vastgelegd. In de loop van 2012 was het de 

intentie om in samenwerking met de schoolbesturen uit het samenwerkingsverband waarin we 

participeren een HHC breed ondersteuningsprofiel vast te leggen. Vanwege de onzekerheid van de 

ontwikkelingen in Passend Onderwijs en het uiteindelijk verschuiven van de invoeringsdatum hebben 

we als samenwerkingsverband en als school het ondersteuningsprofiel nog niet gereed.  

Wij ontwikkelen het ondersteuningsprofiel met de andere schoolbesturen die participeren in het 

samenwerkingsverband in oprichting Groningen en Ommeland. Per schooljaar 2014-2015 wordt de 

zorgplicht ingevoerd, waarbij de rechtspersoon voor 1 november 2013 ingericht dient te zijn en het 

ondersteuningsplan voor 1 mei 2014 gereed moet zijn. 

 

Met de invoering van Passend Onderwijs verdwijnt het huidige samenwerkingsverband RSNOWG. In 

het nieuwe samenwerkingsverband Groningen en Ommeland participeren alle VO scholen van 

Groningen, met uitzondering van de VO scholen in de stad Groningen. 

 

De scholingsbehoeften van onze docenten hebben we in kaart gebracht door middel van de POP 

gesprekken waarin ook de scholingsbehoeften op het gebied van Passend Onderwijs aan de orde zijn 

gekomen.  

 

  

De HHC brede activiteiten op het gebied van Passend Onderwijs zijn: 

 Het zorgprofiel van Het Hogeland College vastleggen en communiceren naar ouders en scholen;  

 Beleid maken op de consequenties van het wetsvoorstel Passend Onderwijs op de L&E organisatie; 

 De scholingsbehoeften van docenten in kaart brengen. 
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Onderwijs – Maatschappelijke stage 

 

 

Per augustus 2012 zijn de leerlingen van klas 1 en klas 2 verplicht om in hun schoolloopbaan een 

maatschappelijke stage te doorlopen. Het doel van de maatschappelijke stage is om de jongeren te 

stimuleren tot actief burgerschap en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en besef 

voor waarden en normen. Het ministerie is inmiddels teruggekomen op het verplichte karakter van de 

maatschappelijke stage en heeft als wetsvoorstel om deze verplichte maatschappelijke stage af te 

schaffen per augustus 2015. Onzeker is nog wat dit met de bekostiging gaat doen. Maatschappelijke 

stage is op de vestigingen Wehe-den Hoorn en Uithuizen vormgegeven in projecten. Deze projecten 

blijven de komende jaren doorgang vinden mits er bekostiging tegenover staat. 

 

De invoering van maatschappelijke stage in klas 1 heeft plaatsgevonden in het schooljaar 2011-2012. 

Per augustus 2012 is ook de maatschappelijke stage in klas 2 van start gegaan. Uitgangspunt bij de 

maatschappelijke stage is dat deze zoveel mogelijk aansluit bij de onderwijsactiviteiten. De uitvoer van 

de maatschappelijke stage uren wordt geadministreerd in het leerlingvolgsysteem Magister. 

 

Onderwijs – Kwaliteitsbeleid 

 

 

Wij willen aan leerlingen zo goed mogelijk kwalitatief onderwijs bieden in een uitdagende en 

inspirerende omgeving, waarbij de leerling de kans wordt geboden om zo goed mogelijk gebruik te 

maken van zijn/haar talenten. Deze kernwaarde is niet alleen van toepassing op onze leerlingen, maar 

geldt ook voor onze personeelsleden. Zij vormen één van de belangrijke factoren van schoolsucces 

van onze leerlingen. Wij zullen bij het borgen van de kwaliteit sterk inzetten op de dialoog over de 

onderwijskundige resultaten in alle afdelingen van onze school (zie hoofdstuk 3.1). Onderlegger van 

deze dialoog vormen de opbrengstenkaart van de inspectie en de analyse van de resultaten van het 

jaarlijkse cohort onderzoek en het tevredenheidonderzoek. De cyclus hiervan is opgenomen in het 

kwaliteitshandboek.  

 

Het kwaliteitshandboek is inmiddels verder ontwikkeld. De dynamiek in ons kwaliteitszorg systeem 

maakt dat we jaarlijks nagaan of het kwaliteitshandboek aangepast en/of aangevuld dient te worden.  

 

De resultaten uit de cohort- en IDU analyses zijn per vestiging besproken met de directie, de 

coördinatoren, de secties en de individuele docenten. Vanuit deze gesprekken zijn actiepunten ter 

verbetering geformuleerd per vestiging, per leerjaar en per sectie. Het geheel is een doorlopend 

proces en continu onderwerp van gesprek. We verwijzen naar de vestigingen voor de specifieke 

actiepunten die geformuleerd zijn. 

 

De HHC brede activiteiten op het gebied van maatschappelijke stage zijn: 

 De invoering van de maatschappelijke stage in klas 1; 

 Op grond van de ervaringen van de maatschappelijke stage in klas 1, per augustus starten met de 

maatschappelijke stage in klas 2; 

 Het projectplan Maatschappelijke stage op basis van de evaluaties (eventueel) aanpassen;  

 De administratie rondom de maatschappelijke stage (in Magister) regelen.  

De HHC brede activiteiten op het gebied van kwaliteitsbeleid zijn: 

 Het kwaliteitshandboek actualiseren en vaststellen; 

 Geformaliseerd overleg over de resultaten uit de cohort- en IDU analyses in alle afdelingen 

(gekoppeld aan het tevredenheidonderzoek) van de organisatie en vervolgstappen formuleren;  

 Het leerrendement van de doorgestroomde 4 TL leerlingen naar 4 havo verbeteren.  
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Met de ontwikkeling van de notitie over de doorstroom van 4 TL naar 4 havo zijn de kaders scherper 

neergezet. Aandacht is zowel voor het cijfermatige gedeelte als voor instelling en werkhouding. Waar 

voorheen alleen een intake gehouden werd in de havo, wordt nu ook een advies gegeven vanuit het 

vmbo. De intakeprocedure van leerlingen die zich aanmelden vanuit het vmbo-TL voor 4 Havo is 

hiermee verbeterd. Er is een ‘warme overdracht’ met de aanleverende school. Met alle leerlingen zijn 

individuele intakegesprekken waarin aandacht is voor de eisen van de opleiding en wensen en 

mogelijkheden van de leerling. Een aantal leerlingen heeft n.a.v. deze gesprekken besloten een ander 

loopbaanvervolg te kiezen. Voor de zomervakantie zijn er speciale lessen voor de instromende 

leerlingen geweest om de aansluiting te verbeteren. Er vindt monitoring plaats van het nieuwe beleid. 

 

Onderwijs – ICT 

 

 

Als het Het Hogeland College willen we voorop lopen op ICT gebied en nieuwe ontwikkelingen willen 

we deze zo goed mogelijk integreren in onze onderwijsconcepten. Wij zijn er namelijk van overtuigd 

dat goed gebruik van ICT toepassingen en de mogelijkheden ervan een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan het leer- en werkklimaat en hiermee aan de leerresultaten van leerlingen. In de nieuwe 

gebouwen is de ICT infrastructuur zo ingericht dat deze toekomst ‘proof’ is.  

 

In verband met de nieuwbouw is er voor wat betreft ICT voornamelijk aan de hardware kant gewerkt 

(active boards, wifi in alle gebouwen etc.). Onze ICT infrastructuur is dusdanig ingericht dat deze is 

voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en onze visie ten aanzien van ICT in de lespraktijk. Een 

werkgroep ICT verdiept zich in ICT en vakdidactiek. Schoolbestuur L&E breed vindt in 2013 een ICT 

scan plaats. De scan wordt uitgevoerd om te bepalen wat de huidige staat is van de ICT binnen de 

organisatie, wat de gewenste situatie is en op welke wijze we de gewenste situatie kunnen bereiken. 

Niet alleen wordt de hard- en software positie in kaart gebracht, maar ook de bijbehorende formatie, 

rollen, taken en beheer worden in het onderzoek betrokken. 

 

Er is zicht op de uitgaven die we doen op het gebied van ICT. In de meerjarenbegroting 2013 t/m 

2017 zijn de verwachte investeringen in ICT opgenomen. 

 

  

De HHC brede activiteiten op het gebied van ICT zijn: 

 Het in het voorjaar van 2012 vaststellen van het projectplan ICT en een start maken in de uitvoering 

hiervan;  

 De uitgaven op het gebied van ICT monitoren en evalueren. 
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3.3.2 Management & besturing 

 

Management & besturing – Inrichting organisatie 

 

De schoolleiding van Het Hogeland College bestaat uit een rector en vier conrectoren en is belast met 

het geven van leiding aan de school en de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. 

Per schooljaar 2011-2012 is de functie van conrector bovenbouw locatie Warffum ingevuld met een 

vaste dienstbetrekking.  

 

De rector heeft de algehele leiding en is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering en voor 

het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. De conrectoren geven integraal leiding aan hun vestiging 

of afdeling. De conrectoren hebben naast deze integrale verantwoordelijkheid allen een of meer 

beleidsportefeuilles. Hierbij worden de volgende portefeuilles onderscheiden: 

- Personeelsbeheer             -   Onderwijszaken havo-vwo  -   ICT 

- Onderwijszaken vmbo  -   Kwaliteitsbeleid  

 

Op de verschillende locaties is tevens een aantal docenten werkzaam die coördinerende 

werkzaamheden verrichten met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken.  

 

De directie wordt ondersteund door medewerkers op het gebied van financiën, personeel, secretariële 

zaken, administratieve zaken en eventueel (adhoc) andere ondersteuning.  

 

 

In het schooljaar 2012-2013 is een notitie opgesteld met een voorstel voor de herschikking van de 

schoolleiding van het HHC. Het doel van deze herschikking is om te komen tot een meer effectieve 

verdeling van functies en taken binnen de structuur van de schoolleiding en coördinatoren, om 

zodoende de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Begin 2013 heeft de MR een positief advies 

gegeven en de PMR heeft instemming verleend. Per augustus 2013 wordt deze herschikking 

geëffectueerd De functies zijn omschreven en gewaardeerd volgens de functiewaarderingsystematiek. 

In het onderstaande figuur wordt het organigram weergegeven.  

 

 
Figuur 5:  Organigram HHC per augustus 2013 

De HHC brede activiteiten op het gebied van inrichting organisatie zijn: 

 Vaststellen van de organisatiestructuur; 
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Management & besturing – lerende organisatie 

 

 

Met goed leiderschap staat of valt de organisatie. Onder leiderschap verstaan we de houding en het 

gedrag van alle leidinggevenden binnen onze organisatie die een richtinggevende 

verantwoordelijkheid hebben voor het personeel binnen de organisatie. Zij hebben een voorbeeldrol 

en zijn de sleutelfiguren die mede maken dat de school goed functioneert. Het organiseren en het 

(onder) houden van de dialoog binnen alle geledingen is daarom van essentieel belang. Dit creëert 

een cultuur binnen de organisatie waarbij aandacht is voor ontwikkeling en verbetering.  

 

In het kader van training on the job is de leergang ‘Oriëntatie op leiderschap’ opgezet voor de directie 

en de coördinatoren. Er zijn zes bijeenkomsten geweest, waarin casussen besproken werden, 

feedback aan elkaar werd geven, en informatie en ervaring werden gedeeld over onderwerpen als 

management, organisatie en financiën. Voor aanvang van deze bijeenkomsten hebben de directie en 

de coördinatoren een training feedback geven gevolgd. Bij de leergang zijn de accenten onder andere 

gelegd op de dialoog over de opbrengsten, de motivatie, de teamgeest en de professionele attitude. 

 

Met de (individuele) leerlijnen van de directie en de coördinatoren is een start gemaakt binnen de 

leergang. Ondermeer door een kleurenanalyse waaruit de voorkeur van leiderschapstijl blijkt en de 

analyse en reflectie daarop.  Deze zijn opgenomen in het portfolio. 

 

Het schoolbreed gestructureerd overleg tussen directie en coördinatoren heeft plaatsgevonden in 

thematische overleg tijdens de leergang ‘Oriëntatie op leiderschap’. 

 

Management & Organisatie - Planning en control 

 

In hoofdstuk 3.1 wordt benadrukt vanuit welk model de directie wil werken. Er is hierbij sprake van een 

‘getrapte’ leiding/sturing, waarbij congruent en consistent gedrag wordt getoond, gebaseerd op de vier 

kernwaarden uit Visie en Koers. Door het strak neerzetten van de planning en control cyclus is er 

meer transparantie en duidelijkheid over de uit te voeren taken en wie, wanneer, welke rol daarin 

heeft. Hierdoor kan, in combinatie met het financieel beleid, tijdig worden ingespeeld op interne en 

externe ontwikkeling en kan beter gestuurd worden op de resultaten. Risico’s binnen de organisatie 

worden hierdoor verminderd. Instrumenten van de gehanteerde planning en control cyclus bij Het 

Hogeland College zijn onder andere Visie en Koers, het jaarplan en begroting, de meerjarenbegroting, 

integrale managementrapportages, bestuursformatieplan (inclusief allocatiemodel) en het jaarverslag 

met de jaarrekening.  

 

De planvorming en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties komen tot stand 

in de vestigingen in dialoog tussen de directie, coördinatoren en teams. Deze dialoog binnen de 

gehele organisatie beoogt eveneens een sterkere verbinding tussen bestuur, rector, conrectoren, 

coördinatoren, mentoren, teams en medezeggenschap, met uiteindelijk zicht op de kwaliteit van de 

school, de ambities, resultaten, bedrijfsvoering en de optimalisatie van voorgaande zaken. 

 

Op het gebied van de interne organisatie is in 2012 een aantal maatregelen gestart die effect hebben 

op onze organisatieprocessen. In het onderstaande overzicht zijn de doelstellingen met betrekking tot 

2012 weergegeven. Vervolgens zijn de resultaten uitgewerkt.  

 

De HHC brede activiteiten op het gebied van lerende organisatie zijn: 

 Training on the job door en voor leidinggevenden organiseren, waarbij feedback geven en 

ontvangen een belangrijk aandachtspunt is;  

 De (individuele) leerlijnen van de directie en de coördinatoren uitvoeren en evalueren; 

 Schoolbreed gestructureerd directie en coördinatoren overleg.  



        Jaarverslag Voortgezet Onderwijs L&E 2012  

65 
 

 

In april is gestart met het project Onderwijs Ondersteunende Organisatie (OOO). Met dit project 

onderzoeken we met elkaar hoe onze onderwijs ondersteunende werkzaamheden georganiseerd zijn, 

of verbeteringen mogelijk zijn en of op sommige gebieden meerwaarde te halen is uit samenwerking 

tussen L&E Primair Onderwijs en het Het Hogeland College. De volgende resultaten hebben we 

gerealiseerd of zijn nog in ontwikkeling in 2013: 

 Het gezamenlijk opzetten van L&E breed archiveringsbeleid; 

 Start ICT scan voor de gehele L&E organisatie; 

 Deelname in de landelijke pilot OSO (Overstapservice Onderwijs). Deze heeft ten doel om de 

digitale uitwisseling van de leerlingdossiers (overstapdossiers) zo efficiënt en effectief mogelijk 

te laten verlopen; 

 Er is gestart met gezamenlijke contractbeheer en een aantal contracten wordt reeds samen 

aangegaan, zodat grotere kortingen kunnen worden bedongen; 

 Het gewenste proces ten aanzien van de schoolbankrekeningen is in kaart gebracht en wordt 

in 2013 verder uitgevoerd; 

 Er is in kaart gebracht waar de kennis en kunde binnen de organisatie ligt; 

 Sectoroverstijgend vinden initiatieven plaats tot het verbeteren van de werkzaamheden, 

waarbij de focus zowel gericht is op de eigen werkzaamheden als op de bestuursbrede 

werkzaamheden. 

 In de projectgroep is in 2012 een format ontwikkeld waarin duidelijk is gemaakt wie op welke 

laag van de organisatie, welke informatie (indicatoren), op welke wijze en wanneer nodig 

heeft. In 2013 zal in samenwerking met ons administratie- en advieskantoor OSG een pilot 

gedraaid worden met een digitaal systeem dat geautomatiseerd gegevens verzamelt uit 

verschillende systemen en deze gegevens omzet naar managementinformatie. Deze 

managementinformatie kunnen we vervolgens analyseren en gebruiken om besluiten te 

nemen ten aanzien van de (strategische) doelstellingen van onze organisatie.  

