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Voorwoord toezichthouders 

 

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

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

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

onafhankelijk van de directeur-bestuurder zijn toezichthoudende functie uit. De uitvoerende 

directeur-bestuurder en de toezichthoudende bestuurders werken in de praktijk als een College van 

Bestuur, respectievelijk een Raad van Toezicht. Schoolbestuur L&E hanteert de Code voor goed 

bestuur in het Primair Onderwijs, door de PO raad opgesteld in januari 2010. 

De statuten zijn aangepast en de navolgende regelingen zijn opgesteld: bestuurs- en 

toezichtsreglement, rooster van aftreden, reglement werving en selectie bestuur, profielschets 

voorzitter en leden, toezichtkader toezichthouders, klokkenluiderregeling, zelfevaluatie 

toezichthouders, vergoedingsregeling, reglement auditcommissie, regeling functioneren beoordelen 

directeur-bestuurder. 

 

Het jaar 2011 was het eerste jaar waarin bestuur en toezicht gescheiden waren. Dit betekende een 

nieuwe situatie voor zowel de directeur-bestuurder alsook voor de toezichthouders. Meerdere 

scholingsmomenten hebben plaatsgevonden en tijdens de vergaderingen is o.a. met externe 

ondersteuning ‘geoefend in de nieuwe rollen’. 

 

Het college van toezicht werkt met een jaarschema van vaste agendapunten met ruimte voor 

aandachtspunten vanuit beleid of actualiteit. In 2011 heeft het college zeven keer vergaderd. 

 

De auditcommissie Financiën, bestaande uit de voorzitter en één toezichthouder, richt zich 

specifiek op haar verantwoordelijkheid op het gebied van financiën en beheer. 

 

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

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

Toezichtjournaal, Integrale Management Rapportages en schriftelijke en mondelinge toelichting 

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

de ontwikkelingen aangaande thema’s uit het Jaarplan 2011. 

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

de relatie met de GMR en de MR, kwaliteitsbewust en opbrengstgericht werken, de ontwikkeling 

van een professionele cultuur en de samenwerking tussen PO en VO.  De bouwprojecten in het VO 

mogen in deze reeks niet ontbreken. De komende periode wordt de verbetering van de 

(secundaire) bedrijfsprocessen stevig ter hand genomen. 

 

De toezichthouders menen met enige trots te kunnen melden dat het jaarverslag en de 

jaarrekening 2011 door betrokkenen zorgvuldig zijn samengesteld en een goede weergave zijn van 

activiteiten en gevoerd beleid in 2011. De toezichthouders gaan daarom over tot goedkeuring van 

het jaarverslag. 

 

Namens de toezichthouders, 

mr. G.A.F.P. Giunta d’Albani, voorzitter 

 

 

  



Jaarverslag Schoolbestuur L&E 2011  

 

2 
 

Voorwoord directeur-bestuurder  

 

Formeel gezien bestaat Schoolbestuur L&E uit twee schoolbesturen;  

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

onderwijs tussen Lauwers en Eems, stichting) en  

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

primair onderwijs tussen Lauwers en Eems, stichting. 

 

Laatstgenoemde stichting is bevoegd gezag van Neutrale basisschool De Sterren in 

Uithuizermeeden en een nevenvestiging in Godlinze. De nevenvestiging in Godlinze heeft per 1 

augustus 2011 haar deuren gesloten. In praktische zin wordt er gewerkt als één geheel. Daar waar 

de wet- of regelgeving dit vereist, is er voor beide besturen een aparte uitwerking. 

 

In juli 2011 namen we afscheid van directeur-bestuurder ir. J. Millekamp, die sinds de oprichting 

van Schoolbestuur Lauwers en Eems in 1999 deze functie heeft bekleed. In de periode tussen 

augustus en december 2011 was de heer J. Visser directeur-bestuurder ad interim. Per 1 januari 

2012 is mevrouw drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst directeur-bestuurder. 

 

De sector Primair Onderwijs heeft verder uitvoering gegeven aan de zeven centrale ambities die 

beschreven zijn in het Koersplan 2009-2013. Kwaliteitsverbetering is met meerdere middelen ter 

hand genomen. Opbrengstgericht werken en de ontwikkeling van onderwijsteams zijn daarvan 

voorbeelden. De daling van het leerlingenaantal door demografische ontwikkelingen in het 

voedingsgebied vraagt om creatieve oplossingen en samenwerkingsbereidheid met o.a. gemeentes 

en andere schoolbesturen. Schoolbestuur L&E neemt daarin zijn verantwoordelijkheid. 

 

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

doelstellingen geformuleerd. Ook in 2011 hebben ze het beleid en het dagelijkse schoolleven 

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

nieuwe behuizing en de inventaris bieden een optimale omgeving om de doelstellingen te behalen. 

In dit verslagjaar zijn richtinggevende stappen gezet op onderwijskundig gebied en op het terrein 

van personeelsbeleid. 

 

Wij presenteren hierbij het jaarverslag 2011, met trots op wat is bereikt, en met grote bereidheid 

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

aan te doen. 

 

Aldus vastgesteld op …………………… 2012. 

 

 

 

 

drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst, 

directeur-bestuurder 

 

Schoolbestuur Lauwers en Eems 
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1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemene informatie 

 

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

voortgezet onderwijs met 4 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.  

 

Tweeduizendelf was een dynamisch en ondernemend jaar. In onze scholen voor basis- en 

voortgezet onderwijs werd in twee lagen gewerkt aan scholing en talentontwikkeling. De ene laag 

is de laag van de leerlingen de andere is de laag van degenen die het onderwijs geven en 

leerlingen begeleiden. De maatschappij is constant in beweging. Onze leerkrachten bewegen op 

een actieve en proactieve manier daarin mee, bieden de leerlingen kansen, werken op basis van 

effectieve en efficiënte pedagogisch-didactische uitgangspunten en methoden en staan midden in 

de maatschappij. 

 

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

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

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

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

begroting 2011. Bestuursbrede en meer algemene informatie is opgenomen in hoofdstuk 1.  De 

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

slot een toelichting op de Private Middelen in hoofdstuk 5.  

 

1.2 Onderwijs, leerlingen en ouders 

 

Schoolbestuur L&E vindt de samenwerking met en de betrokkenheid van de ouders op wat er in de 

scholen voor hun kinderen gebeurt erg belangrijk. In het hoofdstuk van resp. primair en voortgezet 

onderwijs leest u op welke wijze beleid uitgevoerd en uitgedragen wordt. 

 

1.3 Personeel 

 

Schoolbestuur L&E is werkgever van bijna 350 personeelsleden en daarmee één van de grotere 

werkgevers in Noord Nederland. Naast de verantwoordelijkheid van goed onderwijs heeft L&E ook 

de verantwoordelijkheid van goed werkgeverschap. In het jaarverslag van zowel de sector primair 

als voortgezet onderwijs is te lezen dat integraal personeelsbeleid een belangrijk aandachtspunt is.  

 

1.4 Omgeving en maatschappij 

 

Onze scholen hebben ook in 2011 op allerlei manieren hun dorpen en soms zelfs de omgeving 

daarbuiten betrokken bij hun (feestelijke) activiteiten. De scholen staan midden in de samenleving. 

De regionale kranten publiceren zeer regelmatig over de verschillende activiteiten. Meer hierover 

leest u in het verslag van de betreffende sector. 

 

1.5 Financiële resultaten en gevoerde financiële beleid 

 

De verantwoording van de baten en lasten wordt boekhoudkundig in vijf onderdelen geregistreerd; 

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

(schoolbankrekeningen).  
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Het bestuur van Schoolbestuur L&E streeft naar een gezonde bedrijfsvoering met de wetenschap 

dat een weerstandsvermogen noodzakelijk is om de risico’s die een ‘onderneming’ met een omvang 

van ruim 3.200 leerlingen, bijna 350 personeelsleden en meer dan 25 schoolgebouwen met relatief 

kleine scholen op te vangen.  

 

1.6 College van toezichthouders 

 

Het college van toezichthouders van Schoolbestuur L&E werd in 2011 gevormd door de volgende 

personen: 

 

Naam  Functie  

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

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

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

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

Dhr. H. Boerhof  Lid 

Dhr. H. Welp  Lid 

  

1.7 Bestuurskantoor & management 

 

De heer ir. J. Millekamp is per 1 juli 2011 afgetreden als directeur-bestuurder. Per 1 juli 2011 tot 1 

januari 2012 heeft de heer M.C.J. Visser als ad interim de functie van directeur-bestuurder vervuld. 

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

H.A. Tanis-Vreugdenhil is bestuurssecretaris van Schoolbestuur L&E. 

 

Directie sector primair onderwijs 

 

Sectordirecteur 

Naam  Functie 

Mevr. A.M. Machielsen  Sectordirecteur per 1 april 2011 

Dhr. K. Parent  Adjunct-sectordirecteur 

 

Directeuren van de scholen 

Naam  Functie 

Dhr. A. Osinga  Directeur obs Brunwerd – Uithuizen en 

directeur van obs Usquert te Usquert 

Mevr. B. Meinema  Directeur obs Klinkenborg – Kantens 

en directeur obs Daltonschool De Schutsluis - Oldenzijl 

Mevr. D. Tempel  Directeur obs De Kromme Akkers – Garnwerd 

Mevr. S. Sietsema  Directeur obs Lydinge – Leens, 

directeur obs Solte Campe - Zoutkamp, 

directeur obs Akkerwinde – Ulrum, 

directeur basisschool Mandegoud –Kloosterburen per 1-

augustus 2011 

en obs De Getijden – Pieterburen 

Mevr. M. Luimstra  Directeur obs Mathenesseschool – Rasquert, 

directeur obs De Holm – Den Andel 

directeur obs Jansenius de Vries – Warffum 

Dhr. F. van der Zee  directeur obs De Wierde – Adorp 

Mevr. R. Vaartjes  Directeur obs De Octopus – Eenrum 

Mevr. J. Meijer  Directeur obs Onnema – Zandeweer 
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Naam  Functie 

Dhr. J. Lesman  Directeur obs Roodschoul – Roodeschool en 

directeur van nbs De Sterren – Uithuizermeeden  

en nevenvestiging Godlinze 

Mevr. G. Geluk   Directeur Samenwerkingsschool Op Wier – Ezinge 

 

Dhr. J. Rosema 

  

Directeur obs De Tiggeldobbe – Winsum, directeur 

Jenaplanschool obs De Weerborg - Wehe den Hoorn en 

directeur obs De Negen Wieken - Winsum 

Mevr. J. Ettes  Directeur Jenaplanschool obs De Weerborg - Wehe den 

Hoorn tot 1 augustus 2011 en directeur basisschool 

Mandegoud –Kloosterburen tot 1 augustus 2011 

 

Directie sector voortgezet onderwijs 

 

De sector voortgezet onderwijs, Het Hogeland College, heeft drie vestigingen. De sectordirecteur 

voortgezet onderwijs is de rector van Het Hogeland College. De rector vormt samen met de 

conrectoren de schoolleiding: 

 

Naam  Functie 

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

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

per 1 augustus 2011, tot 1 augustus 2011 ad interim 

ingevuld door een externe 

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

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

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

 

1.8 (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 

 

Primair onderwijs 

Iedere school heeft één vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

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

 

 

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

en ouders. 

