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Voorwoord directeur-bestuurders

Met genoegen presenteren wij hierbij het bestuursverslag en de jaarrekening van de Stichting
Schoolbestuur voor Primair en Voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems en het Schoolbestuur
Lauwers en Eems Uithuizermeeden en Godlinze.
In 2015 hebben de beide sectoren binnen de stichting (L&E Primair Onderwijs en Het Hogeland
College) de doelstellingen uit het Koersplan en uit de daaruit afgeleiden jaarplannen verder uitgewerkt.
De ontwikkelingen die dat met zich meebracht in 2015 worden hieronder beschreven. Daarnaast is met
de jaarrekening de financiële huishouding van 2015 vastgesteld.
Er is op veel verschillende terreinen gewerkt aan de versterking van de organisatie van L&E en aan de
kwaliteit van het onderwijs. Grote inzet van het personeel van de verschillende scholen leidt tot veel
dynamiek en goede ontwikkelingen in de organisatie. Op alle onderdelen van het onderwijsproces en
de ondersteunende processen is met grote inzet gewerkt.
Dit is in 2015 gedaan onder leiding van mw. drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst. Mw. Volp heeft in de loop
van 2015 aangegeven van haar pensionering te willen gaan genieten. Op 16 december 2015 hebben
we daarom feestelijk afscheid van haar genomen.
Voor de manier waarop zij in de afgelopen jaren Lauwers en Eems heeft geleid bedanken wij haar
hartelijk. Ondanks roerige tijden binnen de organisatie heeft zij deze geleid op een principiële én
diplomatieke wijze. Een combinatie van eigenschappen die haar heeft gemaakt tot een markant en
invloedrijk bestuurder. Wij wensen haar in de nieuwe fase die voor haar aanbreekt het allerbeste toe.
Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van twee directeur – bestuurders. Tot 1 juni
2016 was dhr. drs. H. J. E. Krol directeur-bestuurder a.i. voor het PO. Met ingang van 1 juni 2016 is
dhr. drs. A. Fickweiler benoemd als directeur-bestuurder voor het PO.

Dhr. drs. A. Fickweiler (directeur-bestuurder a.i. voor het PO)
Dhr. drs. W. van Wageningen (directeur bestuurder voor Het Hogeland College VO).
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2.

Bestuursverslag

2.1

Karakterisering Schoolbestuur L&E

Schoolbestuur L&E (Noord Groningen) is het bevoegd gezag van 18 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 en het voortgezet onderwijs in een groter gebied. De basisscholen zijn voornamelijk
gesitueerd in kleine kernen, waar kinderen van alle gezindten de desbetreffende openbare school
bezoeken.
Goed onderwijs, goed bestuur
Ons schoolbestuur is opgericht op 1 januari 2000 en heet officieel Schoolbestuur voor primair en
voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems. Om het makkelijker te maken, noemen we onszelf in
de dagelijkse praktijk Schoolbestuur Lauwers en Eems.
Scheiden bestuur en toezicht
Het schoolbestuur en het toezicht zijn bij ons functioneel gescheiden. We werken volgens het “onetiermodel”. Essentieel daarbij is dat het college van toezichthouders onafhankelijk van de directeurbestuurder hun toezichthoudende functie uitoefenen. Zij werken in de praktijk als een Raad van
Toezicht en een College van Bestuur. Met deze bestuurlijke structuur voldoet Lauwers en Eems aan
de verplichting uit de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur”.
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. We bieden algemeen toegankelijk en
kwalitatief hoogstaand onderwijs 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 van groot belang.
Personeel
Onze personeelsleden zijn de belangrijkste spelers binnen onze scholenorganisatie. Zij zijn het die
dagelijks onderwijs geven aan onze leerlingen vanuit de maatschappelijke opdracht, die wij als
schoolbestuur hebben voor het verzorgen van openbaar onderwijs in de gemeenten De Marne, Winsum
en Eemsmond en daar buiten. Een doorlopende ontwikkeling van ons personeel zien wij als een
belangrijke voorwaarde om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Deze zijn die nodig zijn voor
de verdere verbetering van de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat is ook
wat ouders en leerlingen van ons mogen verwachten als het gaat om kwalitatief goed onderwijs. Goed
werkgeverschap zien we ook als onze verantwoordelijkheid. Met ruim 300 personeelsleden zijn we 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 de omgeving op allerlei manieren bij ons onderwijs. Zo voeren wij
projecten en stages uit bij plaatselijke ondernemers, werken wij nauw samen met gemeenten en worden
de bewoners van de dorpen betrokken bij onze activiteiten. Onze scholen staan midden in de
samenleving.
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Financiële resultaten en gevoerde financiële beleid
We willen onderwijs geven in een financieel gezonde organisatie. Om financieel gezond te blijven
anticiperen we op (toekomstige) ontwikkelingen zoals de daling van het potentiële leerlingen aantal in
ons gebied, de dalende bekostiging en de veranderende vraag vanuit de maatschappij.
Als schoolbestuur met ruim 3000 leerlingen hebben we ruim 300 personeelsleden in eigen dienst.
Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de exploitatie van een groot aantal schoolgebouwen en hebben
we relatief veel kleine scholen. Deze ontwikkelingen vragen om een zorgvuldig en verantwoord
meerjaren perspectief. Aan de ene kant vraagt dat om een financiële buffer om de risico’s die daarmee
gepaard gaan op te kunnen vangen, aan de andere kant leidt dit meer en meer tot het besef dat wij de
komende jaren naar verdergaande vormen van samenwerking met gemeenten en andere
schoolbesturen zullen moeten zoeken.
Boekhoudkundig hebben we onze financiële administratie in vier onderdelen onder gebracht; Primair
Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Bestuur & Financiën en Private Middelen
(schoolbankrekeningen). In dit jaarverslag worden per onderdeel de baten en lasten verantwoord.

2.2

Organisatiestructuur

In de onderstaande figuur (1) is het organigram van L&E over 2015 weergegeven.

Schoolbestuur L&E:
Toeziende bestuursleden
Directeur-Bestuurder

Sector Primair Onderwijs

Figuur 1:

Sector Voortgezet
Onderwijs

Organigram Lauwers & Eems

Toeziende bestuursleden
In onderstaande tabel (1) staan de toeziende bestuursleden van Schoolbestuur L&E:
Naam
Functie
De heer drs. H.G. Hoek,
Voorzitter & lid van de auditcommissie (financiën)
De heer R.J. Brands
Lid & lid van de auditcommissie (financiën)
Mevrouw drs. E.M. Rodenburg
Lid
De heer ing. D. Harssema
Lid
De heer ing. G.H. Dijksterhuis
Lid
Tabel 1: Samenstelling toeziende bestuursleden
Bestuur & Management
Sinds 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 was mevrouw drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst de
directeur-bestuurder van Schoolbestuur L&E. Sinds 1 januari 2016 is de heer W. van Wageningen de
directeur bestuurder voor Het Hogeland College VO en de heer H. Krol, directeur-bestuurder a.i. voor
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het PO. Met ingang van 1 juni 2016 is dhr. drs. A. Fickweiler benoemd als directeur-bestuurder voor
het PO.

2.3

Beleidsdoelstellingen L&E Breed 2014-2018.

2.3.1 Koersplan 2014-2018
In 2013 hebben we een nieuw Koersplan voor L&E vastgesteld. In dit plan, dat geldt voor de jaren 2014
tot en met 2018 hebben we de strategische en inhoudelijke koers van L&E vastgelegd. We hebben
daarmee richting gegeven aan de ontwikkeling die L&E de komende jaren door zal moeten maken om
de kwaliteit van het onderwijs en de continuïteit daarvan in de regio Noord-Groningen te kunnen blijven
garanderen.
Missie en visie
Lauwers en Eems (L&E) staat voor het bieden van algemeen toegankelijk (openbaar en neutraal
bijzonder) en kwalitatief hoogstaand onderwijs met het doel leerlingen maximale ontwikkelingskansen
te bieden. Iedere leerling heeft het recht zichzelf te zijn en krijgt de kans om zijn of haar aanleg te
ontplooien. Het is de verantwoordelijkheid van L&E om leerlingen, en medewerkers, een zo goed
mogelijke basis te bieden zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontplooien.
In de ogen van L&E kan kwalitatief en hoogstaand onderwijs alleen gegeven worden in een omgeving
waar drie elementen terugkomen: veiligheid en stabiliteit, ruimte voor ieder individu en verbondenheid
met elkaar en de omgeving. Het is dan ook de missie van L&E om deze elementen terug te laten komen
in het onderwijs dat zij biedt.
Kernwaarden Lauwers & Eems
Een stabiele en veilige omgeving
Iedereen heeft een veilige en stabiele
basis nodig om te kunnen groeien. Een
omgeving die mensen opvangt als het
tegen zit, die hen overeind helpt en die
richting geeft.
Ruimte voor het individu
Hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder mens is uniek. Dat erkennen,
respecteren en stimuleren we. Uiteindelijk zal iedere leerling in de toekomst een andere plek in de
maatschappij krijgen die past bij zijn of haar aanleg. Ieder kind zal hier dus op een andere manier op
voorbereid moeten worden.
Aandacht voor elkaar
Alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kan iemand tot bloei komen. Daarom werken we
aan goede onderlinge relaties. Samen bouwen wij aan effectieve leer- en leefgemeenschappen.
L&E heeft zich in het Koersplan verbonden aan elf doelstellingen, die geformuleerd zijn vanuit drie
invalshoeken: Identiteit, Kwaliteit en Continuïteit.
Identiteit heeft betrekking op de kernwaarden van L&E, de uitgangspunten die we centraal willen stellen
in ons onderwijsaanbod. Kwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van het primaire proces (het
onderwijs) maar zeker ook op de kwaliteit van de medewerkers, bestuurders en toezichthouders die
verbonden zijn aan L&E. Bij continuïteit gaat het om de duurzaamheid van het onderwijsaanbod in de
regio en de continuïteit van onze eigen organisatie.
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Figuur 2:

Koersplan 2014-2018
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2.4

Horizontale en verticale verantwoording

Als schoolorganisatie bestaan en werken we binnen een maatschappelijke omgeving. Diverse interne
en externe belanghebbenden worden beïnvloed door de activiteiten die we als schoolorganisatie
uitvoeren. Voor deze belanghebbenden is het van wezenlijk belang dat zij geïnformeerd worden over
onze activiteiten en toekomstplannen. Op die manier kunnen zij inschatten wat voor invloed deze
activiteiten en plannen op hen en op de organisatie zelf (kunnen) hebben. Daarnaast is het van belang
om ontwikkelingen in en signalen uit de omgeving te signaleren en daar waar nodig op te acteren. Op
die manier is er over en weer sprake van beïnvloeding.
We onderscheiden twee groepen belanghebbenden de interne en de externe. Met deze groepen wordt
op verschillende wijze gecommuniceerd. Afhankelijk van hun rol is er sprake van horizontale of verticale
verantwoording vanuit de organisatie naar deze belanghebbenden.
Interne belanghebbenden
Onder interne belanghebbenden verstaan we de personen binnen onze organisatie, die beïnvloed
worden door datgene wat we doen.
Binnen 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 communiceren we door middel van bijeenkomsten (werkoverleg,
vergaderingen), nieuwsbrieven, weekmails, (school)jaarplannen, de schoolgids en de website.
Verantwoording aan de (G)MR en het bestuur vindt hoofdzakelijk plaats door middel van vergaderingen
en de daarbij bijbehorende vergaderdocumenten. De website neemt een steeds prominentere rol in als
communicatiemiddel. Als onderdeel van onze ICT infrastructuur is in 2012 de website van heel L&E
vernieuwd. De website heeft daarmee zowel intern als extern nadrukkelijk een rol gekregen als portaal
voor alle belanghebbenden. Binnen onze huisstijl hebben we gekozen voor verbinding van alle
organisatieonderdelen met het geheel. Wel is er sprake van differentiatie naar het bestuur, de sector
Primair Onderwijs en Het Hogeland College.
Externe belanghebbenden
Onder externe belanghebbenden verstaan we mensen en organisaties buiten onze eigen 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
Samenwerkingspartners
externe horizontale verantwoording
Ministerie van OCW
externe verticale verantwoording
DUO (voorheen CFI)
externe verticale verantwoording
Gemeente
externe verticale verantwoording
De communicatie met en verantwoording aan de externe belanghebbenden vindt onder andere plaats
door middel van officiële documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en nieuwsbrieven. De
communicatiekanalen variëren van de websites van de scholen tot schoolgidsen en publieksvriendelijke
versies van het jaarverslag. Waar nodig en gewenst is er natuurlijk ook sprake van communicatie en
verantwoording via vergaderingen en bijeenkomsten.
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2.5

Klachtrecht

Leerlingen van een 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 beklagen. Het Hogeland College kent
een algemene klachtenregeling en een klachtenregeling inzake ongewenste intimiteiten.
Schoolbestuur L&E is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, waar onder andere de
Landelijke
Bezwarencommissie
Schoolbestuursbeslissingen
(LBS)
en
de
Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) zijn ondergebracht. De klachtenregeling en bijbehorende
procedures worden jaarlijks gepubliceerd in de schoolgidsen en zijn tevens te vinden op de website.
In het jaar 2013 heeft een personeelslid van het PO bij de LBS een bezwaar ingediend. De behandeling
resulteerde in het gelijk voor het schoolbestuur. Echter, betrokkene heeft nadien hiertegen bezwaar
ingediend. In het voorjaar van 2014 verklaarde LBS het bezwaar ‘niet-ontvankelijk’.
In 2015 waren 3 vertrouwenspersonen (verdeeld over de 3 gemeenten waar onze scholen in gesitueerd
zijn) werkzaam voor L&E. In 2015 zijn er 2 klachten door hen in behandeling genomen. Deze zijn naar
tevredenheid afgehandeld.
Bij de Landelijke Klachten Commissie zijn twee klachten in behandeling genomen. In beide gevallen
heeft de commissie geoordeeld dat de beide klachten niet-ontvankelijk zijn.
Tevens is in het jaar 2014 vanuit het VO bij de LBS een bezwaar ingediend. De behandeling resulteerde
in het gelijk voor het schoolbestuur.
Er zijn bij de LKC door een ouderpaar diverse klachten ingediend tegen het Schoolbestuur, welke zijn
behandeld onder één dossiernummer. De klachten zijn door de commissie ‘niet-ontvankelijk’ verklaard

2.6

Samenvatting jaarrekening en kengetallen 2015

In het onderstaande overzicht is de balanspositie op 31 december 2014 en op 31 december 2015
weergegeven. Voor een toelichting op de precieze cijfers (voor afronding) wordt verwezen naar de
bijgevoegde jaarrekening.
Alle cijfers die in onderstaande teksten genoemd worden zijn x € 1.000.
Activa (x € 1.000,-)
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

2015
€
3.384
5.750
9.134

2014 Passiva
€
Eigen vermogen
3.604 Algemene reserve
5.510 Best. reserve publiek
9.114 Best. reserve privaat

1.222
1.751
2.973

1.260 Voorzieningen
2.223 Langlopende schulden
3.483 Kortlopende schulden

12.107

12.597 Totaal passiva
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€

2014
€

7.291
371
574
8.236

7.600
500
611
8.711

961

753

2.910

3.133

12.107

12.597
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Onderscheid publiek en privaat
Binnen het eigen vermogen van Schoolbestuur L&E is onderscheid gemaakt tussen publieke middelen
(algemene reserves) en private middelen. De private middelen op de balans betreffen middelen die
onder andere door ouderraden zijn verworven en waar deze ouderraden zeggenschap over hebben
(de schoolbankrekeningen). Deze middelen vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag.
Naast de schoolbankrekeningen zijn er binnen Schoolbestuur L&E ook andere middelen die eveneens
als private middelen kunnen worden aangemerkt. Het betreffen hier de middelen die op 1-8-2006
binnen het schoolbestuur al voor de sector Primair Onderwijs aanwezig waren (de periode voor de start
van de lumpsum) en de opbrengsten van de in 1994 verkochte gebouwen. Private middelen worden
door het ministerie niet als ‘onderwijsgelden’ aangemerkt en mogen buiten de kapitalisatiefactor worden
gelaten.
Samenvattend exploitatieresultaat op bestuursniveau
In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van het exploitatieresultaat per sector (inclusief
financiële baten en lasten).
Samenvatting Schoolbestuur L&E

Baten

Lasten Realisatie Begroting

Verschil

(incl. financiële baten en lasten)
(bedragen x € 1.000,-)
Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Bestuur & Financiën
Private Middelen

2015
€
11.471
10.805
124
445

2015
€
11.624
11.118
118
461

2015
€
-153
-313
6
-16

2015
€
-316
21
-1
0

2015
€
163
-334
7
-16

Saldo exploitatie
22.845
Tabel 3:
Exploitatieresultaat 2015 per sector

23.321

-476

-296

-180

Het ingezette financieel verbeterproces werpt haar vruchten af. De sector Primair Onderwijs komt beter
uit dan in de begroting 2015 is verwacht. Bij de uitkomsten van het Voortgezet Onderwijs moet worden
opgemerkt dat het tekort over 2015 is voorzien. Bij de begroting 2015 zijn uitgaven geautoriseerd die
maken dat een tekort optreedt. Denk hierbij aan extra uitgaven van het Plusprogramma, extra uitgaven
van de in 2013 extra ontvangen inkomsten van OCW en vervanging wegens ziekte door extern
personeel boven een bepaalde grens. Overigens is bij de behandeling van de begroting 2016
afgesproken om deze geautoriseerde uitgaven af te bouwen en uit te gaan van de beschikbare
middelen.
Voor een toelichting op de precieze cijfers wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening.

2.8

Continuïteitsparagraaf

Naast het in kaart brengen van de huidige financiële situatie en de verantwoording van het gevoerde
beleid, waarvoor dit jaarverslag onder andere dient, is het ook goed om inzicht in het meerjarig
perspectief te geven. Een belangrijk onderdeel van de planning en controlcyclus is de
meerjarenbegroting en de consequenties daarvan. Ook het tussentijds bijsturen van het gevoerde
beleid op basis van de meest recente inzichten is een belangrijk aspect van de planning en
controlcyclus. Tevens geeft het ministerie steeds meer richtlijnen voor de jaarverslaggeving op dit
gebied. Ook de inspectie heeft vanaf 1 september 2013 het financieel continuïteitstoezicht
aangescherpt.
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In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de huidige meerjarenprognose, het effect daarvan op de
balanspositie en de kengetallen. Daarnaast wordt de financiële positie afgezet tegen de ingeschatte
risico’s. Alle cijfers die in onderstaande teksten genoemd worden zijn x € 1.000.
Meerjarenprognose
Op basis van de meest recente leerlingprognoses en regelgeving is de volgende meerjarenprognose
voor de komende drie jaren opgesteld:
Realisatie
2015

2016

Begroting
2017

2018

(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

21.688
405
665

20.372
976
442

20.289
1.040
318

19.703
1.071
301

Totaal baten

22.758

21.790

21.647

21.075

2015

2016

2017

2018

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

18.592
592
1.497
2.639

17.859
561
1.423
2.192

17.292
639
1.423
2.193

17.136
639
1.423
2.193

Totaal lasten

23.320

22.035

21.547

21.391

87

160
21

160

160

-475

-106

260

-156

Baten
3.1
3.2
3.5

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Financiële baten en lasten
Buitengewone lasten
Saldo baten en lasten
Tabel 4:

Meerjarenprognose baten en lasten L&E totaal

Deze meerjarenbegroting geeft voor de komende drie jaren een redelijk stabiel beeld. In de jaren
daarna worden de effecten van de krimp van het aantal leerlingen naar voren. Op dit moment worden
diverse oplossingsrichtingen verkend, zoals inzicht in het natuurlijk verloop, omvang flexibele schillen,
sociale statuten en dergelijke. Het nadrukkelijk beleid is om te werken met een sluitende begroting.
In de jaarlijkse cyclus van de begroting worden de meest recente ontwikkelingen doorgerekend.
Daarbij is de kadernotitie begroting 2016 leidend. In 2015 zijn de spelregels geactualiseerd van het tot
stand komen van een begroting. Zo is de relatie tussen schooljaar en kalenderjaar, hoe om te gaan
met investeringen, leerlingprognoses en de krimp, het allocatiemodel en ook de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schooldirecteuren en overige budgethouders
besproken. In de sectoren basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt hier meer aandacht aan
geschonken.
De meerjarenbegroting heeft haar effect op de ontwikkeling van de balanspositie. Het volgende
overzicht wordt gegeven over de komende drie jaar:
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Alle cijfers die in onderstaande teksten genoemd worden zijn x € 1.000.