 

  

De HHC brede activiteiten op het gebied van planning en control zijn: 

 Inrichten van het proceshandboek administratieve organisatie & interne controle; 

 Onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking L&E breed en met de staforganisatie van L&E 

Primair Onderwijs. 
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3.3.3 Personeel 

 

Onderwijs is het belangrijkste proces binnen onze organisatie. Alle processen binnen Het Hogeland 

College dienen dan ook ter ondersteuning van dit proces. Niet alleen de docenten, maar ook alle 

andere medewerkers binnen de organisatie hebben een belangrijke rol hierin. In het jaarplan 2012 zijn 

doelstellingen en activiteiten geformuleerd op personeelsgebied. Op deze doelstellingen en 

activiteiten zijn eveneens de vier centrale thema’s uit Visie en Koers, die in hoofdstuk 3.1 zijn 

verwoord, van toepassing.  

 

In de onderstaande paragrafen zijn de resultaten van de doelstellingen en activiteiten geformuleerd en 

wordt eveneens aandacht besteed aan de samenstelling van het personeelsbestand. 

 

Personeel- Integraal personeelsbeleid 

 

 

De gesprekkencyclus voor het onderwijs ondersteunend personeel is niet in 2012, maar in februari 

2013 ter informatie aan de PMR aangeboden. Daarin is nog niet opgenomen het voorstel voor het 

beoordelingsgesprek. Zodra deze is toegevoegd zal om instemming worden gevraagd aan de PMR. 

De eerste POP gesprekken zullen wel in 2013 starten. 

 

Na elke gesprek in de gesprekkencyclus wordt de evaluatie individueel uitgevoerd en wordt er een 

schoolbrede conclusie uit de evaluaties getrokken. Docenten en leidinggevenden reageerden positief 

op de eerste ronde van de gesprekkencyclus. De tweede ronde van de gesprekkencyclus vindt plaats 

in het schooljaar 2012-2013 en omvat het functioneringsgesprek. Op basis van de gesprekken wordt 

onder andere scholing gevraagd en aangeboden.  

 

In 2008 is het Actieplan LeerKracht ingevoerd. Enkele speerpunten uit dit convenant zijn het 

versterken van het lerarenberoep, het ontwikkelen van meer professionele scholen, het invoeren van 

een betere beloning voor leraren en werkdrukverlaging. Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld het 

verkorten van de salarisschalen, het invoeren van een scholingsfonds en het benoemen van meer 

medewerkers in hogere docentfuncties, de zogenoemde functiedifferentiatie, oftewel functiemix. In 

2012 is de eerste ronde van de functiemix toedeling besproken. Bij de toedeling is voldaan aan de 

gestelde criteria vanuit het ministerie en wat is afgesproken met de PMR. Met de PMR is eind 2012 

een toedelingplan afgesproken om te komen tot het streefpercentage in oktober 2014. Om dit 

stapsgewijze plan te realiseren is het aantal LC functies in het schooljaar 2012-2013 uitgebreid en is 

er verder voldaan aan het criterium voor volumebehoud. 

 

In 2012 heeft oriëntatie op taakbeleid plaatsgevonden. Na deze oriëntatie is het nieuwe taakbeleid 

omschreven en ter instemming aan de PMR voorgelegd. De PMR heeft niet ingestemd met het 

nieuwe taakbeleid, waarop de rector het voorstel heeft ingetrokken en waardoor het vigerende 

taakbeleid gehandhaafd blijft.  

De HHC brede activiteiten op het gebied van integraal personeelsbeleid zijn: 

 Starten met de gesprekkencyclus voor het onderwijs ondersteunend personeel; 

 Evaluatie van de eerste ronde van de gesprekkencyclus OP en directie;  

 Scholing aanbieden of gevraagd op basis van deze gesprekken; 

 De tweede ronde van de gesprekkencyclus uitvoeren; 

 De eerste ronde functiemix en –toedeling evalueren; 

 Oriëntatie op taakbeleid; 

 Advies van de werkgroepen Professionele Cultuur en Werk verder uitwerken;  

 Heldere procedures en werkafspraken met de (P)MR formuleren en vastleggen. 
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In het jaargesprek dat elke docent heeft, zijn de taken naar tevredenheid vastgesteld. Het taakbeleid 

staat opnieuw op de agenda van de PMR voor in het schooljaar 2013-2014. 

 

Met de (P)MR zijn heldere afspraken gemaakt over de manier van werken. Bij definitieve stukken 

waarvoor instemmings- of adviesrecht geldt, is per augustus 2012 een document ondertekend door de 

rector en de voorzitter van de (P)MR. Indien van toepassing zal dit document ook ondertekend worden 

door de directeur bestuurder. 

 

Personeel – lerende organisatie 

 

 

Wij willen een lerende organisatie zijn waarbij reflectie op het eigen handelen en resultaatgericht 

werken wordt nagestreefd. De schoolleiding heeft hierbij een ondersteunende en sturende taak, 

waarbij de docent zich binnen de gegeven kaders kan ontplooien en ontwikkelen. Deze ontwikkeling 

van docenten kan zowel plaatsvinden binnen het klaslokaal (on the job) als in een context buiten het 

klaslokaal (off the job) en zowel individueel als in teams. Hierbij willen we dat verbinding bestaat 

tussen de schooldoelen, de individuele kwaliteiten en de persoonlijke ontwikkeling van docenten. 

 

Bij teamleren leren docenten kritisch naar hun eigen lessen te kijken, met als doel zichzelf verder te 

professionaliseren. Onderdeel van het teamleren is het maken van video-opnames van de les, waarna 

tips en tops op een positieve wijze gegeven worden aan elkaar. Vestigingspecifiek wordt beschreven 

wat in het kader van het teamleren is gebeurd.  

 

Training on the job vindt plaats door docenten in de lessen van anderen te laten kijken en feedback te 

ontvangen. Daarbij vindt in de leergang voor de directie en coördinatoren ook training on the job 

plaats. De training van docenten op het gebied van zelfreflectie en feedback als onderdeel van de 

professionele cultuur heeft plaatsgevonden. 

 

Voor wat betreft het scholingsplan en het scholingsbeleid:  De scholingswensen van docenten zijn 

geïnventariseerd vanuit de POP- en voortgangsgesprekken. In principe worden de scholingswensen 

gehonoreerd als zij de professionele ontwikkeling van de docent en de belangen van het onderwijs op 

het HHC dienen. Meestal liggen de wensen hierin lijn en vrijwel altijd worden deze wensen 

gehonoreerd. 

 

Personeel - personeelssamenstelling 

 

 

Waar nodig is tijdens de gesprekken met personeelsleden gesproken over de toekomstplannen ten 

aanzien van uittreden. Gezien de termijnen van het langere doorwerken stellen we de leeftijd voor een 

dergelijk gesprek bij naar 60 jaar en ouder. 

 

De HHC brede activiteiten op het gebied van de lerende organisatie zijn: 

 Het concept ‘teamleren’ verder ontwikkelen; 

 Ervaring op doen met training on the job; 

 Training van docenten op het gebied van zelfreflectie en feedback als onderdeel van de 

professionele cultuur; 

 Opstellen en uitvoeren scholingsplan 2012. 

De HHC brede activiteiten op het gebied van natuurlijk verloop zijn in 2012: 

 Bij de gesprekkencyclus met de personeelsleden van 56 jaar en ouder spreken over hun 

toekomstplannen om te bepalen hoe de toekomstige formatie wordt ingevuld. 
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In de onderstaande tabel is per functiecategorie de ontwikkeling van het aantal fulltime-equivalent (fte) 

weergegeven. Hierin is zowel personeel in vaste dienst als personeel met een tijdelijke aanstelling 

opgenomen. Eveneens is het aantal externe personeeleden werkzaam bij Het Hogeland College 

gepresenteerd. De peildatum van de weergegeven kengetallen is 31 december. 

  31-dec-07 31-dec-08 31-dec-09 31-dec-10 31-dec-11 31-dec-12 

DIR 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

OP 85,85 86,73 91,77 87,48 88,84 88,47 

OOP 15,99 15,55 16,75 15,25 14,45 14,60 

Totaal 106,84 106,28 112,52 106,73 108,29 108,07 

Extern 4,50 5,00 6,60 7,75 8,33 8,31 

Totaal 111,34 111,28 119,12 114,48 116,62 116,39 

Tabel 33: Ontwikkeling formatie 2007-2012 per functiecategorie (peildatum 31 december) 

 

Uit bovenstaande gegevens is af te lezen dat het personeelsbestand in de afgelopen jaren fluctueerde 

op de peildatum 31 december. Het personeel in eigen dienst op 31 december 2012 is in lijn met het 

voorgaande jaar. Het Hogeland College kiest er in een aantal gevallen voor om personeel niet zelf in 

dienst te nemen maar de loonkosten te verlonen via een uitzendbureau. Het aantal externen groeit tot 

31 december 2011 ten opzichte van het personeel in eigen dienst. In het laatste jaar is deze weer 

constant aan het vorige jaar. Ten aanzien van extern personeel hadden we in 2012 de volgende 

doelstelling: 

 

 

Tijdens het formatieproces hebben we per situatie gekeken of het gunstiger was om iemand via een 

payroll constructie in te zetten of via een dienstverband bij onze organisatie. We hebben steeds 

gekozen voor de meest gunstige optie. 

 

In tabel 34 is de verdeling van het aantal fte naar leeftijd en geslacht opgenomen (personeel in eigen 

dienst). Eveneens is het aantal fte per leeftijdscategorie over 2010 en 2011 weergegeven. 

 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal % 2012 Totaal 2011 Totaal 2010  % 2011  % 2010 

0   -  24 1,15 1,10 2,24 2% 2,99 1,42 3% 1% 

25 -  34 6,07 9,47 15,54 14% 13,50 13,22 12% 12% 

35 -  44 7,92 9,40 17,32 16% 17,87 16,40 16% 15% 

45 -  54 16,01 9,50 25,51 24% 26,56 30,34 25% 28% 

55 -  59 15,79 6,50 22,29 21% 26,64 31,45 25% 29% 

> 60  18,36 6,82 25,18 23% 20,74 13,91 19% 13% 

Totaal 65,29 42,78 108,07 100% 108,29 106,73 100% 100% 

Tabel 34: Ontwikkeling formatie per leeftijd en geslacht (peildatum 31 december) 

 

Uit tabel 34 blijkt dat 44% van het personeelsbestand ouder is dan 55 jaar. Dit kan in de komende 

jaren leiden tot een stijging van de kosten voor het opnemen van BAPO-verlof. De opbouw van het 

personeelsbestand is vrij evenwichtig, zowel qua geslachtsverhouding als qua leeftijdscategorie. 

  

De HHC brede activiteiten op het gebied van extern personeel zijn in 2012: 

 Voor de formatieplanning 2012-2013 wordt onderzocht wat de (financiële) mogelijkheden zijn om 

personeel in eigen dienst te nemen in plaats van via een uitzendbureau. 
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Personeel met een tijdelijke aanstelling in eigen dienst 

  DIR OP OOP 

Onbevoegden - 4,58 - 

Leraar in opleiding - - - 

Ter vervanging - 1,68 - 

1e aanstelling - 2,76 - 

>65 jaar - - - 

Tijdelijke uitbreidingen - 3,89 - 

Totaal 0,00 12,91 0,00 

Tabel 35: Omvang tijdelijke contracten (peildatum 31 december 2012) 

 

Personeel - Aantal fte per functieschaal 

 

In het onderstaande schema is het aantal fte per functieschaal per 31 december 2011 en 2012 

weergegeven. Het betreft hier de functies die in het kader van de FUWA Voortgezet Onderwijs zijn 

beschreven en vastgesteld. Voor de functiemix wordt door het ministerie niet gekeken naar de 

functieschaal maar naar de bezoldigingsschaal met een onderscheid tussen de LB, LC en LD schaal. 

Bij Het Hogeland College is een aantal docenten met een LB functie aanwezig die bezoldigd worden 

in een hogere schaal. Tabel 36 is inclusief de omvang van de tijdelijke contracten uit tabel 35. 

 

Functie Aantal fte 31-12-2011 Aantal fte 31-12-2012 

1 1,25 1,25 

2 0,00 0,75 

3 0,50 0,50 

4 5,00 5,00 

5 1,00 1,00 

6 2,80 2,80 

7 1,00 1,00 

8 1,90 1,30 

9 1,00 1,00 

13 4,00 4,00 

15 1,00 1,00 

LB 66,59 68,11 

LC 15,86 15,09 

LD 6,39 5,28 

Totaal 108,29 108,07 

Tabel 36:  Aantal fte per functieschaal Het Hogeland College (peildatum 31 december) 

 

Personeel - In- en uitstroomcijfers 

 

Inzicht in natuurlijk verloop is noodzakelijk. Op deze wijze kan namelijk geanticipeerd worden op de 

ontwikkeling van het leerlingaantal, genoemd in hoofdstuk 3.2. Hierbij is het van belang in te spelen op 

twee belangrijke ontwikkelingen, enerzijds wat de gevolgen van het verwachte afnemende aantal 

leerlingen zijn en anderzijds het verwachte natuurlijk verloop op basis van het personeelsbestand van 

2013.Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen in de komende jaren waarschijnlijk zullen 

uitstromen, is in onderstaande tabel de verwachte uitstroom vanwege natuurlijk verloop opgenomen. 

Hierin is een scheiding gemaakt in twee groepen personeelsleden. Voor personeelsleden die voor 

1950 geboren zijn geldt dat zij nog gebruik kunnen maken van de FPU-regeling. De verwachting is dat 

zij gemiddeld op 63-jarige leeftijd met FPU gaan.  
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Voor de personeelsleden die na 1949 geboren zijn geldt het ABP-keuzepensioen. Vanwege het op 

termijn verhogen van de AOW leeftijd hebben we als uitgangspunt genomen dat personeel geboren in 

1950 en 1951 uitstroomt op 65 jarige leeftijd en per 1952 op 66 jarige leeftijd. In 2017 is daarom in 

deze technische benadering geen uitstroom waar te nemen. Gezien het feit dat in het 

personeelsbestand voor 2013 een aantal personen reeds ouders zijn dan 63 jaar is het de 

verwachting dat zij in 2013 uitstromen. In 2014 wordt door de wijziging in de pensioenregeling geen 

uitstroom verwacht. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

OP 4,66 0,00 4,88 5,24 0,00 

OOP 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 

DIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal 4,66 0,00 5,88 7,24 0,00 

Tabel 37:  Verwachte uitstroom 2013-2017 door natuurlijk verloop 

 

In de komende jaren is door natuurlijk verloop een uitstroom in het onderwijzend personeel van zo’n 

14,8 fte te verwachten. Gezien de daling van het leerlingaantal en de meerjaren exploitatie zal per 

vertrekkend personeelslid terughoudend gekeken worden naar de mogelijkheden tot invulling van de 

vrijgevallen formatie. 

 

In de onderstaande tabel is het verloop van het personeelsbestand gedurende het verslagjaar 

weergegeven. Het betreft hier het personeel in eigen dienst. 

 

  Aantal personen In fte 

Aanvang verslagjaar 131 108,29 

In dienst 10 6,21 

Uit dienst 8 6,43 

Einde verslagjaar 133 108,07 

Tabel 38: Instroom en uitstroom personeel kalenderjaar 2012 

 

 

Personeel – verzuim 

 

 
Grafiek 2:  Ontwikkeling verzuimpercentage (bron landelijke cijfers: ‘Nota: Werken in het 

onderwijs 2012’) 
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In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van het verzuim over de jaren 2006 t/m 2012 van het HHC 

weergegeven. De verzuimpercentages zijn gebaseerd op de Nationale Verzuim Standaarden (NVS). 

Zv1 geeft het verzuimpercentage inclusief verzuim langer dan een jaar weer, terwijl Zv2 het 

verzuimpercentage exclusief verzuim langer dan een jaar behelst. Het verschil tussen de percentages 

L&E VO Zv1 en L&E VO Zv2 duidt dus op langdurige ziekte. 

 

De afgelopen twee jaar is er binnen onze organisatie sprake van een laag ziekteverzuimpercentage. 

In 2011 en 2012 lag dit percentage onder het landelijke gemiddelde. Dat het verzuim laag is zien we 

terug in de lagere vervangingskosten vanwege ziekte. Op eigen verzoek is er in 2012 een nieuwe 

bedrijfsarts gekomen. 