 

Voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs (Het Hogeland College) heeft één medezeggenschapsraad (MR), waarvan 

de zestien gekozen leden de diverse geledingen binnen de school vertegenwoordigen: 6 leden van 

het onderwijzend personeel, 2 leden door het onderwijsondersteunend personeel, 4 ouders en 4 

leerlingen. Het dagelijks bestuur in 2011: 

  

Naam  Functie 

Dhr. R. de Jong  Voorzitter (ouder) 

Mevr. G. van der Veen   Secretaris en lid (ouder) 

Vacature  Lid (personeel) 
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Naam  Functie 

Dhr. H. Hoek 

Dhr. H.A. Warmelink 
 

Voorzitter (ouder) tot en met okt. 2011 

A.i. voorzitter per nov. 2011 (personeelslid) 

Dhr. P. van Dijk   Voorzitter personeelsgeleding (personeelslid) 

Dhr. H.B. van Aurich   Secretaris (personeelslid) 

 

1.9 Organogram bestuur, management en medezeggenschap 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

  

Federatiebestuur  

Ezinge 

Toezichthouders  

 

directeur-bestuurder 

 

GMR / PO 

 

sectordirecteur PO 

 
sectordirecteur VO 

(rector) 

 

MR / VO 

 

directeuren / 

23 locaties 

 

 

conrectoren 

 

4 locaties 
 

teamvergadering  
per locatie 

 

MR per locatie *) 
 

teamvergadering per 
locatie 

DO PO 

     

    (L)MT 

 

 

BDO 

Adj. Sectordirecteur PO 
 

SDO 

VCPO 

 
PO      = primair onderwijs 
VO      = voortgezet onderwijs 

LMT    = leidinggevend managementteam 
SDO   = sectordirectie overleg 
DOPO = directeurenoverleg primair onderwijs 
BDO   = breed directie overleg 
MR     = medezeggenschapsraad (VO) 
GMR   = gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PO) 
 

VCPO  = Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs 
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1.10 Horizontale en verticale verantwoording  

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

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

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

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

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

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

signalen uit de omgeving op te pikken en hier op te acteren. Zowel intern als extern vindt hiermee 

een wisselwerking van beïnvloeding plaats.  

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

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

verantwoording naar de belanghebbenden vanuit de organisatie plaatsvindt. 

 

1.10.1 Interne belanghebbenden 

 

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

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

belanghebbenden: 

- Leerlingen    interne horizontale verantwoording 

- Personeel    interne horizontale verantwoording 

- Personeelsgeleding (G)MR interne horizontale verantwoording 

- Bestuur    interne verticale verantwoording 

 

Met de interne belanghebbenden wordt hoofdzakelijk gecommuniceerd door middel van 

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

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

hoofdzakelijk plaats door middel van vergaderingen met bijbehorende vergaderdocumenten. 

De website neemt een steeds prominentere rol in als communicatiemiddel. Als onderdeel van onze 

ICT infrastructuur wordt in 2012 de website van geheel Schoolbestuur L&E vernieuwd, zodat deze 

nadrukkelijker gaat functioneren als portaal voor alle belanghebbenden, zowel intern als extern. 

Daarnaast wordt een nieuwe huisstijl  ontwikkeld. Het gaat om een logo en huisstijl die kunnen 

dienen voor zowel de sector primair als voortgezet onderwijs (L&E - breed) en ook voor de beide 

sectoren afzonderlijk, waarbij herkenning blijft. 

 

1.10.2  Externe belanghebbenden 

 

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

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

prestaties die we leveren. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn: 

- Ouders/verzorgers  externe horizontale verantwoording 

- MR & GMR   externe horizontale verantwoording 

- Samenwerkingspartners externe horizontale verantwoording 

- Ministerie van OCW  externe verticale verantwoording 

- CFI    externe verticale verantwoording 

- Gemeente   externe verticale verantwoording 

 

De communicatie met en verantwoording naar de externe belanghebbenden vindt voornamelijk 

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

communicatiekanalen variëren van de website van de school tot schoolgidsen en 

publieksvriendelijke versies van het jaarverslag. Tevens vindt de verantwoording naar 

belanghebbendenorganen zoals de (G)MR plaats via vergaderingen en bijeenkomsten, net zoals dit 

het geval is bij de interne belanghebbenden.  
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Klachtrecht 

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

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

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

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

informatie over klachtenprocedure bij Schoolbestuur Lauwers & Eems wordt jaarlijks gepubliceerd 

via de schoolgids en is eveneens te vinden op de website. 

 

Het Hogeland College kent een Algemene Klachtenregeling en een Klachtenregeling ongewenste 

intimiteiten. De school is tevens aangesloten bij een Landelijke Bezwarencommissie. De 

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

 

1.11 Good Governance 

 

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

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

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

gescheiden. Essentieel daarbij is dat het college van toezichthouders onafhankelijk van de 

bestuurder zijn toezichthoudende functie uitoefent. De uitvoerende en toezichthoudende 

bestuurders werken in de praktijk als een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De 

statuten zijn aangepast, bijbehorende regelingen en procedures zijn opgesteld, evenals het rooster 

van aftreden. Met ingang van 1 januari 2011 zijn er zes toezichthoudende bestuursleden en vanaf 

1 januari 2012 zitten we op het beoogde aantal van vijf. De toezichthouders worden geschoold en 

begeleid in hun rol, taken en verantwoordelijkheden. 

 

1.12 In control statement (ICS) 

 

Kenmerkend voor governance codes is dat de leiding van de organisatie een uitspraak doet over de 

effectiviteit van de interne beheersing; dus over de mate waarin de organisatie in control is. 

Een ‘In Control Statement’ is de verantwoording door het Bestuur over de kwaliteit van de 

bedrijfsvoering en de interne beheersing van de processen. Mede vanwege de wisseling van de 

directeur-bestuurder is dit aandachtspunt doorgeschoven. Schoolbestuur L&E streeft ernaar in de 

toekomst te komen tot een In Control Statement (ICS) met als doel: 

• het afleggen van verantwoording, zowel intern als extern, over de kwaliteit van het interne 

beheersingsysteem; 

• het expliciet maken van de verantwoordelijkheden van  het management, waardoor 

belangen van belanghebbenden worden beschermd; 

• het  continu verbeteren van het interne beheersingsysteem ten behoeve van een effectieve 

en efficiënte realisatie van de doelstellingen van de organisatie. 
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1.13 Samenvatting jaarrekening 2011 

 

In het onderstaande overzicht is de balanspositie op 31 december 2010 en op 31 december 2011 

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

bijgevoegde jaarrekening.  

 

Activa (x € 1.000,-) 2011 2010 Passiva 2011 2010 

  € €   € € 

  

  

  

 

  

Vaste activa 
  

Eigen vermogen 
 

  

Materiële vaste activa 2.197 2.172 Algemene reserve 14.327 14.715 

Financiële vaste activa 4.521 4.963 Privaat 662 676 

  6.719 7.134   14.990 15.392 

  
  

  
 

  

Vlottende activa 
  

  
 

  

Vorderingen 1.546 1.132 Voorzieningen 888 755 

Liquide middelen 11.533 11.556 Langlopende schulden 14 29 

  13.079 12.689 Kortlopende schulden 3.906 3.649 

            

Totaal activa 19.797 19.823 Totaal passiva 19.797 19.823 

Tabel 1: Balanspositie Schoolbestuur L&E op 31 december 2010 en 2011 

 
Onderscheid publiek en privaat (voor 31-12-2005) 

Binnen het gedeelte van de algemene reserve die betrekking heeft op de sector Primair onderwijs 

van het schoolbestuur kan onderscheid worden gemaakt tussen publieke middelen en private 

middelen (rijksmiddelen tot 31-12-2005). Met dit onderscheid worden niet de private middelen 

bedoeld die op de balans staan onder private middelen.  

 

Deze private middelen op de balans betreffen middelen die door onder andere ouderraden zijn 

binnengehaald en waar deze ouderraden zeggenschap over hebben. Deze middelen vallen formeel 

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

aan de schooldirecteuren en of ouders. 

 

Het onderscheid dat in deze paragraaf wordt weergegeven heeft betrekking op de middelen die op 

31-12-2005 al binnen het Schoolbestuur voor de sector Primair Onderwijs aanwezig waren. Dit is 

de periode voor de start van de lumpsum. Financiële middelen die voor deze datum in het bezit 

waren van het Schoolbestuur mogen vrij worden besteed. Dit geldt niet voor de publieke middelen 

(rijksmiddelen) die zijn ontvangen na 31-12-2005. 

 

Voor de sector Voortgezet Onderwijs is deze splitsing niet noodzakelijk, aangezien hier een grotere 

vrijheid van de besteding van de middelen aanwezig is.  

 

  



Jaarverslag Schoolbestuur L&E 2011  

 

12 
 

Samenvattend exploitatieresultaat op bestuursniveau 

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

sector (inclusief financiële baten en lasten). Hierbij is de realisatie van 2010 eveneens opgenomen. 

Voor een toelichting op de precieze cijfers wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening.  

 

Samenvatting bestuur Baten Lasten Realisatie Begroting Realisatie 

(incl. financiële baten en lasten) 2011 2011 2011 2011 2010 

(bedragen x € 1.000,-) € € € € € 

            

Primair Onderwijs 11.526 11.487 39 -195 18 

Voortgezet Onderwijs 9.559 9.893 -334 -416 -826 

Bestuur 39 507 -467 0 -9 

Financiën 465 91 374 315 536 

Private Middelen 500 513 -14 0 0 

            

Saldo exploitatie 22.089 22.491 -402 -296 -281 

Tabel 2: Exploitatieresultaat per sector 

 

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 weerstandsvermogen 

kan op twee verschillende manieren berekend worden.  

 

Het verschil tussen beide methodes betreft de materiële vaste activa (MVA) die in de ene 

berekening wel en de andere niet in mindering wordt gebracht op het eigen vermogen. Het 

weerstandsvermogen wordt berekend op basis van de formule: (eigen vermogen -/- MVA)/ totale 

baten. Het ministerie heeft voor het weerstandsvermogen een tweetal signaleringsgrenzen 

opgesteld (10% en 40%). In de onderstaande tabel zijn de signaleringsgrenzen weergegeven. De 

definitie van het weerstandsvermogen die hier gebruikt is: het eigen vermogen uitgedrukt in een 

percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone 

baten. 

 

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

risicovolle situatie 

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

goed, maar dat hoeft niet zo te zijn 

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

hoog zijn 

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

bevoegde gezagen VO, kenmerk VO/F/2007/2051) 

 

Het weerstandsvermogen van het Schoolbestuur L&E ultimo 2011 kan als volgt worden 

weergegeven: 

 

(bedragen x 
€ 1.000) 

Vermogen* 2011 Vermogen Baten Weerstands- 

31-12-2010 Resultaat 31-12-2011 2011 vermogen 

PO 5.348 39 5.387 11.526 46,7% 

VO 8.947 -334 8.613 9.559 90,1% 

Bestuur 421 -467 -46 39 n.v.t. 

Financiën 0 374 374 465 n.v.t. 

Privaat 676 -14 662 500 n.v.t. 