Activa
Vaste activa

Realisatie
2015

Begroting
2016
2017

2018

Materiële vaste activa

3.384

3.875

4.028

4.546

Financiële vaste activa

5.750

5.750

5.750

5.750

Vorderingen

1.222

1.222

1.222

1.222

Liquide middelen

1.751

1.617

2.187

1.514

12.107

12.464

13.187

13.032

Begroting
2016
2017

2018

7.291

7.184

7.444

7.288

Bestemmingsreserve publiek

371

371

371

371

Bestemmingsreserve privaat

574

574

574

574

Voorzieningen

961

1.425

1.888

1.890

2.910

2.910

2.910

2.910

12.464

13.187

13.033

Vlottende activa

Totaal Activa
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve

Kortlopende schulden

Realisatie
2015

12.107
Totaal passiva
Tabel 5:
Meerjarenprognose Activa en Passiva L&E totaal

Naar verwachting zal het eigen vermogen de komende jaren een redelijk stabiel beeld vertonen. De
voorzieningen nemen de komende jaren toe met name door de toevoegingen aan de voorziening
duurzame inzetbaarheid. Na 4 jaren zullen de eerste onttrekkingen plaatsvinden.
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Financiële kengetallen
Voor het inzicht wordt een aantal kengetallen gepresenteerd. Deze kengetallen worden afgezet tegen
de normen van de commissie Don en tegen normen die het inspectiekader aangeeft.
Financiële kengetallen
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Liquiditeit

Realisatie
Begroting
Norm Don/
2015
2016 2017
2018 Inspectiekader
69,0
69,0
71,0
70,0
>30%
-2,05% -0,48% 1,19% -0,73%
tussen 0 en 5%
1,02
0,98
1,17
0,94 tussen 0,5 en 1,5

Kapitalisatiefactor
- Financieringsfunctie
- Transactiefunctie
- Bufferfunctie

48,95
18,47
12,53
17,95

53,39
19,54
13,26
20,59

57,06
19,67
13,34
24,05

57,87
20,20
13,70
23,97

Weerstandsvermogen 2

35,90

37,03

38,47

38,77

86%
82%

88%
82%

85%
80%

87%
81%

Personele lasten/rijksbijdragen
Personele lasten/totale baten
Tabel 6:
Financiële kengetallen L&E totaal

35,00
21.2
8.8
5,00

<95
< 90

Op basis van de bovenstaande kengetallen en de signaleringsgrenzen die de commissie Don en het
inspectiekader aanhouden, 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.
Eveneens is de conclusie te trekken dat de meeste kengetallen zich aan de goede kant van de normen
bevinden. Een uitzondering hierop is het kengetal rentabiliteit. Voor een gezonde bedrijfsvoering zou
dit kengetal zich tussen de 0 en 5% moeten bevinden. In enkele jaren bevindt dit kengetal zich onder
de nullijn hetgeen ongewenst is. Zoals al is opgemerkt is het beleid erop gericht te werken met een
sluitende meerjarenbegroting.
Solvabiliteit
Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bevoegd gezag op lange termijn, ook in tijden van
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen eigen vermogen
en het totaal van de passiva. Absolute normen voor solvabiliteit zijn moeilijk te geven. Beoordeling van
het eigen vermogen kan niet los worden gezien van de beoordeling van de hoogte van de
voorzieningen. Immers, wanneer die niet toereikend zijn om de toekomstige verplichtingen te dekken,
zal aanvulling vanuit het eigen vermogen moeten plaatsvinden. In geval van een gezonde financiële
positie, is een ondergrens van 30% wenselijk, L&E zit hier ruim boven.
Rentabiliteit
Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven. Rentabiliteit geeft de verhouding weer
tussen het exploitatieresultaat in relatie tot de totale baten. Te grote positieve verschillen roepen vragen
op betreffende het bestedingspatroon. Negatieve verschillen duiden op een te ruim financieel
management, met mogelijke consequenties in de komende jaren. Het nadrukkelijk beleid is om te
werken met een sluitende begroting.
Liquiditeit
Het kengetal liquiditeit geeft aan in hoeverre het bestuur in staat is om op korte termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende
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schulden. Voor een goede liquiditeit moet dit getal minimaal tussen de 0,5 en 1,5 liggen. De komende
jaren loopt dit kengetal sterk terug en heeft de nodige aandacht van het bestuur.
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.
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%
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.
Zowel voor het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs geldt dat de kapitalisatiefactor niet
onder de signaleringsgrenzen komt die het ministerie hanteert in de beoordeling van de financiële
positie van een organisatie.
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 onder- en bovengrens opgesteld (10% en 40%). In de onderstaande tabel
zijn deze signaleringsgrenzen en hun betekenis 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 Betekenis
Kleiner dan 10%

mogelijk te weinig reserves – kan duiden op een risicovolle situatie

Tussen 10 en 40%

zit waarschijnlijk wel goed, maar dat hoeft niet zo te zijn

Groter dan 40%
de kans is groot dat de financiële reserves te hoog zijn
Tabel 8:
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 2015 kan als volgt worden weergegeven:
(bedragen x €
Vermogen
2015
Correctie Vermogen
Baten
Weerstands1.000)
31-12Resultaat
31-122015 (incl. vermogen
2014
2015
fin. baten)
PO
4.043
-24
40
4.059
Bestemmingsreserve
mobiliteit
500
-129
371
VO
4.439
-313
4.126
Bestuur & Financiën
Privaat
Totaal
Tabel 9:

-881
6
-875
611
-15
-40
556
8.712
-475
0
8.236
Weerstandsvermogen L&E (Eigen vermogen / Totale baten)

22.941

35.9%

De kolom correctie heeft betrekking op een correctie op de beginsaldi van de schoolbankrekeningen
en in de toerekening van vervoerskosten aan privaat.
Het niveau van het weerstandsvermogen van het schoolbestuur L&E ligt boven de signaleringsgrenzen
(zie tabel 8). We kunnen concluderen dat we de risico’s en toekomstige ontwikkelingen (zie
hoofdstukken PO en VO) op korte en middellange termijn kunnen opvangen. Het totale
weerstandsvermogen van L&E is dalende ten opzichte van de situatie ultimo 2014. In 2011 bedroeg
het weerstandsvermogen 68%, in 2012 51%, in 2013 48%, in 2014 42,8% en dit jaar 35,9%.
De afname van het weerstandsvermogen, over de afgelopen jaren, wordt verklaard door de hoge
investeringen bij de bouw en nieuwbouw van Het Hogeland College en de tekorten van de afgelopen
jaren. Door beleidsombuiging en door te anticiperen op de toekomst zorgen we dat wij buiten de
signaleringsgrenzen blijven. Hiermee zorgen we dat de organisatie in staat is om risico’s te
ondervangen en om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
Als Schoolbestuur L&E hanteren wij werkgelegenheidsbeleid. Werkgelegenheidsbeleid houdt in dat al
ons personeel een werkgelegenheidsgarantie heeft. Mochten wij deze garantie niet meer kunnen
bieden dan moeten we Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) voeren met de vakcentrales om te
komen tot een sociaal plan. Het sociaal plan voorziet in deels vrijwillige en deels verplichte maatregelen,
alle gericht op het voorkomen van gedwongen ontslag.
De ontwikkeling van het leerlingaantal en de meerjarenbegroting laten zien dat we moeten anticiperen.
In 2013 zijn we in gesprek gegaan met de vakbonden om een sociaal plan op te stellen en uit te gaan
voeren. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap vinden we een sociaal plan wenselijk en
noodzakelijk. Alvorens we een sociaal plan kunnen starten hebben de bonden aangegeven dat we
eerst zelf aanvullend beleid moeten starten, gericht op externe mobiliteit. Via de resultaatbestemming
is een bestemmingsreserve mobiliteit gecreëerd. Hiermee wordt mobiliteit gestimuleerd om in de
toekomst gedwongen ontslagen te voorkomen.
Risicoparagraaf.
Voor de komende jaren liggen de ingeschatte risico’s met name op de volgende gebieden. Hierbij zijn
de risico’s voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs afzonderlijk weergegeven:
Primair onderwijs
De volgende thema’s hebben een hoog risico waar het management alert op moet zijn:
1. Het dalende aantal leerlingen.
Loopt de afname van het aantal leerlingen in de pas met de demografische prognoses, af zal
er sprake zijn van een grotere daling?
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2. Optimale realisatie passend onderwijs en expertise centrum binnen een heldere organisatie
logistiek in onze organisatie.
Belangrijk is welke inkomsten wij van het samenwerkingsverband ontvangen om de zorg ook
te kunnen financieren. Als deze bedragen lager worden geeft dat een extra druk op de
begroting.
3. Werken aan de optimale kwaliteit van ons onderwijs en inspelen op onderwijskundige
vernieuwingen.
Belangrijk is dat alle scholen hun basis arrangement van de inspectie hebben. Juist bij kleinere
klassen worden de gemiddelde opbrengsten sterk beïnvloed door het individuele kind en de
scholen daarmee kwetsbaar voor de criteria die de inspectie hanteert.
4. Ontwikkeling en realisatie van een gedifferentieerde en efficiënte opbouw personeel dat in kan
spelen op onderwijskundige veranderingen.
De wet en regelgeving inzake stimuleren verloop van personeel in vaste dienst is van dien
aard dat veranderingen in de opbouw van het personeel nauwelijks mogelijk is. Daarnaast is
het natuurlijk verloop van medewerkers die een vaste aanstelling hebben minimaal. Dit maakt
het realiseren van doelstelling 4 niet gemakkelijk.
5. Het blijven realiseren van een betaalbare formatie waarmee wij onze onderwijskundige
aspiraties kunnen realiseren.
Wij hebben 18 scholen en 1700 leerlingen. Deze situatie vraagt per definitie om gemiddeld
meer personeel, dan 7 scholen met 1700 leerlingen. Daarmee is de hoogte van onze personele
kosten kwetsbaar. Willen wij kwaliteit van onderwijs bieden zoals wij dat met ons beleid
verwoorden, zullen wij moeten accepteren dat L&E met haar 18 “kleine “scholen structureel
hogere personele lasten zal hebben. Daarnaast is in de begroting 2016 de beleidsintentie
opgenomen om met de start van het nieuwe schooljaar 2016-2017 de inzet van payrollers tot
0 terug te brengenen een betaalbare formatie te realiseren.
6. Stagnatie door verbouwingen van scholen.
De NAM heeft het eerste rapport aangeleverd inzake de bouwkundige staat en
aardbevingsbestendigheid, van de scholen in Eemsmond. De interventies van de NAM zijn
voor onze scholen ingrijpend. Zo zullen scholen tijdens het schooljaar tussen de 18 en 28
weken gesloten (inclusief leeg halen en verhuizen) moeten worden om de benodigde
verbouwingen door de NAM te realiseren.
Deze ontwikkelingen zullen een zware wissel trekken op ons onderwijs , leerlingen en
personeel.
7. Stagnatie nieuwbouw trajecten en samenwerking met VCPO
Mogelijke vertraging van nieuwbouw in Uithuizen en Winsum heeft consequenties voor het
onderhoud van de bestaande gebouwen (kapitaal verlies). Daarnaast pleit L&E voor
samenwerkingsscholen met VCPO (en door die combi gemeenschappelijk behoud van
leerlingen). Het VCPO kiest op dit moment op meerdere locaties voor behoud van haar eigen
identiteit, wat een druk kan leggen op de leerlingen instroom naar betrokken L&E scholen.

Voortgezet onderwijs
Het gaat om de volgende factoren:
1) Leerlingenkrimp
 Het leerlingenaantal in de regio blijkt te dalen. Nu nog in het Basisonderwijs maar
binnenkort ook in het Voortgezet Onderwijs. Door de daling in leerlingenaantallen
zullen de inkomsten voor de school verminderen en de werkgelegenheid dalen.
 Door het voeren van strategisch personeelsbeleid waardoor er geen overschot aan
personeel ontstaat kunnen we de effecten van leerlingendaling dempen. Daarnaast is
samenwerking met andere scholen voor VO om in de regio kwalitatief goed en
levensvatbaar onderwijs te kunnen bieden.
2) Negatief financieel resultaat (te hoge personele lasten)
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3)

4)

5)

6)

Door de hoge kosten en de onder druk staande inkomsten zal op verschillende
terreinen ander beleid moeten worden gevoerd. Beheersing van de kosten van
inkoop van diensten en goederen is daarin belangrijk (in samenwerking met het PO)
en beheersing en regulering van de uitgaven die gedaan worden aan personeel en
materiële instandhouding van de school. De grootste druk op het resultaat is
afkomstig van de kosten voor (extern) personeel. Daar moet door zorgvuldige
planning en indeling van de formatie en de inzet van het personeel een positief
resultaat worden geboekt.
Bedrijfsvoering niet op orde
 Binnen de scholen van Het Hogeland zal gewerkt moeten worden aan de versterking
van de procedures en uitgangspunten die gelden voor de bedrijfsmatige processen.
Handhaving van die procedures zal moeten leiden tot effectieve inzet van de
middelen en het voorkomen van weglekken van middelen en energie. De
transparantie en slagkracht van de organisatie zal erdoor toenemen doordat veel
voorkomende zaken niet iedere keer weer aandacht nodig hebben maar ‘geregeld’
zijn. Naast het opstellen van procedures moet ook tegelijkertijd werk gemaakt worden
van de benodigde controle op de procedures. Voor een deel moet dit opgepoetst
worden.
Onderwijsresultaten zodanig dat de inspectie het oordeel aanpast
 Het nieuwe toezichtskader van de inspectie toont dat de resultaten die binnen de
scholen worden gehaald niet of nauwelijks toereikend zijn om onder het basistoezicht
te blijven vallen. Door analyse van de onderwijsresultaten op alle vlakken van het
Toezichtskader en door het aanpakken van de oorzaken van tegenvallende
resultaten zullen we waar nodig verbeterplannen moeten opstellen. Gericht werken
aan de kwaliteit van het onderwijs vanuit Toland/Visie behoort ook tot de wijzen
waarop dit aangepakt moet worden.
Verkeerde keuze op het gebied van digitale leermiddelen
 Steeds nadrukkelijker klinkt de roep om een digitaal platform waarin door de
leerlingen geleerd kan worden. Een verkeerde keuze hierin zal leiden tot
middelenverlies (apparatuur, inrichting netwerk, aanschaf ondersteuningsprocessen)
en tot kwaliteitsverlies in het primaire proces
Vergrijzing van het personeelsbestand
 De stijging van de AOW leeftijd gaat ook in het onderwijs spelen. Het effect daarvan
is dat een deel van het personeel langer moet doorwerken. Een deel van deze groep
zal merken dat het onderwijs ook fysiek hoge eisen stelt waaraan moeilijker of zelfs
niet meer voldaan kan worden. De mogelijkheden om functiedifferentiatie toe te
passen waardoor functies ‘lichter’ worden liggen niet voor het oprapen. Misschien kan
een andere organisatie van het onderwijs het mogelijk maken dat collega’s in goede
gezondheid langer door kunnen werken.

Uiteraard spelen wij in op deze risico’s. Op alle beleidsterreinen streven we naar adequaat beleid dat
de risico’s ondervangt. Daarnaast wordt in onze begrotingen rekening gehouden met de krimp van het
aantal leerlingen, wordt nadrukkelijk gezocht naar samenwerking met een ander schoolbestuur op het
punt van scholenspreiding en worden de meerjarenonderhoudinventarisaties en –begrotingen
geactualiseerd. Met de gemeenten en met andere schoolbesturen voeren we constructief en succesvol
overleg over verantwoorde Integraal Huisvestingsplannen, IHP’s.
Ons weerstandvermogen is van voldoende omvang om deze genoemde risico’s te kunnen opvangen.
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2.9

Ambities en doelstellingen L&E 2014-2018

Het Koersplan 2014-2018 geeft de uitgangspunten voor en de weg aan waarlangs wij in de komende
4 jaren onze ambities en doelstellingen willen bereiken. Hieronder staan onze visie en de doelstellingen,
die wij in 2018 bereikt willen hebben, nog eens beschreven.
IDENTITEIT
Zichtbaar maken
We maken onze kernwaarden in de hele organisatie zichtbaar: in de manier waarop leerkrachten
lesgeven en met leerlingen omgaan, in de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan en in de
manier waarop het bestuur richting geeft aan de stichting.
Authenticiteit is de basis
We leren leerlingen wie ze zijn en zorgen ervoor dat ze hun eigen kracht leren kennen. Want dan
kunnen ze keuzes maken die daarbij passen. Deze eigen kracht of authenticiteit vormt de basis voor
de inrichting van ons onderwijs.
Vertrouwen geven
Authenticiteit komt alleen tot bloei in verbinding met anderen. Want door interactie wordt iemands
authenticiteit zichtbaar. Om een relatie aan te gaan met anderen is vertrouwen nodig. Vertrouwen is
iets wat we geven. Want als we vertrouwen hebben in anderen, zullen zij dit vertrouwen niet schenden.
Zo benaderen wij onze leerlingen.
Verwachtingen van medewerkers
Om ervoor te zorgen dat onze kernwaarden zichtbaar worden, stellen wij hoge eisen aan onze
medewerkers. We verwachten dat ze hun werk met passie doen, motiverend zijn voor anderen en dat
zij hoge eisen stellen aan hun eigen ontwikkeling en die van collega’s. Bestuur en directies motiveren
en faciliteren medewerkers hierbij.
KWALITEIT
Doorgaande ontwikkellijnen
Het onderwijs op de basisscholen en Het Hogeland College (HHC) wordt optimaal op elkaar afgestemd.
Dat geldt zowel voor de kennis- als de persoonlijke ontwikkeling.
Onderwijsopbrengsten
Het kwalitatief hoogstaande onderwijsaanbod vertaalt zich in maximale leeropbrengsten. Deze worden
zichtbaar gemaakt in de Cito-scores (op de basisscholen) en de eindexamenresultaten op het HHC.
We streven ernaar om boven landelijke gemiddelden te presteren.
Kwaliteit van leerkrachten
Onze leerkrachten ontwikkelen hun didactische en pedagogische vaardigheden continu. Zij zijn op de
hoogte van de ontwikkelingen en passen zo nodig hun lesgeven hierop aan. Het is de
verantwoordelijkheid van de professional om zichzelf te ontwikkelen. Dat behoort tot het natuurlijk
handelen.
Kwaliteit van bestuur en management
Van het bestuur en van de leidinggevenden op de scholen verwachten we dat kwaliteiten waar nodig
verder worden ontwikkeld.
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Gebruik van digitale leermiddelen
We maken gebruik van digitale leermiddelen. Dit is geen doel op zich, maar een middel om de
leeropbrengsten te maximaliseren. De digitale middelen die worden ingezet, zullen aantoonbaar
bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.
Internationalisering
We vergroten de internationale bewustwording van onze leerlingen en stimuleren hen contacten te
leggen met leerlingen uit andere (Europese) culturen.
CONTINUITEIT
Stabiel en levensvatbaar onderwijs in de regio
Om een stabiel, levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod in Noord-Groningen te garanderen,
werken we samen met andere schoolbesturen. Daarbinnen zoeken we naar mogelijkheden om onze
identiteit blijvend zichtbaar te laten zijn.
Bestuursstructuur
Bij een stabiel en duurzaam onderwijsaanbod hoort een passende bestuursstructuur. We onderzoeken
welke structuur het beste past bij een nieuw te ontwikkelen onderwijsaanbod.
Gezonde bedrijfsvoering
We blijven werken aan een gezonde bedrijfsvoering. We monitoren op de financiële kengetallen en
sturen op een sluitende begroting van zowel de organisatieonderdelen als de stichting als geheel.
Passend onderwijs
We stemmen ons ondersteuningsaanbod af op onze doelgroep. Samen met andere
onderwijsaanbieders zorgen we voor een dekkend aanbod in de regio. We communiceren hierover op
een heldere en proactieve manier naar ouders en onderwijspartners.
Maximale synergie PO en VO
We streven naar maximale synergie tussen het PO en het VO. We zien dit terug in samenwerking,
kennisuitwisseling en uitwisseling van hulpmiddelen en ondersteuning. De verschillende
organisatieonderdelen onderzoeken op welke manieren efficiënter kan worden samengewerkt.
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Diversiteit in onderwijsaanbod
We onderzoeken hoe en met welke partners een goed aanbod van geïntegreerde kindvoorzieningen,
met dagopvang voor kinderen vanaf twee jaar, kan worden gerealiseerd. We streven naar diversiteit in
onderwijsconcepten.
In 2018 willen wij de volgende doelen bereikt hebben:
Doelstellingen voor de periode tot en met 2018
Onze scholen en afdelingen scoren minimaal voldoende
1
Vier van onze scholen/afdelingen behoren tot de top van Nederland
2
De resultaten van rekenen en Nederlandse taal zijn hoger dan het landelijk gemiddelde
3
De kernwaarden zijn bij medewerkers aantoonbaar geïnternaliseerd
4
De bekwaamheidsdossiers van medewerkers zijn up-to-date
5
Alle scholen/afdelingen of clusters van scholen realiseren tenminste één
6
7
8
9
10

internationaal programma
Er is een stabiel, duurzaam en gevarieerd onderwijsaanbod gerealiseerd in de regio
De bestuursstructuur is geëvalueerd en indien nodig aangepast
In het kader van passend onderwijst levert L&E een aantoonbaar ondersteuningsaanbod
binnen de regio
De financiële kengetallen zijn op bestuurs- en sectorniveau conform de algemeen
geldende normen
Er zijn tenminste twee geïntegreerde kindvoorzieningen gerealiseerd

11
Tabel 10:

Doelstellingen Lauwers & Eems breed.
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3.

Bestuur & Financiën

3.1

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, 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. Alle cijfers die in onderstaande teksten
genoemd worden zijn x € 1.000.
Begroting & resultaat 2015
(x € 1.000)
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Personele lasten*
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Realisatie
2015

Begroting
2015

Verschil

€

€

€

0
9
21

0
9
21

0
0
0

-108
22
32
171

-63
22
17
253

45
0
-15
82

Exploitatieresultaat
-87
-200
113
Financiële baten en lasten
93
199
-106
Nettoresultaat
6
-1
7
Tabel 11:
Begroting en exploitatie Bestuur en Financiën L&E.
* De totale personele lasten van het bestuur en financiën bedragen € 217, de sectoren dragen voor
€ 325 in de totale kosten (zowel personeel als materieel) bij.
Bestuur
Het resultaat van het Bestuur over 2015 wijkt met € 7 positief af van de bijna sluitend geraamde
begroting 2015. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen.
Personele lasten
De loonkosten voor personeel in eigen dienst zijn lager in verband met indiensttreding van de
bestuurssecretaris. De voorganger werd ingehuurd via een uitzendbureau. Tegenover de hogere
loonkosten voor personeel in eigen dienst staan minder uitgaven voor extern personeel.
De cursuskosten en reis- en verblijfkosten voor de toezichthouders vallen lager uit dan geraamd.
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Samengevat betreft het de volgende posten:
1. Lonen en salarissen
2. Cursuskosten
3. Extern personeel
4. Reis- en verblijfkosten
6. Overige personele lasten
Totale afwijking personele lasten

€
€
€
€
€
€

-15
22
35
5
-2
45

Huisvestingslasten
De overschrijding van de huisvestingslasten van € 15 wordt grotendeels veroorzaakt door een
verbouwing in het bestuurskantoor die niet was begroot.
Overige lasten
Voor deskundigenadvies zijn extra kosten gemaakt voor de onderzoeken naar de samenwerking met
VCPO. Daarnaast zijn nog kosten gemaakt voor de implementatie van ICT migratie en juridische
adviezen. In de begroting hadden wij hier ook hoger bedrag voor geraamd. De onkosten van het
besturen vallen lager uit dan de begroting.
Er is minder (€ 11) uitgegeven aan PR & Marketing, dan opgenomen is in de begroting 2015, dat geldt
ook voor het drukwerk (€ 2). Tevens zijn er kleine overschrijdingen gemaakt voor overige ICT lasten,
abonnementen, representatie en overige verzekeringen.
Samengevat betreft het de volgende posten:
1. Accountant
2. Deskundigenadvies
3. Telefoon
4. Drukwerk
5. Planmatig onderhoudsbeheer
6. Onkostenvergoeding bestuur
7. PR & Marketing
8. Overige ICT lasten
9. Contributies
10. Representatie
Totale afwijking overige lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4
47
-2
2
-3
21
11
-3
1
4
82

Financiële baten en lasten
Deze post valt lager enerzijds door de lagere rente op de betaalrekeningen en door de wijziging in de
waardering van de obligaties. Hierdoor worden de obligaties die hoger dan de nominale waarde zijn
aangekocht voor het verschil afgeboekt.
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3.2

Treasury

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 ratingbureaus 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 de directeur-bestuurder zich adviseren door een DSI gecertificeerde
beleggingsadviseur, die per kwartaal schriftelijk rapportage verstrekt, waarin de waardeontwikkeling
van de effectenportefeuille nauwlettend wordt gevolgd en geanalyseerd. (zie bijlage B).
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 effecten beslaan circa 87%
en de liquiditeiten circa 13% van de totale portefeuille op 31 december 2015. Vorig jaar was de
verhouding nog 74 en 26%.
Het risico profiel is bij deze verdeling ‘defensief’.
Bij het treasurybeleid voor het jaar 2015 is ervan uitgegaan dat van het belegbaar vermogen minimaal
80% van de middelen wordt belegd in obligaties. Het rendement dat over 2015 is behaald bedraagt
1,17%, dit bestaat uit € 67 aan koersverliezen en rentebaten € 190 verminderd met € 30 aan
rentelasten.