 

 

 
  



        Jaarverslag Voortgezet Onderwijs L&E 2012  

72 
 

3.3.4 Middelenmanagement 

 

We streven ernaar om goed onderwijs te geven in een financieel gezonde organisatie. Gezien de 

externe en interne ontwikkelingen komt er steeds meer druk op de exploitatie te staan. Diverse 

ontwikkelingen komen op ons af zoals de afname van het potentiële aantal leerlingen in het 

voedingsgebied en het mogelijk overheidsbeleid wat betreft de bekostiging. Voorbeelden van dit 

overheidsbeleid zijn: 

 Effecten van de gewijzigde BAPO regeling op de exploitatieresultaten; 

 Onzekerheid ten aanzien van middelen uit het samenwerkingsverband; 

 Onzekerheid ten aanzien van de LGF bekostiging; 

 Niet dekkende vergoeding vanuit het ministerie voor de CAO; 

 Taakstelling in het kader van het Regeerakkoord 2010; 

 Taakstelling zijnde de eenmalige compensatie over 2010 waarvoor in 2013 invulling moet 

worden gevonden; 

 Extra financiering voor de bekostiging inkorten carrièrelijnen en de functiemix; 

 Onzekerheid over de plannen die het ministerie heeft om het bekostigingsstelsel te 

vereenvoudigen.  

 

Als het HHC anticiperen we zo goed mogelijk op dergelijke ontwikkelingen. Naast externe 

ontwikkelingen is er ook een aantal belangrijke interne ontwikkelingen op het gebied van middelen. 

Hierbij gaat het om de exploitatie, de nieuwbouw, nieuwe website, aanbesteding schoolboeken en 

digitale content, het aanbod van vakken, de groepsgrootte en de daaraan verbonden inzet van 

docenten en onderwijsondersteunend personeel. De meerjarenbegroting 2013 t/m 2017 benadrukt het 

belang van de discussie ten aanzien van de aanscherping van het beleid op deze ontwikkelingen. 

 

 

In het kader van goede communicatie naar buiten toe is in 2012 een nieuwe huisstijl ontwikkeld. 

Binnen deze huisstijl vindt differentiatie plaats tussen het bestuur, de sector Primair Onderwijs van 

L&E en het HHC. In het kader van de nieuwe huisstijl is ook de ontwikkeling van de manier van 

communiceren extern en intern besproken en is nog in ontwikkeling. Een communicatieplan inclusief 

afspraken is echter niet gerealiseerd. 

 

De nieuwe website is operationeel en is een grote verbetering ten opzichte van de vorige website. De 

reacties die we hebben ontvangen zijn positief. In 2013 wordt de site doorontwikkeld. De website is te 

bereiken via het volgende webadres: www.hogeland.nl.  

 

Een punt van discussie zijn de schoolboeken. Sinds het schooljaar 2009-2010 worden schoolboeken 

gratis verstrekt aan de leerlingen. Hiervoor ontvangen we een vergoeding van het ministerie. Conform 

de regelgeving dient een Europees aanbestedingstraject voor de schoolboeken gevolgd te worden.  

De HHC brede activiteiten op het gebied van middelen zijn: 

 Ontwikkelen nieuwe huisstijl van Het Hogeland College in lijn met de huisstijl van Schoolbestuur 

L&E; 

 Ontwikkelen nieuwe website; 

 Opstellen communicatieplan inclusief afspraken over digitale communicatie zowel intern als extern;  

 Aanbesteding van de schoolboeken en de digitale content;  

 Continu updaten financiële gevolgen huisvestingsplannen; 

 De nieuwbouw in Uithuizen en Warffum realiseren; 

 Per augustus 2012 starten met de vernieuwing van het praktijkgebouw in Warffum. De realisatie is 

voorjaar 2013. 

http://www.hogeland.nl/
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Gezien de nieuwe gebouwen en de integratie van ICT binnen onze onderwijsconcepten hebben we 

besloten deze aanbesteding uit te stellen. In 2012 is het aanbestedingsproces echter gerealiseerd en 

heeft deze geleid tot aanbesteding aan een extern nieuw boekenfonds per augustus 2013. 

 

De financiële gevolgen van de nieuwe gebouwen zijn opgenomen in de jaarrekening 2012. Zie voor 

een nadere toelichting hierop hoofdstuk 3.6.1. 

 

De nieuwbouw in Uithuizen en Warffum is gerealiseerd. Nu dienen de puntjes nog op de i gezet 

worden. Per augustus 2012 is gestart met de vernieuwing van het praktijkgebouw in Warffum. De 

oplevering van het praktijkgebouw is reeds gerealiseerd. 
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3.4 Doelstellingen en activiteiten 2012 per vestiging 

 

In dit hoofdstuk behandelen we de doelstellingen en activiteiten van 2012 per vestiging. Omdat in het 

beleid en de dagelijkse praktijk intensieve samenwerking plaatsvindt tussen de vestigingen Uithuizen 

en Wehe-den Hoorn zijn deze samengevoegd. In de opbouw worden allereerst de doelstellingen en 

activiteiten uit het jaarplan 2012 samengevat weergegeven. Vervolgens worden de resultaten 

beschreven.  

 

3.4.1 Doelstellingen en activiteiten 2012 Warffum (havo/vwo/vwo-plus met Latijn) 

 

De nieuw- en verbouw was in 2012 één van de belangrijkste mijlpalen op organisatorisch gebied. De 

gehele huisvestingssituatie heeft veel tijd en energie gekost van de school. Door de grote inzet van 

alle betrokkenen wordt er nu onderwijs gegeven in een leer- en werkvriendelijk ingerichte omgeving. 

Een belangrijk ander belangrijk speerpunt vormden de resultaten in het havo en met name in het vwo. 

Hieronder wordt nader ingegaan op alle doelstellingen en activiteiten die voor 2012 op het programma 

stonden.  

 

Taal en 

rekenen 

 Participeren in het netwerk ‘doorlopende leerlijn’, om er voor te zorgen dat de 

doorlopende leerlijnen binnen de vakken en de vakken onderling verbeterd worden; 

 De scores van de leerlingen op taal en rekenen analyseren en (eventuele) 

vervolgstappen formuleren en in gang zetten; 

 Bijspijker en verrijkingsactiviteiten voor leerlingen om op deze wijze leerlingen te 

ondersteunen en uit te dagen; 

 Scholing van docenten om ze meer taal- en rekenbewust te laten worden. 

 

In 2012 hebben we voor taal geparticipeerd in het netwerk doorlopende leerlijnen. Er zijn geen 

doorlopende leerlijnen opgesteld, maar er is wel beleid ontwikkeld op het gebied van taal en rekenen. 

Op het gebied van taal en rekenen zijn we als school in ontwikkeling. Zo hebben we geparticipeerd in 

de pilot toetsen van het CITO, wordt er een Vaardigheidboekje geïntroduceerd en krijgen leerlingen 

begeleiding op het gebied van rekenen van docenten uit diverse vakgebieden. Voor taal ligt in de 

onderbouw de focus op woordenschat en spelling en in de bovenbouw op het omgaan met 

contextrijke taal. 

 

De scores zijn geanalyseerd en vervolgstappen zijn genomen. Op basis van de uitslag van de CITO 

pilot toetsen zijn leerlingen geplaatst in referentieniveaus en zijn ondersteuningsactiviteiten 

geïnitieerd. Op basis van de uitslagen is er verplichte wekelijkse remediëring. De leerlingen worden 

voor taal en rekenen gevolgd met een leerlingvolgsysteem. Dit systeem voldoet aan de eisen van de 

referentieniveaus.  

 

De focus heeft in 2012 nog niet gelegen op verrijkingsactiviteiten, maar juist wel op de 

ondersteuningsactiviteiten zoals hierboven beschreven. Er zijn gedachten ontwikkeld over verrijking, 

waarbij we bijvoorbeeld excellente bovenbouw leerlingen willen inzetten bij leerlingen in andere 

leerjaren. 

 

Er zijn dit jaar drie themamiddagen taal geweest voor docenten en schoolleiding, waarbij de 

doelstelling was om docenten taalbewuster te maken. Binnen het schoolteam zijn in het kader hiervan 

afspraken gemaakt over de wijze waarop met taal aan de slag wordt gegaan tijdens de les. Eveneens 

zijn er intervisie bijeenkomsten geweest op het gebied van taal. Tijdens de lesbezoeken wordt gebruik 

gemaakt van een kijkwijzer waarmee naar het taalbewustzijn van docenten wordt gekeken.  

Voor rekenen participeren in het schooljaar 2012-2013 20 HHC docenten in een cursus didactische 

vaardigheden. 
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Onderwijs 

resultaten 

 In havo 3 het programma ‘Havisten Competent’ invoeren om zodoende de resultaten 

van de havo 4 leerlingen te verbeteren; 

 Het programma ‘Havisten Competent’ evalueren; 

 Het onderwijsprogramma havo 3 op havo 4 aansluiten en vice versa; 

 Het onderwijsprogramma van TL plus laten aansluiten op het programma van havo 4; 

 Vastleggen van het onderwijsprogramma voor de onderbouw havo en vwo; 

 De determinatie in de eerste drie jaren verbeteren; 

 Formuleren van de criteria voor de profielkeuze; 

 Terugbrengen van het verschil tussen het SE-cijfer en het CE-cijfer voor de moderne 

vreemde talen en waar zich dit verder voordoet; 

 Opbrengsten vwo in kaart brengen. 

 

In het schooljaar 2011-2012 is Havisten Competent (HACO) ingevoerd in havo 3. Havisten Competent 

is een lespakket met diverse methoden dat er voor zorgt dat havisten gestimuleerd worden 

competenties te ontwikkelen die de overgang naar het hbo vergemakkelijken. In het schooljaar 2012-

2013 is het programma aanwezig in zowel havo 4 (de doorlopende leerlijn) als in havo 3. Uit de 

evaluatie van het programma zijn geen nieuwe inzichten gekomen. Het programma wordt 

gecontinueerd en wordt als positief ervaren. HACO legt een directe link met Loopbaan Oriëntatie en 

Begeleiding (LOB). De effecten van het programma moeten we terugzien in het maken van de 

profielwerkstukken (in duo’s), het maken van groepsopdrachten en in bijvoorbeeld de organisatie en 

de uitvoer van de profiel voorlichtingsavond voor ouders door leerlingen.  

 

Over de aansluiting van het onderwijsprogramma havo 3 op havo 4 en vice versa zijn 

sectiegesprekken geweest en het onderwijsprogramma voor de onderbouw is gereed. In de 

sectieplannen is aandacht besteed aan de doorlopende leerlijnen tussen havo 3 en havo 4. In havo 3 

wordt nu op havo 4 gerichte stof getoetst om zo de leerlingen beter voor te bereiden op de overgang. 

 

In samenwerking met de vmbo en bovenbouwdocenten in Warffum zijn de overgangseisen duidelijker 

en scherper neergezet (zie hoofdstuk 3.3.1). In 2011-2012 is het onderwijsprogramma besproken met 

de vmbo afdelingen en is besloten om op een aantal vakken extra scholing aan te bieden. 

 

We hebben getracht de determinatie in de eerste drie jaren te verbeteren door nieuwe normen vast te 

leggen. De effecten van deze nieuwe normen kunnen we pas in 2013 en de jaren erna toetsen. In de 

nieuwe normen zijn eveneens criteria opgenomen voor de profielkeuze. 

 

Op totaal vwo niveau is het verschil tussen het SE-cijfer en het CE-cijfer 0,49 punten. De talen 

Nederlands en Engels en de vakken aardrijkskunde en management & organisatie zijn de vakken die 

dit verschil sterk negatief beïnvloed hebben. Ook in het schooljaar 2012-2013 wordt wederom hard 

gewerkt om dit verschil verder te verkleinen, mede in het kader van het inspectieonderzoek naar de 

onderwijsresultaten op het vwo. Maatregelen die we onder andere genomen hebben zijn kritisch de 

normering van de toetsen onder de loep nemen, toetsinstructies voor de leerlingen over hoe toetsen 

gemaakt moeten worden en gerichte examentraining. In april 2013 komt het definitieve oordeel van de 

onderwijsinspectie over de vwo afdeling. 

 

Bèta programma   Oriëntatie op de nieuwe bètavakken.  

 

Het doel van de nieuwe bètavakken per schooljaar 2013-2014 is dat er een meer contextrijke 

omgeving is voor leerlingen. De inhoud wordt gemoderniseerd, er wordt beter aangesloten op de 

ontwikkelingen in de markt, de overladenheid van de bètavakken wordt gereduceerd en de 

samenhang tussen de bètavakken wordt aangebracht. Hierover is  overleg tussen de docenten van de 

bètavakken. Voor de vierde klas havo en vwo gaat dit nieuwe programma in per augustus 2013. 
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Professio-

nalisering 

 Is scholing aangeboden of gevraagd op basis van de inhoud van de persoonlijke 

ontwikkelingsplannen. 

 

Het aanbieden en vragen van scholing is een continu proces. Er is individuele scholing op onder 

ander het eigen vakgebied, een ander vak of het behalen van de eerstegraads bevoegdheid. Ook is 

sectiebreed scholing gevolgd. 

 

IPB 

 Elke docent heeft een gesprek conform de gesprekkencyclus gevoerd; 

 Training gespreksvoering voor de directie en de coördinatoren; 

 Dialoog tussen leidinggevenden en docenten over het taakbeleid en werkverdeling; 

 Formeel en gestructureerd de taken van docenten vaststellen. 

 Elke docent heeft een individueel scholingsplan opgesteld, dat is gebaseerd op de 

pop gesprekken, de opbrengsten, de functietaken en de toebedeelde functies in het 

kader van de functiemix. 

 

Elke docent heeft een gesprek conform de gesprekkencyclus gevoerd. 

De training gespreksvoering heeft plaatsgevonden binnen de leergang ‘Oriëntatie op leiderschap’.  

 

Zoals verwoord in hoofdstuk 3.3.3 heeft de PMR niet ingestemd met het nieuwe taakbeleid, waarop de 

rector het voorstel heeft ingetrokken met als gevolg dat het vigerende taakbeleid gehandhaafd blijft. In 

het schooljaar 2013-2014 staat taakbeleid opnieuw op de agenda. In het jaargesprek dat elke docent 

heeft, zijn op basis daarvan de taken vastgesteld. Deze taken zijn vastgelegd in het jaargesprek. 

 

Elke docent heeft een individueel ontwikkelplan opgesteld, dat is gebaseerd op de POP gesprekken 

en de functietaken. In vrijwel alle persoonlijke ontwikkelingsplannen staan afspraken voor 

ontwikkeling.  

 

In het kader van de functiemix zijn met de desbetreffende personen gesprekken geweest over de 

ontwikkeling die zij willen/moeten maken vanuit de taken en verantwoordelijkheden die een hogere 

schaal met zich mee brengt. 

 

Nieuwbouw 

 Realiseren nieuwbouw van het hoofdgebouw en per augustus 2012 intrek in het 

nieuwe gebouw; 

 Starten met de vernieuwing van het praktijkgebouw. 

 

De prachtige nieuwbouw in Warffum is gerealiseerd in augustus 2012.  

Per augustus 2012 is vervolgens gestart met de vernieuwing van het praktijkgebouw in Warffum ten 

behoeve van de bètavakken, de kunstvakken, de ICT en de kantoorruimte. De oplevering van het 

praktijkgebouw is gerealiseerd in februari 2013. 

 

Organisatie 

structuur en 

leiderschap 

 Verbeteren van de inrichting van de organisatie en aansturing op de vestiging. 

 De dagelijkse organisatie verbeteren (dagroosters, absenties, te laat komen etc.); 

 De interne communicatie binnen de vestiging verbeteren; 

 De lessentabellen en programma’s van toetsing en afsluiting onderzoeken en 

eventueel opnieuw vaststellen. 

 

De communicatie op de vestiging is verbeterd. Zo hebben we bijvoorbeeld heldere uitnodigingen voor 

de dinsdagmiddagvergaderingen, informeren we de docenten meer via de mail en Magister en 

benutten we de dinsdagmiddagen voor informatievoorziening. Ook de inrichting van het nieuwe 

gebouw heeft effect op de manier van communiceren.  
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Met ingang van augustus 2013 vindt een wijziging plaats in de managementstructuur (zie figuur 5, 

hoofdstuk 3.3.2). Dit zal ook zijn effect hebben op de huidige manier van communiceren. 