Totaal 15.392 -402 14.990 22.089 67,9% 

Tabel 4: Weerstandsvermogen L&E 
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* Vermogen op 31-12-2010 na resultaatbestemming Financiën 2010 

 

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

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

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

opvangen. Met name de nieuwbouw- en verbouwplannen van het Hogeland College hebben een 

grote invloed op de toekomstige onttrekkingen aan het vermogen. 

 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor drukt de mate uit waarin er efficiënt wordt gefinancierd. Een 

kapitalisatiefactor ver boven de bovengrens kan, volgens de Commissie Don, duiden op het niet of 

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

 

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

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

andere niet in mindering wordt gebracht op het totale kapitaal. De kapitalisatiefactor wordt 

berekend op basis van de formule: (balanstotaal -/- boekwaarde G&T) / totale baten. Ten aanzien 

van de kapitalisatiefactor hanteert het ministerie de volgende signaleringsgrenzen: 

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

60% (van groot naar klein bestuur); 

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

WO: geen grenzen aangegeven. Nader onderzoek is hiervoor noodzakelijk. 

 

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

geformuleerd. 

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

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

 

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

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

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

1. Materiële vaste activa (exclusief gebouwen en terreinen) 17,5% 

2. Bufferliquiditeit   5,0% 

3. Transactieliquiditeit  12,5% 

 

Vermeld dient te worden dat de Commissie Don heeft aangegeven dat het kengetal de komende 

jaren geëvalueerd moet worden, aangezien deze haar validiteit nog niet heeft bewezen in de 

onderwijssector. Als schoolbestuur hebben we daarom besloten om zowel de kapitalisatiefactor als 

het weerstandsvermogen te hanteren om zodoende 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.  
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In onderstaande tabel is de kapitalisatiefactor per sector en op totaal niveau weergegeven (per 31 

december 2011).  

 

(bedragen x    
€ 1.000) Totale kapitaal Gebouwen & Terreinen Totale baten Kapitalisatiefactor 

PO 7.543 0 11.526 65,4% 

VO 10.907 139 9.559 112,6% 

          

Totaal 19.797 513 22.089 87,3% 

Tabel 5: Weerstandsvermogen per sector en totaal per 31-12-2011 

 

De kapitalisatiefactor van zowel de sectoren als totaal Schoolbestuur L&E ligt boven de grens van 

grote besturen. Door de verwachte exploitatieresultaten voor de komende jaren 

(meerjarenbegroting 2012 t/m 2016) en de nieuw- en verbouwactiviteiten van de sector VO zal de 

kapitalisatiefactor op bestuursniveau in de komende jaren echter dalen richting 69% (op basis van 

de baten 2011). Inmiddels werken we mee aan een onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs 

(IvhO) bij besturen met een kapitalisatiefactor boven de signaleringsgrens. 
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2  Sector Primair Onderwijs 

 

In deze sectie van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het kalenderjaar 2011 van 

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

beleid en de financiën over 2011 aan bod. Eveneens zijn de risico’s voor de sector in beeld 

gebracht en is vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen binnen de sector Primair Onderwijs 

(PO).  

 

2.1 Koersplan 2009-2013 

 

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

en kwalitatief hoogstaand onderwijs met het doel kinderen maximale ontwikkelingskansen te 

bieden. Deze missie wordt gedragen binnen al onze scholen. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

en vernieuwende initiatieven te stimuleren en door een aantrekkelijke partner te zijn voor 

(potentiële) leerlingen en hun ouders. 

 

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

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

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

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

ondersteunende en voorwaardelijke ambities. Onderstaand is een beschrijving van de zeven 

ambities gegeven: 

 

1. Bij ons gaat het om elk kind 

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

vertrouwen in de wil van kinderen om zich te ontwikkelen. De behoeften van het zich 

ontwikkelende kind zijn uitgangspunt voor het handelen van onze leraren. 

 

2. Resultaten tellen 

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

leerlingresultaten voor taal, lezen en rekenen. 

 

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

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

in het Koersplan 2009-2013 vijf voorwaardelijke en ondersteunende ambities vastgesteld: 

 

3. Wij hebben oog voor iedereen 

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

autonomie, competentie en relatie. 
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4. Ons personeel inspireert 

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

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

terrein van effectieve instructie, klassenmanagement en betrokkenheid bij kinderen. 

 

5. Wij zijn ondernemend 

Onze schooldirecteuren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van het team waaraan zij 

leidinggeven. Zij zijn sterke onderwijskundige leiders en bewaken de onderwijskwaliteit. 

 

6. Ouders zijn onze partners 

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

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

 

7. Wij houden onze kwaliteit hoog 

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

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

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

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

In dit deel van het jaarverslag keert onderstaande schema terug als een rode draad.  

 

 
 

 

 
 

 

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal 
Betaalbaarheid, leefbaarheid, bereikbaarheid 
 

Onderwijs 
Gebruik en benutten talenten, kwaliteit, opbrengst gericht werken, taal en 

rekenen, sociale vaardigheden, leerlingenzorg 

Management & 
Besturing 

Efficiëntie, effectiviteit, onderwijskundig leiderschap, inrichting organisatie, 
onderwijsteams, planning en control, samenwerking 

Personeel 
Vakmanschap, professionalisering, gesprekkencyclus, strategische 
personeelsplanning 

Middelen 
ICT infrastructuur, energie, huisvesting, investeringen, exploitatie 
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2.2  Primair Proces 

 

 
 
 

 
 
 

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal  

Onderwijs  

Management & Besturing  

Personeel  

Middelen  

 

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

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

het Koersplan 2009-2013. In dit hoofdstuk ligt de focus op de ontwikkeling van het leerlingaantal, 

de opbrengsten en resultaten over 2011, kwaliteitszorg en waardering en tevredenheid.  

 

2.2.1 Ontwikkeling leerlingaantallen 

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

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

leerlingen. Eveneens is het leerlingaantal één van de belangrijkste bekostigingsvariabelen in de 

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

jaren beschreven. In de risico paragraaf (paragraaf 2.6.1) wordt de verwachte ontwikkeling in het 

leerlingaantal en de bijbehorende risico’s behandeld. 

 

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de jaren 2005 tot en met 

2011 opgenomen. Het leerlingaantal op 1 oktober 2011 (schooljaar 2011-2012) bedraagt in totaal 

2.038 (inclusief NBS De Sterren). Het leerlingaantal op 1 oktober 2011 is leidend voor de 

bekostiging voor schooljaar 2012-2013. In de tabel is eveneens de ontwikkeling van het 

leerlingaantal van NBS De Sterren opgenomen. 

 

Leerlingaantal op 1 oktober 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Onderbouw PO 1052 1060 1064 1038 1035 975 906 

Bovenbouw PO 1076 1063 1057 1053 1029 1059 1065 

Totaal L&E Primair Onderwijs 2128 2123 2121 2091 2064 2034 1971 

NBS De Sterren 99 97 84 72 73 71 67 

Totaal L&E (inclusief NBS De Sterren) 2227 2220 2205 2163 2137 2105 2038 

Tabel 6: Ontwikkeling leerlingaantal onderbouw en bovenbouw 2005 tot en met 2011 

 

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

totaal aantal leerlingen constant te houden. Een logisch gevolg van het dalend aantal (potentiële) 

leerlingen in ons voedingsgebied. 

 

In tabel 7 is de ontwikkeling van de gemiddelde schoolgrootte per 2005 gepresenteerd. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gemiddelde schoolgrootte 101 101 100 98 97 96 93 

Tabel 7: Ontwikkeling gemiddelde schoolgrootte (incl. NBS De Sterren) 
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Ook in deze cijfers is een dalende lijn te zien. De gemiddelde schoolgrootte is laag (93 leerlingen in 

2011) en ligt ruim onder de 145 leerlingen die in de bekostiging als grens wordt gezien van kleine 

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

en de onderwijskwaliteit. Om hier vroegtijdig op te anticiperen is Schoolbestuur L&E onder andere 

gestart met onderwijsteam De Marne en zetten we deze ontwikkeling voort (zie hoofdstuk 2.3.2). 

Richten we ons op de toekomst dan zien we het leerlingaantal sterk afnemen (zie tabel 23). Deze 

ontwikkeling zal invloed hebben op onze financiële situatie en op het onderwijs in onze scholen. 

Eveneens heeft deze ontwikkeling invloed op de discussie over de gewenste schoolgrootte, die we 

momenteel voeren. 

 

2.2.2 Ontwikkeling marktaandeel 

 

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

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

onderstaande tabel). Hierin is eveneens het leerlingaantal en het marktaandeel van het bijzonder 

onderwijs VCPO (Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen) en overig 

onderwijs opgenomen. 

 

Kengetallen op 1 oktober 2009 2010 2011 

Totaal aantal leerlingen L&E 2.137 2.105 2.038 

Totaal aantal leerlingen VCPO 1.229 1.226 1.202 

Totaal aantal leerlingen voedingsgebied 3.999 3.966 3.923 

        

Marktaandeel L&E in % 53% 53% 52% 

Marktaandeel VCPO in % 31% 31% 31% 

Marktaandeel overig in % 16% 16% 17% 

Totaal marktaandeel 100% 100% 100% 

Tabel 8:  Leerlingaantal en marktaandeel L&E over de periode 2009 t/m 2011 

 

Het marktaandeel van Schoolbestuur L&E bedraagt op 1 oktober 2009 53,4% en blijft in de jaren 

daarna vrijwel constant. In 2011 is een daling van het marktaandeel waar te nemen. Dit heeft te 

maken met het feit dat ons leerlingaantal op 1 oktober 2011 is gebaseerd op de werkelijke 

aantallen, terwijl het totaal aantal leerlingen in het voedingsgebied is geënt op een prognose. 

Zouden we voor 2011 het geprognosticeerde leerlingaantal nemen, dan bedraagt het marktaandeel 

53%. In 2012 wordt, in samenwerking met Het Hogeland College, een actieplan inzake markt- en 

onderwijsstrategie ontwikkeld. 

 

2.2.3 Ambities onderwijsresultaten 

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

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

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

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

technisch lezen;  

2. Elke school vergroot gericht de woordenschat van kinderen; 

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

lezen ten opzichte van de jaarlijks vastgestelde CITO-norm (zowel tussentijds als 

eindresultaten); 

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

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

25% hoger liggen dan de nulmeting. 
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In 2011 zijn deze doelen verder geconcretiseerd in einddoelen per kernvak. Tabel 9 geeft per 

kernvak de doelen, op basis van de CITO categorisering, weer. Zo streven we er bijvoorbeeld naar 

om in 2015 60% van de leerlingen op de DMT een score in de A of B categorie te hebben en 85% 

van de leerlingen in de A, B of C categorie. Met deze doelstellingen legt schoolbestuur L&E de lat 

hoger dan de inspectienormen. Wij zijn namelijk van mening dat het niet voldoende is om aan de 

minimumnormen van de inspectie te voldoen en dat van een professionele organisatie jaarlijks een 

aantoonbare verbetering verwacht mag worden. Per school zijn daarom schoolspecifieke 

resultaatafspraken gemaakt die verwoord zijn in het schooljaarplan en die tevens hun uitwerking 

hebben in de groepsplannen. Hierbij is het de doelstelling dat de tussentijdse resultaten per school 

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

einddoelen per kernvak. De focus zal dan liggen op het behouden van deze resultaten. In de 

ambitiegesprekken in 2011 zijn de hierboven genoemde ambitiedoelstellingen aan bod gekomen en 

vertaald naar de jaarplannen en groepsplannen. 