3.3

Toedeling resultaat aan de sector PO en VO

Het resultaat van het onderdeel Financiën wordt normaliter gecorrigeerd met het resultaat op het
onderdeel Bestuur en wordt vervolgens naar rato van de gemiddelde inbreng van de liquide middelen
gedurende het jaar 2015 door middel van de resultaatbestemming verdeeld naar de sectoren.
Gezien het negatieve resultaat op Bestuur en Financiën over het jaar 2013 wordt deze negatieve
reserve de komende jaren aangevuld tot nihil. Door de stelselwijziging is dit jaar het tekort nog verder
opgelopen. Hierdoor worden er geen renteresultaten toegekend aan de sectoren.

3.4

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. 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.
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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.
Het saldo van de private middelen bedraagt ultimo 2015 € 573.929. (2014: € 611.347).

3.5

Inkoopbeleid

Medio 2015 is het inkoopbeleid vastgesteld. Duidelijk is vastgelegd wat de doelen zijn
(kostenoptimalisering, helderheid in procedures, en legitimiteit. Tevens is vastgelegd wat onder het
inkoopbeleid valt en welke instrumenten daarvoor aanwezig zijn. Eveneens is ingegaan op het
Europees aanbesteden en welke grenzen daarbij worden gehanteerd.
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4.

Sector Primair Onderwijs

2015 is het jaar waarin een nieuwe basis gelegd is waar een gezonde PO organisatie verder op
gebouwd kan worden. Vanuit de visie dat een gezonde organisatie zich kenmerkt door heldere en
duidelijke resultaten, efficiënte organisatie van processen- procedures binnen een heldere structuur,
inzet van de benodigde middelen en heldere communicatie, is er in 2015 veel werk verzet. Een
belangrijk aandachtspunt daarbij is om de kernwaarden waar de stichting voor gaat te vitaliseren,
Concreet betekent dit het vitaliseren van:
 een veilige en stabiele werkomgeving,
 ruimte voor ieder individu,
 ruimte voor gepersonaliseerd leren,
 ruimte voor passend Onderwijs,
 aandacht voor elkaar/ verbondenheid met elkaar en omgeving.
Ook de verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en middelen zijn op alle niveaus (van sector
directeur tot leerkracht, inclusief het directeuren team) verduidelijk. In 2015 is de basis gelegd voor de
stroomlijning van de organisatie die in 2016 concreet wordt uitgevoerd.
Verder is er in 2015 hard gewerkt aan:
 het up to date maken van de personele en financiële administratie. Een traject dat ook in 2016
de nodige aandacht blijft verdienen,
 het ordenen van het bovenschools archief en daaraan gekoppelde bovenschoolse
administratie,.
 de verbetering van de kwaliteit van communicatie.
 een veilig en stimulerend werkklimaat,
 de versterking van de samenhang van alle onderdelen binnen het PO,
 het ontwikkelen van samenhangend beleid zoals:
 onderwijskundig beleid in samenhang met ons ICT beleid
 hebben wij een sterk promotende ICT dag voor ons personeel georganiseerd
 hebben wij het prachtige programma Kurzweil ingevoerd
 participeren wij actief in het regionaal transfer centrum dat bijdraagt aan een betere balans van
inzet van leerkrachten in Groningen.
 Zijn leerkrachten spontaan gestart met de organisatie van ons “onderwijs cafe”.
Het gevolg van al deze activiteiten (en dit is nog maar een greep) is, dat er veel creativiteit en
“meedenken” in de organisatie voelbaar en zichtbaar wordt. En dat het werkplezier in de breedte in
2015 geactiveerd is.

4.1

Visie en koers

L&E staat voor het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Met het doel
leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden.
Onze missie is dat Iedere leerling het recht heeft zichzelf te kunnen zijn en de kans krijgt om zijn of haar
aanleg te ontplooien.
Wij hebben dit in 2015 met ons onderwijskundig beleid vertaald in ons algemene doel:
Onderwijs bieden dat ieder kind tot zijn recht laat komen en aansluit bij individuele ontwikkel- en
leerbehoeften, talent stimuleert en vaardigheden leert om nu en in de toekomst deel te nemen en bij te
dragen aan de maatschappij.
Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers mogelijkheden te bieden
hun talenten te ontwikkelen. In onze ogen kunnen wij alleen kwalitatief goed onderwijs geven in een
omgeving die veilig en stabiel is, waar ruimte is voor ieder individu en waar aandacht is voor elkaar.
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Met ouders vormen wij samen een intensief educatief partnerschap. Met deze visie en nuancering
hiervan geven wij tegelijkertijd invulling aan het koersplan van L&E.

4.2

Strategie en Beleid

Zoals al aangegeven: 2015 is het jaar van het verstevigen van de basisfundamenten van de organisatie,
realisatie van efficiënte bedrijfsvoering, het ontwikkelen en uitvoeren van samenhangend beleid en
stond in eerste instantie in het teken van concretisering van het spreidingsplan toekomstscenario 3.
Alle in dit hoofdstuk genoemde doelrealisatie en activiteiten zijn volledig onderdeel van de realisatie
van de 3 hoofddoelstellingen van het koersplan van L&E: Identiteit, Kwaliteit en Continuïteit. 2015 is
ook het jaar waarin de afstand tussen wat L&E PO ”wil zijn” en wat L&E PO “op dat moment was”, te
verkleinen.
De formatie is het hoofdbestanddeel van de PO motor.
Een belangrijke stap die gemaakt is, is dat wij in 2015 het bestuursformatieplan hebben gekoppeld aan
een aantal beleidsvragen:
a: wat hebben de kinderen nodig (o.a. zorgzwaarte) en
b: kunnen wij blijven voldoen aan het criterium van maximaal één leerkracht op twee groepen.
De motivatie hierbij is:
 Dat wij aantrekkelijker zijn voor ouders die hun kind naar een school sturen (behoud/ groei
leerlingen)
 Het verzuim van ons personeel door deze actie verlaagd kan worden.
 De zorgvraag naar (duurdere) specialistische ondersteuning lager zal zijn.
In oktober 2015 hebben wij de realisatie van het bestuursformatieplan geëvalueerd en de uitkomsten
hiervan vertaald in spelregels voor de realisatie van formatiebeleid voor 2016-2017.
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Vanuit onze visie en koers zijn er voor het kalenderjaar 2015 strategische doelstellingen vastgelegd,
waarbij er in het jaarplan 2015 per doelstelling verschillende actiepunten zijn geformuleerd. Hieronder
wordt er per doelstelling een overzicht gegeven over de realisatie hiervan. Hierbij zijn de categorieën:
Rood ‘nog te starten’ (NS), Blauw: ‘in ontwikkeling’ (IO), Groen: gerealiseerd (G), Geel: realisatie in
2016 (R’16).
Doelstellingen Strategie & beleid 2015
Bij gebrek aan een gezond functionerende organisatiestructuur is in
2015 een heldere organisatiestructuur ontwikkeld die in 2016 zal
worden geïmplementeerd. Een organisatiestructuur met een duidelijke
en efficiënt georganiseerde:
 lijnorganisatie en
 efficiënt ondersteunende stafdiensten
Een organisatiestructuur die ook een efficiënte opmaat is voor de
samenwerking van L&E PO en VCPO.

NS

IO

G

R’16

Stand van zaken eind 2015:
De notitie die de basis voor de stroomlijning van de organisatie is in de
organisatie besproken en voor advies en instemming bij de GMR
neergelegd.
Deze structuur zal in 2016 gefaseerd worden ingevoerd met als
einddatum 1-08-2016

Bij gebrek aan beleid is een traject opgezet om samenhangend beleid
te ontwikkelen en te gaan implementeren. Het betreft:
 Onderwijskundig beleid en kwaliteitsbeleid
 ICT beleid
 Personeelsbeleid
 Huisvestingsbeleid
 Financieel beleid vertaald in een beleidsrijke begroting in 2016
Doel: Dit schooljaar: voorbereiden van beleid en vaststellen.
Vervolgens bespreken met de GMR en MR-en.
Stand van zaken eind 2015 is: het onderwijskundig, kwaliteit en ICT
beleid zijn ontwikkeld en besproken met en vastgesteld door de GMR.
Het financieel beleid is verwoord in de begroting 2016. Voor het
bestuursformatieplan 2016-2017 zijn het beleidskader en de spelregels
ontwikkeld. Het personeelsbeleid en huisvestingsbeleid staan in de
steiger en zullen in 2016 hun beslag krijgen.
Het toekomstscenario 3 is op 17 december 2014 door de directeur
bestuurder van L&E en directeur bestuurder van VCPO gepresenteerd
en begin 2015 aan de gemeenten De Marne, Winsum en Uithuizen
aangeboden. Dit scenario heeft voor Lauwers & Eems de status van
bestuurlijk beleid. De adviesvraag die rond toekomstscenario 3 aan de
GMR was meegegeven is in het eerste kwartaal van 2015 weer aan de
directeur-bestuurder teruggegeven. De GMR distantieert zich formeel
van het toekomstscenario 3 en is van mening dat
samenwerkingsvraagstukken onderdeel zijn van de lokale situaties
waar het met die samenwerking om gaat.
Op 1-8-2015 zijn concreet gerealiseerd:
 fusie van De Holm met OBS Mathenesse en
 sluiting van De Holm
 fusie van OBS De Schutsluis met OBS Onnema en
 sluiting van OBS De Schutsluis (Oldenzijl)
In voorbereiding voor realisatie op 1-08-2016 zijn acties ondernomen
met het oog op :
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fusie van OBS Roodschoul (L&E) met CBS H.H. Simonides
(VCPO)
 sluiting van OBS Roodschoul
 fusie van de OBS Solte Campe (L&E) met de De Ichthus
(VCPO) op locatie De Ichthus in Zoutkamp.
Daarnaast heeft de communicatie en samenwerking tussen onze
scholen en de burgergroepen in Pieterburen, Garnwerd en Adorp, een
belangrijk resultaat geboekt. De sectordirecteur van L&E heeft met de
betrokken partijen in Pieterburen, Garnwerd en Adorp
intentieverklaringen ondertekent met als doel projecten te realiseren die
moeten leiden tot het behoud van de school in deze dorpen.
Doel: concretisering van het ruimtelijk spreidingsbeleid van L&E.
Al onze scholen voldoen aan de eisen van de inspectie, uitgedrukt in
een basisarrangement.
Het bewaken en waar nodig inzetten van gerichte en vroegtijdige
ondersteuning van onze medewerkers bij “kwaliteitstwijfel” van de
scholen, op basis van de criteria van de onderwijs inspectie.
Doel: Voor alle L&E scholen is het beschikken over een basis arrangement een “vanzelfsprekendheid”.
Stand van zaken eind 2015:
Op alle scholen op 1 na hebben een basisarrangement. De school die
zwak was heeft bij het laatste bezoek van de inspectie te horen
gekregen dat als zij zo door gaat dat zij hun basisarrangement weer
krijgen. Maar daarmee zijn wij er nog niet. Het bezoek van de inspectie
roept bij meerdere scholen nog teveel “stevig voorbereiden op…” en is
nog niet voor alle leerkrachten even vanzelfsprekend.
Ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) en de ontwikkeling
van Brede scholen Doel: De visie hierop is verwoord in onze
onderwijskundige visie en wordt via de huidige trajecten van IKC en
brede school geïmplementeerd.
Stand van zaken eind 2015:
Het IKC gaat concreet ontwikkeld worden in Eenrum. Het is onze
intentie om ook in Rasquert een IKC te ontwikkelen.
De brede school ontwikkeling in Uithuizen en Winsum stagneren.
In Uithuizen lijdt onze school OBS Brunwerd er onder dat de
nieuwbouw keer op keer vertraagd wordt (het project loopt al enkele
jaren) en de school toenemende problemen heeft om noodreparaties
aan de oudbouw te moeten plegen.
De brede school in Winsum loopt vertraging op omdat de grond nog
niet ter beschikking is. Alle projecten staan op de rails. Met betrekking
tot de realisatie van de einddatum zijn wij afhankelijk van meerdere
partijen.
Passend onderwijs en ontwikkelen en uitbouwen van het expertise
centrum. Passend onderwijs betekent voor een groot deel van onze
scholen dat er vanuit het passend onderwijsbeleid, meer van onze
leerkrachten gevraagd gaat worden. In dit kader hebben wij intern een
Bovenschools Advies Team ontwikkeld.
Doel: Het Bovenschools Advies Team biedt dit schooljaar al efficiënte
ondersteuning aan de leerkrachten en IB-ers.
Op regionaal niveau wordt er in de vorm van een expertise centrum
samengewerkt met VCPO en Ten Boer. Dit expertise centrum is in
2015 gerealiseerd. Met de realisatie hiervan willen wij de
basisondersteuning zo snel mogelijk op orde hebben.
.
Stand van zaken eind 2015:
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In het kader van een heldere stroomlijning van de organisatiestructuur,
efficiënte implementatie van passend onderwijs en ontwikkelen van een
duidelijke zorgbegroting worden alle zorgmedewerkers en IB ers vanuit
de unit “Zorg” aangestuurd. Binnen deze unit wordt zorgbeleid
ontwikkeld.
Verkennen van de juridische vorm van samenwerken met VCPO
In het kader van de verkenning van samenwerking met VCPO zijn de
verkennende activiteiten gecoördineerd door bestuurder VCPO en de
directeur bestuurder L&E. Doel: De raad van toezicht/toezichthouders
krijgen helder inzicht in de win – win onderdelen tussen beide
organisaties die de kracht van samenwerking en juridische context die
hier bij hoort te versterken.
Stand van zaken eind 2015:
Dit bovenschoolse proces met betrekking tot samenwerking met het
VCPO is de laatste maanden van 2015 gaan vertragen.
Het verbeteren van de uitstraling van L&E naar ouders en de regio
Noord Groningen Doel: Om de naam en uitstraling van de kwaliteit
van onderwijs van L&E te verbeteren zal hier een gericht beleid op
ontwikkeld worden.
Stand van zaken eind 2015:
Er is een fase 1 PR beleid ontwikkeld dat gericht is op positieve
berichtgeving door de kranten. Sinds mei 2015 is dit haar vruchten
gaan afwerpen aan de hand van meerdere positieve krantenartikelen
over ons onderwijs.
Daarnaast heeft ons project in Garnwerd landelijke bekendheid en
wordt als een voorbeeldfunctie gezien voor de ontwikkeling van kleine
scholen.
Participatie in het Regionaal Transfer Centrum
Het regionaal transfercentrum (RTC) in de provincie Groningen
(‘Personeel in Perspectief’) is een samenwerkingsverband bestaande
uit twaalf schoolbesturen en is opgestart met subsidie vanuit het
sectorplan. Het RTC PO is het expertisecentrum op het gebied van de
arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en
werkgevers. En is kennismakelaar voor scholen in het primair onderwijs
bij hun arbeidsmarkt- en HRM. De instrumenten die ingezet worden
leiden tot een concreet en duurzaam, regionaal ingestoken,
arbeidsmarktbeleid.
Stand van zaken eind 2015:
L&E participeert actief en met inzet in het RTC
Introductie Kurzweil: “het vriendje voor kinderen met dyslexie”
Kurzweil is eigenlijk een software pakket. Het helpt kinderen vanaf
jonge leeftijd met het voorlezen van teksten. Kinderen kunnen met
behulp hiervan zich weer focussen op leren en begrijpen.
Stand van zaken eind 2015:
In de tweede helft zijn wij met de voorbereidingen en de start van de
uitvoer begonnen. Wij nemen vijf jaar de tijd om dit programma op een
gedegen manier in te voeren
Gepersonaliseerd leren.
Wij zijn van mening dat ons onderwijs zich meer dient aan te sluiten bij
de capaciteiten en interesses van elk kind afzonderlijk. De leerling is
eigenaar van zijn eigen leren en mag zich in eigen tempo en op eigen
niveau ontwikkelen. Gepersonaliseerd leren is onder andere mogelijk
als de op jaargroepen gerichte methodes vervangen worden door
digitale leerlijnen. Zowel voor rekenen, taal als wereldoriëntatie zijn wij
in 2015 gestart met de introductie van “EXOVA digitale methodieken”.
Deze zijn gebaseerd op doorlopende leerlijnen, dekkend voor alle
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kerndoelen en volop ruimte latend voor individuele keuzes en
ontwikkeling. Deze digitale instrumenten ondersteunen het ontdekkend
leren. Concrete materialen en erop uit gaan in de echte wereld zijn
onderdeel hiervan en voor het kind belangrijk.
Gepersonaliseerd leren betekent ook dat de leerkracht andere rollen
krijgt: coach, friendly mediator, teacher. Het leren leren loopt als een
rode draad door alle leeractiviteiten heen.
De ervaring heeft geleerd dat deze omschakeling voor veel
leerkrachten een grote stap is en dat goede training en begeleiding van
de leerkrachten bij dit proces noodzakelijk is. Iedere school en elk team
is anders en start vanuit een andere fase op weg naar
gepersonaliseerd leren.
Stand van zaken eind 2015:
L&E is met 5 scholen gestart met de invoering van EXOVA. Een
werkwijze waar wij ook de komende 5 jaar voor nemen om dit gedegen
in te voeren.

4.3

Onderwijskundig beleid

In 2015 hebben wij ons onderwijskundig beleid tegen het daglicht gehouden en hebben een nieuwe
koers uitgezet voor de periode 2015-2019.
Afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op het verhogen van de leerresultaten. Dit heeft geleid tot
gunstige en ongunstige effecten. Ook is een begin gemaakt met het vaststellen van vele beleidstukken,
waarvan we over het algemeen kunnen zeggen dat deze plannen nog (verder) geïmplementeerd
moeten worden. Het personeels- en financieel beleid moeten op deze plannen afgestemd worden.
We zien dat de maatschappij verandert en met name de informatietechnologie ontwikkelt zich in een
rap tempo. De leerlingen worden opgeleid voor beroepen die nu nog niet bestaan. Zij moeten werken
met technologie die nog ontwikkeld moet worden. Het onderwijs moet daar een antwoord op vinden,
Larry Johnson- technologie-expert omschrijft dat als volgt: ‘onderwijs staat aan de vooravond van een
grote doorbraak. Oude waarden delven het onderspit; men stelt kritische vragen bij de manier waarop
kinderen leren. Scholen moeten een andere rol spelen en moeten daarmee de strijd aangaan met de
onbekende, veranderende maatschappij. In deze veranderende omgeving is het nodig dat instellingen
nieuwe concepten aannemen. Creativiteit en visie worden steeds belangrijker, in een omgeving waarin
iedereen een sprong in het diepe zal moeten wagen.’
Onze opdracht is dus het onderwijs zo vorm te geven dat kinderen kunnen omgaan met en bijdragen
aan veranderingen in een maatschappij die sterk in beweging is.
Wij willen dit realiseren door te werken aan een beleid waar de mindset van onze leerkrachten en
leidinggevenden zal moeten veranderen. Wij doen dit door met elkaar te ontwikkelen en daarbij het
goede vast te houden en te versterken. Daarnaast door een samenhangend beleid vast te stellen,
waarbij personeels- en financieel beleid het realiseren van de doelen mogelijk maakt.
Wij constateren dat er veel bereikt is de afgelopen jaren en dat het verworvene stevig verankerd is in
de organisatie. We zien ook dat door de top down benadering vanuit het verleden ook creativiteit en
het ontplooien van initiatieven en het vergroten van eigenaarschap in het gedrang is gekomen.
De organisatie kenmerkt zich door te willen leren en verbeteren, heeft ook inzicht in de te verbeteren
punten en verlangt naar de ruimte om meer eigen verantwoordelijkheid te dragen
We zien veel deskundigheid, inzet en betrokkenheid bij de medewerkers van Lauwers en Eems; al met
al een uitstekend uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs en de intentie van
versterking en verbetering.
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Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn waarden waarvan wij vinden dat ze door ons en onze medewerkers allemaal
onderschrijven worden en die ten grondslag liggen aan onze werkwijze in de dagelijkse praktijk. Onze
kernwaarden zijn:


Verbondenheid; alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei
komen. Daarom werken we aan goede onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leeren leefgemeenschappen. Verdient voor wie jij bent, verdient de ander respect voor wie hij is.
We zijn afhankelijk van elkaar voor de realisatie van zowel de eigen als de gemeenschappelijke
doelen.



Authenticiteit; ieder mens is uniek. Ieder kind mag zich ontwikkelen tot wie hij is, tot wat hij in
zijn eigen blauwdruk bij de geboorte heeft meegekregen. Het is zelfs je opdracht in deze wereld
om te worden wie je bent. Dat betekent dat we het kind moeten helpen zich bewust te worden
van zijn talenten en mogelijkheden.



Talent; alles wat wij doen, is gericht op het ontwikkelen van talent van de kinderen. Dat vraagt
evenzeer om het ontwikkelen van onze eigen talenten, want dit is een continue zich
ontwikkelend proces.



Vakmanschap; onze leerkrachten ontwikkelen hun didactische en pedagogische vaardigheden
continu. Zij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en passen zo nodig hun lesgeven hierop
aan. Het is de verantwoordelijkheid van de professional om zichzelf te ontwikkelen. Dat behoort
tot het natuurlijk handelen.



Passie; om ervoor te zorgen dat onze kernwaarden zichtbaar worden, verwachten we dat alle
medewerkers hun werk met passie doen, motiverend zijn voor anderen en dat zij hoge eisen
stellen aan hun eigen ontwikkeling en die van collega’s.