 

In het schooljaar 2012-2013 is de dagelijkse organisatie verbeterd. Op onder andere het punt van te 

laatkomers en absentie. Dit is een blijvend punt van aandacht. Ook in de nieuwe 

managementstructuur. 

 

Het wijzigen van de lessentabellen staat ‘on hold’, omdat vanaf schooljaar 2014-2015 wijzigingen 

plaatsvinden in de diverse vakken. Dat is dan een goed moment om de lessentabellen en de 

programma’s van toetsing en afsluiting te onderzoeken en eventueel vast te stellen. Eveneens 

onderzoeken we dan of overgaan naar een halfjaar rooster mogelijk is in plaats van kwartaalroosters.  

 

Mentoraat en 

decanaat 

 De rol van het mentoraat versterken; 

 Een jaarplan ontwikkelen voor mentorlessen; 

 Vaststellen beleidsdocument voor Oriëntatie op studie en beroep (OSB). 

 

In het schooljaar 2011-2012 is het programma Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) ingevoerd 

in klas drie. Voor de vierde klassen vindt de bijstelling plaats in het schooljaar 2012-2013. Ten aanzien 

van de rol van de decaan en de mentor heeft hierin een verschuiving plaatsgevonden. De decaan 

informeert de mentoren en de leerlingen over vervolgonderwijs, terwijl de mentoren de leerlingen 

begeleiden in het traject naar vervolgonderwijs. De mentoren blijven het eerstelijns aanspreekpunt. 

LOB geeft veel informatie voor mentoren en leerlingen en is competentiegericht. Een deel van LOB 

gebeurt via internet (o.a. informatie en diverse testen) en het maakt de bewustwording van de 

leerlingen inzake de keuze voor vervolgonderwijs groter. De insteek van LOB sluit goed aan op het 

lespakket Havisten Competent. 

 

Voor havo 4 is een jaarplan opgesteld voor de mentorlessen. Voor de andere leerjaren dient een 

dergelijk plan nog opgesteld te worden. Het beleidsdocument voor Oriëntatie op studie en beroep 

(OSB) is als voorstel aanwezig, maar moet nog besproken worden met de betrokken in de school. Het 

onderwerp is vanwege andere prioriteiten blijven liggen. Desalniettemin blijft het onderwerp wel op het 

programma staan. 

 

Leerlingen-

participatie 

 De leerling-participatie bij (beleidsmatige) ontwikkelingen in de school 

vergroten; 

 Opzetten klankbordgroepen van leerlingen. 

 

In 2012 is de participatie van leerlingen binnen de school opnieuw vergroot. Leerlingen zijn 

bijvoorbeeld betrokken geweest bij het opzetten van een nieuw vwo plus programma (via interviews), 

bij de studiemiddag over afspraken maken in de school en zij hebben hun inbreng gehad via een 

filmpje in de bijeenkomsten van taalbewuste docenten. In de dinsdagmiddagbijeenkomsten en het 

wekelijkse gebouwoverleg wordt bepaald of voor bepaalde onderwerpen ook feedback van leerlingen 

nodig is. Feedback van leerlingen wordt door de docenten gevraagd en opgenomen in het portfolio. In 

de personeelsgesprekken worden deze enquêtes meegenomen. Uiteraard is het schoolfeest ook weer 

georganiseerd door leerlingen. 
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3.4.2 Doelstellingen en activiteiten 2012 Uithuizen & Wehe-den Hoorn  

(vmbo, tl/havo, TReC en lwoo)  

 

Het afgelopen jaar stond voor de vestiging Uithuizen in het teken van de bouwactiviteiten. In de 

zomervakantie 2012 heeft de intrek in het nieuwe gebouw plaatsgevonden. Voor het hele vmbo geldt 

dat 2012 in het teken stond van de Dalton visitatie. De visitatie is goed verlopen en we kunnen met 

een aantal ontwikkelingspunten aan de slag. Daarnaast is stevig getrokken aan het taal en 

rekenbeleid. Hieronder wordt nader ingegaan op alle doelstellingen en activiteiten die voor 2012 op 

het programma stonden. De ‘U’ in de overzichten staat voor de vestiging Uithuizen en de ‘W’ staat 

voor de vestiging Wehe-den Hoorn. 

 

Dalton 

visitatie 

 De Dalton didactiek binnen de lessen verbeteren; 

 De organisatie van het Daltononderwijs verbeteren; 

 Ontwikkelen kijkwijzers aan de hand van de Dalton pijlers; 

 Het teamleren verder ontwikkelen. 

U 

U 

U 

U 

W 

W 

W 

W 

 

In het kader van teamleren zijn er op beide vestigingen video-opnames gemaakt en besproken en zijn 

er lessen bezocht. Tijdens deze lesbezoeken is gebruik gemaakt van de kijkwijzers die zijn ontwikkeld. 

Met behulp van deze kijkwijzers wordt gekeken naar leerlinggedrag en lerarengedrag. Deze 

ontwikkeling draagt bij aan het verbeteren van de Dalton didactiek binnen de lessen. Daarnaast is in 

het schooljaar 2011-2012 een aantal collega’s geschoold op het gebied van de vijf rollen van 

docentschap. Deze collega’s gaan training geven aan andere docenten (train de trainer- principe) over 

de vijf rollen van de docent, waarbij de aandacht is voor de Dalton principes. Klassenbezoeken zijn 

eveneens onderdeel van deze training. 

 

De organisatie van het Daltononderwijs is verbeterd in Uithuizen. Leerlingen kunnen nu via Magister 

digitaal intekenen voor de Dalton uren. Er is nog enige gewenning nodig, maar het proces loopt veel 

beter dan Teletop. 

 

Zowel in Uithuizen als in Wehe-den Hoorn is een aantal thema’s centraal gesteld tijdens het 

teamleren, namelijk differentiatie binnen de lessen, werking van de hersenen en de consequenties 

voor het lesgeven en Dalton didactiek. 

 

Taal en 

rekenen 

 Aan de hand van de referentieniveaus, de doorlopende leerlijnen voor taal en 

rekenen opstellen; 

 De scores van de leerlingen op taal en rekenen analyseren en (eventuele) 

vervolgstappen formuleren en in gang zetten; 

 Uitvoeren pilot waarbij een aantal docenten het leerlingvolgsysteem Magister 

gebruiken om de vorderingen per leerling te kunnen volgen; 

 Bijspijker en verrijkingsactiviteiten voor leerlingen om op deze wijze de taal en 

rekenzwakke en excellente leerlingen te ondersteunen; 

 Scholing van docenten om ze meer taal- en rekenbewust te laten worden; 

 Afnemen van reken- en taaltoetsen; 

 Werken met het Vaardighedenboek door alle docenten. 

U 

 

U 

 

U 

 

U 

 

U 

U 

U 

W 

 

W 

 

W 

 

W 

 

W 

W 

W 

 

In het schooljaar 2015-2016 telt de rekentoets mee voor het eindexamen, dus voor de huidige 

eersteklassers. Er zijn nog geen doorlopende leerlijnen opgesteld, maar er is wel beleid ontwikkeld op 

het gebied van taal en rekenen. De leerlingen kunnen per week intekenen op 1 uur taal/rekenen.  
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Voor wat betreft rekenen is de rekentoets afgenomen en op basis van de uitkomsten van deze toets 

zijn de behoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Verdere differentiatie tussen leerlingen is nodig, 

omdat de verschillen tussen de leerlingen groot zijn. De reparatiemogelijkheden, die we voor de 

leerlingen met een onvoldoende verplicht stellen, gebeuren nu nog per leerjaar. Het is de intentie om 

in het schooljaar 2013-2014 groepen te vormen met dezelfde  behoeften. In Uithuizen en Wehe-den 

Hoorn werken we met een rekenprogramma waarbij de leerlingen achter de computer sommen 

maken. Op basis van de antwoorden worden aanvullende sommen aangeboden.  

 

Voor wat betreft taal zijn er twee speerpunten, namelijk het vergroten van de woordenschat en het 

ontwikkelen van leesstrategieën (teksten en vragen). In het schooljaar 2013-2014 wordt gestart met 

Diataal, een leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen. Met behulp van Diataal gaan de taaltoetsen 

plaatsvinden. 

 

Er hebben geen specifieke verrijkingsactiviteiten plaatsgevonden in 2012. Tijdens de taal/rekenuren 

gaan de snelle leerlingen wel door met de stof. 

 

Docenten worden steeds meer taal- en rekenbewust. Zo participeren in het schooljaar 2012-2013 20 

HHC docenten in een cursus didactische vaardigheden voor rekenen. Daarnaast hebben we het 

Vaardigheidboekje uitgereikt en wordt deze toegepast binnen de lessen. Er wordt nu op een 

eenduidige wijze genormeerd voor presentaties en er vindt bijvoorbeeld over de vakken heen op 

eenzelfde wijze analyse van sommen plaats. Daarnaast participeren docenten in een werkgroep taal 

en rekenen.  

 

In Uithuizen is de pilot met het leerlingvolgsysteem Magister nog niet uitgevoerd. Deze pilot zal in het 

komende schooljaar uitgerold worden. 

 

Leerlingen 

voor 

Leerlingen 

 Uitvoeren jaarplan Leerlingen voor Leerlingen. U W 

 

Het jaarplan 2012 van het project Leerlingen voor Leerlingen is uitgevoerd. Er zijn plusminus 30 

filmpjes gemaakt voor de vakken wiskunde, Duits, biologie en economie. Er moeten nog veel filmpjes 

gemaakt worden. In dat opzicht is het project onderschat, omdat de tijdsinvestering te groot is voor 

zowel de leerlingen als de docenten. Dit heeft een negatief effect op de voortgang van het maken van 

de filmpjes. De filmpjes geven echter wel meerwaarde aan het onderwijs dat we geven. Deze worden 

gebruikt tijdens de lessen en de makers van de filmpjes hebben de stof geïnstitutionaliseerd. Daarbij 

kunnen leerlingen die thuis de stof door willen nemen gebruik maken van de filmpjes, omdat deze 

online staan. Er is nu externe hulp ingeschakeld om de filmpjes tijdig af te krijgen. Dit valt binnen de 

financiële kaders van de projectsubsidie. 

 

Toetsen / 

beoordelen 

 Normering PTA toetsen van klas 3 & 4. U W 

 

Er is een begin gemaakt met de normering van de PTA toetsen van klas 3 en 4. Waar mogelijk vindt 

dezelfde toetsing en normering plaats op de vestigingen Wehe-den Hoorn en Uithuizen. De invoering 

van genormeerde PTA toetsen gebeurd geleidelijk en hierbij is er de afspraak dat in ieder geval bij 

nieuwe toetsen de normering aangegeven wordt. 
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Techniek 

breed 

 Realiseren techniek breed voor klas 3. U W 

 

Het doel van techniek breed is om de leerlingen een bredere opleiding te geven en de verbanden 

tussen de verschillende disciplines te tonen. Techniek breed is ingevoerd in klas 3.  

Met de komst van de nieuwe hal is eveneens nieuwe onderwijsinhoud aangeboden. De ervaringen 

zijn wisselend. De juiste materialen en de juiste methodes zijn nog niet altijd aanwezig en ook in de 

samenwerking tussen collega’s vindt nog ontwikkeling plaats. Toch kunnen we spreken van een 

vernieuwingsslag in ons onderwijs die in volle ontwikkeling is en de goede kant op gaat. 

 

Internatio-

nalisering 

 Afronden Comenius project; 

 Opstarten nieuw project ten aanzien van internationalisering; 

 Voortzetten contacten met Westrhauderfehn. 

U 

U 

U 

 

 

Het eindrapport van het Comenius project is goedgekeurd en daarmee is het Comenius project 

afgerond. 

 

Eind 2012 is er in Uithuizen een nieuw project opgestart. De vormgeving van dit project vindt in 2013 

plaatst. Het thema van het project is ‘Theater in eigen omgeving’ en wordt uitgevoerd met een school 

in Istanbul. Het traject zal zo’n 2,5 jaar duren. Daarnaast worden de contacten met Westrhauderfehn 

voortgezet. 

 

In de vestiging Wehe-den Hoorn is in 2012 een start gemaakt met het in de steigers zetten van het 

internationale traject peer-education. Dit project gaat over het leren van leerlingen met en van elkaar. 

In 2013 zal het projectplan voorgelegd worden aan het Europees Platform. Afhankelijk van de 

financiering gaat het project van start. In dit project wordt ook de vestiging Uithuizen meegenomen. 

Daarnaast vindt in de vestiging Wehe-den Hoorn de jaarlijkse uitwisseling met de school in 

Augustfehn plaats. 

 

TL Plus 

 Op basis van de analyse het gehele TL Plus programma aanpassen op het 

gebied van projecten en aanbod van vakken; 

 Opstellen PR programma ten aanzien van de TL Plus.  

U 

 

U 

 

 

In 2012 is er een serie nieuwe projecten ingevoerd. De thema’s zijn gewijzigd en andere docenten zijn 

hiervoor ingezet. Ten aanzien van het aanbod van vakken is mens en maatschappij afschaft en zijn 

aardrijkskunde en geschiedenis er voor in de plaats gekomen. 

 

Er is geen apart PR programma opgesteld voor TL plus. De activiteiten die we uitvoerden voor het 

positioneren van TL Plus continueren we. We zijn de dialoog aangegaan over TL Plus en hebben de 

naam gewijzigd in TL havo. Dit geeft meer duidelijkheid voor ouders en leerlingen voor wat betreft de 

mogelijkheden die aanwezig zijn op de vestigingen. Alle documenten zijn hierop aangepast. 
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Onderwijs 

resultaten 

 Verbeteren aansluiting TL plus en havo 4 en realiseren van een warme 

overdracht; 

 Evaluatie afgelopen vier jaar TL plus en eventuele bijstelling 

onderwijsprogramma; 

 Nader onderzoek doen naar en de dialoog voeren over de dalende trend van 

de resultaten voor de exacte vakken; 

 Nader onderzoek naar en de dialoog over het rendement van de onderbouw; 

 Terugbrengen van het verschil tussen het SE-cijfer en het CE-cijfer naar 

maximaal 0,5 voor vakken waarbij dat nu hoger is. Wiskunde is hierbij 

speerpunt; 

 Verbeteren determinatie van de onderbouw naar de bovenbouw; 

 Toepassen criteria voor het volgen van een 7
e
 en 8

e
 vak. 

U 

 

U 

 

U 

 

U 

U 

 

 

U 

U 

W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 

W 

 

Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat bij ons centraal op de vestigingen. Hierbij kijken we 

niet alleen naar de leerresultaten van leerlingen, maar ook naar de ontwikkeling van de leerling als 

mens. Desalniettemin beseffen we dat de resultaten van onze leerlingen belangrijke indicatoren zijn 

voor zowel de inspectie als voor onszelf om na te gaan wat het leerrendement op onze vestigingen is. 

 

De aansluiting tussen TL plus en havo 4 is verbeterd, evenals de realisatie van een warme 

overdracht. In hoofdstuk 3.3.1 is hier reeds aandacht aan besteed.  

 

Nader onderzoek doen naar en de dialoog voeren over de dalende trend van de resultaten voor de 

exacte vakken heeft plaatsgevonden in 2012. Een aantal zaken zijn gewijzigd. Waar voorheen 

wiskunde een vrijwel verplicht vak was, kan nu gekozen worden tussen wiskunde en 

maatschappijleer. Daarnaast zijn de eisen ten aanzien van het 7e en 8e vak aangescherpt. 

 

Nader onderzoek naar en de dialoog over het rendement van de onderbouw is verricht. Twee 

oorzaken zijn aan te wijzen. Ten eerste schatten de basisscholen het niveau van de leerlingen soms 

te hoog in en ten tweede zijn wij soms te soepel bij het toestaan van afstroom. We moeten hoge eisen 

blijven stellen aan leerlingen. In de leerling vergaderingen wordt aan dit onderwerp aandacht besteed. 

 

Het terugbrengen van het verschil tussen het SE-cijfer en het CE-cijfer naar maximaal een half punt 

voor wiskunde is in ontwikkeling. Het afschaffen van het verplichte karakter van wiskunde draagt hier 

aan bij. In de komende jaren moet het effect van deze interventie blijken. 

 

De overgangsregeling naar de bovenbouw is aangepast. De eisen zijn scherper neergezet, 

voornamelijk op de cijferkant. Ook het effect van deze interventie is pas in de komende jaren 

zichtbaar. 