 

Kernvakken Doelen AB 
2015 

'09 - '10 '10 - '11 '11 - '12 '12 - '13 '13 - '14 '14 - '15 

Drie minuten toets 60% 46,06% 55,29%     

Taal voor kleuters 60% 79,83% 76,26%     

Woordenschat 60% 59,33% 62,79%     

Begrijpend Lezen 60% 56,09% 57,71%     

Rekenen voor kleuters 60% 73,70% 79,19%     

Rekenen 60% 67,24% 71,02%     

Spelling 60% 58,47% 61,77%     

        

Kernvakken Doelen 
ABC 2015 

'09 - '10 '10 - '11 '11 - '12 '12 - '13 '13 - '14 '14 - '15 

Drie minuten toets 85% 72,10% 80,10%     

Taal voor kleuters 85% 94,08% 92,47%     

Woordenschat 85% 82,30% 83,36%     

Begrijpend Lezen 85% 85,44% 84,14%     

Rekenen voor kleuters 85% 91,82% 94,11%     

Rekenen 85% 89,86% 94,25%     

Spelling 85% 86,68% 88,69%     

Tabel 9: Ontwikkeling resultaten per kernvak (midden- en eindscores zijn hierin verwerkt) 

 

Tabel 9 laat voor vrijwel alle kernvakken een positieve ontwikkeling zien, een prestatie waar we 

trots op zijn. Op het gebied van technisch en begrijpend lezen hebben we nog werk te doen. 

Middels het reeds ingezette kwaliteitsverbetertraject zetten we als schoolbestuur sterk in op deze 

beide kernvakken. Kanttekening bij bovenstaande resultaten is dat het resultaten betreffen van 

verschillende toetsen. Voor schooljaar 2011-2012 wordt door de scholen gebruik gemaakt van 

dezelfde toetsen, waardoor de resultaten vergelijkbaar zijn (zie hoofdstuk 2.2.6). Eveneens is het 

beeld iets vertekend omdat de resultaten jaargemiddelden betreffen en geen eindgemiddelde. De 

intentie is om in volgende overzichten de eindresultaten op te nemen. 

 

Cito scores 

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

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

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

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

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

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

maken scholen met elkaar te vergelijken.  
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landelijk gemiddelde 
zonder correctie 

Score L&E 
ongecorrigeerd 

landelijk gemiddelde 
correctie LG 

Score L&E 
gecorrigeerd LG 

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

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

2009 535 533,4 535,2 534,0 

Tabel 10:  Ontwikkeling CITO scores 

 

De scores van de L&E scholen liggen rond het landelijk gemiddelde. In het kader van het 

kwaliteitsverbetertraject zijn met de schooldirecteuren afspraken gemaakt over in te zetten acties 

in het schooljaar 2011-2012, mede om de CITO scores te verbeteren. 

 

Onderwijsinspectie 

Uit de onderzoeken van de onderwijsinspectie blijkt dat in 2011 vier scholen de inspectienorm niet 

hebben behaald. De overige achttien scholen vallen binnen het basistoezicht van de inspectie. De 

vier scholen hebben het predicaat ‘zwak’ van de onderwijsinspectie gekregen. Concreet betekent 

dit dat zij onder verscherpt toezicht van de inspectie staan. In nauwe samenwerking met de 

schooldirecteuren, de onderwijsinspectie, de sectordirectie en externe ondersteuning wordt 

getracht de kwaliteit van het onderwijs op de betreffende scholen te verhogen. Zo vindt 

begeleiding van personeel plaats, is er geschoold (o.a. op onderwijsvaardigheden, teamrollen en 

communicatie), is het Directe Instructie Model ingevoerd, wordt gebruik gemaakt van de 

datamuur, zijn nieuwe methodes ingevoerd, vindt inzet van extra formatie plaats en op een aantal 

scholen is zelfs de fysieke inrichting van de school gewijzigd. Eveneens is het Vervangingsfonds 

betrokken geweest bij de professionalisering van het personeel. Het doel is om voor 2012-2013 alle 

scholen onder het basisarrangement te laten vallen. Op een aantal andere scholen staat de 

kwaliteit ook onder druk. Hierop hebben we acties, zoals interne audits en scholing, op gezet. Met 

de ambities gesteld in tabel 9 willen we dat een aantal scholen zich richting excellente school 

ontwikkelen.  

 

2.2.4  Taal, rekenen en opbrengstgericht werken 

 

Om de kernambities en voorwaardelijke ambities, zoals omschreven in het Koersplan 2009-2013, 

te verwezenlijken is het van belang om te investeren in de taal, lezen en rekenen. Goed taal- lees- 

en rekenonderwijs vormt in onze optiek namelijk de basis van het cognitieve proces. Hierdoor 

worden de ontwikkelingskansen voor kinderen in het onderwijs en in de samenleving groter. Tabel 

11 geeft de ontwikkeling van deze basisvaardigheden weer. 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Technisch lezen per schooljaar 

Niveauwaarde 2,79 2,72 2,97 

Aantal leerlingen 1551 1642 1630 

  
   Begrijpend lezen per schooljaar       

Niveauwaarde 3,02 3,04 3,11 

Aantal leerlingen 1273 1480 1564 

  

   Rekenen en wiskunde per schooljaar       

Niveauwaarde 3,19 3,35 3,46 

Aantal leerlingen 1415 1555 1559 

 

 

Tabel 11: Gem. eindresultaten sector Primair Onderwijs per schooljaar (incl. NBS De Sterren) 

<        2 2         3 3         4 4         5 



Jaarverslag Primair Onderwijs L&E 2011  

 

21 
 

De gemiddelde eindresultaten zijn gescoord op basis van een 5-punts normering. De bijbehorende 

waardering is hierbij oplopend van < 2 tot 5: onvoldoende, matig, voldoende en goed. 

 

Taal 

Vanaf schooljaar 2008-2009 participeren wij in de taal en reken-pilots, welke zijn geïnitieerd vanuit 

het ministerie van OCW. Zeventien van onze scholen vormen onderdeel van de taalpilot. De 

taalpilot heeft het verbeteren van de taal/leesprestaties en het verhogen van de motivatie van 

kinderen op het gebied van taal ten doel. Tabel 11 toont een stijging in de resultaten op technisch 

en begrijpend lezen en onderstreept dat het gekozen speerpunt op taal terecht gekozen is. Het 

schoolbestuur investeert middels het kwaliteitsverbetertraject daarom ook fors op dit punt. 

 

Rekenen 

Vijf van onze scholen hebben geparticipeerd in de rekenpilot, welke inmiddels officieel is afrond. 

Naast de ambitie dat elke school 25% hogere opbrengsten op het terrein van rekenen (en 

wiskunde) ten opzichte van de nulmeting haalt, dient op elk van deze vijf scholen in 2011 de 

rekenresultaten met 15% verbeterd te zijn. Vergelijken we de rekenresultaten van schooljaar 

2010-2011 met schooljaar 2007-2008 dan kunnen we concluderen dat deze op alle scholen 

gestegen zijn. Twee van de vijf scholen hebben de rekenresultaten met meer dan 15% verbeterd. 

 

Op de helft van onze scholen is, op basis van het advies van een werkgroep, de methode voor 

rekenen vervangen. De nieuw gekozen methode is van goede kwaliteit en levert aantoonbaar 

betere resultaten (evidence based) dan de eerder gehanteerde methode. We verwachten dat met 

de invoering van de nieuwe methode de resultaten gaan stijgen. Door dezelfde methode in te 

voeren bevorderen we zowel de mogelijkheden tot interne mobiliteit als het verkrijgen van 

vergelijkbare gegevens over alle scholen, hierbij wel rekening houdend met het onderwijskundig 

concept van de school. Voor taal gaan we eveneens na welke evidence based methode we 

schoolbreed gaan hanteren. 

 

Opbrengstgericht werken 

Om de leerlingen zo goed mogelijk gebruik te laten maken van hun talenten wordt binnen ons 

schoolbestuur hoog ingezet op opbrengstgericht werken. Hoe meer mogelijkheden onze leerlingen 

namelijk hebben of krijgen, hoe beter zij zich kunnen ontwikkelen. 

 

In 2011 hebben we ons meer gericht op opbrengstgericht werken in de klas door resultaten op 

leerling- en groepsniveau inzichtelijk te maken, deze te analyseren en vervolgacties hierop in te 

zetten (vernieuwen methodes, scholing, coaching op het gebied van communicatie en lesgeven). 

We volgen hierbij het pad van de plan-do-check-act cyclus.  

 

Tijdens teambesprekingen wordt er gewerkt met een datamuur op leerling- en groepsniveau. 

Hierdoor wordt onder andere gezorgd voor verbinding tussen de schooljaren; de warme 

overdracht. Het teamoverleg, de jaarlijkse L&E dag en het directeurenoverleg zijn momenten 

waarin de resultaten ter sprake komen. Op de L&E dag werd ook in 2011 aandacht besteed aan het 

opbrengstgericht werken.  

 

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

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

zin houdt in onze optiek niet alleen de cognitieve ontwikkeling in, maar juist ook de ontwikkelings-

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

de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen hebben we in 2011 het instrument Zien 

aangeschaft. De invoering van dit instrument heeft vertraging opgelopen, omdat deze specifieke 

scholing vereist. Deze scholing vindt plaats in maart 2012. Per schooljaar 2012-2013 werkt elke 

school met het instrument Zien.  
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2.2.5  Doorstroom naar voortgezet onderwijs 

 

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

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

vraag of leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat verwacht mag worden op 

grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. Dit zijn elementen waar op 

schoolniveau door leerkrachten de adviezen voor leerlingen worden gebaseerd. In tabel 12 is de 

ontwikkeling in de definitieve keuzes voor vervolgonderwijs per onderwijssoort weergegeven. Het 

betreffen alleen de leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. 

 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

in % in % in % in % in % 

Vmbo 68 78 76 62 69 25% 30% 30% 25% 29% 

Vmbo tl (mavo) 75 69 76 65 48 28% 27% 30% 26% 20% 

Havo VWO, 
(Gymnasium en 
Atheneum) 128 111 101 120 121 47% 43% 40% 49% 51% 

Totaal 271 258 253 247 238 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 12:  Ontwikkeling doorstroming naar het voortgezet onderwijs 2007-2010 

 

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

2007 is verhoudingsgewijs een daling in deze doorstroom waar te nemen, waarna het zich weer 

herstelt in 2010. De doorstroom percentages zijn redelijk conform de landelijke doorstroom 

percentages (zie tabel 13). Vergelijkende cijfers voor schooljaar 2010-2011 zijn nog niet 

beschikbaar.  

 

  

2007 2008 2009 2010 

in % in % in % In % 

Vmbo 29% 28% 27%  

Vmbo tl (mavo) 29% 29% 29%  

Havo VWO, (Gymnasium en Atheneum) 42% 43% 44% 
 

Totaal 100% 100% 100%  

Tabel 13: Landelijke ontwikkeling doorstroming naar het voortgezet onderwijs volgens de 

adviesbevraging van de inspectie (bron: De staat van het onderwijs: 

onderwijsverslag 2009/2010, april 2011) 

 

2.2.6 Toetsen 

 

In 2011 is op de scholen gewerkt aan de invoering van toetsen en formats op leerlingniveau die 

aansluiten bij het Handboek Kwaliteitszorg en de daarin opgenomen toetskalender. Met de 

toetskalender hebben we ten doel om op hetzelfde moment te toetsen en om dezelfde inhoud te 

toetsen zodat we vergelijkbare gegevens kunnen verzamelen. Op basis van deze vergelijkbare 

gegevens over de scholen voeren we resultaatgerichte gesprekken. 