Passend onderwijs

In 2015 is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van passend onderwijs. Een groepje
deskundigen binnen L&E (zorgmakelaar, orthopedagoog, gedragsdeskundige)hebben het voortouw
genomen om het passend onderwijs voor L&E te ontwikkelen en te organiseren.
Leidraad voor Passend Onderwijs is ‘het kind centraal’ en zo dicht mogelijk bij huis. ‘Wat kan een kind,
kan de school de juiste ondersteuning bieden, zo niet welke school wel, welke aanpassingen moeten
we maken zodat het wel lukt’ zijn vragen die steeds gesteld moeten worden om het kind een optimale
begeleiding te bieden. Schoolbesturen zijn nog zoekende in het invullen van het Passend Onderwijs.
Wij zijn van mening dat zo weinig mogelijk geld in overleg, formaliteiten en regels gestopt moet worden
en zo veel mogelijk in concrete hulp en ondersteuning.
Onze scholen liepen het meest aan tegen het begeleiden van kinderen met problemen op het gebied
van gedrag. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen: het kind heeft een gedragsstoornis,
het onderwijs is te eenzijdig ingericht waardoor het voor sommige kinderen gaat knellen, het ontbreken
van leerkrachtvaardigheden, het ontbreken van ondersteuning van de leerkracht, het ontbreken van
een gedeelde visie van school en ouders op het probleem en daardoor geen school ondersteunend
gedrag van ouders, scholen overschrijden hun grenzen. 2015 is vooral ook communiceren en binnen
L&E elkaar begrijpen en elkaar ondersteunen een belangrijk aandachtspunt geweest.
Essentie voor L&E is dat wij ons bovenschools ondersteuningsaanbod in 2015 zijn gaan afstemmen op
onze doelgroep. Samen met andere onderwijsaanbieders zorgen we daarnaast voor een dekkend
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aanbod in de regio. We zijn in 2015 ook gestart om hierover op een heldere en proactieve manier naar
ouders en onderwijspartners te gaan communiceren.
Plusklas

Ook in 2015 zijn wij positief gestemd over de ondersteunende waarde van de Plusklas. Binnen
schoolbestuur Lauwers en Eems kennen we de Plusklas al langer. Eén ochtend per week bezoeken
hoog (meer) begaafde leerlingen deze klas. Leren leren, erkenning en herkenning, omgaan met
gelijkgestemden zijn de specifieke behoeftes van deze leerlingen. We merken dat dit voor sommige
kinderen een geweldige steun is, voor andere kinderen is één ochtend per week te weinig.

4.4

ICT beleid

In 2015 hebben wij ons ICT beleid ontwikkeld, waarmee wij een kompas hebben voor de komende
jaren.
Kinderen van nu groeien op in een wereld waar steeds minder onderwijs plaats- en/of tijdgebonden
hoeft te zijn. 24/7 kunnen kinderen met diverse devices kennis en informatie delen via platformen als
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en Snapchat. Voor kinderen heel gewoon, voor de iets ouderen
onder ons een wereld waar we in moeten groeien. In de digitale revolutie waar we in zitten, volgen
technologische veranderingen elkaar in razend tempo op. Tegen de tijd dat de huidige
basisschoolkinderen de leeftijd hebben waarop ze aan het werk gaan, zullen er banen zijn die nu nog
niet eens bestaan. In het hoofdartikel ‘Robot bedreigt veel banen’, zegt minister van sociale zaken en
werkgelegenheid Asscher het volgende:
“Scholen moeten kinderen opleiden tot een soort improvisatiekunstenaars, die ad random kunnen
inspelen op veranderingen in de economie. Niet trainen op routine, maar op het onverwachte. Niet op
feiten, maar op creatief analyseren en nieuwe wegen zoeken”.
Zoals gezegd, kinderen groeien op met digitale mogelijkheden in overvloed waar we in ons onderwijs
steeds meer gebruik van zullen moeten maken. Kinderen hebben recht op eigentijds, toekomstgericht
onderwijs waarin zij vaardigheden leren die zij nodig hebben om in de toekomst als bewuste, actieve
en kritische burgers deel te kunnen nemen aan de kennis- en netwerkmaatschappij.
De middelen die ons ten dienst staan, want ICT is in onze optiek een middel en geen doel op zich, zijn
uitermate geschikt om onderwijs op maat te kunnen bieden. Het werken met ICT kan de motivatie van
de kinderen vergroten, werkdruk voor de leerkrachten verlagen en daardoor tijd opleveren om
leerkrachten te laten groeien in een vorm van onderwijs, waarin we ieder kind kunnen bieden wat het
nodig heeft.
Doel

We streven binnen L&E naar een situatie waarin we in onze scholen zien:
• Actieve en zelfstandige leerlingen die (mobiel) samenwerken, elkaar ondersteunen, zelf
oplossingen zoeken, verschillende leerstrategieën gebruiken en met verschillende (digitale)
leermiddelen werken om hun leerdoelen te bereiken.
• Leermiddelen zijn altijd en overal bereikbaar en worden op maat aangeboden, passend bij het
tempo en ontwikkelingsdoel van iedere leerling.
• Leerlingen zijn in staat hun eigen “leerreis” uit te stippelen en zijn eigenaar van hun eigen
proces.
• Ieder kind houdt een portfolio bij en wordt hierbij begeleid door de leerkrachten.
• We zien leerkrachten die zich blijvend bijscholen en tijd hebben om de leer- en spelomgeving
rijk, uitdagend en eigentijds in te richten, de vorderingen van de kinderen digitaal te volgen en
kinderen verantwoord en bewust met nieuwe middelen om leren gaan.
• Leerkrachten zetten moderne media in en kunnen werken met een digitale leeromgeving,
kennen de leerlijnen en weten op het juiste moment de juiste middelen in te zetten.
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•

Ouders zijn betrokken partners en kunnen hun kind volgen middels een ouderportaal, en
bijvoorbeeld een kind portfolio, digitale rapportage en daaraan gekoppelde gesprekken.

Wat wij hiertoe in 2015 gedaan hebben is het achterstallig onderhoud wegwerken en te starten met het
leggen van een gezonde structuur voor digitalisering en inzet moderne devices.
Deskundigheid

Uit de Analyse ICT in het primair onderwijs van L&E blijkt dat veel medewerkers te weinig kennis hebben
die nodig is om digitale leermiddelen effectief in te zetten. Dit blijkt uit interviews met een aantal
medewerkers van 6 van de toen 21 locaties. Gebrek aan tijd lijkt de grootste boosdoener te zijn.
Sinds augustus 2014 zijn er drie I-coaches aangesteld t.b.v. onder andere deskundigheidsbevordering
op de werkvloer. Ook in 2015 heeft de organisatie de vruchten mogen plukken van de inzet van de Icoaches.
Alle medewerkers, direct betrokken bij leerlingen, van Lauwers en Eems zijn ingevoerd in Parnassys,
zijn op de hoogte van de basismogelijkheden van dit administratieprogramma en maken daar gebruik
van. Het gaat hierbij onder andere om het invoeren van absentie, toetsresultaten, het aanmaken van
notities en het koppelen van groepsplannen. Uitbreiding van kennis en vaardigheden om nog meer
digitaal te werken met Parnassys zou bij leerkrachten tijd op kunnen leveren die besteed kan worden
aan het goed inzetten van digitale leermiddelen. Ook het gebruiken van het ouderportal zou naast het
vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling hun kind en de school de
informatievoorziening een impuls kunnen geven.
Basis online wordt door de medewerkers gebruikt om de schoolwebsites te onderhouden, onderling te
communiceren via Plaza intranet, informatie te delen, centrale afspraken te raadplegen en in de
toekomst met ouders te kunnen communiceren via het ouderportaal. Begin van 2015 is onderzocht of
en waar overlap zit tussen Parnassys, BasisOnline en QL-ICT om het werken met de platformen wat
eenduidiger en inzichtelijker te krijgen. De discussie hierover heeft in 2015 de nodige aandacht
gekregen
Digitaal leermateriaal

De meeste scholen werkten in 2015 met methoden gebonden software (Wereld in getallen,
Veilig leren lezen, Taal Actief, Estafette, Ambrasoft, Schatkist Taal en Rekenen). Deze educatieve
software staat deels op de server en is deels web based). Via APS-IT diensten heeft elke school de
beschikking over voldoende Office licenties.
EXOVA

Zowel voor rekenen, taal als wereldoriëntatie zijn wij in 2015 gestart met de introductie van “EXOVA
digitale methodieken”. Deze methodieken zijn gebaseerd op doorlopende leerlijnen, dekkend voor alle
kerndoelen en volop ruimte latend voor individuele keuzes en ontwikkeling. Een middel dus dat goed
bij de ondersteuning van gepersonaliseerd leren past. Doelstelling van L&E is om in de komende jaren
een aantal EXOVA scholen te ontwikkelen.

4.5 Leerlingaantallen
Het leerlingaantal op 1 oktober 2015 bedraagt in totaal 1655 (inclusief NBS De Sterren). Het werkelijke
aantal leerlingen ligt daarmee 123 lager dan op 1 oktober 2014. Het aantal leerlingen daalt duidelijk
sneller dan waar in de prognose van vorig jaar rekening mee werd gehouden.
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De nieuwe prognoses van de leerlingenaantallen, doorgerekend met als vertrekpunt de leerlingtelling
per 1 oktober 2015, van L&E laten een forse krimp zien. Het totaal aantal leerlingen van L&E zal de
komende jaren naar verwachting blijven dalen. Dit betekent dat bij gelijkblijvende
bekostigingsvariabelen de inkomsten vanuit het ministerie fors zullen blijven dalen en dat dit
bijstellingen in zowel personele als materiële zin tot gevolg moet hebben. Het overzicht hiervan wordt
weergeven in figuur 3.
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Figuur 3:

Grafiek ontwikkeling en prognose leerlingenaantal

De gemiddelde schoolgrootte van onze scholen is laag. De gemiddelde schoolgrootte lag in 2015 op
92 leerlingen en daarmee ruim onder de 145 leerlingen die in de bekostiging als grens wordt gezien
van kleine scholen. De stijging van de gemiddelde schoolgrootte in 2015 wordt veroorzaakt door
verschillende samenvoegingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met VCPO-NG.
Ook op 1 augustus 2016 zullen twee scholen gaan samenvoegen. Samenwerkingschool De Dobbe
(voorheen Roodschoul) zal onder het bestuur van L&E vallen, terwijl OBS Solte Campe onder het
bestuur van VCPO-NG wordt voorgezet.
Gemiddelde schoolgrootte
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gemiddelde schoolgrootte
100
98
97
96
93
90
89
89
92
Tabel 15:
Ontwikkeling gemiddelde schoolgrootte (incl. NBS De Sterren)
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4.7

Personeelsbeleid

4.7.1

Personele Kengetallen
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OP
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OOP

Formatieve inzet per functiecategorie

De tabel laat op totaalniveau jaarlijks een daling in de formatieve inzet zien. Deze daling is ook
noodzakelijk gezien de ontwikkeling van ons leerlingaantal. Voor een deel wordt deze daling overigens
gecompenseerd door de inzet van personeel via payroll. De inzet op payroll per 31 december 2015 was
13,42 fte. Dit zijn 29 mensen, waarvan 9 mensen die wij in vaste dienst hebben maar een uitbreiding
via payroll hebben gekregen.
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Overzicht formatie per leeftijd en geslacht (peildatum 31 december 2015)

Uit bovenstaande grafiek kunnen we concluderen dat in ons personeelsbestand het zwaartepunt ligt bij
personeel vanaf 45 jaar met tevens een behoorlijk aantal in de leeftijd van 55 en 59 jaar. Op basis van
natuurlijk verloop zal ruim 40% 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. In de bovenstaande
grafieken is zowel personeel in vaste dienst als personeel met een tijdelijke aanstelling opgenomen.
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Ratio’s per LL 31-dec-09 31-dec-10 31-dec-11 31-dec-12 31-dec-13 31-dec-14 31-dec-15
DIR
129,25
173,65
162,69
188,68
179,74
177,8
236,43
16,36
16,70
16,10
15,88
15,68
15,66
15,38
OP
OOP
343,36
394,79
355,14
323,61
306,75
266,17
221,26
Tabel 16:
Ontwikkeling ratio aantal leerlingen per functiecategorie (peildatum 31 december)
Het aantal leerlingen per fte OP is dit jaar iets lager dan voorgaand jaar. Deze cijfers geven echter
deels een vertekend beeld aangezien op peildatum van 31 december 2015 tevens 9 personen in
vaste dienst op extra payrol zijn ingezet. Vanaf 2009 is een stijging in de ratio aantal leerlingen per fte
directie en een daling in het aantal leerlingen per fte OOP.
Gewogen Gemiddelde Leeftijd per 1 oktober
44,5
44
43,5
43
42,5
42
41,5
41
40,5
40

44,04
42,68

42,4

42,83

42,75

42,95

42,57

40,63 40,58
40,43
40,42
40,4
40,26
40,14
40,14
2008
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40,21
2007
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Figuur 7:

44,17

43,49

L&E GGL

Gewogen gemiddelde leeftijd per 1 oktober 2007 t/m 2015

Uit figuur 7 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 PO van L&E
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.
4.7.2 Flankerend Beleid/Mobiliteit

Onze scholen behoren tot één van de opvallende gebieden in Nederland, waar er de komende jaren
sprake is van een forse afname van de instroom van leerlingen. Hoewel de economische verwachtingen
voor de ontwikkeling van Noord Groningen steeds meer perspectief bieden, betekent dit niet dat wij
onze ogen voor krimp kunnen sluiten. Concreet betekent dit dat wij in 2015 gestart zijn met een
flankerend beleid waarmee wij enerzijds onze formatie medewerkers met een vaste aanstelling,
versneld (en het liefst op een spontane manier) in aantal willen terug brengen. Anderzijds willen wij de
ruimte die hiermee vrijkomt en voor nieuwe formatie benut kan worden, gaan invullen met jongere
leerkrachten. Deze jongere leerkrachten zijn onder andere de payrollers waarvan sommigen al langer
aan onze organisatie verbonden zijn.
Om dit beleid te realiseren heeft het bestuur van Lauwers & Eems via de resultaatbestemming 2014
een bestemmingsreserve mobiliteit gecreëerd van een half miljoen euro. Dit met als doel een
interessante prikkel te geven aan medewerkers die willen stoppen met werken, of in hun carrière
ontwikkeling van baan willen veranderen. Van dit bedrag is in 2015 129 duizend euro besteed.
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Met de notitie “Flankerend beleid”, bieden wij onze medewerkers die in vast dienst zijn, de
mogelijkheden aan op welke manier zij van deze financiële prikkel van Lauwers & Eems gebruik kunnen
maken.
Dit flankerend beleid noemen wij vanuit juridisch oogpunt “sociaal plan fase 0” en heeft een looptijd van
juni 2015 tot en met juni 2016.

4.7.3 Functiemix
Doelstelling per 1 aug.
2011
2012
2013
Schaal LA
81%
73%
65%
Schaal LB
19%
27%
35%
Schaal LC
Tabel 17:
Doelstellingen op bestuursniveau conform CAO PO

2014
54%
46%

Einddoel
58%
40%
2%

In 2014 zouden we op grond van de landelijke doelstellingen moeten voldoen aan 46% LB functies in
onze formatie. Bij het bepalen van het landelijke percentage geldt dat alleen leerkrachten die voor 50
% of meer voor de klas staan meetellen. Wij hebben bewust gekozen voor kwaliteit door bijvoorbeeld
de interne begeleiders volledig vrij te stellen van lesgevende taken. Ook heeft een aantal
locatiecoördinatoren geen lesgevende taken. Zij tellen niet mee in de officiële doelstelling. Daarnaast
zijn er expert leerkrachten die niet allemaal in een LB-functie benoemd zijn, maar wel een toelage op
hun inschaling krijgen als in LB. Bij het meetellen van alle personeelsleden met LB-salariëring ligt ons
percentage LB-functies op 22,2 %.
4.7.4

Verzuim en verzuimbeleid

Uit de registratie blijkt dat het voortschrijdend gemiddelde van ons ziekteverzuim over 2015 op 6,1%
lag. Het gemiddelde ziekteverzuim percentage (inclusief langdurig zieken), lag de afgelopen 5 jaren
tussen de 5,7 en 7,9%.
Het ziekteverzuimbeleid is vooral gericht geweest op het terugdringen van de langdurig zieken. Hier
zijn extra middelen voor ingezet voor onder andere coaching en begeleiding. Door het inzetten van
arbeidsdeskundige interventies en tweede spoor trajecten heeft dit geresulteerd in een daling van het
verzuim ten opzichte van 2014. Ook de ziekmeldingsfrequentie (1,0 in 2015) en het gemiddelde
ziekteverzuim in dagen (31,9 dagen in 2015) ligt lager dan in 2014.
In de grafiek hieronder geven wij een beeld van het ziekteverzuim, waarbij de blauwe lijn de
maandcijfers en de zwarte lijn het 12 maand voortschrijdend gemiddelde aangeeft.
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Figuur 8:

Grafiek ziekteverzuim percentage. Bron: Metris Helder Onderwijs
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4.8

Continuïteitsparagraaf

In het algemene voorwoord is ingegaan op de het doel van de continuïteitsparagraaf. Ook de rol van
de inspectie is daar verwoord. Het is goed om ook per sector een aantal aspecten van de financiële
bedrijfsvoering te belichten. Eerst wordt een overzicht van de huidige meerjarenbegroting gegeven:
Alle cijfers die genoemd worden in onderstaande teksten zijn x € 1.000.
Realisatie
Baten

Begroting

2015

2016

2017

2018

11.027

10.365

10.057

9.792

3.1

(Rijks)bijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

317

143

143

143

3.5

Overige baten

127

180

69

69

11.471

10.688

10.269

10.004

2015

2016

2017

2018

9.606

8.874

8.400

8.401

Totaal baten
Lasten
4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

276

266

345

345

4.3

Huisvestingslasten

862

784

784

784

4.4

Overige instellingslasten

880

764

764

764

11.624

10.688

10.294

10.294

-153

0

-25

-290

-25

-290

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Buitengewone lasten
Tabel 18:

Resultaat
Meerjarenprognose baten en lasten L&E PO

21
-153

-21

Op dit moment worden de effecten van de krimp zichtbaar. De al doorgevoerde terugloop in leerlingen
wordt niet gecompenseerd door terugloop in lasten, in het bijzonder de personeelslasten. De komende
tijd wordt benut om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Dit is één van de
beleidsuitgangspunten van het bestuur. Daarnaast is het goed om het beschikbare eigen vermogen af
te zetten tegen de ingeschatte risico’s.
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4.8.1

Risico-inventarisatie

Het weerstandsvermogen van de sector PO ultimo 2015 kan als volgt worden weergegeven.
(bedragen x € 1.000)
Resultaat PO 2014
Stand reserves ultimo 2014
Baten 2014
Weerstandsvermogen ultimo 2014 in %
Resultaat PO 2015
Stand reserves ultimo 2015
Baten 2015
Weerstandsvermogen ultimo 2015 in %
Tabel 19:
Weerstandsvermogen sector PO ultimo 2014 en 2015

-926
4.543
11.998
37,9%
-153
4.390
11.471
38,3%

Ultimo 2015 bedraagt het weerstandsvermogen 38,3%. Gerelateerd aan het minimaal vereiste
weerstandspercentage is de conclusie dat ultimo 2015 het weerstandsvermogen van de sector PO
toereikend is om de ingeschatte risico’s op korte en middellange termijn op te vangen.
In het kader van de continuïteit worden nog de volgende onderwerpen onder uw aandacht gebracht:
Huisvestingsbeleid
Het huisvestingsbeleid is vooral gericht op efficiënter onderhoud en het terugdringen van de
onderhouds- en energie kosten. Deels realiseren wij dit door te participeren in de ontwikkeling van
nieuwbouw (brede scholen) en het realiseren van fusie/ samenwerkingsscholen.
Deels door insourcing. En daarmee huisvesting in eigen beheer te nemen.
Concreet is in dit kader in 2015 geparticipeerd in de brede scholen in Winsum, Uithuizen, Leens, Bafflo
Rasquert, realiseerden wij de fusies tussen “De Schutsluis” met “De Onnema” en “De Holm” met “de
Mathenesse” en zijn wij de fusies gestart voor de realisatie van 2 samenwerkingsscholen: Roodeschool
en Zoutkamp die op 1-08-2016 gereed moeten zijn.
Kwaliteitszorg
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het ‘groen maken’ van de scholen; voldoen aan de
normen van de inspectie en verwerven c.q. vasthouden van het basisarrangement. De stevige inzet
op de basisvaardigheden heeft tot succes geleid; de leerresultaten zijn verhoogd. Er zijn verschillende
actiepunten geweest om dit te bereiken: hoge doelen stellen, sturen op data en het verhogen van de
leerkrachtvaardigheden. Het Directe instructie Model (DIM) is ingezet om de instructievaardigheden
van de leerkrachten te verhogen. Nu is het zaak dat leerkrachten kiezen bij welke les ze het DIM
gebruiken en waar ze voor een andere instructie- c.q. begeleidingsdidactiek kiezen, waarbij het
interactief leren en de coöperatieve werkvormen een grotere plaats in de lessen krijgen. Taal/lees en
rekencoördinatoren zijn aangesteld om een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de
gestelde doelen, de taken van deze coördinatoren moeten nog nader omschreven worden.
Wij constateren dat er veel bereikt is de afgelopen jaren en dat het verworvene stevig verankerd is in
de organisatie. Wij hebben dit in 2015 geëvalueerd. We constateerden dat door de top down benadering
ook creativiteit en het ontplooien van initiatieven en het vergroten van eigenaarschap in het gedrang is
gekomen. Hiertoe hebben wij nieuw beleid ontwikkeld.
De organisatie kenmerkt zich door te willen leren en verbeteren, heeft ook inzicht in de te verbeteren
punten en verlangt naar de ruimte om meer eigen verantwoordelijkheid te dragen
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We zien veel deskundigheid, inzet en betrokkenheid bij de medewerkers van Lauwers en Eems; al met
al een uitstekend uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs en de intentie van
versterking en verbetering.
Cultuureducatie
Wij streven er naar dat cultuuronderwijs een structurele en samenhangende plek krijgt binnen onze
scholen. Wij werkten in het kader van “cultuureducatie met kwaliteit” met verschillende instellingen die
succesvolle cultuureducatieve projecten ontwikkeld en uitgevoerd hebben. Daar waar sprake was van
cultuureducatie ging het veelal om projecten met een einddatum. Het beleid dat wij in 2015 hebben
ingezet is er op gericht om de cultuur educatieve programma’s die wij inhuren onderdeel te laten zijn
van een samenhangend jaarprogramma.