 

Leerling 

portfolio 

 Heroriëntatie op het gebruik van de leerling portfolio’s;  

 Bewustwording van het eigen leren bij leerlingen vergroten door middel van het 

werken met een portfolio. 

 W 

W 

 

Alle leerlingen in Wehe-den Hoorn hebben een portfolio. Hierin zitten o.a. een aantal groeilijnen 

waarop leerlingen kunnen aangeven welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt. Leerlingen 

verzamelen bij elke groeilijn bewijzen waarmee ze hun ontwikkeling aantonen. Het werken met 

portfolio’s heeft een nieuwe impuls nodig, omdat zowel de leerlingen als enkele docenten het iets 

hebben laten verwateren. Daarom staat dit onderwerp centraal tijdens het teamleren. 
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Local 

Identity 

 Het projectplan Local Identity uitvoeren en de opbrengsten vaststellen;  

 Besluit nemen over het bestaansrecht van de stichting. 

 W 

W 

 

In oktober hebben we als vestiging Wehe-den Hoorn de Groninger Onderwijsprijs gewonnen met het 

project ‘Ondernemende Jongeren en Local Identity’. Een geweldige succes voor ons allemaal. Een 

aantal jaren geleden is begonnen met de ontwikkeling van TReC, waaraan het hele team een forse 

bijdrage heeft geleverd. De laatste jaren is het vooral doorontwikkeld in de opleiding Dienstverlening 

en Commercie. Hiervoor hebben we ook een subsidie gekregen voor ‘Local Identity’ waarbij we nauw 

samen hebben gewerkt met lokale ondernemers. Dienstverlenging & commercie voorziet in een 

duidelijke behoefte. Steeds meer leerlingen kiezen voor deze opleiding. Al met al een mooie kroon op 

ons werk van de afgelopen jaren. We zijn hier trots op. Tegelijk ligt er ook een uitdaging: hoe kunnen 

we TReC (weer) meer vorm gaan geven in de onderbouw. Op www.onderwijsprijs.nl is nadere 

informatie te vinden. Besloten is om de stichting te laten bestaan.  

 

IPB 

 Is scholing aangeboden of gevraagd op basis van de inhoud van de 

persoonlijke ontwikkelingsplannen en de toebedeelde functies in het kader 

van de functiemix. Scholingsaanbod voor docenten rond vier thema’s: (1) 

Taal en rekenen, (2) ICT, (3)Teamleren / Dalton en (4) TL Plus; 

 Elke docent heeft een gesprek conform de gesprekkencyclus gevoerd; 

 Meeloopmomenten voor docenten (intervestiging); 

 Thematische gezamenlijke studiedagen met de vmbo afdelingen; 

 Dialoog tussen leidinggevenden en docenten over het taakbeleid en 

werkverdeling; 

 Formeel en gestructureerd de taken van docenten vaststellen. 

W 

 

 

 

W 

W 

W 

W 

 

W 

U 

 

 

 

U 

U 

U 

U 

 

U 

 

Op basis van de inhoud van de persoonlijke ontwikkelingsplannen is scholing aangeboden op het 

gebied van taal en rekenen, ICT, Teamleren en TL plus (TL havo). Scholing vindt niet alleen extern 

plaats, maar ook binnen de school door het bezoeken van elkaars lessen en door feedback te geven 

en te ontvangen. Het persoonlijk ontwikkelingsplan is besproken tijdens het gesprek dat elke docent 

heeft gehad conform de afgesproken gesprekkencyclus.  

 

Meeloopmomenten voor docenten tussen de vestigingen heeft niet plaatsgevonden. Vanwege de 

ontwikkelingen in de huisvesting was dit niet het juiste moment. Meeloopmomenten zijn wel waardevol 

in de ontwikkeling van een docent zijn/haar professionaliteit. Waar mogelijk worden dergelijke 

initiatieven ook gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 

Thematisch gezamenlijke studiedagen met de vmbo afdelingen hebben plaatsgevonden. Een thema 

dat onder de aandacht is geweest is de vijf rollen van de docent. Deze rollen zijn kapstok voor het 

teamleren en de Dalton principes binnen ons onderwijs. 

 

Zoals eerder al is verwoord heeft de PMR niet ingestemd met het voorstel voor het nieuwe taakbeleid. 

Hier wordt dezelfde procedure gevolgd zoals in Warffum. 

 

ICT 

 Regelen ICT ondersteuning op de vestiging; 

 Trainingen voor docenten in het gebruik van de active boards (de 2
e
 cyclus); 

 Invoering Mediawijsheid lessen; 

 Invoering van het leerlingvolgsysteem Magister voor tenminste klas 1. 

W 

W 

U 

U 

U 

U 

 

  

http://www.onderwijsprijs.nl/
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Vanwege de bouwperikelen heeft de ICT ondersteuning op de vestigingen lagere prioriteit gehad. Op 

basis van het ICT onderzoek dat in 2013 uitgevoerd wordt zal een onderzoeksrapport met 

aanbevelingen opgesteld worden. Hierin wordt ook de formatieve inzet van ICT ondersteuning 

meegenomen.  

 

Ten aanzien van de training van docenten in het gebruik van active boards kunnen we stellen dat 

deze niet heeft plaatsgevonden. De organisatie van de training wordt in 2013 weer opgepakt. 

 

De lessen Mediawijsheid zijn niet ingevoerd In Uithuizen. Het invoeren van Mediawijsheid staat nog 

steeds op het programma. Deze discussie zal gevoerd worden in relatie tot het vak Informatiekunde.  

 

In Uithuizen is de pilot met het leerlingvolgsysteem Magister nog niet uitgevoerd. Deze pilot zal in het 

komende schooljaar uitgerold worden. 

 

Nieuwbouw 

 Realiseren nieuw- en verbouw van het huidige gebouw en de nieuwbouw 

van de techniekhal; 

 Per augustus 2012 intrek in de nieuwe gebouwen. 

 U 

 

U 

 

De nieuw- en verbouw van het huidige gebouw en de nieuwbouw van de techniekhal is gerealiseerd. 

Onderwijs vindt reeds plaats in deze prachtige gebouwen. 

 

Organisatie 

structuur en 

leiderschap 

 Interne communicatie binnen de vestiging verbeteren; 

 De lessentabellen onderzoeken en eventueel opnieuw vaststellen. 

 U 

U 

 

Gezien de ontwikkelingen binnen onze organisatie is het punt ten aanzien van de lessentabellen in de 

wacht gezet. Voor het schooljaar 2013-2014 zullen er ook geen wijzingen optreden.  

 

Leerlingen 

participatie 

 Het concept ‘peermediation’ verder ontwikkelen; 

 Klankbordgroepen van leerlingen opzetten; 

 Activiteiten uitvoeren door leerlingen van de activiteiten commissie. 

W 

W 

W 

U 

U 

U 

 

Met de opzet van het traject leerlingbemiddeling wordt getracht een impuls te geven aan het concept 

peermediation. Of de financiering voor dit internationale traject doorgang vindt hangt af van de keuze 

die het Europees platform maakt. 

 

Er is regelmatig contact met onze leerlingen. Dit heeft dan voornamelijk met operationele zaken te 

maken, zoals roken, inrichting aula, gebruik sociale media etc. Ook in de ontwikkeling van onze 

docenten spelen leerlingen een belangrijke rol. Docenten ontvangen van leerlingen feedback die zij 

verplicht in het bekwaamheidsdossier dienen op te nemen. Dit blijft echter wel een punt van aandacht, 

omdat dit op een te onregelmatige basis plaatsvindt. 

 

Ook in 2012 hebben onze leerlingen weer leuke activiteiten georganiseerd, zoals het schoolfeest, een 

toneelavond, ouderavonden en buitenschoolse activiteiten.  
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3.5 Risicomanagement 

 

Uit de in 2008 uitgevoerde risicobeoordeling blijkt dat we een hoger risicoprofiel hebben dan 

gemiddeld. De risico’s kunnen we classificeren in de categorieën laag, gemiddeld en hoog. De 

demografische situatie van de regio en de onderwijskundige wijzigingen vormen de belangrijkste 

risico’s. Daarnaast zijn de risico’s van belang die voortkomen uit de onzekerheid met betrekking tot 

benodigde financiële middelen en de invloed van de concurrentie.  

 

Ten opzichte van de gemaakte risicobeoordeling in 2008 zijn er twee belangrijke risico’s bijgekomen. 

Ten eerste laat het aantal potentiële leerlingen in het voedingsgebied van onze school voor de 

komende jaren een dalende trend zien. De aanwas van nieuwe leerlingen zal waarschijnlijk niet 

voldoende zijn om de uitstromende aantallen te compenseren. Door de verwachte daling van het 

aantal leerlingen zal eveneens de bekostiging vanuit het Rijk afnemen en zal de exploitatie onder druk 

komen te staan. Ten tweede heeft het ministerie van OC&W aangekondigd het bekostigingsstelsel te 

vereenvoudigen. Mochten de plannen van het ministerie doorgang vinden dan zal dit zo’n half miljoen 

euro gaan kosten, een uitermate groot risico voor de organisatie.  

 

In 2013 wordt na het vaststellen van het strategisch beleidsplan de hierbij behorende strategische en 

de generieke risico’s in kaart gebracht. Vervolgens worden de strategische risico’s gewogen, 

geprioriteerd, financieel gewaardeerd en beheersmaatregelen genomen, die we gaan bewaken 

middels onze planning en control. 

 

3.5.1 Risico’s ten aanzien van leerlingen 

 

Ontwikkeling leerlingaantal L&E 

Het risico op het leerlingaantal is gemiddeld. Het leerlingaantal is op termijn dalend. De instroomcijfers 

in klas 1 waren in de afgelopen 2 jaar hoger dan geprognosticeerd. Zicht op het leerlingaantal blijft 

belangrijk, zeker gezien de daling in het aantal leerlingen van het voedingsgebied waar het primair 

onderwijs mee heeft te maken.  

 

Demografische situatie 

Gezien de ligging van de school in een relatief dun bevolkte regio brengt dit grote risico’s met zich 

mee. Een onderzoeksbureau heeft de ontwikkeling van het voedingsgebied van Het Hogeland College 

(gemeenten Eemsmond, De Marne en Winsum) in kaart gebracht. Deze ontwikkeling is in grafiek 3 

weergegeven. 

 
Grafiek 3: Ontwikkeling voedingsgebieden (gebaseerd op bevolkingsprognose van de 

Provincie Groningen) 

 

De geschetste ontwikkeling van het voedingsgebied laat zien dat op termijn vooral het potentieel aan 

leerlingen in de gemeenten Winsum en Eemsmond afneemt.  
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Concurrentiepositie 

Het Hogeland College ondervindt de effecten van concurrentie van andere scholen in de omgeving en 

in de stad Groningen. Deze profileren zich evenals Het hogeland College dat doet door ondermeer 

onderwijsvernieuwing en onderwijskwaliteit. Dit risico is van invloed op de onderscheidende waarde 

van de vernieuwende projecten van Het Hogeland College en daarmee de aantrekkelijkheid voor 

leerlingen. Om de concurrentiepositie te versterken zullen de huidige onderwijs- en 

organisatieontwikkelingen doorgezet worden. De verwachting is dat de nieuw- en verbouw in 

Uithuizen en Warffum een positief effect hebben op de leerlingaantallen. Ook zal gezocht worden naar 

een intensievere samenwerking met het primair onderwijs, zowel binnen het eigen bestuur als met 

andere schoolbesturen. 

 

Vermindering overheidsbijdragen 

Met het oog op de huidige economische situatie heeft de overheid besloten om ook te bezuinigen op 

het onderwijs. Zo is ingezet op een bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend Onderwijs en er 

zullen naar verwachting ook minder middelen voor de Leerling Gebonden Financiering beschikbaar 

zijn. Daarnaast blijkt in vrijwel de gehele sector de materiële bekostiging onvoldoende te zijn om de 

bestaansmissie van het voortgezet onderwijs naar behoren te kunnen uitvoeren. Om te sturen op een 

dekkende begroting worden de negatieve resultaten op materieel gebied namelijk ingebracht op het 

personele gedeelte. Kortweg houdt het resultaat hiervan in dat er minder ‘handen’ in en voor de klas 

beschikbaar zijn. 

 

3.5.2 Risico’s ten aanzien van onderwijs 

 

Onderwijsvernieuwingen 

We willen als scholengemeenschap voorop lopen op zowel onderwijskundig als ICT gebied en nieuwe 

onderwijskundige ontwikkelingen zo goed mogelijk integreren in onze onderwijsconcepten. Wij zijn er 

namelijk van overtuigd dat dit een positieve bijdrage kan leveren aan het leer- en werkklimaat en 

hiermee aan de leerresultaten van leerlingen. Eveneens kan dit onze concurrentiepositie verstevigen. 

De financiële druk op de exploitatie die deze ontwikkeling met zich meebrengt, zorgt voor een 

verhoogd financieel risico. 

 

3.5.3 Risico’s ten aanzien van management en besturing 

 

Verhoging verantwoordingsplicht  

Vanuit het ministerie wordt de druk op schoolbesturen vergroot door hogere eisen te stellen aan de 

verantwoording. Er komt een sterkere nadruk op de verantwoording van de leerresultaten en de 

financiën. Hierdoor wordt de plan- en werkdruk van de directie verhoogd, waardoor de focus op het 

primaire proces in het gedrang kan komen. Mede in dit licht vindt met ingang van het schooljaar 2013-

2014 de herstructurering van de conrectoren en coördinatoren plaats. 

 

Planning en control 

Het risico op het gebied van planning en control is laag. Het besturingsmechanisme dat we hanteren 

zit goed in elkaar. Een efficiëntie slag kan gemaakt worden door de digitalisering van het management 

informatie systeem. De werking van de bedrijfsvoering is eveneens op orde, maar kan nog efficiënter 

ingericht worden. Om dit punt op te pakken is het project Onderwijs Ondersteunende Organisatie 

gestart binnen onze organisatie.  
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3.5.4 Risico’s ten aanzien van personeel 

 

Personeelsbestand 

In paragraaf 3.3.3 is reeds geconcludeerd dat de gemiddelde leeftijd van ons personeel relatief hoog 

is. Op middellange termijn brengt dit naar verwachting extra kosten voor BAPO met zich mee en 

wellicht een toename van het ziekteverzuim. Een tweede risico dat zich aandient met de huidige 

opbouw van het personeelsbestand is de uitstroom verwachting. In de komende periode worden 

daarom gesprekken gevoerd met personeelsleden van 60 jaar en ouder om te bepalen hoe de 

toekomstige formatie wordt ingevuld. 

 

3.5.5 Risico’s ten aanzien van middelen 

 

Staat gebouwen, inventaris en ICT middelen 

Als belangrijkste risico gold in 2008 de staat van gebouwen, inventaris en ICT middelen. De ambitie 

die spreekt uit de onderwijsvernieuwende en de ICT projecten was lastig realiseerbaar in een 

verouderd gebouw met verouderde inventaris en ICT infrastructuur. Daarnaast is dit risico van invloed 

op het onderwijsproces en de materiële exploitatie.  

 

Dit risico is bij Het Hogeland College in een ander licht komen te staan gezien de huidige nieuw- en 

verbouw en is deels beheerst door alvast te zorgen voor een betere ICT-infrastructuur die 

meegenomen wordt in de nieuwbouw. In 2013 heeft bij de gereedkoming van de nieuw- en verbouw 

dit risico een andere status gekregen (gemiddeld). 

 

Financiën 

In hoofdstuk 3.6 wordt een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling van onze financiën en het 

weerstandsvermogen van de organisatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het risico ten aanzien 

van de financiële ontwikkeling op de lange termijn van de stichting gemiddeld is als de 

beheersmaatregelen genoemd in bovenstaande hoofdstukken doorgang vinden. 
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3.6 Financiën 

 

In dit hoofdstuk is een verschillenanalyse tussen de begroting 2012 en de exploitatie 2012 

opgenomen. Het exploitatieresultaat van Schoolbestuur L&E sector Voorgezet Onderwijs luidt 

€ 4.065.060 negatief. Dit is € 10.207 positiever dan begroot (- € 4.075.267). In het resultaat is het 

overgrote deel van de nieuw- en verbouw in Uithuizen en Warffum verwerkt. Een deel van de nieuw- 

en verbouw, zo’n twee ton,  wordt in 2013 opgenomen. Dit zorgt voor lagere opname van de nieuw- 

en verbouwlasten in de jaarrekening 2012 dan begroot. Deze lagere lasten worden echter 

gecompenseerd met de toegestane overschrijding op de bouwbegeleiding (€ 113.000) en de niet 

begrote afwaardering van het ICT lokaal en meubilair in verband met de huisvesting (€ 193.000). 