De toetsen zijn in 2011 volgens de toetskalender afgenomen en de resultaten zijn verwerkt in 

ParnasSys.  

 

Op elke school wordt de NIO toets uitgevoerd (Nederlandse Intelligentietest voor 

Onderwijsniveau). De NIO is een intelligentietest die is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij een 

juiste keuze van het niveau van (vervolg)onderwijs van leerlingen. Door deze toets meten we de 

potentie van leerlingen en kunnen we nagaan of wijzelf maximaal hebben bijgedragen aan de 

ontwikkeling van het kind. Eveneens worden de vaardigheidscores van leerlingen gemeten om na 

te gaan in hoeverre verbetering bij de leerling op kan treden. Deze laatste ontwikkeling is niet 

direct meetbaar, maar kunnen we indirect op termijn terug zien in de resultaten van de leerlingen.  
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2.2.7  Waardering en tevredenheid 

 

In 2010 is een instrument aangeschaft om de waardering en tevredenheid van ouders, leerlingen 

en het personeel te kunnen meten. In 2011 zijn, op basis van dit instrument, de 

tevredenheidonderzoeken op alle scholen uitgevoerd. De analyse van de resultaten staat voor 2012 

op het programma.  

 

Op hoofdlijnen kan op dit moment gesteld worden dat, ten opzichte van de benchmark groep, de 

ouders schoolbestuur L&E positief beoordelen, met name op het gebied van huisvesting en 

veiligheid.  

Ontwikkelpunten die uit het tevredenheidonderzoek van de leerlingen naar voren komen zijn het 

werken met de computer, de aanwezigheid van ICT materiaal, feedback van de leerkracht richting 

de leerling en de aandacht voor politiek en milieu binnen het onderwijsaanbod. 

Sterke punten die naar voren komen uit het tevredenheidonderzoek van het personeel ten opzichte 

van de benchmark zijn de aanwezigheid van de orthotheek, veiligheid in het pedagogisch klimaat, 

de huisvesting en de informatievoorziening. Het personeel geeft eveneens aan dat, ten opzichte 

van de benchmark, verbeteringen nodig zijn in de aanwezigheid van computers en ICT apparatuur. 

 

Aan de hand van de definitieve analyse worden schoolspecifieke actieplannen opgesteld om er voor 

te zorgen dat de tevredenheid van de diverse geledingen gewaarborgd en verbeterd wordt. Om de 

systematische kwaliteitszorg binnen de gehele organisatie sterker neer te zetten heeft de 

sectordirectie in 2011 besloten het tevredenheidonderzoek tweejaarlijks af te nemen in plaats van 

in een vierjarige cyclus. 

 

2.2.8 Schoolplan 

 

In 2011 hebben alle scholen het schoolplan 2011-2015 opgesteld. Hierin hebben alle scholen hun 

positie bepaald en aangegeven waar zij naar toe willen (schoolontwikkeling), waarbij rekening is 

gehouden met het overkoepelende bovenschoolse beleid. De functie van het schoolplan is voor 

onze scholen meerledig:  

- Intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas); 

- Verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording); 

- Ondernemingsplan (sturen op doelen, middelen en mensen voor de middellange termijn); 

- Kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg). 

 

Vanuit de schoolplannen wordt jaarlijks het schooljaarplan opgesteld. Hierin heeft elke school een 

relatieve vrijheid in de plannen die zij willen uitvoeren en heeft elke school haar eigen 

onderwijsconcept.  

 

2.2.9  Kwaliteitszorg 

 

In 2011 is de kwaliteitszorg geformaliseerd in het vastgestelde kwaliteitshandboek, die geldt voor 

alle scholen van de sector Primair Onderwijs L&E. Dit kwaliteitshandboek is een dynamisch 

document en wordt doorontwikkeld in 2012. 

 

Om grip en zicht te houden op de kwaliteit van onze organisatie en om een impuls te geven aan 

deze kwaliteit hebben per schooljaar 2011-2012 interne audits plaatsgevonden. Een interne audit 

wordt gehouden wanneer signalen op de school aanleiding daartoe geven. In 2011 is bij twee 

scholen een interne audit uitgevoerd. Deze interne audit bestaat uit een documentenonderzoek, 

een klassenbezoek, beoordeling van de groepsplannen en is diepgaander dan het onderzoek van de 

inspectie. Tijdens de klassenbezoeken wordt gebruik gemaakt van een ontwikkelde kijkwijzer. In 

eerste instantie was het uitgangspunt om twee scholen per jaar te auditeren.  



Jaarverslag Primair Onderwijs L&E 2011  

 

24 
 

Om grip op de kwaliteit te krijgen en om sterk in te zetten op het kwaliteitsverbetertraject hebben 

we besloten om bij alle scholen een interne audit uit te voeren. Deze zullen plaatsvinden in 2012. 

 

Op basis van de uitkomsten van de audits en de signalen die hierbij worden opgevangen, wordt, 

(evidence based) scholing ‘on the job’ ingezet. Vervolgens wordt na een aantal maanden weer een 

klassenbezoek gehouden om na te gaan of de scholing effect heeft gehad. Vervolgens wordt 

gekeken of aanvullende acties nog nodig zijn. Ook hier volgen we de systematiek van de plan-do-

check-act cyclus. 

 
In 2011 is de gesprekkencyclus tussen de sectordirectie en de schooldirecteuren gestart, waarbij 

de focus met name lag op onderwijs en opbrengsten. Elke schooldirecteur heeft op zijn beurt met 

elke leerkracht een doelstellingengesprek gehad voor schooljaar 2011-2012. Hierin is besproken 

waar de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht op gericht is, welke ontwikkeling de klas moet 

doormaken en welke doelstellingen voor elke leerling gesteld kunnen worden. Verder zijn 

voortgangsgesprekken gehouden met leerkrachten, waaruit ook de vraag naar scholing aan bod 

komt. Op basis van deze vraag wordt ook het scholingsprogramma ingezet.  

 

Onderdeel van de kwaliteitszorg is eveneens het communiceren van de leerresultaten van de 

leerlingen naar hun ouders/verzorgers. Eén van de doelstellingen voor 2011 was het ontwikkelen 

van een uniform format waarmee de ouders geïnformeerd konden worden over de leerresultaten 

van hun kind(eren). Dit format is in 2011 niet ontwikkeld, omdat we het voornemen hebben om 

een ouderportaal in ParnasSys in te richten, waarin ouders de resultaten van hun kind(eren) 

kunnen volgen. 

 

Bovenstaande vormt een belangrijk onderdeel van onze algehele kwaliteitszorg. In onderstaande 

figuur is het dynamische proces van kwaliteitszorg schematisch weergegeven. Het betreft hier een 

versimpelde versie van onze lijnorganisatie. 

  



Jaarverslag Primair Onderwijs L&E 2011  

 

25 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 1:  Proces kwaliteitszorg binnen onze lijnorganisatie (versimpelde versie) 
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2.3  Management en besturing 

 

 
 
 

 
 
 

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal  

Onderwijs  

Management & Besturing  

Personeel  

Middelen  

 

De scholen binnen de sector Primair Onderwijs worden in de dagelijkse praktijk aangestuurd door 

een (meerscholige) directeur. De sector als geheel valt onder de verantwoordelijkheid van de 

sectordirecteur Primair Onderwijs. Met name op schoolniveau zijn ontwikkelingen gaande om de 

directiestructuur te veranderen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de garantie van de kwaliteit 

en betaalbaarheid van het onderwijs in onze scholen. 

 

2.3.1  Inrichting organisatiestructuur 

 

Het uitgangspunt van de bovenschoolse structuur is het streven naar een efficiënte, effectieve en 

krachtige bureau-organisatie. De organisatorische administratieve inbedding van onze 

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

de onderwijsinspectie het schoolbestuur aanspreekt op haar onderwijskwaliteit en door de huidige 

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

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

richtinggevend onderwijskundig - en financieel beleid en de uitvoering en kwaliteitsbewaking 

hiervan. Op deze wijze wordt getracht de scholen zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve 

lasten. Hierbij hebben we uitgesproken dat de schooldirecteur wordt gezien als de onderwijskundig 

leider. 

 

In 2011 is de nieuwe sectordirecteur Primair Onderwijs benoemd. Zij geeft samen met de adjunct-

sectordirecteur leiding aan de scholenorganisatie. Zij worden daarbij ondersteund door 

medewerkers op het gebied van financiën, personeelszaken, secretariële zaken, administratieve 

zaken en eventueel (adhoc) andere ondersteuning. Het stafbureau is hiermee eveneens faciliterend 

aan de scholen. 

 

Van de totale formatie op peildatum 31 december 2011, 145,47 fte (inclusief NBS de Sterren) is 

11,62 fte directie. Onder deze categorie vallen de schooldirecteuren en het bovenschoolse 

management van L&E sector Primair Onderwijs. Het percentage directie ten opzichte van het totale 

personeelsbestand van L&E Primair Onderwijs (7,98 %) is lager dan het landelijke percentage over 

schooljaar 2010-2011 (8,55%) (bron: www.onderwijsincijfers.nl). Naar verwachting zal het directie 

percentage van L&E lager worden vanwege de ontwikkeling naar onderwijsteams. Het 

bestuursbureau heeft een omvang van 4,55 fte. Op basis van het totale personeelsbestand op 31 

december 2011 is dit 3,13% (inclusief NBS de Sterren). 

 

  

http://www.onderwijsincijfers.nl/
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2.3.2  Scholen en het onderwijsteam 

 

In het verleden bestond scholenorganisatie L&E uit verschillende afzonderlijke (kleine) 

schoollocaties in een plattelandssituatie. Vanwege de druk op de kwaliteit en het voortbestaan van 

ons onderwijs door o.a. de krimp van de bevolking in ons gebied is in 2009 gestart met de pilot 

‘Onderwijsteam De Marne’. Onder het onderwijsteam vallen momenteel vijf scholen (Lydinge, Solte 

Campe, Akkerwinde, Mandegoud en De Getijden). Het onderwijsteam bestaat uit een groep 

professionele leerkrachten met een directeur die het onderwijs en de onderwijsorganisatie verzorgt 

voor meerdere scholen. Daarmee is de basis van onze schoolorganisatiestructuur niet langer meer 

de fysieke school, maar het schooloverstijgende onderwijsteam. Uit de evaluatie van de pilot in 

2010 bleek dat het concept onderwijsteam een succes is. De ouders zijn tevreden, de scholen 

draaien goed, er is ruim twee fte meer formatie voor handen in de klas, en de teamleden 

ontwikkelen hun professionaliteit door de nauwe samenwerking met elkaar. 