4.8.2

Financiën

Alle cijfers die genoemd worden in onderstaande teksten zijn x € 1.000.
Het exploitatieresultaat 2015 bedraagt -€ 153 exclusief de toegestane overschrijdingen. Dit is een
verschil ten opzichte van de begroting van € 163 positief. Rekening houdend met de toegestane
overschrijdingen bedraagt het geprognosticeerde tekort over kalenderjaar 2015 € 113.
Samenvatting bestuur
(bedragen x € 1.000)
Primair Onderwijs
Bovenschools
Totaal scholen
Zorgbegroting
Totaal Primair Onderwijs

Realisatie
2015

Begroting
2015

Verschil

€

€

€

-134
-142
123
-153

-123
-181
-12
-316

-11
39
111
163

40

40

0

Saldo exploitatie na toegestane overschrijdingen
-113
Tabel 20:
Samenvatting exploitatie L&E Primair Onderwijs

-276

163

Toegestane overschrijding ICT
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4.8.3

Verschillenanalyse begroting en exploitatie 2015

In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de begroting en de realisatie 2015. Een
verschillenanalyse wordt vervolgens per onderdeel gegeven.
Begroting & resultaat 2015

Realisatie
2015

Begroting
2015

Verschil

(x € 1.000)

€

€

€

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

11.027
317
127

10.815
185
64

212
132
63

9.607
276
862
880

9.274
264
1.002
841

-333
-12
140
-39

-153

-316

163

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Exploitatieresultaat
Tabel 21:
Vergelijking begroting 2015 met de realisatie 2015

Rijksbijdragen
De grootste verschillen worden verklaard door de stijging van de bekostigingsvariabelen en de
compensatie van de cao-verhoging.
Samengevat betreft het de volgende posten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Personele lumpsum
Lumpsum personeel groei
Personeel- en arbeidsmarktbeleid
Niet geoormerkte subsidies ministerie
Niet geoormerkte subsidie ministerie personeel
Prestatiebox
Bijzondere bekostiging 1e opvang vreemdelingen
Budget lichte ondersteuning
Materiële instandhouding
Totale afwijking rijksbijdragen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-31
13
216
-23
77
-23
6
-4
-19
212

Personele lumpsum
In februari 2015 zijn de variabelen van de bekostiging van zowel de personele lumpsum als personeelen arbeidsmarkt gewijzigd. Het betreft voor het grootste deel een verschuiving van deze 2 posten ten
opzichte van de begroting.
Lumpsum personeel groei
De groeibekostiging is niet in de begroting opgenomen. Het ging hierbij om een stijging van 28
leerlingen.
P&A
In februari 2015 zijn de variabelen van de bekostiging van zowel de personele lumpsum als personeelen arbeidsmarkt gewijzigd. Het betreft voor het grootste deel een verschuiving van deze 2 posten ten
opzichte van de begroting.
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Niet geoormerkte subsidie ministerie personeel
De vrijval van de loonkostensubsidie OOP en de verlofsubsidie waren niet in de begroting
meegenomen.
Prestatiebox
De prestatiebox is lager dan begroot, doordat een deel van deze gelden zijn uitgekeerd onder het P&A
budget.
Bijzondere bekostiging eerste opvang vreemdelingen
Deze post was niet in de begroting opgenomen.
Budget lichte ondersteuning
Het bedrag opgenomen in de begroting was nog niet de definitieve begroting van het SWV. Deze is
later bijgesteld en valt negatief uit.
Overige overheidsbijdragen
Samengevat betreft het de volgende posten:
1.
2.
3.
4.

Vergoeding gemeente personeel
Vergoeding gemeente materieel
Vergoeding provincie
Overige overheidsbijdragen personeel
Totale afwijking overige overheidsbijdragen

€
€
€
€
€

-24
-18
65
109
132

Vergoeding gemeente personeel
Dit is een vergoeding voor schoolbegeleiding, vakleerkrachten en id-banen. Het bedrag opgenomen in
de begroting was nog niet definitief en valt lager uit dan verwacht.
Vergoeding gemeente materieel
De lagere vergoeding wordt grotendeels veroorzaakt door een terugbetaling aan de gemeente Winsum.
Het betreft hier een vergoeding die met de activiteiten van de scholen niet geheel gedekt is en
verantwoord kon worden.
Vergoeding provincie
Vrijval van verschillende subsidies van de provincie Groningen, deze waren niet in de begroting
opgenomen.
Overige overheidsbijdragen personeel
Dit betreft bijdrage vanuit het Tripartiete akkoord (SWV/Renn4) welke niet was begroot.
Overige baten
De overige baten zijn € 63 hoger dan begroot. Dit gaat om een voordeel van € 5 vanuit de verhuur.
Daarnaast werd er extra ontvangen; € 2 vanuit detachering, een incidentele uitkering van Loyalis
betreffende RSI (€ 6), een ontvangst van CMK cultuur (€ 8) en een voordeel vanuit het
samenwerkingsverband (€ 42). Deze ontvangsten waren niet in de begroting opgenomen.
Personele lasten
De standaard lonen en salarissen over kalenderjaar 2015 vallen lager uit dan begroot (€ 446). Deze
daling in de loonkosten van personeel in eigen dienst wordt met name veroorzaakt door daling van het
aantal fte’s ten opzichte van begroot.
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In de begroting was een bedrag opgenomen van 215 voor cursuskosten. Deze prognose was tijdens
het jaar al naar beneden bijgesteld. De realisatie laat nog een lager bedrag zien. Dit zorgt voor een
verschil van € 105.
In de begroting is € 450 opgenomen aan vervangingskosten die declarabel zijn bij het Vervangingsfonds
(inclusief de poolvervangers). De realisatie van vervangingskosten die declarabel zijn bij het
Vervangingsfonds, is een bedrag van € 341 voor reguliere vervanging. Uitgangspunt is dat de
poolvervangers 100% declarabel zijn, omdat zij personeelsleden vervangen die (langdurig) ziek zijn.
Deze lagere inzet van de poolvervangers is budget neutraal.
Naast deze uitkeringen, hebben we uitkeringen ontvangen van het UWV (€ 65) voor personeelsleden
die bijvoorbeeld afwezig zijn geweest wegens zwangerschapsverlof en uitkeringen voor de inzet van
vervangend extern personeel (€ 61).
Daarnaast staat een extreem hogere inzet van extern personeel (€ 902). Deze verhoging komt door de
extra inzet van meerdere interims, maar gelet op het formatiebeleid ook door de inzet van onderwijzend
personeel via een payroll constructie.
De kosten voor bedrijfsgezondheidszorg zijn € 24 lager dan begroot. De overige personele lasten zijn
€ 34 lager dan begroot. De dotatie jubilea is € 10 hoger dan begroot. Voor reis en verblijf is er € 2
meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast was er nog een overschrijding voor werving en selectie van
€ 9.
Samengevat betreft het de volgende posten:
1. Lonen en salarissen
2. Cursussen
3. Extern personeel
4. Bedrijfsgezondheidszorg
5. Personele premies
6. Overige personele lasten
7. Uitkeringen ZW
8. Uitkeringen Vervangingsfonds
9. Uitkeringen extern personeel
10. Dotatie Jubilea
11. Reis en verblijf
12. Werving en selectie
Totale afwijking personele lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

446
105
-902
24
-37
34
65
-108
61
-10
-2
-9
-333

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten vallen voor 2015 € 13 hoger uit dan begroot. Realisatie van afschrijvingslasten
ICT bij Zorg waar dit niet begroot is. Daarnaast afhankelijk waar mee gerekend is ten tijde opstellen
begroting (investeringen laatste maanden 2014) en moment van aanschaf in 2015.
Huisvestingslasten
De grootste verschillen in de huisvestingslasten zijn ontstaan door een nieuwe berekening van de MOP,
dit levert een voordeel op van € 117. Daarnaast zijn er nog enkele grote verschillen door afrekeningen
van gas en elektriciteit. Binnen de post schoonmaak zijn minder extra’s gedaan en gebeurde dit
voornamelijk op oproepbasis. Een kleine overschrijding is zichtbaar bij overige huisvestigingslasten
door de verhuizing van drie scholen en bij huren door het niet begroten van de huur van een
bedrijfsruimte.
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Samengevat betreft het de volgende posten:
1.
Huren
2.
Gas
3.
Water
4.
Elektriciteit
5.
Schoonmaakbedrijf
6.
Overige schoonmaaklasten
7.
Dotatie voorziening onderhoud
8.
Overige huisvestingslasten
Totale afwijking huisvestingslasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-4
56
2
-29
10
-4
117
-8
140

Overige instellingslasten
Administratie en beheerslasten
Er is voor het administratiekantoor (€ 19), deskundigenadvies (€ 40) en telefoon/fax (€ 15) meer
uitgegeven dan de ruimte die was opgenomen in de begroting. Planmatig onderhoudsbeheer (€ 43) is
aanzienlijk lager dan begroot. Een deel van de dienstverlening wordt niet meer afgenomen bij Syplon
maar in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast is PR en marketing (€ 8) ook lager dan begroot.
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Er is voor ICT software (€ 15), mediatheek en bibliotheek (€ 10) en reproductie (€ 11) meer uitgegeven
dan de ruimte die was opgenomen in de begroting. Leermiddelen LGF (€ 15) en leermiddelen (€ 6)
waren aanzienlijk lager dan begroot.
Overige instellingslasten
Een overschrijding is vooral zichtbaar bij deskundigen advies en administratie kantoor. Dit wordt voor
een groot deel verklaard door de totstandkoming van opstellen van toekomst scenario 3, juridische
advisering inzake WOB vragen en het meerwerk dat aan het administratiekantoor gevraagd is.
Contributies € 6 en vergaderkosten € 3, vallen op met de toelichting dat beide niet opgenomen waren
in de begroting. Kabeltelevisie en overige rechten (€ 4) en culturele vorming (€ 2) waren lager dan
begroot.
Samengevat betreft het de volgende posten:
1.
Administratiekantoor
2.
Deskundigenadvies
3.
Telefoon/fax
4.
Drukwerk
5.
Planmatig onderhoudsbeheer
6.
PR & Marketing
7.
Leermiddelen
8.
Leermiddelen LGF
9.
Klein inventaris
10. ICT software
11. Mediatheek en bibliotheek
12. Reproductie
13. Vergaderkosten
14. Kabeltelevisie en overige rechten
15. Abonnementen
16. Contributies
17. Representatie
18. Culturele vorming
19. Overige kleine verschillen
Totale afwijking overige instellingslasten
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-19
-40
-15
3
43
8
6
14
1
-15
-10
-11
-3
4
1
-6
-1
2
-1
-39
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4.8.4

Financiële kengetallen

Financiële positie PO

2015

2014

2013

2012

Definitie

Begroting (x € 1.000)

-316

-442

-293

-287

Begrote
exploitatieresultaat

Exploitatie (x € 1.000)

-153

-926

-20

-270

Gerealiseerde
exploitatieresultaat

Lasten t.o.v. de totale baten

2015

2014

2013

2012

Definitie

83,74%

88,90%

81,90%

84,50%

Personele lasten
t.o.v. totale baten

Ratio afschrijvingen

2,41%

2,40%

2,40%

2,20%

Afschrijvingslasten
t.o.v. totale baten

Ratio huisvestingslasten

7,51%

8,70%

7,80%

7,70%

Huisvestingslasten
t.o.v. totale baten

Ratio overige instellingslasten

7,67%

8,40%

8,00%

Overige
7,90% instellingslasten t.o.v.
totale baten

101,33%

108,40%

100,10%

102,40%

Totale lasten t.o.v.
totale baten

2015

2014

2013

2012

Definitie

82,64%

82,00%

81,80%

82,60%

Personele lasten
t.o.v. totale lasten

Afschrijvingen

2,38%

2,20%

2,40%

2,20%

Afschrijvingslasten
t.o.v. totale lasten

Huisvestingslasten

7,41%

8,00%

7,80%

7,50%

Huisvestingslasten
t.o.v. totale lasten

Overige instellingslasten

7,57%

7,80%

8,00%

Overige
7,70% instellingslasten t.o.v.
totale lasten

100,0%

100%

100%

100%

Ratio personele lasten

Ratio totale lasten

Lasten t.o.v. de totale lasten
Personele lasten

Totale lasten
Tabel 22:

Totale lasten t.o.v.
totale lasten

Financiële kengetallen L&E PO
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5.

Sector Voortgezet Onderwijs- Het Hogeland College

2015 is voor het VO een jaar geweest waarin verkenning een sleutelwoord is. De nieuwe leden van
de schoolleiding hebben ook het eerste deel van 2015 gebruikt om een goed beeld te krijgen van de
school door gesprekken en bestudering van beleidsstukken en beleidsvoornemens. De beelden die
op die manier zijn gevormd zijn door de schoolleiding besproken. In de loop van 2015 hebben we de
herijking van de missie, visie en koersuitspraken vormgegeven. Dit proces krijgt een vervolg in 2016
en zal in dat jaar tot een (voorlopige) afronding gebracht worden.
2015 kende een aantal bruisende activiteiten binnen Het Hogeland College. De Kunst&Co. week in
Warffum, de Landendagen in Wehe den Hoorn, de Anders-dan-Anders dagen in Uithuizen. Allemaal
bewijzen dat de scholen van Het Hogeland College energieke en creatieve scholen zijn.
Een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het jaarverslag van de Inspectie leidde
tot een onverwacht aangepast toezicht voor de VMBO basisberoeps-afdeling. Dit oordeel en de
argumentatie eronder is in de school breed en op constructieve wijze besproken. Diverse acties zijn
ondernomen om tot een versterking van het pedagogisch klimaat te komen. Deze acties zijn
opgenomen in actieplannen die horen bij de reisgids naar Toland. Het inspectietoezicht krijgt in 2016
een vervolg in de vorm van een tussengesprek in januari en een tweede kwaliteitsonderzoek na de
zomervakantie van 2016.
Het vertrek van mw. Volp als directeur-bestuurder heeft in 2015 geleid tot een herbezinning op de
organisatiestructuur van Lauwers en Eems. Voor de sector VO geldt dat de organisatie zo wordt
opgebouwd dat bestuurlijke taken vanuit het VO zullen worden ondergebracht bij de huidige rector. De
bovenschoolse bestuurlijke taken zullen ook bij de rector worden ondergebracht. Deze wijziging zal in
januari 2016 worden afgerond en geëffectueerd.

5.1

Visie en Koers

Binnen de kaders van het koersplan van Lauwers en Eems is in 2015 gewerkt aan het opstellen van
een missie, visie uitspraken en koersuitspraken.
In 2015 is hierover in verschillende samenstellingen en groeperingen gesproken. Voor het gehele
Hogeland College is in 2015 een concept visie ontwikkeld die uitgaat van drie cirkels waar onderwijs
en het leren van de leerling (in de breedste zin) plaatsvindt. Die cirkels omschrijven we op dit moment
nog met de begrippenparen “Zelf & Samen” “Leren & Vormen” en “Binnen & Buiten”. De omschrijvingen
van deze begrippenparen bieden voldoende ruimte en richting om zowel het Dalton concept binnen het
VMBO nader uit te kunnen werken in de reisgids naar Toland als voor het HAVO/VWO om een eigen
pedagogisch-didactisch klimaat te creëren.
De reisgids naar Toland is een project dat voortdurend in ontwikkeling is. De aanbevelingen van de
Dalton visitatie, de eigenheid van de VMBO vestigingen in Uithuizen en Wehe en de invoering van het
nieuwe VMBO vragen om bespreking en aanpassing waarbij veel input van buitenaf nodig is. Dit geldt
met name voor de invoering van het nieuwe VMBO.
Voor het HAVO/VWO is de formulering van de visie het startpunt van een verkenning naar het beeld
van de school dat we willen neerzetten. Door besprekingen met de conrectoren, coördinatoren,
docenten, de werkgroep Didactiek, leerlingen en ouders is er een verzameling beelden ontstaan die als
leidraad dienen voor de ontwikkeling van een pedagogisch-didactisch concept dat voor nu en de
toekomst recht doet aan de school zoals die is en tegelijkertijd toekomstbestendig is.
In 2015 hebben we de fundamenten gelegd waarop in 2016 verder gebouwd kan worden. De uitwerking
moet vorm krijgen binnen de vaklessen en de vakwerkplannen maar ook in een moduleaanbod binnen
de bovenbouw van HAVO en VWO.
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Strategische samenwerking
In 2015 is op verschillende gebieden samenwerking ontstaan. Binnen het platform VO-MBO spreken
alle bestuurders van VO en MBO scholen in de provincie Groningen met elkaar. Doelstelling van het
platform is om in de gehele provincie Groningen te garanderen dat er een breed aanbod van krachtig
onderwijs in het VO en MBO blijft bestaan. Kwesties als leerlingenkrimp en de effecten daarvan worden
in het platform besproken. Aan één van de deelvergaderingen van dit platform (de zogenaamde
regiotafel-2 Noord Oost Groningen) spreken Eems Delta College, Christelijke Scholengemeenschap
Groningen, Onderwijsgroep Noord (Terra Winsum en Dollard College) en Het Hogeland College met
hetzelfde doel, maar dan toegespitst op de genoemde regio. De gesprekken hebben in 2015 geleid tot
een (gesubsidieerd) onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingenaantallen in de komende 10 jaar.
Met het Eems Delta College is de verkenning om gebieden te zoeken waar samenwerking plaats kan
vinden. Onderwijskundig en ook op het gebied van de ondersteunende diensten wordt deze
samenwerking onderzocht.

5.2

Strategie en beleid

In het onderstaande overzicht wordt de voortgang van de doelstellingen uit het jaarplan 2015
gepresenteerd. Hierbij staat NS voor nog starten (nog te beoordelen), IO (blauw) voor in
ontwikkeling/voortzetting activiteiten, G voor gerealiseerd (groen) en R ’16 voor realisatie in 2016
(oranje). Voor een contextrijke toelichting op deze doelstellingen verwijzen we naar het jaarplan 2015.
Doelstellingen primair proces jaarplan 2015
Maximaliseren van de resultaten door volgen en analyseren per groep en
van individuele leerlingen. Met name aandacht voor rendementen
Bovenbouw HAVO/VWO en onderbouw VMBO
Stand 31 december 2015
Door coördinatoren HAVO en VWO bovenbouw worden de leerlingen per
afdeling in kaart gebracht. Risicoleerlingen worden intensiever begeleid
naar overgang dan wel succesvol (doorstroom) overstappen naar een
andere afdeling. Magister Management Platform biedt de mogelijkheid
om risicoleerlingen (m.n. op het gebied van cijfers) in kaart te brengen en
in beeld te houden. Rapportvergaderingen worden zodanig ingericht dat
de risicoleerlingen door de docenten worden besproken. Voor het VMBO
wordt Magister meer gebruikt om sociale en pedagogische aspecten in
beeld te houden en daar begeleiding op te zetten.
Per vestiging leerlingen betrekken bij het gesprek over onderwijs
Stand 31 december 2015
Op het HAVO/VWO is sprake van klankbordgroepen. Voor het VMBO
wordt gewerkt aan het opzetten van een leerlingenraad die ook
afvaardiging kan doen naar de MR. De leerlinggeleding van de MR wil
voor Warffum een leerlingensenaat oprichten. Daarover hebben ze zich
laten voorlichten door het LAKS.
Leerlingen- en oudertevredenheid onderzoeken
Stand 31 december 2015
In 2016 wordt de leerlingtevredenheid gemeten op de vestigingen. In de
loop van dat kalenderjaar bredere meting oudertevredenheid.
Voor de vestiging Warffum zijn op basis van de RTTI principes de eerste
RTTI toetsen per vak afgenomen en geanalyseerd
Stand 31 december 2015
RTTI toetsen zijn afgenomen (vragen geordend op de categorieen
Reproductie, Toepassing 1, Toepassing 2 en Inzicht). De resultaten
hiervan wegen zwaarder mee in de bespreking en advisering van leerlingen.
Er is nog wel de nodige afstemming binnen de school nodig.
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Per vak opstellen van vakwerkplan, doorgaande leerlijn beschrijven en
vertaling van de visie van de school naar vakdidactiek en toetsing
Stand 31 december 2015
Er worden sectiegesprekken gevoerd waarin deze onderwerp eaan de orde
worden gesteld. Visie van de school wordt in 2016 leidend voor deze
ontwikkelingen.
Ondersteuningsstructuur en ondersteuningsprofiel beschrijven en
vastleggen in samenhang met de regioscholen vanuit het
Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden
Stand 31 december 2015
Stand van zaken in 2015 is beschreven. Moet nog vervolg krijgen in de
vastlegging van aanpassingen op het huidige profiel en de zorgstructuur.

5.3

Ontwikkeling van leerlingaantallen

Onze school heeft een spil- en regiofunctie voor de leerlingen in de kop van Noord Groningen en
kenmerkt zich door een breed en thuisnabij onderwijsaanbod op alle niveaus. Wij willen dit brede
onderwijsaanbod graag in stand houden. Tot nu toe vormt dit geen probleem. Hoewel het aantal
leerlingen in het basisonderwijs daalt, was er op de teldatum 1 oktober 2015 juist sprake van een groei
van het aantal leerlingen op alle vestigingen van Het Hogeland College. Op termijn zullen ook wij de
consequenties van de bevolkingskrimp en de dalende leerlingenaantallen in het basisonderwijs gaan
ervaren, waardoor er druk op het onderwijsaanbod en de formatie kan ontstaan. Wij volgen deze
ontwikkelingen nauwkeurig en spelen daar tijdig op in.

Leerlingen per vestiging 201020112012201320142015op de teldatum 1 oktober 2011
2012
2013
2014
2015
2016
HAVO-VWO Warffum
692
692
688
731
745
773
VMBO Uithuizen
360
354
385
399
419
439
VMBO Wehe den Hoorn 160
161
168
182
191
191
Totaal (inclusief vavo)
1212
1207
1241
1312
1355
1403
Vavo
13
13
10
8
5
9
Totaal exclusief (vavo)
1199
1194
1231
1304
1350
1394
Tabel 24: Ontwikkelingen leerlingaantal HHC schooljaar 2010-2011 t/m schooljaar 2015-2016
De tabel hierboven laat de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in de afgelopen zes schooljaren
zien. Op de teldatum 1 oktober 2015 bedroeg het leerlingaantal van Het Hogeland College 1403. Negen
leerlingen daarvan volgden het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het totaal aantal
leerlingen laat door de jaren heen een redelijk stabiel beeld zien. Sinds het schooljaar 2012-2013 is er
echter sprake van een toenemend aantal leerlingen op alle vestigingen en afdelingen. Deze toename
heeft zich in het schooljaar 2015-2016 nog doorgezet. In dit schooljaar was er sprake van een groei
met in totaal 48 leerlingen. In absolute zin is de grootste stijging van het aantal leerlingen zichtbaar op
de VMBO afdeling in Uithuizen (+ 20 leerlingen). Verhoudingsgewijs is het aantal leerlingen op de
VMBO afdeling in Uithuizen ook het sterkst gestegen. De veronderstelling is dat de nieuwbouw in
Warffum en Uithuizen een positief aantrekkend effect op leerlingen uit de regio heeft gehad.