 

In de onderstaande paragrafen wordt weergegeven op welke wijze de huisvesting is verwerkt in de 

jaarrekening 2012. 

 

3.6.1 Verschillenanalyse begroting & exploitatie 2012 

 

In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de begroting en realisatie 2012. Een 

verschillenanalyse wordt vervolgens per onderdeel gegeven. 

 

Begroting & resultaat 2012 Begroting 2012 Realisatie 2012 Verschil 
(x € 1.000) € € € 

  
 

    
Rijksbijdragen 9.140 9.371 231 
Overige overheidsbijdragen 64 139 74 
Overige baten 46 74 28 
  

 
    

Personele lasten 7.829 8.035 206 
Afschrijvingen 188 196 8 
Huisvestingslasten 4.168 3.987 -181 
Overige lasten 1.141 1.431 290 

Resultaat financiën  
    

0 0 0 

Exploitatieresultaat -4.075 -4.065 10 

Tabel 39: Vergelijking begroting 2012 met de realisatie 2012 

 

Rijksbijdragen 

De personele lumpsum is gestegen vanwege één meer bekostigde leerling dan begroot (€ 6.800),  de 

gestegen bekostigingsvariabelen voor een gedeeltelijke compensatie van de gestegen 

werkgeverslasten (€ 24.300), ontvangen bedrag voor nieuwkomers (leerling korter dan 1 jaar in 

Nederland, € 5.500) en de hogere uitkeringskosten (€ 11.200). De Leerling Gebonden Financiering is 

gestegen vanwege een verschuiving in indicatie (van LWOO naar regulier). De rugzakbekostiging 

voor een reguliere leerling is hoger dan voor een LWOO leerling. De subsidie Kwaliteitsimpuls VO, die 

in 2011 is ontvangen, is volledig besteed in 2012. Deze subsidie komt daarom vrij te vallen vanaf de 

balans. De maatschappelijke stage vergoeding die op de balans stond is besteed in 2012. Aan de 

lastenkant is in de afgelopen jaren voorzichtig gepland en uitgegeven vanwege het onzekere beleid 

vanuit het ministerie ten aanzien van de maatschappelijke stage. Het ministerie is inmiddels 

teruggekomen op het verplichte karakter van de maatschappelijke stage en heeft als wetsvoorstel om 

deze verplichte maatschappelijke stage af te schaffen per augustus 2015. Onzeker is nog wat dit met 

de bekostiging gaat doen.  
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Begin 2012 is de subsidie Prestatiebox VO beschikbaar gekomen vanuit het ministerie OCW. Voor het 

HHC betreft dit voor 2012 een bedrag van € 145.000. Deze subsidie wordt ingezet in het schooljaar 

2012-2013 en is daarom deels opgenomen in de exploitatierekening 2012. Het overige deel wordt 

ingezet in 2013.  

 
De vergoeding materiële kosten is hoger dan begroot vanwege een eenmalige prijscompensatie die 

het ministerie heeft toegekend voor het in het verleden niet of gedeeltelijk uitkeren van de 

prijscompensatie en voor de prijscompensatie in 2012. Dit heeft er eveneens voor gezorgd dat de 

bekostiging van het lesmateriaal hoger is dan begroot. 

 

Samenvattend betreffen het de volgende posten: 

 
1. Personele lumpsum € 25.400 
2. Leerling Gebonden Financiering € 17.900 
3. Kwaliteitsimpuls VO € 7.700 
4. Maatschappelijke stage € 30.000 
5. Prestatiebox VO € 72.400 
6. Vergoeding materiële kosten € 55.600 
7. Vergoeding gratis schoolboeken € 21.300 
8. Overig € 600 

 
Totale afwijking rijksbijdragen € 230.900 

 

 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen zijn € 74.000 hoger dan begroot vanwege met name de afronding van 

het Comenius project (+ € 23.000), de nieuwe verdelingsystematiek van het samenwerkingsverband 

RSNOWG (+ € 28.800) en de tegemoetkoming van de gemeente over het jaar 2011 voor de 

energielasten van het noodlokaal in Wehe-den Hoorn (€ 18.100). 

 

Overige baten 

De overige baten zijn hoger dan begroot door met name hogere bijdrage van derden voor het train-de-

trainer traject en een verstrekte subsidie door de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van het 

project ‘Lezen voor de lijst in de praktijk’. Tegenover deze baten staan personele lasten. Daarnaast 

zijn de ouderbijdragen hoger dan begroot, vanwege de verhoogde ouderbijdrage van € 32 naar € 34 

per schooljaar 2012-2013 en door het innen van achterstallige betaling van ouderbijdragen over 

eerdere jaren. De overige baten bestaan uit kleine bedragen die ontvangen zijn bij de verkoop van 

meubilair en inventaris wat niet meer gebruikt wordt vanwege nieuwe (vervanging)aanschaffen. 

Samenvattend betreffen het de volgende posten: 

 

1. Verhuuropbrengsten € -700 
2. Ouderbijdrage/lesgelden € 11.900 
3. Bijdrage van derden € 13.500 
4. Overige baten € 3.300 

 
Totale afwijking overige baten € 28.000 
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Personele lasten 

De personele lasten kunnen onderverdeeld worden in de lonen en salarissen en in de overige 

personele lasten. Onder de overige personele lasten vallen onder andere de cursuskosten, extern 

personeel, bedrijfsgezondheidszorg en schoonmaakpersoneel in eigen dienst.  

 

Lonen en salarissen 

De BAPO lasten zijn ten opzichte van de begroting € 15.400 hoger vanwege meer gebruik van het 

BAPO recht over 2012. Over geheel 2012 wijkt de daadwerkelijke BAPO opname met 0,19 fte af van 

de geplande BAPO opname. Over 2012 is er 1,61 fte meer formatieve inzet gepleegd in de categorie 

onderwijzend personeel. Deze hogere inzet heeft zo’n € 111.400 aan hogere personeelslasten met 

zich meegebracht. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten. Daarnaast is in de begroting 

2012, ter dekking van risico’s in de loonkosten, 1% van de loonkosten in de loonkosten opgenomen. 

Gezien de prijsontwikkelingen in 2012 (pensioenpremie, functiemix en ziektekostenpremies) is dit 

bedrag deels nodig geweest. Tevens zijn de lonen en salarissen hoger vanwege personele 

regelingen. De vervangingskosten zijn € 60.400 hoger dan begroot. Onder de vervangingskosten door 

personeel in eigen dienst vallen vervangingen voor ziekte, zwangerschap, (on) betaald 

ouderschapsverlof, spaarverlof, regeling eerstejaars docenten, onbetaald verlof, studieverlof en voor 

trekkingsrecht.  

 

Overige personele lasten 

De onder- en overschrijdingen van de overige personele lasten worden voornamelijk veroorzaakt door 

bewuste bijsturing op de overige personele lasten, de overschrijding op extern personeel en de lagere 

kosten voor schoonmaakpersoneel. De kosten van de bedrijfsgezondheidszorg zijn lager vanwege het 

niet uitvoeren van het begrote re-integratietrajecten (€ 10.000) en de lagere premie voor de WGA/WIA 

verzekering. Daarnaast zijn de kosten voor de leermiddelen van de vavo leerlingen opgenomen op de 

post leermiddelen en niet op de post afdracht vavo. De wervingskosten zijn lager, omdat er in 2012 

weinig personeel geworven hoefde te worden. Samenvattend betreffen het de volgende wijzigingen: 

 

1. Extern personeel € 21.800 
2. Werving personeel € -7.300 
3. Reis- en verblijfkosten € -7.500 
4. Bedrijfsgezondheidszorg € -13.100 
5. Cursuskosten € -6.500 
6. Schoonmaakpersoneel € -26.100 

7. Afdracht vavo € -2.600 

8. Overige personele kosten € -6.600 

 
Totale afwijking overige personele lasten 

 
-47.900 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen in 2012 zijn € 8.100 hoger dan begroot. Deze afschrijvingslasten zijn hoger vanwege 

een gedeeltelijke activering van de nieuwbouw en de hogere aanschaf van inventaris en meubilair dan 

begroot. 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 181.000 lager dan begroot voor 2012. Dit heeft met name te maken met 

de lagere kosten die gemaakt zijn voor de nieuw- en verbouw en die opgenomen worden in de 

reguliere exploitatie. De onderhoudskosten voor het tuinonderhoud en klein onderhoud zijn hoger 

uitgevallen voor 2012 (€ 16.100). Deze kosten zijn voornamelijk hoger vanwege een aantal niet te 

verhalen kosten met betrekking tot het laatstelijk gehuurde noodlokaal in Warffum. De kosten voor 

energie en water zijn lager door het lagere energieverbruik in de noodlokalen gedurende een deel van 

het jaar. De schoonmaakkosten vallen hoger uit in verband met de extra uitgevoerde 

schoonmaakactiviteiten in verband met de nieuwbouw.  



        Jaarverslag Voortgezet Onderwijs L&E 2012  

90 
 

De overige huisvestingskosten zijn voornamelijk hoger vanwege de te betalen huur voor het 

noodlokaal per 2012 en de demontage van dit noodlokaal. In totaal een bedrag van € 12.100 dat ten 

tijde van het opstellen van de begroting niet bekend was. Daarnaast is er een afwijking in de overige 

huisvestingskosten vanwege de hogere afvalkosten (NNRD) voor het verwerken van niet meer 

gebruikte materialen en de lagere heffingen. Op de post bijdrage huisvestingslasten in de jaarrekening 

staat de afwaardering van de boekwaarde van het ICT lokaal van € 139.300.  

 

De post die zorgt voor de grootste afwijking ten opzichte van de begroting is de renovatie 

vernieuwbouw. Op deze post was een bedrag van € 3.550.000 begroot voor de lasten die in de 

exploitatie 2012 opgenomen mochten worden middels het bestuursbesluit tot impairment (bijzondere 

waardevermindering). De realisatie 2012 laat echter een bedrag van € 3.223.500 zien. Deze afwijking 

wordt grotendeels verklaard door het feit dat een deel van de lasten voor de renovatie, nieuw- en 

verbouw verantwoord dient te worden in de jaarrekening 2013 (zo’n twee ton) en dat een deel van de 

investering in de nieuw- en verbouw geactiveerd dient te worden. Onderaan in deze paragraaf wordt 

de totale eigen bijdrage in de renovatie, ver- en nieuwbouw van het HHC gepresenteerd. 

Samenvattend betreffen het de volgende posten: 

 

1. Onderhoud € 16.100 

2. Energie en water € -43.800 

3. Schoonmaakkosten € 19.300 

4. Overige huisvestingskosten € 14.400 

5. Afboeking ICT lokaal € 139.300 

6. Renovatie vernieuwbouw € -326.500 

 
Totale afwijking huisvestingslasten € -181.200 

 

Overige instellingslasten  

De overige instellingslasten zijn € 290.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt met name 

veroorzaakt door de toegestane overschrijding op de bouwbegeleiding (€ 113.000, post 

deskundigenadvies), vervangingsaanschaffingen in verband met de huisvesting die te klein zijn om te 

activeren, zoals prullenbakken (€ 53.000) en de niet begrote afwaardering van meubilair in verband 

met de huisvesting (€ 53.800). De leermiddelen zijn hoger uitgevallen. De gerealiseerde kosten op 

kantoorbenodigdheden zijn hoger vanwege aangeschafte ordners en andere kantoorartikelen. De ICT 

kosten vallen hoger uit door hogere kosten voor hosting dan begroot en de aanschaf van hardware. 

De media/bibliotheek kosten zijn hoger, omdat er in de begroting 2012 geen rekening is gehouden 

met de kosten van Biblionet in Uithuizen. Tevens zijn de reproductiekosten hoger, omdat er in 2012 

meer kopieën zijn gemaakt dan geraamd voor 2012. Over 2012 zijn de kosten voor testen en toetsen 

lager uitgevallen, omdat er minder screening van leerlingen nodig was. Onder de post overige 

instellingslasten vallen kosten die gemaakt zijn in het kader van projecten als Leerlingen voor 

Leerlingen en Local Identity (hier staan baten tegenover), kleine aanschaffingen, presentjes etc. 

Tenslotte dragen de hogere kosten voor het onderwijsbureau en de hogere telefoonkosten voor de 

nieuwe telefooncentrale bij aan de overschrijding op de overige instellingslasten. Samenvattend 

betreffen het de volgende posten: 

 

1. Leermiddelen € 25.300 

2. Kantoorbenodigdheden € 5.200 

3. ICT kosten € 6.300 

4. Media/bibliotheek € 5.300 

5. Reproductiekosten € 11.400 

6. Bijdrage onderwijsbureau € 8.500 

7. Telefoonkosten € 3.500 

8. Deskundigenadvies € 79.600 

9. Testen en toetsen € -6.100 
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10. Overige instellingslasten € 44.200 

11. Afwaardering meubilair € 53.800 

12. Kleine aanschaffingen nieuwbouw € 53.000 

 
Totale afwijking overige instellingslasten € 290.000 

 

Financiële baten en lasten 

In de begroting 2012 is een nul resultaat op de financiën geraamd, voor zowel de baten als de lasten 

een bedrag van € 4.000. De gerealiseerde rentebaten over 2012 bedragen € 1.126. De gerealiseerde 

rentelasten bedragen eveneens € 1.126.  

 

Het financiële resultaat over 2012 van Schoolbestuur L&E op bestuursniveau zal naar rato van de 

gemiddelde inbreng van de liquide middelen gedurende het jaar 2013 doormiddel van de 

resultaatbestemming verdeeld worden naar de sectoren. Deze middelen kunnen, onderbouwd met 

een plan, en met akkoord van de directeur-bestuurder, (deels) ingezet worden in 2013 en 2014.  

 

Eigen bijdrage renovatie, nieuw- en verbouw 

In de bovenstaande verschillenanalyse zijn de kosten die gepaard gaan met de renovatie, nieuw- en 

verbouw in 2012 verklaard. In onderstaande tabel is verduidelijkt hoe hoog de eigen bijdrage aan de 

nieuw- en verbouw is en op welke wijze deze is verwerkt in de boekhouding. 

 

  Bedragen in € 

Kosten verrekend via de onderhoudsvoorziening in jaarrekening 2012 400.000 

Geactiveerde inventaris/meubilair in jaarrekening 2012 1.310.000 

Geactiveerde nieuwbouw (extra 300 m2) in jaarrekening 2012 396.000 

Kosten opgenomen in de reguliere exploitatie jaarrekening 2012 53.000 

Kosten renovatie vernieuwbouw in de jaarrekening 2012 3.224.000 

Verwachte uitgaven in jaarrekening 2013 222.000 

Totale eigen bijdrage L&E 5.605.000 

Ontvangen rente op bijdrage gemeente 84.000 

Bijdrage gemeente 8.887.000 

Totale investering in de renovatie vernieuwbouw 14.576.000 

Tabel 40: Overzicht investeringen in de nieuw- en verbouw 

 

De totale eigen bijdrage van Schoolbestuur L&E bedraagt 5,6 miljoen euro. Dit is 1,1 miljoen euro 

hoger dan opgenomen in de begroting 2012 (4,5 miljoen euro). Deze overschrijding wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de hogere investering in inventaris en meubilair (0,8 miljoen euro 

verschil). Deze is fors hoger dan begroot vanwege uitgestelde investeringen in de afgelopen jaren.  

 

Een groot deel van de eigen investering valt boekhoudkundig gezien onder renovatie en onderhoud. 

In de voorgaande jaren is dit deel niet op deze wijze gekenmerkt. Het niveau van de voorziening 

onderhoud is in de afgelopen jaren hier niet op aangepast. Via de jaarrekening 2012 is dit 

rechtgetrokken. 
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3.6.2 Financiële kengetallen en landelijke cijfers 

 

Financiële positie VO 2012 2011 

 

Definitie 

Begroting (x € 1.000) -4.075 -416   Begrote exploitatieresultaat 

Exploitatie (x € 1.000) -4.065 -334   Gerealiseerde exploitatieresultaat 

          

Ratio lasten t.o.v. de 

totale baten 2012 2011 

Land. 