 

In 2011 is besloten om het onderwijsteam De Marne definitief door te zetten. In 2011 heeft 

eveneens bezinning plaats gevonden over het vervolg van het ontwikkelingsmodel Onderwijsteam 

binnen de totale L&E organisatie. Doelstelling is dat elke school wordt  opgenomen in één van de 

onderwijsteams. De basis voor de uiteindelijke indeling van de onderwijsteams is de discussie over 

de gewenste schoolgrootte, de kwaliteit van het onderwijs, de geografische ligging van de scholen, 

de leerlingprognoses, de samenwerkingsmogelijkheden met andere besturen, ontwikkelingskansen 

etc. De vorming van de onderwijsteams is een geleidelijk proces dat over een aantal jaren gereed 

moet zijn. De ontwikkeling naar onderwijsteams heeft consequenties voor de inrichting van onze 

organisatie. De beleidskeuzes die hiermee samen hangen worden in 2012 genomen. 

 

In 2011 zijn reeds stappen gezet die bijdragen aan deze organisatieontwikkeling. Zo is het 

functiebouwwerk onderwijsteams opgesteld (zie hoofdstuk 2.4.7), hebben we uitspraken gedaan 

over de inrichting van onze ICT infrastructuur en hebben we de discussie gevoerd over de 

gewenste schoolgrootte. 

 

2.3.3 Planning en control 

 

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

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

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

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

kwaliteitszorgsysteem en de opbrengstgerichte manier van werken binnen onze organisatie.  

 

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

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

management rapportages, het jaarverslag met de jaarrekening, de uitputtingsoverzichten en de 

groepsjaarplannen. Al deze instrumenten hebben onderlinge samenhang. In 2012 wordt de 

samenhang Schoolbestuur L&E breed versterkt door de bedrijfsprocessen te optimaliseren. De 

geoptimaliseerde bedrijfsprocessen worden vastgelegd in het handboek onderwijs ondersteunende 

organisatie. 

 

2.3.4 Inrichting zorgstructuur 

 

Binnen onze leerlingenzorg gaan we te maken krijgen met Passend Onderwijs. Passend Onderwijs 

betekent dat voor elk kind een passend onderwijsaanbod wordt geboden. Onder andere vanwege 

deze verplichting hebben we in 2011 ons onderwijs ondersteuningsprofiel vastgesteld.  
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De zorgroute hebben we in 2011 eveneens vastgesteld. De nadere uitwerking van de zorgroute 

vindt plaats in 2012. Elke school heeft een schoolspecifiek zorgprofiel, welke jaarlijks aan de 

medezeggenschapsraad wordt voorgelegd en vervolgens wordt opgenomen in de schoolgids van de 

school. In het zorgprofiel staat beschreven welk passend onderwijszorg-arrangement elke school 

kan bieden. In 2012 wordt de bandbreedte van de zorg vastgesteld in een nieuw zorgprofiel. In 

2011 hebben we de beleidsuitspraak gedaan dat elke school gaat participeren in één van de 

onderwijsteams die we in de komende jaren gaan formeren (zie hoofdstuk 2.3.2). Ieder 

onderwijsteam heeft een zorgprofiel waarin helder beschreven staat welke zorg er binnen het 

totale aanbod van de scholen van het onderwijsteam wordt aangeboden. Op sector niveau 

omschrijven we het zorgprofiel als de optelsom van het zorgprofiel van de onderwijsteams. In 2012 

vindt een oriëntatie plaats op de mogelijkheid van specialisatie in het zorgaanbod op een 

school/aantal scholen.  

 

Daarnaast maken we als schoolbestuur deel uit van een samenwerkingsverband WSNS. Waar de 

zorgvraag het L&E aanbod overstijgt kan teruggevallen worden op expertise van het 

samenwerkingsverband. In 2012 zal dit samenwerkingsverband van WSNS opgaan in het nieuwe 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO. 

 

2.3.5  Samenwerking 

 

De ontwikkeling van het leerlingaantal en de druk op de financiën, die zichtbaar is in de 

meerjarenbegroting 2012 t/m 2016, maken duidelijk dat de huidige organisatiestructuur van L&E 

niet te handhaven is. Eind 2011 is daarom gestart met de herbezinning op (de inrichting) van onze 

organisatie en het te voeren beleid. De eerste stappen zijn reeds gezet door het zoeken naar 

samenwerkingsmogelijkheden met andere schoolbesturen en het voortzetten van het concept 

onderwijsteams. Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen prefereren wij de samenwerking met 

andere schoolbesturen. Door samenwerking met andere partijen kunnen de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor onze leerlingen vergroot worden en kan de kwaliteit van het 

onderwijs en onze organisatie verbeterd worden. 

 

Eén voorbeeld van samenwerking is het sleutelexperiment in Wehe den Hoorn tussen de Weerborg 

en de Katholieke basisschool Sint Jozef dat in 2011 is gestart. Met dit unieke experiment worden, 

in samenwerking met het ministerie van OC&W, de mogelijkheden onderzocht om vergaande 

samenwerking te hebben met een ander schoolbestuur zonder dat dit ten koste gaat van de 

identiteit en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van beide besturen. Het onderwijs wordt hierbij 

samengevoegd in één schoolgebouw met aandacht voor beide identiteiten. Wellicht dat dit 

experiment uiteindelijk een oplossing biedt voor andere L&E scholen die in dezelfde situatie 

verkeren. Inmiddels zijn wij met het ministerie in gesprek over het experiment. 

 

Sinds 2010 participeert schoolbestuur L&E in het experiment ‘geïntegreerde kindvoorziening’. Dit 

experiment beoogt te onderzoeken hoe het onderwijs in Noord-Groningen in de toekomst 

kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar blijft, ook bij een dalend aantal 0 tot 12 jarigen. Het 

experiment maakt deel uit van het Interbestuurlijk en Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling en is 

een samenwerking tussen gemeenten, schoolbesturen, kinderopvang en de provincie Groningen. 

Onderdeel van het experiment waren de pilots in de Marne en in Loppersum. Het resultaat van de 

pilots is een adviesrapport over hoe een geïntegreerde kindvoorziening er uit kan komen te zien. 

Op basis van dit rapport vindt verder overleg plaats met andere schoolbesturen, gemeentes en 

kindvoorzieningen als de peuterspeelzaal.  

 

Met schoolbestuur Marenland vindt uitwisseling van expertise plaats. De medewerker van 

Marenland met huisvesting in de portefeuille is op tijdelijke basis één dag per week tot begin 2012 

werkzaam op het bestuursbureau.  
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Op deze wijze worden ervaringen uitgewisseld en wordt de kennis op het gebied van huisvesting 

binnen de sector vergroot. Daarnaast is één van onze directeuren betrokken in de kwaliteitsaudit 

van Marenland. 

  

Samenwerking met het Het Hogeland College is in 2011 nieuw leven ingeblazen en vindt zoveel 

mogelijk plaats. Overleg vindt plaats over een makkelijke doorstroom van het PO naar het HHC en 

het optimaal gebruik maken van elkaars expertise. In 2011 is afgesproken dat de leerkrachten van 

groep 8 en de schooldirecteuren minimaal één keer per jaar het HHC bezoeken, waarbij elk jaar 

een thema wordt besproken. De jaarlijkse gezamenlijke L&E studiedag draagt eveneens bij aan de 

verbinding en het zien van gewin van de samenwerking tussen het HHC en de sector Primair 

Onderwijs. In 2011 is het LMT overleg tussen de sectordirectie PO, de sectordirectie VO en de 

bestuurder structureel opgepakt. 
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2.4 Personeelsmanagement  

 

 
 
 

 
 
 

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal  

Onderwijs  

Management & Besturing  

Personeel  

Middelen  

 

Onze medewerkers zijn één van de belangrijkste succesfactoren om onze kernambities na te 

streven en ze te verwezenlijken. Hierbij is continue ontwikkeling van kennis, vaardigheden en 

attitude noodzakelijk. Met deze continue aantoonbare verbetering van de eigen prestatie wordt een 

professional gekenmerkt. Om de kwaliteit van het personeel te verbeteren en waarborgen en om 

een goed integraal personeelsbeleid te continueren hebben we in het jaarplan 2011 een aantal 

doelstellingen en activiteiten geformuleerd. In onderstaande paragrafen zijn de resultaten van deze 

doelstellingen en activiteiten opgenomen. Tevens wordt aandacht besteed aan de samenstelling 

van het personeelsbestand. 

 

2.4.1 Professionalisering 

 

Om de gestelde doelen op de kernvakken in 2015 te kunnen realiseren (zie hoofdstuk 2.2.3) is het 

hebben van een professionele onderwijsgemeenschap noodzakelijk. In 2011 hebben we daarom 

het visiedocument ‘Professionalisering Visie en aanpak 2011-2015’ opgesteld om de koers te 

beschrijven om deze professionele onderwijsgemeenschap te bewerkstelligen. In de aanpak wordt 

niet alleen gefocust op de inhoudelijke deskundigheid van onze medewerkers, maar ook op de 

opbrengstgerichte instelling en het gedrag van de medewerkers. 

 

Zoals in hoofdstuk 2.2.9 beschreven, heeft elke leerkracht in 2011 een doelstellingengesprek 

gevoerd. Op basis van dit gesprek en op de uitkomsten van de jaarlijkse L&E dag is scholing voor 

de leerkrachten opgezet. Deze scholing vindt plaats in 2012. De scholing vindt zoveel mogelijk ‘on 

the job’ plaats. Mede n.a.v. de constatering van de onderwijsinspectie dat leerkrachten bij L&E in 

veel gevallen beschikken over de kennis, maar dat zij deze nog in onvoldoende mate toepassen in 

de dagelijkse praktijk. Door zowel individueel als in teamverband binnen de school te leren met 

behulp van een trainer, wordt het didactisch handelen van een leerkracht verhoudingsgewijs beter 

dan met scholing buiten de werkplek. Door een externe beoordelaar wordt uiteindelijk de 

voortgang van alle leerkrachten gemonitord en geëvalueerd. Aan de hand van een kijkwijzer 

vinden eveneens klassenbezoeken plaats door de IB’ers en de schooldirecteuren. Hierbij heeft een 

IB’er meldingsplicht aan de schooldirecteur, terwijl de schooldirecteur een controlerende functie 

heeft.  

 

In 2011 heeft een zestal locatiecoördinatoren een zevendaagse basistraining gevolgd. Doelen van 

deze opleiding waren; persoonlijke groei, groei in professionele cultuur, inzicht in de rol van 

locatiecoördinator, kennis en vaardigheden vergroten, kunnen nemen van verantwoordelijkheid en 

praktische toepassing op de eigen school. Alle schooldirecteuren hebben in 2011 eveneens een 

meerdaagse cursus gevolgd. Deze cursus was gericht op (opbrengstgericht) leiderschap. 

 
  



Jaarverslag Primair Onderwijs L&E 2011  

 

31 
 

2.4.2 Gesprekkencyclus 

 

De professionaliseringsslag genoemd in het voorgaande hoofdstuk wordt ondersteund en 

bewerkstelligd door het systematisch uitvoeren van de gesprekkencyclus. In 2011 is de 

gesprekkencyclus formeel vastgesteld en is deze van toepassing in alle niveaus van de organisatie 

(zie figuur 1). Nieuw in de gesprekkencyclus is het bovenschoolse beleid dat hierop geformuleerd 

is, de gesprekken op schoolniveau werden altijd al gevoerd. In de gesprekkencyclus zijn de 

beoordelingsgesprekken geformaliseerd en wordt gebruik gemaakt van het PI- educatie instrument 

‘Rondvraag’ (360 graden feedback). In de gesprekkencyclus wordt een verbinding gelegd tussen de 

missie en strategische doelen van L&E en de bijdrage en ontwikkelingswensen van de individuele 

medewerker. De regeling gesprekkencyclus heeft geen vrijblijvend karakter en beschrijft daarom 

de rechten en de plichten van zowel de medewerker als de leidinggevende. In 2012 wordt 

uitvoering gegeven aan de gesprekken in de cyclus. 