L&E - Jaarverslag & Jaarrekening 2015, 14-06-2015

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 24 juni 2016

49

Instroom naar brugjaar

Instroom leerlingen
vanuit basisonderwijs
Openbaar onderwijs
Bijzonder onderwijs
Neutrale basisschool
Speciaal onderwijs
Totaal per stroming
Totaal per jaar

2012-2013
vmbo havo/vwo
78
82
51
51
9
4
6
0
144
137
281

2013-2014
vmbo havo/vwo
77
85
43
81
3
1
11
0
134
167
301

2014-2015
vmbo havo/vwo
66
87
60
69
5
2
7
0
138
158
296

2015-2016
prognose 2016-20
vmbo havo/vwo vmbo havo/v
79
80
71
56
62
70
64
41
2
2
4
4
3
0
3
0
146
152
142
101
298
243

Tabel 25: Interne- en externe instroom 2012-2013 t/m 2015-2016
Uit de tabel blijkt dat wij In het schooljaar 2015-2016 te maken hebben met een licht toenemende
instroom vanuit het basisonderwijs. Dit is in tegenstelling tot de verwachting. Doordat er minder
kinderen worden geboren, daalt de instroom van leerlingen in het onderwijs. In het basisonderwijs was
deze daling al merkbaar, maar ook in het voortgezet onderwijs begint deze daling op gang te komen.
Zij-instroom naar HAVO 4

Instroom havo 4
interne zij-instroom
externe zij-instroom
totale zij-instroom

2012-2013
6
16
22

2013-2014
3
18
21

2014-2015
5
17
22

2015-2016
3
15
18

prognose
2016-2017
8
5
13

Tabel 26: Interne- en externe zij-instroom 2012-2013 t/m 2015-2016
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5.4

Management en besturing

In het onderstaande overzicht wordt de voortgang van de doelstellingen uit het jaarplan 2015
gepresenteerd. Hierbij staat NS voor nog starten (nog te beoordelen), IO (blauw) voor in
ontwikkeling/voortzetting activiteiten, G voor gerealiseerd (groen) en R ’16 voor realisatie in 2016. Voor
een contextrijke toelichting op deze doelstellingen verwijzen we naar het jaarplan 2015.
Doelstellingen management en besturing jaarplan 2015
Herijken, ontwikkelen en beschrijven van de visie op het onderwijs op Het
Hogeland College.
Stand 31 december 2015
Bijeenkomsten met personeel en leerlingen gehouden. Ouders worden in 2016
betrokken bij het opstellen van de visie. In 2016 wordt dit proces afgerond
Vertaling van de visie naar concepten voor vaksecties en door vaksecties
naar onderwijsontwerpen per vak/project
Stand 31 december 2015
Dit proces vindt in pilotvorm plaats door secties aan te laten sluiten op de
concept-visie en voor VWO+ modules te laten ontwerpen. Wordt in 2016 in de
structuur van het overleg tussen secties en directie opgenomen.
Herformuleren van strategische doelstellingen
Stand 31 december 2015
Bijeenkomsten met personeel en leerlingen gehouden. Ouders worden in 2016
betrokken bij het opstellen van de visie. In 2016 wordt dit proces afgerond
Verder verbeteren kwaliteit van het onderwijs
Stand 31 december 2015
Bijeenkomsten met personeel en leerlingen gehouden. Ouders worden in 2016
betrokken bij het opstellen van de visie. In 2016 wordt dit proces afgerond
Dialoog met het Primair Onderwijs aangaan op het gebied van plusprogramma’s en algemene studievaardigheden.
Stand 31 december 2015
Binnen Lauwers en Eems zijn hier verkennende gesprekken gevoerd.
Ook met VCPO Noord heeft een verkenning plaatsgevonden. Is nog niet
concreter geworden dan de verkenning.
Dialoog en samenwerking zoeken met het Primair Onderwijs op het
gebied van advisering, toelating en plaatsing (nieuwe manier van werken
met de plaatsingswijzer).
Stand 31 december 2015
De aanmelding voor het schooljaar 2015-2016 heeft voor het grootste deel
plaatsgevonden via gezamenlijk vastgestelde systematiek. Vanuit
Samenwerkingsverbanden is dit gestimuleerd en de uitvoering is binnen PO en
VO over het algemeen goed gegaan.
Professionele dialoog over de kwaliteit door de hele organisatie heen
Stand 31 december 2015
Naast de lesbezoeken door de leidinggevenden, is in 2015 is in het
VMBO de discussie over kwaliteit gevoerd naar aanleiding van het
inspectioordeel. Dit is meegenomen in verscheidene teambesprekingen.
Op het HAVO/VWO wordt dit gedaan op de studiemiddagen waar niet
alleen thema’s worden besproken maar ook de algemene ontwikkeling
van de school onderwerp van gesprek is. Er is een werkgroep Didactiek
opgericht die hier met name aandacht voor heeft.
Mogelijkheden voor samenwerking met de VO scholen van regiotafel 2
onderzoeken. Met name met het Eems Delta College zijn hier al
gesprekken gaande.
Stand 31 december 2015
Binnen regiotafel 2 is het data-onderzoek afgerond en gaat gesproken worden
over scenario’s voor het onderwijs in de regio.
Uitwerken Nieuw VMBO. De eerste stappen zijn hier gezet met
betrekking tot de inrichting van de praktijkvakken in het vernieuwde
VMBO. De ontwikkelgroepen worden nu ingericht om
onderwijsprogramma’s en modules te ontwerpen
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Stand 31 december 2015
Binnen regiotafel 2 is het data-onderzoek afgerond en gaat gesproken worden
over scenario’s voor het onderwijs in de regio
Doorontwikkelen VWO+ naar derde leerjaar
Stand 31 december 2015
VWO+ in het derde leerjaar heeft invulling gekregen in de vakken S&S 3e klas
(Onderzoeken en ontwerpen) en in een module “app-ontwikkeling” daarin.
Doorontwikkelen VWO+ naar bovenbouw
Stand 31 december 2015
Plannen zijn gemaakt om te komen tot invoering van modules die aangeboden
worden aan de leerlingen. VWO+ leerlingen moeten een aantal van deze modules
volgen om een VWO+ certificaat te kunnen halen naast de andere verplichtingen
(Latijn en VWO+ in de onderbouw)
Versterken taal en rekenvaardigheden
Stand 31 december 2015
Voor beide onderdelen zijn de programma’s uitgewerkt en deze worden ook in
2016 verder uitgevoerd.
Vergroten differentiatie in onderwijs en lesgeven
Stand 31 december 2015

Vanuit RTTI discussie en het nieuwe VMBO wordt hieraan gewerkt
Integratie AVO en Praktijkvakken VMBO
Stand 31 december 2015
Dit is onderdeel van de invoering van het nieuwe VMBO.
Verder invoeren Daltonconcept VMBO
Stand 31 december 2015
De Dalton visitatie in 2016 is in 2015 voorbereid. Toland is hierin leidend.
Analyse doorstroomgegevens en planning leerlingenaantallen voor de
komende jaren t.b.v. personeelsplanning
Evaluatie organisatiestructuur
Stand 31 december 2015
Eerste gesprekken hierover gevoerd in de directie. In 2016 evaluatie afronden
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5.5

Personeel

In het onderstaande overzicht wordt de voortgang van de doelstellingen uit het jaarplan 2015
gepresenteerd. Hierbij staat NS voor nog starten (nog te beoordelen), IO voor in
ontwikkeling/voortzetting activiteiten (blauw) , G voor gerealiseerd (groen) en R ’16 voor realisatie in
2016 (oranje).. Voor een contextrijke toelichting op deze doelstellingen verwijzen we naar het jaarplan
2015.
Doelstellingen personeel jaarplan 2015
Professionele dialoog met secties over resultaten, ontwikkelingen en
doelstellingen
Stand 31 december 2015
Er worden sectiegesprekken gevoerd (Warffum) of in teamleren-bijeenkomsten
gewerkt (VMBO)
Collegiale consultatie, intervisie en feedback
Stand 31 december 2015
Via studiemiddagen en teamleren bijeenkomsten wordt aan collegiale consultatie
gedaan. Intervisie en feedback (op basis van lesbezoeken) moet nog beter in de
structuur van werken worden gezet
Scholing op het terrein van taal en rekenen, ICT en differentiatie
Stand 31 december 2015
Is in (voortdurende) ontwikkeling
Op orde brengen en houden bekwaamheidsdossiers
Stand 31 december 2015
Vanuit het lerarenregister wordt dit in 2016 actueel. Waar mogelijk wordt
eraan gewerkt (bij aannamebeleid en bij interne sollicitaties.
Bevoegdheden zijn in 2015 in een overzicht gezet.
Opstellen van kaders voor professionalisering t.b.v. van beleid op
scholing/deskundigheidsbevordering.
Stand 31 december 2015
Drie bijeenkomsten hebben geleid tot een kader waarbinnen
professionaliseringsbeleid en een scholingsplan kunnen worden opgezet.
Opstellen van strategische personeelsplanning

NS

IO

G

R '16

Scholingstraject directieleden
Stand 31 december 2015
In 2015 is de scholing bij BMC afgerond
Gedifferentieerde scholing mentoren
Stand 31 december 2015
Wordt in 2016 opgepakt ook in het kader van het nieuwe VMBO
(loopbaancoaching en portfoliogesprekken).
5.5.1

Functiemix

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 functiemix.
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Jaarlijks wordt op 1 oktober het aantal LB, LC en LD functies gemeten. Als deze afwijken van de
gestelde eisen worden er vacatures uitgezet. Het resultaat op 1 oktober 2015 is na benoemingen in LC
en LD functies als volgt:
L&E VO
LB functie
LC functie
LD functie

FTE
36,32
31,67
22,93
90,92

%
40,0
34,8
25,2
100%

Tabel 28: Realisatie functiemix 2015
5.5.2

Personeelssamenstelling

De peildatum van de weergegeven getallen betreft steeds 31 december van een jaar.
31-dec-09 31-dec-10 31-dec-11 31-dec-12 31-dec-13
31-dec-14 31-dec-15
DIR
4,00
4,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
OP
91,77
87,48
88,84
88,47
84,54
88,48
96,93
OOP
16,75
15,25
14,45
14,60
15,32
16,04
16,83
Totaal
112,52
106,73
108,29
108,07
105,86
110,52
119,76
Extern
6,60
7,75
8,33
8,31
6,0
8,67
5.71
Totaal
119,12
114,48
116,62
116,39
111,86
119,19
125,47
Tabel 29: Ontwikkeling formatie 2009-2015 per functiecategorie (peildatum 31 december)
Boven gepresenteerde inzet aan fte’s is een momentopname per ultimo 2015. Diverse incidentele
oorzaken kunnen deze cijfers beïnvloeden.
5.5.3

Verzuim en verzuimbeleid

In de grafiek hieronder geven wij een beeld van het ziekteverzuim, waarbij de blauwe lijn de
maandcijfers en de zwarte lijn het 12 maand voortschrijdend gemiddelde aangeeft.
Om onze doelen te bereiken hebben we vitale medewerkers nodig. Uit de registratie blijkt dat het
voortschrijdend gemiddelde van ons ziekteverzuim over 2015 op 5,0% lag. Dit is een stijging ten
opzichte van 2014 (4,8%), 2013 (4,1%), 2012 (4,4%) en 2011 (4,7%).
De gemiddelde ziekteverzuimduur lag in 2015 op 10,6 dagen. Dit is een daling ten opzichte van 2014,
toen waren het nog 16,7 dagen. De gemiddelde ziekmeldingfrequentie lag op 1,2 keer in 2015.
Gemiddeld meldden onze medewerkers zich dus iets meer dan één keer ziek.
De verzuimcijfers voor de maand december laten een plotselinge stijging zien. Het Hogeland College
is in die maand getroffen door de griepepidemie die zich in die maand ontwikkelde. Leerlingen en
docenten werden hierdoor getroffen. Daarmee is de abrupte stijging van het aantal ziekmeldingen in
december te verklaren.
In 2015 is een aantal personeelsleden lange tijd ziek geweest. In deze gevallen was geen sprake van
arbeidsgerelateerd verzuim en was beïnvloeding van deze cijfers door de school ook niet mogelijk.
Voor de overige verzuimcijfers wordt in samenspraak met Arbo Vitale gekeken naar de mogelijkheden
om met name kort frequent verzuim tegen te gaan waar dat mogelijk is.

L&E - Jaarverslag & Jaarrekening 2015, 14-06-2015

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 24 juni 2016

54

Figuur 8:

5.6

Grafiek ziekteverzuim. Bron: Metris Helder Onderwijs

Middelenmanagement

We streven ernaar om goed onderwijs te geven in een financieel gezonde organisatie. Door externe
ontwikkelingen komt er druk op de exploitatie te staan. Het gaat daarbij om:
 de afname van het potentiële aantal leerlingen in het voedingsgebied;
 de invoering van Passend Onderwijs;
 veranderingen in het overheidsbeleid ten aanzien van de bekostiging;
 niet dekkende vergoedingen vanuit het ministerie.
De meerjarenbegroting 2016 t/m 2020 benadrukt het belang van de discussie over deze onderwerpen
en de aanscherping van het beleid op deze terreinen. De personele inkomsten en uitgaven vormen
veruit het grootste deel van de begroting. Dat neemt niet weg dat ook binnen de materiële inkomsten
en uitgaven gezocht wordt naar een goede balans en eventuele bezuinigingen.
In het onderstaande overzicht wordt de voortgang van de doelstellingen uit het jaarplan 2015
gepresenteerd. Hierbij staat NS voor nog starten (nog te beoordelen), IO voor in
ontwikkeling/voortzetting activiteiten (blauw) , G voor gerealiseerd (groen) en R ’16 voor realisatie in
2016 (oranje). Voor een contextrijke toelichting op deze doelstellingen verwijzen we naar het jaarplan
2015.
Doelstellingen middelen jaarplan 2015
Keuzes maken in ICT beleid (o.a. ICT didactiek en Bring-your-owndevice aanpak)
Stand 31 december 2015
Verschillende opties zijn afgewogen
Nieuwe leerlingen-prognoses en vaststellen marktaandeel
Stand 31 december 2015
Prognoses zijn opgesteld. Marktaandeel is in kaart gebracht door data-rapportage
van regiotafel 2. Beeld nauwkeuriger maken in 2016
ICT verder integreren in lessen
Stand 31 december 2015
Beschikbaarheid van laptops is groter (Warffum en Uithuizen) en nieuw ICT lokaal
ingericht (Wehe) Hiervan wordt steeds meer gebruik gemaakt
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Uitvoeren van de aanbevelingen ICT onderzoek QL-ICT
Stand 31 december 2015
Vrijwel alle onderdelen van de aanbevelingen zijn uitgevoerd in 2015

5.6

Continuïteitsparagraaf

In het algemene voorwoord is ingegaan op de het doel van de continuïteitsparagraaf. Ook de rol van
de inspectie is daar verwoord. Het is goed om ook per sector een aantal aspecten van de financiële
bedrijfsvoering te belichten. Eerst wordt een overzicht van de huidige meerjarenbegroting gegeven:
Alle cijfers die in onderstaande teksten genoemd worden zijn x € 1.000.
Realisatie
Baten

Begroting

2015

2016

2017

2018

10.661

10.007

10.232

9.911

3.1

(Rijks)bijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

79

833

897

928

3.5

Overige baten

65

241

228

211

10.805

11.081

11.357

11.050

2015

2016

2017

2018

9.094

9.001

8.907

8.750

Totaal baten
Lasten
4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

285

272

272

272

4.3

Huisvestingslasten

602

622

622

622

4.4

Overige instellingslasten

1.136

1.274

1.275

1.275

11.117

11.169

11.076

10.919

-312

-88

281

131

186

88

0

0

0

0

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Toegestane overschrijdingen
- aanvullende bekostiging
- ISK medewerker

8

Ziektevervanging

95

Materieel

76

- Plusprogramma

89

88

0

0

454

88

0

0

0

281

131

Subtotaal toegestane
overschrijdingen

Resultaat (incl. toegestane
overschrijdingen)
142
Tabel 30: Meerjarenprognose Baten en Lasten L&E VO
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5.4.1

Risicomanagement

Jaarlijks actualiseren wij onze risico’s. De demografische ontwikkelingen in de regio, goede resultaten
en goed en tijdig inhoud kunnen geven aan onderwijskundige veranderingen vormen de belangrijkste
risico’s voor het HHC. Daarnaast zijn de risico’s van belang die voortkomen uit de bekostiging.
Het Hogeland College heeft te maken met een aantal risico’s voor de school. Deze risico’s zijn te
omschrijven in de volgende gebieden:
1.
2.
3.
4.

Leerlingenaantallen
Verdeling van leerlingen over de verschillende sectoren
Bevoegd personeel voor alle vakken
Kosten voor vervanging en materiële kosten

Leerlingenaantallen
De leerlingenaantallen hebben de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt voor alle
vestigingen van Het Hogeland College. “Groei tegen de krimp in” is het wel genoemd. Vanuit het primair
onderwijs is echter de terugloop in leerlingenaantallen aangekondigd. Het formuleren van een antwoord
op de krimp door rekening te houden met feitelijke terugloop van het aantal leelringen en daarmee ook
van de bekostiging is een uitdaging die we aangaan. Ook in samenspraak met andere schoolbesturen
(zie de paragraaf Strategische samenwerking) wordt hiernaar gekeken. Door een op de toekomst
afgestemd strategisch personeelsbeleid en door onderwijskundige ontwikkelingen goed af te stemmen
op de situatie die aan het onstaan is vinden we antwoorden. Gezien de verwachting over de daling van
de leerlingaantallen is de verwachting dat de flexibele schil in het personeelsbestand daarmee geen
gelijke tred kan houden op de middellange termijn. We houden gezien de gevolgen die dat kan hebben
voor het personeel nauwgezet de ontwikkelingen in de gaten.

Verdeling van leerlingen over de verschillende sectoren
Door de brede school die het Hogeland College is, is het van belang om een goede verdeling van
leerlingen over de verschillende sectoren te behouden. Levensvatbare afdelingen bieden de
mogelijkheid om op- en afstroom van leerlingen goed te begeleiden. Binnen het VMBO is daarvoor
noodzakelijk dat een goede toeleiding naar de verschillende MBO niveaus mogelijk is. Een sterke
TL/GL afdeling naast de praktijkgerichte opleidingen (kader-beroepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg) is daarvoor van belang. Zo is ook een VWO afdeling met voldoende volume
in de bovenbouw nodig om het brede aanbod van vakken in stand te houden.
Bevoegd personeel
Het is in 2015 gelukt om voldoende bevoegd personeel aan te stellen. Bepaalde vakken staan echter
onder druk als het gaat om voldoende ervaren personeel en voor sommige vakken zijn docenten
ronduit schaars. Dit speelt niet alleen binnen het eerstergraads gebied (HAVO/VWO bovenbouw) maar
ook binnen het VMBO. Interne opleidingsmogelijkheden met gebruikmaking van de lerarenbeurs
worden zo goed mogelijk ingezet om bekwaam en bevoegd personeel te krijgen. Complicerende factor
is dat voor een aantal onderdelen binnen het nieuwe VMBO niet duidelijk is welke bevoegdheids/bekwaamheidseisen worden gesteld.
Kosten voor ziektevervanging
De afgelopen jaren zijn de kosten voor extern personeel hoog geweest. Ook in 2015 is dat het geval.
Deze kosten moeten worden gespecificeerd in kosten voor reguliere lesuren waarvoor tijdelijke
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contracten zijn afgesloten en de kosten voor vervanging wegens ziekte. De kosten voor
ziektevervanging zijn daarvan een behoorlijk groot deel. Daar waar mogelijk wordt ziekteverzuim
beïnvloed, maar de realiteit is ook dat we te maken hebben met langdurige ziekte en de daarbij
behorende vervangingskosten. De extra formatieve inzet die dat vraagt moet goed mee begroot worden
hoewel het uiteindelijke bedrag daarvoor moeilijk in te schatten is.
Een ander aspect betreft de materiële bekostiging. Die is (zoals bij veel scholen) niet toereikend als de
standaard verdeling wordt aangehouden. Goede onderwijsomstandigheden worden ook gevormd door
goed materiaal en goede fysieke omstandigheden. Een investeringsbeleid dat wordt begrensd door een
bestedingslimiet is nodig om de kosten voor de processen om het onderwijs heen in balans te houden.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de sector VO ultimo 2015 kan als volgt worden weergegeven.
(bedragen x € 1.000)
Resultaat HHC 2014
Stand reserves ultimo 2014
Baten 2014
Weerstandsvermogen 1 ultimo 2014 in %
Resultaat HHC 2015
Stand reserves ultimo 2015
Baten 2015
Weerstandsvermogen 1 ultimo 2015 in %
Tabel 31:
Weerstandsvermogen ultimo 2015

-665
4.439
10.151
43,7%
-312
4.126
10.805
38,2%

Ultimo 2015 bedraagt het weerstandsvermogen 38,2%. Gerelateerd aan het minimaal vereiste
weerstandspercentage is de conclusie dat ultimo 2015 het weerstandsvermogen van de sector VO
toereikend is om de ingeschatte risico’s op korte en middellange termijn op te vangen.
In het kader van de continuïteit is goed nog iets te zeggen over de volgende onderwerpen:
1) Kwaliteitszorg VO
a. Kwaliteitszorg in het VO bestaat uit drie delen
i. Kwaliteit van het onderwijsproces: hier wordt aan gewerkt door de gegevens
over de opbrengsten te leggen naast het toezichtskader van de inspectie.
Afdelingen formuleren doelstellingen naar aanleiding van die analyse
ii. Kwaliteit van het personeel: door het doen van lesbezoeken en het voeren van
voortgangs- en beoordelingsgesprekken wordt jaarlijks met ieder personeelslid
gesproken over de stand van zaken. Docenten leveren voor het gesprek een
portfolio met daarin in ieder geval leerlingen enquêtes aan. Vanuit die
gesprekken worden afspraken gemaakt tot behoud/verbetering van de
geconstateerde kwaliteit.
iii. Kwaliteit van de processen: binnen de directievergaderingen wordt gesproken
over de kwaliteit van de processen binnen de school en de verbetering daarvan
b. Daarnaast worden tevredenheidsenquêtes afgenomen onder leerlingen en ouders
c. Op dit moment is het onderzoek van de tevredenheid onder de partijen om de school
heen niet goed in kaart gebracht.
2) Huisvesting VO
a. Voor het onderhoud aan de gebouwen wordt Het Hogeland College ondersteund door
Syplon. Zij stellen de onderhoudsplanningen op en coördineren het onderhoud.
b. De aardbevingsproblematiek raakt ook de scholen van Het Hogeland College.
Rapportage voor het gebouw in Uithuizen lijkt op grote en ingrijpende aanpassingen
van het gebouw te wijzen. Voor Warffum is in 2015 wel een onderzoek gedaan maar
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nog geen rapportgage vastgelegd. Over de aardbevingsproblematiek wordt gesproken
met de gemeente als eerste gesprekspartner.
3) Kwaliteit op het gebied van Taal en Rekenen
Voor de verschillende afdelingen binnen de school is een eigen Taal- en Rekenbeleid
vastgesteld om de leerlingen die dat nodig hebben op voldoende niveau te brengen en
de leerlingen die meer kunnen uit te dagen zo goed mogelijke prestaties op deze
gebieden neer te zetten. Deel verloopt dit via rekenlessen die door collega’s worden
gegeven, deels vindt dit plaats in de reguliere lessen. Deels wordt extern personeel
ingehuurd voor het geven van extra lessen
4) Ontslagbeleid
a. Er wordt naar gestreefd om ontslag te voorkomen. Mocht het nodig zijn over te gaan
tot ontslag dan is het streven om dit in goed overleg te laten verlopen en voor de school
in dat traject de kosten te minimaliseren.
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5.5

Financiën

Alle cijfers die in onderstaande teksten genoemd worden zijn x € 1.000.
In dit hoofdstuk is een verschillenanalyse tussen de begroting 2015 en de exploitatie 2015 opgenomen.
Het exploitatieresultaat van Schoolbestuur L&E sector Voorgezet Onderwijs luidt € 312 negatief en
€ 134 positief na de toegestane overschrijdingen. Dit is € 112 positiever dan begroot.