2011 Definitie 

Ratio personele lasten 83,8% 82,6% 78,1% Personele lasten t.o.v. totale baten 

Ratio afschrijvingen 2,0% 1,7% 3,7% Afschrijvingslasten t.o.v. totale baten 

Ratio huisvestingslasten 41,6% 6,5% 7,4% Huisvestingslasten t.o.v. totale baten 

Ratio overige 

instellingslasten 14,9% 12,7% 11,8% 

Overige instellingslasten t.o.v. totale 

baten 

Ratio totale lasten 142,4% 103,5% 101,1% Totale lasten t.o.v. totale baten 

          

Ratio lasten t.o.v. de 

totale lasten 2012 2011 
Land. 
2011 Definitie 

Personele lasten 58,9% 79,8% 77,3% Personele lasten t.o.v. totale lasten 

Afschrijvingen 1,4% 1,7% 3,7% Afschrijvingslasten t.o.v. totale lasten 

Huisvestingslasten 29,2% 6,3% 7,4% Huisvestingslasten t.o.v. totale lasten 

Overige instellingslasten 10,5% 12,3% 11,7% 

Overige instellingslasten t.o.v. totale 

lasten 

Totale lasten 100,0% 100,0% 100,0% Totale lasten t.o.v. totale lasten 

     
Financiële kengetallen 2012 2011 

Land. 
2011 

Norm 
Don Definitie 

Solvabiliteit 1 0,56 0,79 0,47   Eigen vermogen / Totale passiva 

Solvabiliteit 2 
0,59 0,84 0,58 

>0,2  
< nvt 

(Eigen vermogen + voorzieningen) / 

Totale passiva 

Rentabiliteit 
-42,4% -3,5% -0,5% 

> 0% 
< 5% 

Resultaat / (Totale baten + 

Rentebaten) * 100% 

Kapitalisatiefactor 
85,0% 112,6% 38,1% 

< 
35% 

(Totale kapitaal -/- Gebouwen en 

Terreinen)/(Totale baten+Rentebaten) 

Weerstandsvermogen 1 50,0% 90,4% 24,6%   Eigen vermogen / Totale baten 

Weerstandsvermogen 2 
27,2% 84,4% -1,3%   

(Eigen vermogen -/- Materiële vaste 

activa) / Rijksbijdrage 

Tabel 41: Financiële kengetallen L&E sector VO 2011, 2012 en landelijk 2011 

(bron landelijke kengetallen: Rapportage financiële gegevens Voortgezet Onderwijs: 

jaarrekeningen 2007 tot en met 2011, DUO, nov. 2012) 
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Weerstandsvermogen 

 

In de risicoanalyse 2008 is de jaarlijkse reservebuffer vastgesteld, onderverdeeld in de algemene 

reserve en de bestemmingsreserve. De conclusie uit de risicoanalyse is dat de  algemene reserve van 

Het Hogeland College 25% van de jaarlijkse exploitatie (totale baten) dient te bedragen. Daarnaast 

bleek het aanleggen van een bestemmingsreserve van omstreeks 65% van de jaarlijkse totale baten 

gewenst. Deze reserve diende om verbeteringen te kunnen realiseren ten gunste van de kwaliteit van 

het onderwijs. De bestemmingsreserve is op te splitsen in een nieuwbouw/herprofilering (55%), 

onderwijs/omgeving (5%) en een personeelscomponent (5%). Met de realisatie van de nieuwe 

huisvesting is de benodigde bestemmingsreserve voor nieuwbouw/herprofilering komen te vervallen. 

Gezien de ontwikkelingen die wij tegemoet zien zijn wij van mening dat een weerstandsvermogen van 

zo’n 35% meer op zijn plaats is dan 25%. In 2013 voeren we opnieuw een risico inventarisatie en 

analyse uit. Op basis van de bevindingen uit deze analyse zullen we ons standpunt ten aanzien van 

het weerstandsvermogen eventueel herformuleren. Eveneens betrekken we daarbij de gewenste 

hoogte van de kapitalisatiefactor.  

 

Het weerstandsvermogen van de sector VO ultimo 2012 kan als volgt worden weergegeven.  

 

(bedragen * € 1.000)   

Reserves ultimo 2011 voor resultaatbestemming 8.947 

Resultaat HHC 2011 -334 

Resultaatbestemming rente 2011 247 

Stand reserves ultimo 2011 8.859 

    

Resultaat HHC 2012 -4.065 

Stand reserves ultimo 2012 4.794 

Baten 2012 9.584 

Weerstandsvermogen 1 ultimo 2012 in % 50,0% 

Tabel 42: Weerstandsvermogen ultimo 2012 

 

Ultimo 2012 bedraagt het weerstandsvermogen 50% (berekend exclusief toevoeging resultaat over 

2012 vanuit het resultaat van onderdeel Bestuur & Financiën). Gerelateerd aan het minimaal vereiste 

weerstandspercentage op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is de conclusie dat ultimo 2012 het 

weerstandsvermogen van de sector VO toereikend is om de ingeschatte risico’s op korte en 

middellange termijn op te vangen. 
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3.7 Toekomstparagraaf 

 

In het jaarplan 2013 hebben we ambities en beleidsvoornemens vastgesteld voor het komende jaar. 

De vier centrale thema’s uit Visie en Koers vormen samen met de wettelijke verplichte 

(onderwijs)vernieuwingen de kaders voor de jaarplannen. In de jaarplannen worden de strategische 

doelstellingen uit Visie en Koers uitgewerkt in Het Hogeland College brede activiteitenplan en in het 

activiteitenplan per vestiging. De uitwerking van de toekomstige activiteiten van Het Hogeland College 

breed in onderstaande paragrafen beschreven. Voor de locatie specifieke activiteiten wordt verwezen 

naar het jaarplan en begroting 2013. De in deze paragraaf opgenomen activiteiten en ontwikkelingen 

hebben, naast de vestiging specifieke activiteiten, geresulteerd in de begroting 2013 (zie bijlage D). 

 

3.7.1 Ontwikkelingen Het Hogeland College breed 

 

Voor de komende periode is een aantal Het Hogeland College schoolbrede activiteiten gepland. 

Samengevat wordt op de volgende ontwikkelingen de focus gelegd. 

 

Koers 

In 2013 herijken we ons strategisch beleidsplan binnen de kaders van het Schoolbestuur L&E brede 

strategisch beleid. De kern van het strategisch beleidsplan ligt in wat we willen bereiken in de 

komende jaren. Hoe we dit willen bereiken wordt vervolgens vertaald in de school(jaar)plannen en de 

bestuurlijke (meerjaren) jaarplannen. Onderdeel van het strategisch beleidsplan is het bijstellen van 

onze strategische doelstellingen. 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Om onze resultaten van het onderwijs te behouden en waar nodig te verbeteren, zetten we het 

komende jaar sterk in op de dialoog over onze opbrengsten en op het taal- en rekenbewustzijn van 

zowel leerlingen als docenten. De tevredenheidonderzoeken, de opbrengstenkaarten van de 

inspectie, de informatie vanuit het aangeschafte Managementplatform Magister en de eigen cohort 

onderzoeken zijn instrumenten waaruit we de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit afleiden. Uit de 

analyses van deze instrumenten vormen we vervolgacties, voeren we deze vervolgacties uit en 

analyseren vervolgens weer de resultaten. Met andere woorden, een continu proces van 

onderwijsverbetering. 

 

Leiderschap en professionalisering 

Naast interne kwaliteitszorg is sturing en goed leiderschap van belang bij het behouden en verbeteren 

van de opbrengsten van onderwijs. In 2013 wordt daarom op deze gebieden scholing en intervisie 

voortgezet onder directie en coördinatoren. In 2012 hebben we stappen gezet om te groeien naar een 

lerende organisatie, waarbij het de normaalste zaak van de wereld is om te reflecteren op het eigen 

handelen met behulp van feedback van collega’s, leerlingen en leidinggevenden. Het komende jaar 

zal eveneens weer in het teken staan van ontwikkeling, leren en resultaten. De herschikking van de 

directie en coördinatie per augustus 2013 speelt hier een belangrijke rol in.  

 

Middelen 

Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs dient plaats te vinden binnen een financieel gezonde 

organisatie, waarbij efficiënt en effectief gebruik wordt gemaakt van de middelen. Met name het 

gebruik van ICT en de nieuwe huisvestingsituatie vormen voor 2013 speerpunten die hier aan 

bijdragen. Gezien de externe en interne ontwikkelingen komt er steeds meer druk op onze exploitatie 

te staan. Vanwege de taakstelling in het kader van het Regeerakkoord 2010 ontvangen we 

bijvoorbeeld zo’n € 100.000 minder personele baten voor 2013. Ook de voorgenomen wijziging in de 

bekostigingstructuur VO vanuit het ministerie OCW brengt onzekerheid met zich mee ten aanzien van 

de te verwachten financiële middelen.  
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Mocht het voorstel bekostigingsmodel van het ministerie OCW doorgang vinden dan zullen de 

resultaten fors lager worden (bijna 0,5 miljoen euro op basis van het peiljaar 2011).  

 

Alle hierboven genoemde zaken vormen de kerndoelen van het komende jaar, waarbij per vestiging 

verschillende accenten worden gelegd. In de begroting 2013 zijn de financiële consequenties hiervan 

verwerkt, waarbij rekening gehouden is met de ontwikkeling van het eigen vermogen van Het 

Hogeland College. De begroting sluit met een tekort van € 318.417. 



        Jaarverslag Bestuur en Financiën L&E 2012  

96 
 

4 Bestuur en Financiën 

 

4.1 Samenvatting exploitatie 

 

Naast de sectoren Primair en Voortgezet Onderwijs is er een verantwoording voor de baten en lasten 

van het onderdeel Bestuur en Financiën. Onder Bestuur en Financiën vallen onder andere de 

organisatie en het beheer van de bestuursbrede zaken vanuit het bestuurskantoor in Warffum. Daarbij 

gaat het bijvoorbeeld om het lidmaatschap van de besturenorganisatie Vos/Abb, 

deskundigheidsadvies, ondersteuning en facilitering van het bestuur, ondersteuning bij calamiteiten, 

stimulering van nieuwe activiteiten en het beheer van de financiële middelen. De aansturing hiervan 

geschiedt door de directeur-bestuurder, ondersteund door de bestuurssecretaris. In deze paragraaf 

wordt het resultaat van het onderdeel Bestuur en Financiën nader toegelicht.  

 

4.1.1 Bestuur 

 

Het resultaat van het Bestuur over 2012 wijkt met € 37.300 negatief af van de sluitend geraamde 

begroting 2012. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: 

 Extern personeel (€ 36.200): ondersteuning en vervanging bestuurssecretariaat in verband 

met de gevolgde opleiding van de bestuurssecretaris. 

 Gezamenlijke kosten PO (- € 10.700): de sector Primair Onderwijs maakt eveneens gebruik 

van de kantoorruimte op het bestuurskantoor. De verdelingssystematiek van de kosten van 

het gebruik (schoonmaakkosten, gas, water en electra etc.) zijn niet opgenomen in de 

begroting 2012. In de realisatie zijn deze wel opgenomen. Op het totaal niveau van de 

organisatie heeft dit geen effect. 

 Dotatie voorziening ambtsjubilea (€ 6.900): per 2012 nemen we de voorziening ambtsjubilea 

voor de directeur-bestuurder mee op het onderdeel Bestuur en niet meer bij de sector VO. 

Deze systematiek is niet zo begroot. Op totaal niveau van de organisatie heeft dit geen effect. 

 Accountantskosten (- € 5.000): er zijn nieuwe prijsafspraken met onze accountant gemaakt. 

 Deskundigenadvies (€ 14.700): met name de kosten voor de search van twee nieuwe 

toezichthouders en een second opinion inzake de nieuwbouw bij het VO (projectcontrol) zijn 

hoger dan de ruimte die we opgenomen hadden in de begroting 2012. 

 PR & Marketing (- € 7.400): er is minder uitgegeven aan PR & Marketing dan de ruimte die 

opgenomen is in de begroting 2012.  

 Overige verschillen op o.a. cursuskosten, onkostenvergoeding bestuur, drukwerk en 

kantoorbenodigdheden (€ 2.600). 

 

4.1.2 Financiën 

 

In onderstaande paragraaf wordt per doelstelling voor 2012 het resultaat uitgewerkt. 

 

Onderzoek bedrijfsvoering en management informatiesysteem 

In april is gestart met het project Onderwijs Ondersteunende Organisatie (OOO). Met dit project 

onderzoeken we met elkaar hoe onze onderwijs ondersteunende werkzaamheden georganiseerd zijn, 

of verbeteringen mogelijk zijn en of op sommige gebieden meerwaarde te halen is uit samenwerking 

tussen L&E Primair Onderwijs en Het Hogeland College. In de hoofdstukken van het Primair 

Onderwijs en het HHC is hier reeds nader op ingegaan. 

 

Optimaliseren samenwerking PO en VO 

Op 26 september 2012 heeft de ‘Jan Millekamp-conferentie’ weer plaats gevonden. De conferentie is 

voorbereid door een commissie bestaande uit personeel van het HHC, de sector Primair Onderwijs en 

het bestuurskantoor.  
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Het thema van de conferentie was ‘Sterk door verschillen’. De conferentie was zeer geslaagd en de 

bezoekers zijn met een opdracht voor hun eigen beroepspraktijk naar huis gegaan. Met de commissie 

hebben we eveneens al een mogelijk thema en de invulling van de conferentie in het schooljaar 2013-

2014 besproken. 

 

Met de invoering van de PO/VO momenten vindt meer structureel afstemming plaats tussen het 

personeel van het HHC en de sector Primair Onderwijs. 

 

Extra stimulans PR / communicatie activiteiten 

Onderdeel van de PR en communicatie activiteiten voor 2012 is de modernisering van de website en 

de hiermee samenhangende huisstijl van Schoolbestuur L&E. De huisstijl is binnen de gehele 

organisatie vrijwel volledig geïntegreerd en is positief ontvangen. 

 

Resultaat Financiën 

Het gerealiseerde resultaat op Financiën is € 407.100 hoger dan begroot.  

 

Op de post deskundigenadvies zijn o.a. uitgaven gedaan voor fiscaal advies inzake de omzetbelasting 

en de begeleiding van het project Onderwijs Ondersteunende Organisatie. Deze uitgaven zijn hoger 

dan begroot, waardoor er een overschrijding heeft opgetreden van € 29.600. De begeleiding in het 

kader van de omzetbelasting heeft geresulteerd in een btw teruggave in de jaarrekening 2012 over de 

jaren 2006 t/m 2009, 2011 en 2012 van € 197.000. 

 

Het resultaat op Financiën is eveneens hoger vanwege lagere cursuskosten (€ 21.000). Deze lagere 

kosten worden veroorzaakt door lagere kosten van de Jan Millekamp-conferentie en door het 

nauwelijks gebruik maken van de ruimte die we in de begroting 2012 hebben opgenomen voor PO/VO 

initiatieven. 

 

De rentebaten en rentekosten laten een positief afwijkend saldo zien van € 26.100. Daarnaast is er in 

2012 sprake geweest van koerswinst (+ € 171.300), verkoop van beleggingen (+ € 30.100, zie 

onderstaande paragraaf) en  meegekochte rente over beleggingen (- €  9.700). 

 

4.2  Treasury  

 

De effecten (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen de koerswaarde op de balansdatum. 

De waarde van de effecten van Schoolbestuur L&E bedraagt per 31 december 2012 € 4.741.915. Het 

overzicht van de effectenportefeuille in bijlage E laat een waarde zien van € 4.816.693. Het verschil 

tussen beide waarden is de opgelopen rente. 

 

De financiële middelen worden beheerd conform het opgestelde treasury statuut. Dit treasury statuut 

is in 2010 conform de aangescherpte Regeling Beleggen & Belenen 2010 aangepast. Er geldt onder 

meer dat de organisaties waarbij belegd wordt tenminste een AA-rating van minimaal twee erkende 

rating-bureaus dienen te hebben indien de looptijd van de belegging drie maanden of langer bedraagt. 

Indien de looptijd korter dan drie maanden bedraagt dient er tenminste een A-rating afgegeven te zijn. 

De nominale inleg moet gegarandeerd zijn op de expiratiedatum (hoofdsomgarantie). Daarnaast dient 

de uitgevende partij in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd te zijn en onder toezicht te 

staan. 