 

2.4.3  Convenant LeerKracht van Nederland 

 

Met het Convenant LeerKracht van Nederland wil de overheid het lerarenberoep versterken, de 

professionaliteit in de schoolorganisatie verhogen, betere salariëring voor onderwijzend personeel 

bewerkstelligen en de werkdruk verlagen. Eén van de consequenties uit het Convenant is de 

functiemix en de daarbij behorende doelstellingen zoals opgenomen in de CAO PO (zie tabel 14). 

 

 Doelstelling per 1 aug. 2011 2012 2013 2014 

Schaal LA 81% 73% 65% 54% 

Schaal LB 19% 27% 35% 46% 

Tabel 14: Doelstellingen op bestuursniveau conform CAO PO 

 

De doelstelling van 19% van het lerarenbestand in de LB schaal per 1 augustus 2011 is niet 

gerealiseerd. De sectordirectie is namelijk van mening dat de functiemix beleidsrijk ingevoerd dient 

te worden en dat het verplichte tempo van invoering niet strookt met de snel opeenvolgende 

ontwikkelingen binnen de L&E organisatie. Met de GMR is daarom afgesproken om binnen 

schoolbestuur L&E een eigen tempo te hanteren. Het is de bedoeling om per 1 augustus 2012 te 

voldoen aan de doelstelling vanuit de CAO PO. Ook bij de invoering van de functiemix speelt de 

formering van onderwijsteams een belangrijke rol. 

 

2.4.4 Personeelssamenstelling 

 

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

Onderwijs opgenomen (exclusief vervangingen en inclusief bruto factoren). De opgenomen cijfers 

wijken af van de voorgaande jaren. Reden hiervoor is dat in de onderstaande cijfers de 

werktijdfactoren van de vervangingen er uit zijn gefilterd, zodat een beter beeld van het 

personeelsbestand ontstaat. In de tabellen is eveneens een verdeling naar geslacht en naar 

functiecategorie gemaakt over de afgelopen jaren. Tevens is in tabel 17 het aantal leerlingen per 

fulltime-equivalent (fte) functiecategorie opgenomen om de ontwikkeling van het aantal fte te 

verduidelijken. In de tabellen is zowel personeel in vaste dienst als personeel met een tijdelijke 

aanstelling opgenomen. De peildatum van de weergegeven kengetallen is 31 december. In de 

personele getallen van de schooldirectie is de inzet van de schooldirecteur van NBS de Sterren niet 

meegenomen. Deze schooldirecteur staat op de loonlijst van sector Primair Onderwijs, maar wordt 

voor de helft van de loonkosten en formatie (0,5 fte) verantwoord in de jaarrekening van 

Schoolbestuur L&E Uithuizermeeden en Godlinze. Vanaf het schooljaar 2009-2010 is deze directeur 

namelijk vanuit Schoolbestuur L&E verantwoordelijk voor NBS de Sterren. 
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  31-dec-06 31-dec-07 31-dec-08 31-dec-09 31-dec-10 31-dec-11 

DIR 20,38 15,47 16,47 15,97 11,89 11,12 

OP 125,85 131,45 127,17 126,16 123,57 122,45 

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

Totaal 152,13 152,50 149,66 148,15 140,69 140,12 

Tabel 15:  Ontwikkeling formatie 2006-2011 per functiecategorie (peildatum 31 december) 

 

Tabel 15 laat op totaal niveau jaarlijks een daling in de formatieve inzet zien, met een stabilisatie 

op peildatum 31 december 2011. In de directieformatie is de ontwikkeling van meerscholige 

directeuren en de pilot onderwijsteam waar te nemen.  

 

Leeftijd Mannen Vrouwen 
Totaal 
2011 

Totaal 
2010 

Totaal 
2009  % 2011  % 2010  % 2009 

0   -  24 0,00 1,69 1,69 2,82 2,42 1% 2% 2% 

25 -  34 7,68 21,92 29,60 29,58 30,65 21% 21% 21% 

35 -  44 0,85 22,02 22,87 25,10 25,94 16% 18% 18% 

45 -  54 6,07 37,26 43,33 45,39 53,22 31% 32% 36% 

55 -  59 12,18 22,86 35,03 28,89 25,38 25% 21% 17% 

> 60  2,69 4,90 7,58 8,90 10,53 5% 6% 7% 

Totaal 29,47 110,65 140,12 140,69 148,15 100% 100% 100% 

Tabel 16:  Overzicht formatie per leeftijd en geslacht (peildatum 31 december) 

 

Uit tabel 16 blijkt dat zo’n 61% van het personeelsbestand ouder is dan 45 jaar. Drie zaken 

springen in het oog bij de huidige opbouw van het personeelsbestand. Ten eerste kan deze opbouw 

leiden tot een stijging van de kosten voor het opnemen van BAPO-verlof. Ten tweede is het 

mogelijk dat een verouderend personeelsbestand kan leiden tot verhoogd ziekteverzuim. Ten derde 

heeft deze opbouw als voordeel dat een terugloop in het leerlingenaantal (zie tabel 6) en de 

daardoor afnemende beschikbare formatie deels opgevangen kan worden door het natuurlijk 

verloop dat ontstaat (zie tabel 18). 

 

Ratio’s per LL 31-dec-06 31-dec-07 31-dec-08 31-dec-09 31-dec-10 31-dec-11 

DIR 101,25 133,43 125,33 129,25 173,65 185,69 

OP 16,40 15,70 16,23 16,36 16,70 16,86 

OOP 349,90 370,08 343,36 343,36 394,79 315,11 

Tabel 17:  Ontwikkeling ratio aantal leerlingen per functiecategorie (peildatum 31 december) 

 

Het aantal leerlingen per fte OP fluctueert tussen de 15,7 en 16,86. Vanaf 2009 is een sterke 

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

van meerscholige directeuren. 

 

2.4.5 Verwachte uitstroom in de komende vijf jaren in aantallen fte 

 

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

verloop is in tabel 18 de verwachte uitstroom in de komende vijf jaren opgenomen. Hierin is een 

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

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

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

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

Van personeel dat ouder is dan 65 is de verwachting dat zij alsnog in 2012 uitstromen. Door de 

wijziging in de pensioenregeling wordt in de jaren 2013 en 2014 geen uitstroom verwacht. 
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 Categorie 2012 2013 2014 2015 2016 

 Uitstroom 

t/m 2020 

OP 3,73 0,00 0,00 2,30 1,00  29,90 

OOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1,00 

DIR 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00  7,70 

Totaal 4,73 0,00 0,00 2,30 1,00  38,59 

Tabel 18:  Verwachte uitstroom per functiecategorie per jaar 

 

In de komende vijf jaar is, op basis van de gekozen uitgangspunten, een natuurlijk verloop van 7 

fte in het onderwijzend personeel te verwachten.  

 
2.4.6 Functiebouwwerk  

 

In het onderstaande schema is het functiegebouw per 31 december 2011 en 2010 weergegeven. 

Het aantal fte is inclusief bruto factoren en exclusief vervangingen. 

 

Functie Aantal fte 31-12-
2011 Percentage 

 

Aantal fte 31-12-
2010 Percentage 

01   3,00 2% 
 

3,33 2% 

04   0,43 0% 
 

0,43 0% 

06   0,81 1% 
 

0,81 1% 

07   0,65 0% 

 

0,65 0% 

08 0,65 0% 

 

0,00 0% 

DA   5,12 4% 

 

5,89 4% 

DB   2,00 1% 
 

2,00 1% 

DC   2,00 1% 
 

1,00 1% 

DE 1,00 1% 
 

0,00 0% 

LA   121,58 87% 
 

123,57 88% 

LB   2,87 2% 
 

3,00 2% 

Totaal 140,12 100% 
 

140,69 100% 

Tabel 19:  Functiebouwwerk per 31 december 2011 en 2010 

 
 
2.4.7 Functiebouwwerk onderwijsteam 
 

In het kader van de onderwijsteams is in 2011 het functiebouwwerk van de locatiecoördinatoren 

besproken met deze locatiecoördinatoren en de directeuren. Zowel in de GMR vergadering als in 

het directeurenoverleg is dit functiebouwwerk vastgesteld. Dit functiebouwwerk vormt onderdeel 

van de functiebouwwerk van het onderwijsteam, die in figuur 2 weergegeven is. Begin 2012 is dit 

functiebouwwerk vastgesteld en biedt het de basis om verdere stappen te nemen in de 

professionalisering van de rollen en functies in het onderwijsteam.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Schema functiebouwwerk onderwijsteam 
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2.4.8 Gewogen Gemiddelde Leeftijd per 1 oktober 

 

 Landelijke GGL L&E PO GGL 

2006 40,28 41,88 

2007 40,21 42,40 

2008 40,14 42,68 

2009 40,14 42,83 

2010 40,26 42,75 

2011  42,95 

Tabel 20:  Gewogen gemiddelde leeftijd 2006-2011 

 

Uit tabel 20 blijkt dat de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de sector Primair Onderwijs de 

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

de landelijke GGL. Deze constatering resulteert in een nadelig effect in de beschikbare middelen 

voor personele inzet. De vergoeding per leerkracht vanuit het ministerie van OCW is namelijk 

gebaseerd op de gemiddelde personeelslast van de gehele sector primair onderwijs. Gezien de 

relatief hoge gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand is onze gemiddelde personeelslast 

hoger dan de bekostiging GPL vanuit het ministerie. De leeftijdsafhankelijke component in de 

bekostiging compenseert niet volledig de hogere gemiddelde personeelslast.  

 

Gezien de opbouw van het personeelsbestand (tabel 16) is de verwachting dat de gewogen 

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

leerlingaantal waardoor er geen formatie beschikbaar komt voor jonge leerkrachten. 

 
2.4.9  Instroom en uitstroom personeel 

 

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

weergegeven. 

 

  Aantal personen In fte 

Aanvang verslagjaar 192 140,69 

In dienst 12 7,82 

Uit dienst 16 8,39 

Einde verslagjaar 188 140,12 

Tabel 21:  Instroom en uitstroom personeel kalenderjaar 2011 

 

2.4.10 Verzuimgegevens 

 

Ten aanzien van de gepresenteerde verzuimcijfers dient vermeld te worden dat deze ter discussie 

staan. De gehanteerde verzuimformules van het administratiekantoor wijken af van de 

berekeningsgrondslagen van de landelijke verzuimcijfers, waarbij gerekend wordt met het aantal 

fte en niet met het aantal personen. Een zuivere vergelijking is daarom niet te maken. Vanuit het 

schoolbestuur is nogmaals contact richting het administratiekantoor opgenomen om voor een 

oplossing van dit probleem te zorgen.  