In 2015 worden de kosten van de voormalig ISK medewerker ad € 8 als toegestane
overschrijding gezien.
Voor het plusprogramma dat binnen de school wordt opgezet is ook in 2015 € 89 beschikbaar
gesteld via de toegestane overschrijding.
De kosten voor vervanging wegens ziekte die boven het afgesproken plafond per kalenderjaar
uitkomen (dat plafondbedrag wordt jaarlijks vastgesteld) vallen onder de toegestane
overschrijding op de begroting, invloed € 95.
Conform het bestuursformatieplan en op basis van afspraken met de directeur-bestuurder wordt
€ 186 van de in 2013 extra ontvangen bekostiging vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA)
voor jonge leerkrachten en aanvullende bekostiging als toegestane overschrijding beschikbaar
gesteld.
Op grond van geautoriseerde afspraken in voorgaande jaren zijn investeringen in materieel voor €
76 toegestaan.


5.5.1

Verschillenanalyse begroting & exploitatie 2015

In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de begroting en realisatie 2015. Een
verschillenanalyse wordt vervolgens per onderdeel gegeven.
Begroting & resultaat 2015
(x € 1.000)
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Realisatie 2015
€
10.661
79
65

Begroting 2015
€
10.512
0
182

Verschil
€
149
79
-117

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

9.094
285
602
1.136

8.576
266
582
1.249

-518
-19
-20
113

Resultaat financiën

0

0

0

-312

21

-333

Exploitatieresultaat
Tabel 32:

Vergelijking begroting 2015 met de realisatie 2015
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Rijksbijdragen
De verschillen in de rijksbijdragen ten opzichte van de begroting zijn onder te verdelen in de volgende
regelingen:
Personele lumpsum
Diverse variabelen (GPL) zijn gewijzigd wat resulteert in een hogere lumpsum. Dit wordt afgezakt door
twee negatieve effecten, namelijk een lichte daling in leerlingaantal ten opzichte van de begroting en
de in mindering gebrachte collectieve uitkeringskosten zijn hoger dan verwacht.
Materiële instandhouding
De materiële instandhouding valt € 2 positiever uit door een klein verschil in het leerling-afhankelijke
deel.
Niet geoormerkte subsidies personeel
In de begroting 2015 is rekening gehouden met 7/12e deel van de subsidie maatschappelijke stage
2014/2015. Deze is echter al volledig in 2014 verantwoord.
Prestatiebox
De prestatiebox van de balans (2014) wordt ingezet in 2015 conform BFP 15/16.
Niet geoormerkte subsidies materieel
De subsidie Maatschappelijke stage is € 1 hoger dan begroot door een toename van het aantal
leerlingen.

Samengevat betreft het de volgende posten:
1.
2.
3.
4.
5.

Personele lumpsum
Materiële instandhouding
Niet geoormerkte subsidie personeel
Prestatiebox
Niet geoormerkte subsidies materieel
Totale afwijking rijksbijdragen

€
€
€
€
€
€

77
2
-16
85
1
149

Overige overheidsbijdragen
Er is € 78 ontvangen aan overige overheidsbijdragen personeel vanuit Renn4 in verband met het
Tripartiete akkoord. Dit is in de begroting niet meegenomen. Verder is er nog € 1 ontvangen van de
Koninklijke Kentalis.
Overige baten
Er is € 30 ontvangen bedrag van de RUG in het kader van project vZnS. Verder is er een verschuiving
zichtbaar waardoor de ouderbijdragen € 41 lager zijn dan geraamd en bijdragen van derden € 34 hoger.
Als laatste is er een verschuiving van de bijdrage vanuit het samenwerkingsverband van overige baten
naar rijksbijdragen (doorbetaling).
De verschillen in de overige baten ten opzichte van de begroting zijn onder te verdelen in de volgende
regelingen:
Samengevat betreft het de volgende posten:
1.
Ouderbijdragen
2.
Bijdrage van derden
3.
Overige baten
4.
Bijdrage samenwerkingsverband
Totale afwijking overige baten
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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 lonen en salarissen zijn (€ 233) hoger ten opzichte van de begroting door met name hogere
formatieve inzet van onderwijzend personeel, stijging van de werkgeverspremies en hogere loonkosten
voor vervanging van personeel wegens ziekte.
Overige personele lasten
De overschrijding van de overige personele lasten worden voornamelijk veroorzaakt door
de overschrijding op extern personeel en op werving en selectie van personeel. Er is sprake van extra
inzet van onderwijzend personeel via een uitzendbureau. Deze extra kosten voor extern personeel
(€ 354) houden deels verband met de stijging van het leerlingenaantal.
Daarentegen vallen de nascholing en cursussen (€ 23), werving personeel (€
bedrijfsgezondheidsdienst (€ 13), en de overige personele lasten (€ 62) lager uit dan begroot.

10),

De post dotatie overige personele voorziening laat een tekort zien van (€ 60). Dit komt door de
toevoeging van de dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid niet was opgenomen in de begroting.
De post uitkeringen betreffen ZW- en WAO-uitkeringen ontvangen van het UWV. Deze uitkeringen
kunnen gebruikt worden om vervangers in te zetten voor medewerkers die met zwangerschapsverlof
zijn of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze waren niet in de begroting opgenomen.
Samengevat betreft het de volgende posten:
1.
Loonkosten
3.
Extern personeel
4.
Nascholing en cursussen
2.
Werving personeel
3.
Reis- en verblijfkosten
4.
Bedrijfsgezondheidszorg
5.
Overige personele lasten
6.
Dotatie voorziening jubilea
7.
Dotatie voorziening RDI
8.
Uitkeringen
Totale afwijking overige personele lasten
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Afschrijvingen
De afschrijvingen in 2015 zijn in totaal € 19 hoger dan begroot. Deze afschrijvingslasten worden
veroorzaakt door hogere investeringen door een investering in de uitbreiding fietsenstalling en het
aanbrengen van drainage. Daarnaast waren er hogere lasten voor de afschrijving ICT en inventaris en
apparatuur door een investering aan het einde van 2014 welke niet meegenomen is in de begroting
2015.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 20 hoger dan begroot voor 2015. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt
voor een afrekening van Essent van € 60 voor de jaren 2011, 2012 en 2013, welke zorgt voor een
overschrijding voor gas van € 40. Ten tijde van de verbouwing was er een meter geplaatst welke pas
in 2015 verrekend is.
De post dotatie voorziening onderhoud is doorgerekend op basis van laatst bekende plannen, dit zorgt
voor een positieve afwijking van € 50.
Verder zijn er kleine overschrijdingen op tuinonderhoud € 6, elektriciteit € 1, huren € 6 en schoonmaak
€ 4. Deze laatste wordt met name veroorzaakt door inval schoonmaak en extra schoonmaak van de
kantine.
Samengevat betreft het de volgende posten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Huur
Tuinonderhoud
Gas
Elektriciteit
Schoonmaakbedrijf
Overige schoonmaaklasten
Dotatie voorziening onderhoud
Overige huisvestingslasten
Overige kleine verschillen
Totale afwijking huisvestingslasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-4
-6
-40
-1
-4
-5
50
-8
-3
-20

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn € 113 lager dan begroot. Hieronder is het verschil uitgesplitst over de
verschillen posten.
Administratie en beheerslasten
De post deskundigenadvies is lager dan begroot, € 66. Ditzelfde geldt ook voor de kosten voor drukwerk
€ 6, administratiekantoor € 2 en PR & Marketing € 26. Er zijn er extra kosten gemaakt voor porti € 3,
kantoorbenodigdheden € 1 en planmatig onderhoudsbeheer € 2.
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
De post “leermiddelen” is lager uitgevallen door een afrekening met de leverancier. Dat geldt ook voor
leermiddelen verbruik. Hierop worden de kosten van de secties geboekt. Leermiddelen gebruik was
niet begroot, dit zorgt voor extra kosten van € 5. De ICT kosten voor hardware en software zijn lager
dan begroot. Hier staat een overschrijding tegenover van € 7 voor ICT systeembeheer. Tevens zijn de
reproductiekosten en de kosten voor de mediatheek en bibliotheek lager dan begroot.
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Overige instellingslasten
Hierbij zijn de grootste overschrijdingen voor deskundigenadvies € 66 en leermiddelen (€ 38 en € 15).
De uitgave voor de Werkenrode Topklas als bijdrage aan derde en de uitgaven voor het project
leerlingen voor leerlingen (Strategio) waren niet begroot.
Samengevat betreft het de volgende posten:

1
2
3
4
5
6

Deskundigenadvies
Leermiddelen
Leermiddelen secties
ICT Systeembeheer
ICT Software
Bijdrage aan derden
Totale afwijking overige instellingslasten

L&E - Jaarverslag & Jaarrekening 2015, 14-06-2015

€
€
€
€
€
€
€

66
38
15
-7
10
-9
113
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5.5.2

Financiële kengetallen en landelijke cijfers

Financiële positie VO

2015 2014

2013

2012

Landelijk
Definitie
2014

21

-87

-318 -4.075

Begrote
exploitatieresultaat

Exploitatie (x € 1.000)

-313

-665

-251 -4.065

Gerealiseerde
exploitatieresultaat

Ratio lasten t.o.v. de totale baten

2015 2014

Begroting (x € 1.000)

2013

2012

Landelijk
Definitie
2014

84,17%

84,90%

79,40% 83,80%

78,60%

Personele lasten
t.o.v. totale baten

Ratio afschrijvingen

2,64%

2,70%

2,50% 2,00%

3,60%

Afschrijvingslasten
t.o.v. totale baten

Ratio huisvestingslasten

5,57%

6,90%

6,10% 41,60%

6,50%

Huisvestingslasten
t.o.v. totale baten

10,51%

12,00%

12,10% 14,90%

11,50%

Overige
instellingslasten
t.o.v. totale baten

Ratio personele lasten

Ratio overige instellingslasten
Ratio totale lasten

Ratio lasten t.o.v. de totale lasten

102,90% 106,50% 100,10% 142,40% 100,20%

Landelijk
Definitie
2014

2015

2014

Personele lasten

81,80%

79,70%

79,30% 58,90%

78,50%

Personele lasten
t.o.v. totale lasten

Afschrijvingen

2,57%

2,60%

2,50% 1,40%

3,60%

Afschrijvingslasten
t.o.v. totale lasten

Huisvestingslasten

5,42%

6,50%

6,10% 29,20%

6,50%

Huisvestingslasten
t.o.v. totale lasten

Overige instellingslasten

10,22%

11,20%

12,10% 10,50%

11,40%

Overige
instellingslasten
t.o.v. totale lasten

Totale lasten

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

L&E - Jaarverslag & Jaarrekening 2015, 14-06-2015

2013 2012

Totale lasten t.o.v.
totale baten

Totale lasten t.o.v.
totale lasten
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Jaarrekening 2015
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A1 Grondslagen
1

Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Schoolbestuur L&E en van de onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens
rechtspersoon) verantwoord.
Grondslagen voor de jaarrekening
Bij de inrichting van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richtlijn 660 en Titel 9 Boek 2 BW gehanteerd. De in
de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. In de balans is het resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt. De
waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij de betreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Segmentatie
Bij de verdeling van de staat van baten en lasten per operationeel segment is aangesloten op de onderwijssector waarin de activiteiten
worden uitgevoerd. De bovenschoolse activiteiten worden hierin ook afzonderlijk gepresenteerd. De optelsom van deze afzonderlijke
staten van baten en lasten is gelijk aan het totale resultaat van de rechtspersoon.
De balans en de staat van baten en lasten zijn gepresenteerd op bestuursniveau. De organisatie is verdeeld in vier onderdelen,
de sector primair onderwijs (PO), de sector voortgezet onderwijs (VO), Bestuur en financiën en Private Middelen.
In dit rapport zijn de staten van baten en lasten en de toelichtingen daarop ook per onderdeel weergegeven.
Stelselwijziging
Vanaf de jaarrekening 2015 is gekozen voor de waardering van de obligaties tegen de nominale waarde waar dit voorheen gebeurde
tegen de reële waarde.
De waarde op de balans is per 31-12-2014: € 6.247.665
De waarde op de balans is per 01-01-2015: € 5.510.001
De mutatie (€ 737.664) onder de financiele activa is direct tegen geboekt in het eigen vermogen.
Zie de volgende bladzijde voor een weergave van deze stelselwijziging op de balans.
Dit om de fluctuatie in de koerswinst cq koersverlies met als gevolg schommelingen in de exploitatieresultaten te voorkomen.
Financiële instrumenten
De Schoolbestuur L&E heeft naast de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden ook de beschikking over
financiële vaste activa. Voor de grondslagen wordt verwezen naar de behandeling per post.
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Stelselwijziging
Stelselwijziging als gevolg van wijziging grondslag waardering obligaties.

Balans
31-dec-14

Mutatie
stelselwijziging

1-jan-15

1. Activa
Vaste activa
1.2
1.3

Materiele vaste activa 3.603.877
Financiele vaste activa 6.247.665
Totaal vaste activa

-737.664

3.603.877
5.510.001

9.851.542

9.113.878

Vlottende activa
1.5
1.7

Vorderingen
Liquide middelen

1.259.905
2.223.515

Totaal vlottende activa

Totaal activa

1.259.905
2.223.515
3.483.420

3.483.420

13.334.962

12.597.298

31-dec-14

1-jan-15

2. Passiva
2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

753.819

753.819

2.4

Kortlopende schulden 3.132.535

3.132.535

Totaal passiva

9.448.608

-737.664

13.334.962

8.710.944

12.597.298
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2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Investeringen in meubilair, ICT en onderwijsleerpakket worden op de balans gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven vanaf de maand van aanschaf. Investeringssubsidies
die ontvangen zijn, worden in mindering gebracht op de investering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Eigendom
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de vereniging en het economisch eigendom bij de gemeente, zijn niet in de
balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet verwerkt.
De kosten van groot onderhoud aan de binnenkant alsmede het buitenschilderwerk van de schoolgebouwen worden ten laste gebracht
van de voorziening groot onderhoud.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen. Financiële vaste activa met een looptijd korter dan 12 maanden worden opgenomen onder de vorderingen.

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties, die eveneens niet behoren tot een handelsportefeuille (en die worden
aangehouden tot het einde van de looptijd), worden gewaardeerd op de nominale waarde of een duurzaam lager marktwaarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en gearmortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is
aangegeven.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde kosten die aan opvolgende perioden worden toegerekend, voor zover ze niet onder
overige vorderingen zijn te plaatsen.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt
onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.
Algemene reserve publiek
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Schoolbestuur L&E
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en
werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
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Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare
middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel
publiekrechtelijke middelen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker maar wel
betrouwbaar te schatten is.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis van te verwachten kosten over
een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd
tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening ambtsjubileum
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubileum is een voorziening gevormd. De voorziening is
gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde
salarisstijging en disconteringsvoet. De percentages gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet bedragen respectievelijk 2,5% en
3% en zijn in het boekjaar niet gewijzigd. Betaalde bedragen inzake jubileum worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening spaarverlof
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd
tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van deze voorziening
gebracht.
Voorziening duurzame inzetbaarheid
Op basis van de nieuwe CAO 2014/2015 is een verplichting opgenomen uit hoofde van toekomstige uitkeringen. Voor op balansdatum
bestaande verplichtingen uit hoofde van duurzame inzetbaarheid is een voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen
contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake duurzame inzetbaarheid worden ten laste van deze
voorziening gebracht.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen
bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 24 juni 2016

72

3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten
en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van
baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft)
worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het
deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten
verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende
passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere
overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde lasten komen en/of waarin de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de
overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten en
bedrijfsgezondheidszorg.
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Pensioenen
De Schoolbestuur L&E heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd
op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP.
Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Ultimo 2015 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,2%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de
"verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als
last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval
van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van
investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte keuzen.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van
onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en
ontvangen leningen.

4

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten
van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en
posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de
operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien
indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 24 juni 2016

74

Model A: Balans per 31 december 2015

1.

Activa

(na resultaatverdeling)

31 december 2015

1 januari 2015

Vaste Activa
1.2

Materiële vaste activa

3.383.906

3.603.877

1.3

Financiële vaste activa

5.750.000

5.510.001

9.133.906

Totaal vaste activa

9.113.878

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.221.928

1.259.905

1.7

Liquide middelen

1.751.036

2.223.515

Totaal vlottende activa
Totaal activa

2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden
Totaal passiva

2.972.964

3.483.420

12.106.870

12.597.298

31 december 2015

1 januari 2015

8.235.127

8.710.944

961.396

753.819

2.910.347

3.132.535
12.106.870

12.597.298
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Model B: Staat van baten en lasten over 2015
Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

21.688.536

21.326.792

20.470.895

3.2

Overige overheidsbijdragen

405.137

194.302

315.981

3.5

Overige baten

664.312

267.878

829.004

22.757.985

21.788.972

21.615.880

18.593.268

17.786.587

18.318.853

Totaal baten
4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

592.622

552.466

570.883

4.3

Huisvestingslasten

1.496.401

1.601.540

1.674.617

4.4

Overige lasten

2.638.894

2.343.039

2.905.333

Totaal lasten

23.321.185

22.283.632

23.469.686

-563.200

-494.660

-1.853.806

87.376

199.000

420.091

Resultaat

-475.824

-295.660

-1.433.715

Resultaat na belastingen

-475.824

-295.660

-1.433.715

Nettoresultaat

-475.824

-295.660

-1.433.715

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
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Model B1: Staat van baten en lasten PO over 2015

3.

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

11.027.342

10.814.642

10.483.746

3.2

Overige overheidsbijdragen

316.992

185.227

267.050

3.5

Overige baten

126.973

64.600

247.120

11.471.308

11.064.469

10.997.916

Totaal baten
4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

9.606.617

9.273.596

9.776.656

4.2

Afschrijvingen

276.362

263.672

264.447

4.3

Huisvestingslasten

861.639

1.002.390

954.791

4.4

Overige lasten

879.656

840.672

927.733

11.624.274

11.380.330

11.923.628

-152.967

-315.861

-925.712

-1

-

53

Resultaat

-152.967

-315.861

-925.659

Resultaat na belastingen

-152.967

-315.861

-925.659

Nettoresultaat

-152.967

-315.861

-925.659

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
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Model B2: Staat van baten en lasten VO over 2015

3.

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

10.661.194

10.512.150

3.2

Overige overheidsbijdragen

79.070

-

39.856

3.5

Overige baten

64.602

181.978

124.196

10.804.866

10.694.128

10.151.199

Totaal baten
4.

9.987.147

Lasten

4.1

Personeelslasten

9.094.388

8.575.691

8.618.580

4.2

Afschrijvingen

285.176

266.154

278.343

4.3

Huisvestingslasten

602.085

581.700

702.798

4.4

Overige lasten

1.136.077

1.249.420

1.216.189

Totaal lasten

11.117.725

10.672.965

10.815.910

Saldo baten en lasten

-312.860

21.163

-664.710

Resultaat

-312.860

21.163

-664.710

Resultaat na belastingen

-312.860

21.163

-664.710

Nettoresultaat

-312.860

21.163

-664.710

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 24 juni 2016

78

Model B3: Staat van baten en lasten Bestuur en financiën over 2015
Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

3.

Baten

3.2

Overige overheidsbijdragen

9.075

9.075

9.075

3.5

Overige baten

21.464

21.300

21.471

Totaal baten

30.539

30.375

30.546

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

-107.736

-62.700

-81.176

4.2

Afschrijvingen

21.820

22.640

21.866

4.3

Huisvestingslasten

32.676

17.450

13.582

4.4

Overige lasten

171.160

252.945

300.372

Totaal lasten

117.920

230.335

254.644

Saldo baten en lasten

-87.381

-199.960

-224.098

93.442

199.000

421.124

Resultaat

6.061

-960

197.026

Resultaat na belastingen

6.061

-960

197.026

Nettoresultaat

6.061

-960

197.026

5

Financiële baten en lasten

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 24 juni 2016

79

Model B 4: Staat van baten en lasten Private middelen over 2015
Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

3.