 

Bij het beleggingsbeleid laat het treasury comité zich adviseren door een DSI gecertificeerde 

beleggingsadviseur, die per kwartaal schriftelijk rapportage verstrekt, waarin de waardeontwikkeling 

van de effectenportefeuille nauwlettend wordt gevolgd en geanalyseerd.  
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Overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie 

 

De asset mix ofwel de verdeling van het belegd vermogen over de twee vermogenscomponenten 

bepalen het totale risico van de portefeuille van het Schoolbestuur L&E. De verdeling van de 

portefeuille per 31 december 2011 en 2012 is als volgt. 

 

 Beleggingscategorie Percentage 2012 Bedragen 2012 Percentage 2011 Bedragen 2011 

Effecten 38,0% 4.741.915 28,1% 4.507.295 

Liquiditeiten 62,0% 7.728.180 71,9% 11.533.009 

Totaal 100% 12.470.095 100% 16.040.304 

Tabel 43:  Portefeuille L&E per 31 december 2011 en 31 december 2012 

 

Het risicoprofiel bij deze verdeling is “zeer defensief”.  

 

Bij het treasurybeleid voor het jaar 2012 zijn de liquide middelen tegen een relatief gunstige rente, 

zonder enig risico en direct opvraagbaar gehouden. De beschikbare middelen zijn ondergebracht in 

obligaties en obligatieproducten conform de ‘Regeling Beleggen & Belenen door instellingen voor 

onderwijs en onderzoek’. In 2012 zijn de twee resterende titels die niet voldeden aan de regeling 

Beleggen en Belenen verkocht. Het betreffen de Gasunie obligatie en de Rabobank Steepener. Bij 

deze laatste titel was de rating voldoende, maar mocht deze niet meer opgenomen worden in de 

geest van de wet in verband met de hoge volatiliteit (de gevoeligheid voor schommelingen). 

 

Realisatie opbrengsten 

De gerealiseerde opbrengsten van coupons liggen per saldo lager dan geprognosticeerd vanwege de 

verkoop van een deel van de portefeuille in 2012.  

 

De renteontvangsten vielen aanzienlijk hoger uit dan de prognose vanwege de hogere saldo van de 

rekening courant in 2012.  

 

De benchmark van de obligatieportefeuille, de Barclays Euro Aggregate index, liet in 2012 een 

rendement zien van 11,20%.  

 

Het totale rendement van onze effectenportefeuille over 2012 betrof 4,42% (zie bijlage E). Daarmee 

liet onze portefeuille een outperformance zien van 1,07% ten opzichte van de benchmark (3,35%), 

waarbij rekening is gehouden met de samenstelling van onze effectenportefeuille. 

 

4.3 Toedeling resultaat aan de sector PO en VO 

 

Het resultaat van het onderdeel Financiën wordt gecorrigeerd met het resultaat op het onderdeel 

Bestuur en zal vervolgens naar rato van de gemiddelde inbreng van de liquide middelen gedurende 

het jaar 2013 doormiddel van de resultaatbestemming verdeeld worden naar de sectoren. Deze 

middelen kunnen, onderbouwd met een plan, en met akkoord van de directeur-bestuurder, (deels) 

ingezet worden in 2013 en 2014.  
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5 Private middelen 

 

De private middelen bestaan uit de opbrengsten van bijvoorbeeld inzamelingsacties, fancy fairs en 

bijdragen voor schoolreizen. Kenmerkend voor deze middelen is dat deze bijeengebracht zijn door bij 

de scholen betrokken leerlingen, ouders en leerkrachten. 

 

De private middelen vallen formeel gezien onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De 

middelen staan op diverse bankrekeningen, waarvoor het schoolbestuur volmachten heeft afgegeven 

aan de directeur en/of ouders. De schooldirectie is in de praktische uitvoering verantwoordelijk voor de 

inzet van de middelen. Om de omvang van de private middelen te bepalen wordt gebruik gemaakt van 

centrale registratie bij zowel de sector Primair Onderwijs als de sector Voortgezet Onderwijs.  

 

Gelet op het doel waarvoor de middelen bijeen gebracht zijn, de betrokkenheid van ouders en 

leerkrachten en de praktische bedrijfsvoering heeft Schoolbestuur L&E besloten de private middelen 

als apart onderdeel in de jaarrekening te verantwoorden. De omvang en het verschil tussen inkomsten 

en uitgaven, het zogenoemde resultaat, op de private middelen is inzichtelijk, maar dient niet 

betrokken te worden bij de vaststelling van het resultaat per school. De middelen blijven te allen tijde 

beschikbaar voor de individuele school. De inzet van de middelen vindt plaats onder 

verantwoordelijkheid van de schooldirectie. 
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Bijlage A: Overzicht scholen 

Brinnr Schoolnaam Adres Postc. Plaats Telefoonnr. Website 

03DF OBS Kromme Akkers Hunzeweg 68 9893 PD GARNWERD 0594-628000 www.krommeakkers.nl  

03DG OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN KANTENS 0595-551788 www.obsklinkenborg.nl  

03EI OBS Usquert Burg. Geerlingstraat 2 9988 SC USQUERT 0595-423690 www.obsusquert.nl  

03FQ OBS De Holm De Streekweg 41 9956 PN DEN ANDEL 0595-425080 www.obsdeholm.nl 

04HV Openbare Jenaplanschool De Weerborg De Rochefortstraat 14 9964 AK 
WEHE-DEN 
HOORN 0595-572228 www.obsdeweerborg.nl 

06AL 
Samenwerkingsschool voor openbaar en 
christelijk onderwijs Ezinge Schoolstraat 28 9891 BE EZINGE 0594-628001 www.opwier.nl  

06AO OBS Onnema Onnemaweg 1 9997 NG ZANDEWEER 0595-433344 www.obsonnema.nl  

06DD OBS Mathenesse Meijmaweg 9 a 9955 VC  RASQUERT 0595-423825 www.obsmathenesse.nl  

07GX OBS Lydinge  J.S. van Weerdenstr.18a  9965 RE LEENS 0595-572257 www.obslydinge.nl  

08FW OBS De 9 Wieken Het Hooge Heem 1 9951 BT WINSUM 0595-441269 www.de9wieken.nl  

09GB OBS Tiggeldobbe Zadelmakerij 6 9951 JM WINSUM 0595-441831 www.tiggeldobbe.nl 

11IV Daltonschool De Schutsluis Oldenzijlsterweg 6 9986 XM OLDENZIJL 0595-464313 
www.daltonschooldeschutsl
uis.nl  

11UJ OBS Roodschoul Ripperdahof 2 9983 PX ROODESCHOOL 0595-413394 www.obsroodschoul.nl  

12ED OBS Brunwerd M.J. Bultenastraat 8 9981 JB   UITHUIZEN 0595-432148 www.brunwerd.nl  

15CG NBS de Sterren UHM Willem de Mérodelaan 5 9982 LK 
UITHUIZERMEEDE
N 0595-412802 www.nbsdesterren.nl 

15CG 
NBS de Sterren Godlinze (per 1 aug. 
2011 gesloten ) Peperstraat 8 9908 PE GODLINZE 0596-581278 www.nbsdesterren.nl 

18EG OBS De Wierde Kleine Straat 8 9774 PN ADORP 050-3061261 www.obsdewierde.nl  

18GA OBS Jansenius de Vries Westervalge 5 9989 EB WARFFUM 0595-422330 www.janseniusdevries.nl  

18HF Samenwerkingsschool Mandegoud Halsemastraat 6 9977 SE KLOOSTERBUREN 0595-481747 www.mandegoud.nl  

18LG OBS Solte Campe De Schuit 11 9974 NA ZOUTKAMP 0595-401566 www.soltecampe.nl  

18MU OBS Akkerwinde Haarweg 1 9971 BN ULRUM 0595-402020 www.obsakkerwindeulrum.nl  

19KB OBS De Octopus Hunse 2 9967 PS  EENRUM 0595-492080 www.octopuseenrum.nl 

19LH Montessori Basisonderwijs De Getijden Frederiksoordweg 26d 9968 AL   PIETERBUREN 0595-528520 www.degetijden.nl  

 

http://www.obsklinkenborg.nl/
http://www.obsusquert.nl/
http://www.obsdeholm.nl/
http://www.opwier.nl/
http://www.obsonnema.nl/
http://www.obsmathenesse.nl/
http://www.obslydinge.nl/
http://www.de9wieken.nl/
http://www.daltonschooldeschutsluis.nl/
http://www.daltonschooldeschutsluis.nl/
http://www.obsroodschoul.nl/
http://www.brunwerd.nl/
http://www.obsdewierde.nl/
http://www.janseniusdevries.nl/
http://www.mandegoud.nl/
http://www.soltecampe.nl/
http://www.obsakkerwindeulrum.nl/
http://www.octopuseenrum.nl/
http://www.degetijden.nl/


Jaarverslag Bijlage L&E 2012  

 

101 
 

Brinnr Schoolnaam Adres Postc. Plaats Telefoonnr. Website 

16ZK Het Hogeland College - Vestiging Warffum A.G. Bellstraat 2   Warffum 0595-425005 www.hogeland.nl 

16ZK Het Hogeland College - Daltonvestiging Uithuizen J. Cohenstraat 25   Uithuizen 0595-431236 www.hogeland.nl 

16ZK Het Hogeland College - Daltonvestiging Wehe-den Hoorn Mernaweg 18   Wehe-den Hoorn 0595-571605 www.hogeland.nl 

16ZK Het Hogeland College - Praktijkgebouw Warffum Bekemalaan 42   Warffum 0595-422021 www.hogeland.nl 

16ZK Het Hogeland College Postbus 10 - 9989 ZG Warffum   www.hogeland.nl 
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Bijlage B:  Het Managementmodel Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) 

Als methodiek voor het formuleren van een heldere visie op de organisatie heeft het INK een 

managementmodel ontwikkeld. Het eerste deel ‘Organisatie’ omvat de interne, beheersbare factoren: 

Leiderschap, Strategie & Beleid, Medewerkers, Middelen en Processen.  

 

Voor het tweede deel ‘Resultaat’ zijn als outputfactoren benoemd: Waardering door medewerkers, 

Waardering door leerlingen en ouders, Waardering door gemeenten en als laatste - als een soort 

overkoepelende outputfactor - Eindresultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

Wanneer een organisatie uitstekend presteert of ‘excelleert’ op deze gebieden, zijn de resultaten 

daarvan ‘zichtbaar’ binnen de vier velden die samen de ‘resultaten’-kant van het INK-model vormen. 

Aan de hand van deze velden wordt geïnventariseerd wat we meten, welke doelen er zijn gesteld, hoe 

we de prestatie van de organisatie vergelijken met die van anderen en daarbij het monitoren van de 

meetresultaten.  

 

Waardering door medewerkers 

Aan de basis van het succes van de organisatie staat medewerkerstevredenheid. Immers, 

medewerkers bepalen hoe er met het onderwijs wordt omgegaan, hoe de lessen worden uitgevoerd, 

hoe efficiënt en effectief de organisatie met haar middelen omgaat en uiteindelijk hoe tevreden de 

leerlingen, docenten en gemeenten zijn.  

 

Waardering door leerlingen 

Klanttevredenheid is de cruciale factor. Er zal onderzocht moeten worden wat de achterliggende 

behoeften van de (potentiële) leerling zijn en niet alleen naar datgene wat de leerling zegt te willen. 

Uitkomsten van klanttevredenheidsmetingen zijn bij uitstek het vertrekpunt voor verbeteracties. En 

continue verbetering leidt uiteindelijk tot excellentie. Naast afnemerstevredenheid is ook de 

tevredenheid van leveranciers een bepalende factor voor het resultaat van de organisatie. Immers, 

een groot deel van het ondernemings-resultaat wordt verdiend aan de inkoopzijde.  

 

Waardering door de gemeenten 

De maatschappelijke rol van organisaties wordt steeds belangrijker. Het Schoolbestuur L&E heeft niet 

alleen met leerlingen te maken, maar ook in toenemende mate met de gemeenten en de samenleving. 

Een tweede aspect van ‘waardering door de maatschappij’ is de maatschappelijke rol of functie die de 

organisatie vervult.  

 

Eindresultaten 

Uiteindelijk leidt al het voorgaande tot een eindresultaat: de mate waarin de realisatie van de 

organisatiedoelstellingen wordt bereikt. Hierin worden zowel de kwalitatieve, onderwijskundige en 

personele processen beschreven en beoordeeld. Uiteraard zijn ook de financiële resultaten 

beschreven en beoordeeld.  
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Bijlage C:  Indeling onderwijsteams per augustus 2012 

 
  



Jaarverslag Bijlage L&E 2012  

 

104 
 

Bijlage D:  Samenvatting exploitatiebegroting 2013 

 

 

Samenvatting exploitatiebegroting 2013 Primair Onderwijs 

 

Baten   Realisatie Begroot 

    2012 2013 

        

3.1 Rijksbijdragen 10.767.950 10.759.930 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 485.919 458.104 
3.5 Overige baten 66.320 71.634 
        

  Totaal baten 11.320.189 11.289.668 

        

Lasten   Realisatie Begroot 

    2012 2013 

        

4.1 Personeelslasten 9.570.783 9.415.165 
4.2 Afschrijvingen 253.371 292.228 
4.3 Huisvestingslasten 872.172 939.447 
4.4 Overige lasten 894.271 935.594 
        

  Totaal lasten 11.590.597 11.582.434 

        

  Totaal regulier resultaat -270.408 -292.766 

      
  Toegestane overschrijding standaardisatie ICT 50.000 50.000 
  Toegestane overschrijding BAPO 36.800 23.900 

  Subtotaal toegestane overschrijdingen 86.800 73.900 

      

  Resultaat (incl. toegestane overschrijdingen) -183.608 -218.866 
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Samenvatting exploitatiebegroting 2013 Voortgezet Onderwijs 

 

Baten Realisatie Begroot 

    2012 2013 

    3.1 Rijksbijdragen 9.370.558 9.563.894 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 138.834 30.000 
3.5 Overige baten 73.872 41.028 

  
    

 

Totaal baten 9.583.264 9.634.922 

  

    

Lasten Realisatie Realisatie 

    2012 2013 

    4.1 Personeelslasten 8.034.783 7.944.920 
4.2 Afschrijvingen 195.749 245.479 

4.3 Huisvestingslasten 3.986.977 646.400 
4.4 Overige lasten 1.430.815 1.116.540 

  
    

 

Totaal lasten 13.648.324 9.953.339 

  
    

 

Saldo baten en lasten -4.065.060 -318.417 

  

    

  

  

Realisatie    

2012 

Begroot      

2013 

  

    

5 Resultaat financiën 0 0 

  
    

 
Totaal regulier resultaat  -4.065.060 -318.417 

 

   Toegestane overschrijdingen 
  

 
BAPO 105.500 60.250 

 
ISK medewerker 62.000 62.000 

 
Plusprogramma 139.000 89.000 

  
    

 

Subtotaal toegestane overschrijdingen 306.500 211.250 

  
    

 

Resultaat (incl. toegestane overschrijdingen) -3.758.560 -107.167 
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Samenvatting exploitatiebegroting 2013 Bestuur 

 

Baten   Realisatie 2012 Begroot 2013 

    3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 18.150 18.150 
3.5 Overige baten 21.255 21.300 

  
    

 

Totaal baten 39.405 39.450 

  

    

Lasten   Realisatie 2012 Begroot 2013 

    4.1 Personeelslasten -104.879 -155.356 
4.2 Afschrijvingen 20.519 20.600 

4.3 Huisvestingslasten 7.750 17.000 
4.4 Overige lasten 153.292 157.205 

  
    

 

Totaal lasten 76.682 39.450 

  
    

 

Saldo baten en lasten -37.277 0 

  

    

 

 

Samenvatting exploitatiebegroting 2013 Financiën 

 

Baten   Realisatie 2012 Begroot 2013 

    3.1 Rijksbijdragen 0 0 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 196.987 0 
3.5 Overige baten 0 0 

  
    

 

Totaal baten 196.987 0 

  

    

Lasten Realisatie 2012 Begroot 2013 

    4.1 Personeelslasten 28.525 55.000 
4.2 Afschrijvingen 0 0 

4.3 Huisvestingslasten 0 0 
4.4 Overige lasten 61.723 65.000 

  
    

 

Totaal lasten 90.248 120.000 

  
    

 

Saldo baten en lasten 106.739 -120.000 

  
    

5 Resultaat financiën 547.833 240.000 

  
    

 

Totaal resultaat 654.572 120.000 
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Bijlage E:  Overzicht effectenportefeuille 
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Bijlage F:  Jaarrekening 2012 (incl. controleverklaring)  

 

 

 

 