Baten

3.5

Overige baten

451.273

-

436.215

Totaal baten

451.273

-

436.215

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

5

-

-

4.791

9.265

-

6.227

-

-

3.122

Overige lasten

452.001

-

461.039

Totaal lasten

461.265

-

475.178

Saldo baten en lasten

-9.993

-

-38.962

Financiële baten en lasten

-6.065

-

-1.087

Resultaat

-16.057

-

-40.049

Resultaat na belastingen

-16.057

-

-40.049

Nettoresultaat

-16.057

-

-40.049
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Model C: Kasstroomoverzicht

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten

-563.200

-1.853.806

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

592.622

570.883

Mutaties voorzieningen

207.577

133.177

37.977

849.362

Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-)
Schulden

-222.188

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties:

-9.457
52.788

Ontvangen interest

183.923

Betaalde interest (-/-)

-96.547

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

-309.841
229.415
-36.490

87.376

192.925

140.164

-116.916

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)

-372.643

-644.081

Overige investeringen in FVA

-240.000

-95.914

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:

-612.643

-739.995

Mutatie liquide middelen

-472.479

-856.911

Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen

2.223.515

3.080.426
1.751.036

2.223.515
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Model VA: Vaste Activa
1.

Activa

1.2

Materiele vaste activa

Mutaties 2015
Boekwaarde per
Cumulatieve
Cumulatieve
aanschafwaarde afschrijvingen tot 1 januari 2015
en met 1 januari
per 1 januari
2015
2015

Investeringen

Des- investeringen

Afschrijvingen

Cumulatieve Boekwaarde per
Cumulatieve
31 december
aanschafwaarde afschrijvingen
2015
per 31 december tot en met 31
december 2015
2015

1.2.1
Gebouwen en terreinen

944.292

199.471

744.821

19.156

-

39.194

1.292.936

238.665

1.054.271

1.2.2
1.2.3

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

7.065.112

4.602.641

2.462.471

277.744

-

449.047

7.013.181

5.046.623

1.966.558

1.413.082

1.016.497

396.585

75.743

-

104.381

1.483.943

1.120.866

363.077

Materiële vaste activa

9.422.486

5.818.609

3.603.877

372.643

-

592.622

9.790.060

6.406.154

3.383.906

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen.
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.
Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen lesmethoden en vervoersmiddelen.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen nieuwbouw

40 jaar

Investeringen in bestaande bouw

25 jaar

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Meubilair

15 jaar

-Technisch inventaris en ICT

5 jaar

-Machines en installaties

10 jaar

Leermiddelen

8 jaar
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Het gebouw aan de Noorderstraat 13 te Warffum is in 2000 aangekocht en gerenoveerd tot bestuursbureau. Het is zowel juridisch als economisch
eigendom van de stichting en is opgenomen onder de materiële vaste activa. De gebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn slechts
juridisch eigendom van de stichting. Het economisch eigendom berust bij de lokale overheid. Deze gebouwen zijn derhalve niet opgenomen onder de
materiële vaste activa. Vanaf 1-1-2005 is het Hogeland College volledig zelf verantwoordelijk voor onderhoud van haar schoolgebouwen. Ook renovaties
van gebouwen komen voor rekening van het schoolbestuur. Het groot onderhoud van deze gebouwen gaat via een voorziening groot onderhoud.
OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Bedrag

Peiljaar

OZB-waarde Noorderstraat 13 te Warffum

€ 176.000

2015

Verzekerde waarde Noorderstraat 13 te Warffum

€ 832.400

2014
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Model VV: Voorraden en vorderingen

31 december 2015

1 januari 2015

Debiteuren

406.969

120.705

510.837

545.254

1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.2

OCW / EZ

1.5.6

Overige overheden

76.209

59.051

1.5.7

Overige vorderingen

212.584

500.377

1.5.8

Overlopende activa

16.874

34.518

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

-1.545

-

1.221.928

1.259.905

Vorderingen
Uitsplitsing
1.5.7.1

Personeel

1.5.7.2
1.5.7

Overige
Overige vorderingen

1.5.8.1
1.5.8

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

4.857

-

207.727

500.377

212.584

500.377

16.874

34.518

16.874

34.518

Toelichting:
Voor eventuele oninbaarheid vanuit de schoolfondsadministratie van het HHC is een voorziening getroffen. De stand van de
voorziening is per 31 december 2015 € 1.545.
De vordering op het ministerie betreft het verschil tusen betaalritme en 5/12e deel van de beschikking 2015/2016 van de
personele lumpsum en impuls gebieden.
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Model EL: Effecten en Liquide middelen
1.7

Liquide middelen
31 december 2015

1 januari 2015

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

756.032

645.743

1.7.3

Deposito's

995.004

1.577.741

1.7.4

Overige liquide middelen

-

31

1.751.036

2.223.515

Liquide middelen
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Model EV: Eigen vermogen

Stand per

Resultaat

1 januari 2015
2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve mobiliteit (publiek)

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)
Eigen Vermogen

Stand per

Overige
mutaties

31 december 2015

7.599.597

-290.679

-

7.308.925

500.000

-129.440

-

370.560

611.347
8.710.944

-55.704
-475.823

-

555.643
8.235.127

Toelichting:
De private middelen op de balans betreffen middelen die door onder andere ouderraden zijn binnen gehaald
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.
De bestemmingsreserve publiek betreft een reserve voor mobiliteit van het personeel.
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Model G: Verantwoording subsidies
G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

Toewijzing
Omschrijving

Lerarenbeurs
Lerarenbeurs
Lerarenbeurs
Lerarenbeurs

Kenmerk

Datum

de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
geheel uitgevoerd en afgerond

49652

46934
51637
52369

nog niet geheel afgerond

X

X
X
X
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Het bestuur heeft geen subsidie ontvangen met betrekking tot Onderwijs Netwerk Ondernemen.

Jaar

Kenmerk

A. Begroten
Projectkosten

B. Subsidie toewijzing

C. Projectkosten

D. Subsidie vaststelling

Te verrekenen

€

€

€

€

€

2015
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen
3.1

Rijksbijdragen
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

20.115.941

19.862.087

19.418.061

1.050.606

1.080.988

871.188

521.989

383.717

181.646

21.688.536

21.326.792

20.470.895

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

405.137

194.302

315.981

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

405.137

194.302

315.981

3.1.1

Rijksbijdrage OCW/EZ

3.1.2

Overige subsidies OCW/EZ

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Rijksbijdragen

3.2

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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Model OB1: Opgave overheidsbijdragen PO
3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW/EZ

3.1.2

Overige subsidies OCW/EZ

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

3.2.2

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

10.227.701

10.048.597

10.046.117

419.892

766.045

318.513

379.749

-

119.116

11.027.342

10.814.642

10.483.746

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

316.992

185.227

267.050

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

316.992

185.227

267.050

Rijksbijdragen
3.2

Werkelijk

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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Model OB2: Opgave overheidsbijdragen VO
3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW/EZ

3.1.2

Overige subsidies OCW/EZ

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

3.2.2

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

10.518.954

10.512.150

9.379.443

-

-

545.174

142.240

-

62.530

10.661.194

10.512.150

9.987.147

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

79.070

-

39.856

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

79.070

-

39.856

Rijksbijdragen
3.2

Werkelijk

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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Model OB3: Opgave overheidsbijdragen Bestuur en financiën
3.2

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

9.075

9.075

9.075

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

9.075

9.075

9.075
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Model OB4: Opgave overheidsbijdragen Private middelen
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Model AB: Opgave andere baten
3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

College-, cursus-, les- en examengelden
3.4

Werkelijk

Werkelijk

2015

2014

-

-

Werkelijk

Werkelijk

2015

2014

-

-

Baten in opdracht van derden

Baten in opdracht van derden
Uitsplitsing

3.5

Overige baten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

46.672

41.800

43.612

2.030

-

-

51.615

41.494

122.848

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overig

563.995

184.584

662.544

Overige baten

664.312

267.878

829.004
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Model AB1: Opgave andere baten PO
3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

College-, cursus-, les- en examengelden

3.5

Werkelijk

Werkelijk

2015

2014

-

-

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.6

Overig
Overige baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

25.208

20.500

22.180

2.030

-

-

99.736

44.100

224.940

126.973

64.600

247.120
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Model AB2: Opgave andere baten VO
3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

College-, cursus-, les- en examengelden

3.5

Werkelijk

Werkelijk

2015

2014

-

-

Overige baten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

3.5.5

Ouderbijdragen

-

41.494

73.094

3.5.6

Overig

64.602

140.484

51.102

Overige baten

64.602

181.978

124.196
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Model AB3: Opgave andere baten Bestuur en financiën
3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

College-, cursus-, les- en examengelden

3.5

Werkelijk

Werkelijk

2015

2014

-

-

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.6

Overig
Overige baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

21.464

21.300

21.431

-

-

40

21.464

21.300

21.471
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Model AB4: Opgave andere baten Private middelen
3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

College-, cursus-, les- en examengelden

3.5

Werkelijk

Werkelijk

2015

2014

-

-

Overige baten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

3.5.5

Ouderbijdragen

51.615

-

49.754

3.5.6

Overig

399.658

-

386.461

Overige baten

451.273

-

436.215
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Model LA: Opgave van de lasten
4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen
Personele lasten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

16.366.315

16.564.583

16.449.813

2.708.461

1.672.004

2.523.396

481.508

450.000

654.356

18.593.268

17.786.587

18.318.853

Uitsplitsing
4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

12.693.986

16.564.583

12.478.929

4.1.1.2

Sociale lasten

2.066.538

-

2.138.990

4.1.1.3

Pensioenpremies

1.605.791

-

1.831.894

Lonen en salarissen

16.366.315

16.564.583

16.449.813

4.1.2.1

dotaties voorzieningen

4.1.2.2

personeel niet in loondienst

4.1.2.3

overige
Overige personele lasten

82.453

13.500

64.015

2.207.765

986.803

1.971.740

418.243

671.701

487.641

2.708.461

1.672.004

2.523.396

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Toelichting
Gemiddeld FTE 2015 bedraagt 245
Gemiddeld FTE 2014 bedraagt 251
4.2

4.2.2

Afschrijvingslasten

Materiële vaste activa

592.622

552.466

570.883

Afschrijvingslasten

592.622

552.466

570.883

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 24 juni 2016

103

4.3

Huisvestingslasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

4.3.1

Huur

70.755

62.795

74.366

4.3.3

Onderhoud

269.262

245.746

334.116

4.3.4

Energie en water

408.459

396.172

465.016

4.3.5

Schoonmaakkosten

395.277

392.740

389.997

4.3.6

Heffingen

39.493

39.750

42.664

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

280.786

448.137

343.024

4.3.8

Overige huisvestingslasten

32.369

16.200

25.434

1.496.401

1.601.540

1.674.617

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

798.018

951.035

960.989

1.070.418

1.113.322

1.130.568

770.458

278.682

813.776

2.638.894

2.343.039

2.905.333

Huisvestingslasten
4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.4

Overig
Overige lasten

4.4.1.1

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening

28.509

30.000

54.966

Accountantslasten

28.509

30.000

54.966
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Model LA1: Opgave van de lasten PO
4

Lasten

4.1

Personele lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

4.1.1

Lonen en salarissen

8.156.657

8.602.542

8.657.846

4.1.2

Overige personele lasten

1.917.355

1.121.054

1.735.591

4.1.3

Af: Uitkeringen
Personele lasten

467.395

450.000

616.781

9.606.617

9.273.596

9.776.656

Uitsplitsing
4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

6.092.095

-

5.444.057

4.1.1.2

Sociale lasten

1.317.041

-

2.294.491

4.1.1.3

Pensioenpremies

747.522

-

919.298

8.156.657

-

8.657.846

15.327

5.500

18.872

1.453.843

551.803

1.302.079

448.185

563.751

414.640

1.917.355

1.121.054

1.735.591

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Lonen en salarissen
4.1.2.1

dotaties voorzieningen

4.1.2.2

personeel niet in loondienst

4.1.2.3

overige
Overige personele lasten

4.2

4.2.2

Afschrijvingslasten

Materiële vaste activa

276.362

263.672

264.447

Afschrijvingslasten

276.362

263.672

264.447
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4.3

Huisvestingslasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

4.3.1

Huur

21.598

17.295

21.141

4.3.3

Onderhoud

162.319

162.846

181.398

4.3.4

Energie en water

204.929

233.522

283.600

4.3.5

Schoonmaakkosten

241.100

247.040

227.598

4.3.6

Heffingen

27.910

28.750

33.230

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

196.000

312.937

207.824

4.3.8

Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

4.4

7.784

-

-

861.639

1.002.390

954.791

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

389.698

366.346

393.046

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

403.107

388.620

449.428

4.4.4

Overig

86.851

85.706

85.259

879.656

840.672

927.733

Overige lasten
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Model LA2: Opgave van de lasten VO
4

Lasten

4.1

Personele lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

4.1.1

Lonen en salarissen

8.000.657

7.730.890

7.580.604

4.1.2

Overige personele lasten

1.107.844

844.801

1.075.552

4.1.3

Af: Uitkeringen
Personele lasten

14.113

-

37.576

9.094.388

8.575.691

8.618.580

Uitsplitsing
4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

6.426.382

-

5.050.043

4.1.1.2

Sociale lasten

736.570

-

1.642.346

4.1.1.3

Pensioenpremies

837.705

-

888.216

8.000.657

-

7.580.604

66.109

7.500

44.755
657.372

Lonen en salarissen
4.1.2.1

dotaties voorzieningen

4.1.2.2

personeel niet in loondienst

753.922

400.000

4.1.2.3

overige

287.813

437.301

373.424

1.107.844

844.801

1.075.552

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Overige personele lasten
4.2

4.2.2

Afschrijvingslasten

Materiële vaste activa

285.176

266.154

278.343

Afschrijvingslasten

285.176

266.154

278.343
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4.3

Huisvestingslasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

4.3.1

Huur

49.156

45.500

52.900

4.3.3

Onderhoud

86.832

80.000

148.128

4.3.4

Energie en water

203.490

161.100

181.183

4.3.5

Schoonmaakkosten

153.981

144.700

161.567

4.3.6

Heffingen

9.254

9.000

8.863

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

74.786

125.200

125.200

4.3.8

Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

4.4

24.586

16.200

24.957

602.085

581.700

702.798

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

263.959

358.494

298.438

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

659.397

719.000

676.061

4.4.4

Overig

212.721

171.926

241.689

1.136.077

1.249.420

1.216.189

Overige lasten
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Model LA3: Opgave van de lasten Bestuur en financiën
4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen
Personele lasten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

209.002

194.800

210.215

-316.737

-257.500

-291.391

-

-

-

-107.736

-62.700

-81.176

Uitsplitsing
4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

175.509

-

148.190

4.1.1.2

Sociale lasten

12.928

-

37.646

4.1.1.3

Pensioenpremies

20.565

-

24.380

209.002

-

210.215

1.017

500

388

Lonen en salarissen
4.1.2.1

dotaties voorzieningen

4.1.2.2

personeel niet in loondienst

-

35.000

12.288

4.1.2.3

overige

-317.754

-293.000

-304.067

Overige personele lasten

-316.737

-257.500

-291.391

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

4.2

4.2.2

Afschrijvingslasten

Materiële vaste activa

21.820

22.640

21.866

Afschrijvingslasten

21.820

22.640

21.866
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4.3

Huisvestingslasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

20.111

2.900

1.945

40

1.550

233

197

1.000

832

2.329

2.000

572

4.3.3

Onderhoud

4.3.4

Energie en water

4.3.5

Schoonmaakkosten

4.3.6

Heffingen

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

10.000

10.000

10.000

Huisvestingslasten

32.676

17.450

13.582

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

148.337

226.195

269.142

7.914

5.700

6.298

14.909

21.050

24.933

171.160

252.945

300.372

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.4

Overig
Overige lasten
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Model LA4: Opgave van de lasten Private middelen
4

Lasten

4.1

Personele lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

4.1.1

Lonen en salarissen

-

-

1.146

4.1.2

Overige personele lasten

-

-

3.645

Personele lasten

-

-

4.791

overige

-

-

3.645

Overige personele lasten

-

-

3.645

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

Materiële vaste activa

9.265

-

6.227

Afschrijvingslasten

9.265

-

6.227

4.1.2.3

4.2

4.2.2

Afschrijvingslasten
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4.3

Huisvestingslasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014
2.645

4.3.3

Onderhoud

-

-

4.3.8

Overige huisvestingslasten

-

-

477

Huisvestingslasten

-

-

3.122

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

-

-

363

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

-

-

-1.219

4.4.4

Overig

452.001

-

461.895

Overige lasten

452.001

-

461.039
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Model FB: Financiële baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

5.1
5.4

Rentebaten

183.923

219.000

229.415

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

-57.813

-

227.166

5.5

Rentelasten (-/-)

-38.734

-20.000

-36.490

87.376

199.000

420.091

Financiële baten en lasten
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Model FB1: Financiële baten en lasten PO
5

Financiële baten en lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

5.1

Rentebaten

-

-

53

5.5

Rentelasten (-/-)

-1

-

-

Financiële baten en lasten

-1

-

53

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 24 juni 2016

114

Model FB3: Financiële baten en lasten Bestuur en financiën
5

Financiële baten en lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

5.1
5.3

Rentebaten

180.829

219.000

225.151

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

-67.286

-

-

5.4

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

5.5

Rentelasten (-/-)
Financiële baten en lasten

9.473

-

227.166

-29.574

-20.000

-31.193

93.442

199.000

421.124
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Model FB4: Financiële baten en lasten Private middelen
5

Financiële baten en lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2015

2015

2014

5.1

Rentebaten

3.094

-

4.209

5.5

Rentelasten (-/-)

-9.159

-

-5.296

Financiële baten en lasten

-6.065

-

-1.087
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Model E: Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische
vorm 2015 Statutaire zetel

Neutrale Basisschool de Sterren
Stichting

Uithuizermeeden

Code
activiteiten

Eigen vermogen Resultaat 2015
31-12-2015 Eur
Eur

4

438.886

Art2:403 BW
BW
Ja/Nee

Deelname
%

32.511 n.v.t.

Consolidatie
Ja/Nee

100 Nee

Op grond van artikel 2.407, lid 1a BW is consolidatie achterwege gebleven vanwege het geringen belang (3,9%) van NBS de sterren
op het balanstotaal van Schoolbestuur L&E.
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4.2: Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat
Vermelding niet-topfunctionarissen (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)

Functie of functies

Ingang dienst- verband

Omvang
Einde dienst- dienstverband
verband
in FTE

Beloning
€

Belastbare Voorzieningen
onkosten- beloning op
vergoeding termijn
€

€

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering
overschrijding
norm en andere
toelichtingen

€

Vermelding niet-topfunctionarissen (zelfde als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar)

Functie of functies

Ingang dienst- verband

Omvang
Einde dienst- dienstverband
verband
in FTE

Beloning
€

Belastbare Voorzieningen
onkosten- beloning op
vergoeding termijn
€

€

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering
overschrijding
norm en andere
toelichtingen

€
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurovereenkomst

Dit betreft een verhuurovereenkomst van de geldautomaatruimte aan de Pastorieweg 2 te Warffum. De huurverplichting van de huurder
bedraagt in totaal € 25.000 over vijf jaren. Hiervan valt een bedrag van € 5.000 binnen één jaar.

Meerjarige contracten
De volgende meerjarige contracten zijn afgesloten door Schoolbestuur L&E:
Primair onderwijs
- Tuinonderhoud, looptijd van 1 januari 2008 tot 31-12-2010, wordt stilzwijgend verlengd, bedrag van ca. € 36.000.
- Administratiekantoor, looptijd van 7 september 2015 tot 1 augustus 2016, bedrag € 154.321.
- Kopieerapparatuur, looptijd van 1 februari 2006 tot 1 november 2012, wordt stilzwijgend verlengd, jaarlijks bedrag van ca. € 44.505.

Voortgezet onderwijs
- Administratiekantoor, looptijd van 7 september 2015 tot 1 augustus 2016, bedrag € 91.701.
- Kopieerapparatuur, looptijd van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2018, bedrag 2015 € 43.124.
- Tuinonderhoud, looptijd van 1 januari 2008 tot 31-12-2010, wordt stilzwijgend verlengd, bedrag van ca. € 36.000.
- Onderhoudsbeheer, begeleiding en coördinatie, jaarlijks bedrag van ca. € 32.000.
- Managed data services, looptijd van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2020, bedrag 2015 € 13.291.
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
Resultaat 2015
€

(290.679) wordt onttrokken aan de algemene reserve

€

(129.440) wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve publiek

€

(55.704) wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

€

(475.823) totaal resultaatverdeling
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op
de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

13683

Naam instelling

Schoolbestuur L&E

Postadres

Postbus 5

Postcode

9989ZG

Plaats

Warffum

Telefoon

0595-424955

Fax

0595-425131

E-mailadres

schoolbestuur@lauwerseneems.nl

Website

www.lauwerseneems.nl

Sector
BRIN-nummers

16ZK

03DF

Het Hogeland College

VO

Warffum

Eemsmond

Uithuizen

Eemsmond

Wehe den Hoorn

De Marne

o.b.s. Kromme Akkers

PO

Garnwerd

Winsum
Eemsmond

03DG

o.b.s. Klinkenborg

PO

Kantens

03EI

o.b.s. Usquert

PO

Usquert

Eemsmond

03FQ

o.b.s. De Holm

PO

Den Andel

Winsum

04HV

Openbare Jenaplanschool De Weerborg

PO

Wehe den Hoorn

De Marne

06AL

Samenwerkingsschool Op Wier

PO

Ezinge

Winsum

06AO

o.b.s. Onnema

PO

Zandeweer

Eemmond

06DD

o.b.s. Mathenesse

PO

Rasquert

Winsum

07GX

o.b.s. Lydinge

PO

Leens

De Marne

08FW

o.b.s. De 9 Wieken

PO

Winsum

Winsum

09GB

o.b.s. Tiggeldobbe

PO

Winsum

Winsum

11IV

Daltonschool De Schutsluis

PO

Oldenzijl

Winsum

11UJ

o.b.s. Roodschoul

PO

Roodeschool

Eemsmond

12ED

o.b.s. Brunwerd

PO

Uithuizen

Eemsmond

18EG

o.b.s. De Wierde

PO

Adorp

Winsum

18GA

o.b.s. Jansenius de Vries

PO

Warffum

Eemsmond

18HF

Samenwerkingsschool Mandegoud

PO

Kloosterburen

De Marne

18LG

o.b.s. Solte Campe

PO

Zoutkamp

De Marne

18MU

o.b.s. Akkerwinde

PO

Ulrum

De Marne

19KB

o.b.s. De Octopus

PO

Eenrum

De Marne

19LH

Montessori basisschool De Getijden

PO

Pieterburen

De Marne
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5.750.000
5.510.000
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