 

Voor de volledigheid hebben we in grafiek 1 de ontwikkeling van zowel het landelijke verzuimcijfer 

als de verzuimpercentages van L&E sector Primair Onderwijs tot en met kalenderjaar 2010 

opgenomen. Deze zijn op de juiste wijze berekend, waardoor een vergelijking met het landelijke 

gemiddelde mogelijk is. 
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Grafiek 1:  Ontwikkeling verzuimpercentage (bron landelijke cijfers: ‘Nota: Werken in het 

onderwijs 2012’) 

 

Zv1 geeft het verzuimpercentage inclusief verzuim langer dan een jaar weer, terwijl Zv2 het 

verzuimpercentage exclusief verzuim langer dan een jaar behelst. 

 

In de jaren 2006 en 2007 was het verzuimpercentage hoog te noemen. Gezien het verschil tussen 

de percentages L&E PO Zv1 (inclusief ziekte > 1 jaar) en L&E PO Zv2 (exclusief ziekte > 1 jaar) in 

de jaren 2007 tot en met 2009 kan er geconcludeerd worden dat er een aantal langdurige zieken 

binnen de organisatie aanwezig waren. In 2008 en 2009 zijn daarom door de sectordirectie acties 

ondernomen om het verzuim terug te dringen. Deze acties hebben geresulteerd in een verdere 

daling van het verzuimpercentage en minder langdurige zieken binnen de organisatie. Vanaf 2008 

bevindt het verzuimpercentage van L&E sector Primair Onderwijs zich onder het landelijk 

gemiddelde. In 2010 vindt een lichte stijging plaats van het verzuimpercentage waarmee het zich 

richting het landelijk gemiddelde begeeft. 

 

Eenzelfde trend van de verzuimcijfers is terug te vinden in grafiek 2. In deze grafiek hebben we de 

verzuimcijfers opgenomen van de periode 2007 t/m 2011, zoals deze nu berekend worden. Uit 

deze cijfers blijkt eveneens dat het langdurig verzuim binnen onze organisatie teruggedrongen is. 

 

 

Grafiek 2: Ontwikkeling verzuimpercentage (berekeningsgrondslag op basis van het aantal 

personen) 
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Vervangingsfonds 

 

De kosten van ziektevervanging kunnen schoolbesturen declareren bij het Vervangingsfonds. Het 

Vervangingsfonds bekijkt jaarlijks wat de verhouding is tussen de betaalde premie van het 

schoolbestuur en de gedeclareerde kosten over het betreffende schooljaar. Indien de declaratie 

hoger is dan de betaalde premie aan het Vervangingsfonds dan leidt dit tot het betalen van een 

boete, een zogeheten malus. De verhouding betaalde premie en gedeclareerde kosten over het 

schooljaar 2010-2011 was voor het vierde achtereenvolgende jaar gunstig, waardoor geen malus is 

betaald aan het Vervangingsfonds. Uit de cijfers van onderstaande tabel blijkt eveneens dat vanaf 

2007-2008 het gedeclareerde bedrag daalt. 

 

Cursusjaar Premie % Premie Declaratie Verhouding Malus 

2001-2002 6,75% 336.355 318.008 94,6% 0 

2002-2003 6,75% 362.783 478.167 131,8% 85.771 

2003-2004 6,75% 368.327 538.171 146,1% 92.614 

2004-2005 6,75% 380.790 417.176 109,6% 23.121 

2005-2006 8,60% 454.038 491.838 108,3% 24.685 

2006-2007 8,83% 400.804 569.315 142,0% 89.290 

2007-2008 7,85% 405.710 403.690 99,5% 0 

2008-2009 7,98% 447.328 404.991 90,5% 0 

2009-2010 7,98% 445.349 364.866 81,9% 0 

2010-2011 7,90% 425.280 333.882 78,5% 0 

Tabel 22:  Premie en declaratie Vervangingsfonds 2001-2002 t/m 2010-2011 
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2.5    Middelenmanagement 

 

 
 
 

 
 
 

Optimaliseren gebruik van talenten van en door onze kinderen 

Leerlingaantal  

Onderwijs  

Management & Besturing  

Personeel  

Middelen  

 

Eén van de interne, beheersbare factoren van het managementmodel Instituut Nederlandse 

Kwaliteit is het middelenmanagement (zie bijlage B). Hiermee wordt het management van 

financiële middelen, materialen, apparatuur, gebouwen, technologie en beschikbare informatie 

bedoeld. Al deze zaken zijn ondersteunend aan het primaire proces van onze organisatie. 

 

2.5.1 ICT 

 

Moderne technologie verandert het denken, leren en functioneren van jonge kinderen. Een 

veranderende manier van leren vraagt ander onderwijs. ICT speelt hierin een grote rol. ICT- 

toepassingen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs en zijn zowel wenselijk als noodzakelijk 

Vanuit de werkgroep ICT is in 2011 gestart met de ontwikkeling van een visie op ICT. Deze visie 

zal in de komende jaren onder andere basis zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van 

onderwijs, de ontwikkeling van deskundigheid van leerkrachten op ICT gebied (ICT en 

vakdidactiek) en de inrichting van een nieuw ICT infrastructuur. In de infrastructuur worden 

uiteindelijk op de langere termijn de volgende onderdelen opgenomen; een intranet omgeving, een 

elektronische leeromgeving, de website van het schoolbestuur (als portaal) en de schoolwebsites 

van alle scholen. 

 

Met het implementeren van onze ICT visie hebben we een aantal zaken ten doel: 

1. Verhogen kwaliteit van het onderwijs; 

2. Verkleinen (fysieke) afstanden tussen leerkrachten; 

3. Stimuleren en faciliteren informatie uitwisseling (leren van en met elkaar); 

4. Eén verzamelplek van informatie voor leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur; 

5. Efficiënter werken en zodoende tijdswinst behalen. 

 

In 2012 worden de eerste stappen gezet in het integreren van de ICT infrastructuur in onze 

(onderwijskundige) processen en de organisatiestructuur van onderwijsteams. Ten grondslag van 

deze ontwikkeling ligt de houtskoolschets ICT beleidsplan die in december 2011 is opgesteld. 

 
2.5.2 Energiebeleid 

 

In het najaar van 2011 is schoolbestuur breed gestart met het in kaart brengen van het 

energiegebruik en beheer. Dit onderzoek heeft ten doel om efficiëntere facturering te 

bewerkstelligen, de monitoring van energieverbruik te verbeteren, (energie) besparende 

maatregelen te kunnen nemen en energiebewust gedrag van personeel te creëren. In 2011 is het 

onderzoek afgerond. Concrete uitkomst hiervan is dat met ingang van 2012 een nieuw 

energiecontract is afgesloten. Vervolgacties zullen in 2012 genomen worden, om uiteindelijk een 

verwachte jaarlijkse besparing van € 32.000 te realiseren.  
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2.5.3  Meerjarenperspectief sector Primair Onderwijs 

 

In het voorjaar van 2010 hebben we een meerjarenperspectief gepresenteerd waarin een aantal 

maatregelen in meerjarig perspectief zijn opgenomen. Deze maatregelen hebben bezuinigingen en 

efficiënter gebruik van (beschikbare) middelen ten doel. In het jaarplan 2011 hebben we de 

volgende maatregelen opgenomen: 

 

Groepsafhankelijk (huisvesting): 

1. Stimuleren medegebruik. In 2011 hebben we gesprekken gevoerd met externe partijen 

zoals de commerciële kinderopvang.  

We stimuleren het medegebruik van de schoolgebouwen, omdat o.a. hierdoor de school 

een nevenfunctie krijgt naast de huisvesting voor onderwijs. Op deze manier kunnen we 

onszelf ook op een andere manier profileren.  

2. Vaststellen nieuwe tarieven medegebruik in relatie tot de werkelijke kosten. In 2011 

hebben de gesprekken met medegebruikers geleid tot een kostendekkende prijsstelling. 

3. Vaststellen richtlijnen omgang met leegstaande lokalen. Deze maatregel hebben we in 

2011 niet gerealiseerd en wordt in 2012 opgepakt. 

4. Afspraken maken met diverse organisaties die een rol hebben in het schoonmaak om de 

kosten dekkend te laten zijn met de vergoeding. We hebben afspraken gemaakt met het 

schoonmaakbedrijf, waarbij de kosten dekkend zijn ten opzichte van de vergoeding en 

waarbij gelijktijdig de gewenste kwaliteit gewaarborgd kan worden. 

5. Met andere partijen (gemeenten) investeren in de schoolgebouwen om deze onderhouds- 

en energievriendelijker te laten functioneren. De gemeenten investeren niet of nauwelijks 

in de bestaande gebouwen. In 2011 zijn wel gesprekken met de gemeenten gevoerd over 

de toekomstige huisvesting in de gemeenten, mede in het licht van het toekomstige 

leerlingaantal.  

6. Maken van nieuwe afweging externe coördinatie klachtenonderhoud. Deze maatregel 

hebben we uitgevoerd in 2011. We hebben met de externe partij andere contract afspraken 

gemaakt. 

7. Evaluatie van het ingezette energiebeleid. Zie hoofdstuk 2.5.2. De verwachte besparing is 

zo’n € 32.000 per jaar. De toekomst moet uitwijzen of dit ook gerealiseerd gaat worden. 

Deze besparing wordt veroorzaakt door aanpassing van bijvoorbeeld de meters en het 

afsluiten van een aantal aansluitingen.  

 

Leerling-afhankelijk: 

1. Maken van een analyse van de reproductiekosten om een eventuele besparing te realiseren 

bij het verbruik en eventueel de contracten (gezamenlijk). Deze analyse zal in 2012 

gerealiseerd worden. 

2. Gezamenlijke inkoop van middelen onderwijs leerpakket. Deze maatregel is gerealiseerd en 

heeft een besparing van zo’n 20% tot gevolg. De gezamenlijke inkoop blijft een doorlopend 

proces en wordt bovenschools scherp in de gaten gehouden.  

3. Gezamenlijke afspraken met betrekking tot licenties en onderhoud van ICT. Deze 

maatregel speelt met name in 2012 af. 

4. Vaststellen van normen op het leerling-afhankelijke deel. De normen zijn vastgesteld. 

5. Alle andere uitgaven monitoren en onderzoeken waar door gezamenlijkheid besparingen 

gerealiseerd kunnen worden. Voor 2011 hebben we hier deels op ingezet. Zo is 

bijvoorbeeld een besparing van € 6.000 op de afvalverwerking gerealiseerd. In 2012 zetten 

we deze lijn voort.  
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2.6 Risicomanagement 

 

De in 2008 uitgevoerde risicobeoordeling heeft tot doel gehad het verkrijgen van inzicht in het 

risicoprofiel, het risicomanagement en het gewenste weerstandsvermogen per sector en voor het 

gehele Schoolbestuur L&E. In het voorjaar van 2010 is deze risicoanalyse opnieuw tegen het licht 

gehouden. Bestaande en nieuwe inschattingen van risico’s zijn in onderstaande paragrafen 

weergegeven. In 2012 wordt de risico inventarisatie en analyse geüpdatet door een extern bureau. 

 

2.6.1 Externe ontwikkelingen 

 

De voornaamste externe ontwikkelingen, welke risico’s voor de organisatie met zich meebrengen, 

zijn in onderstaande paragraaf opgenomen. 

 

Demografische situatie 

In Noord-Groningen is, net als in de rest van de provincie Groningen en andere specifieke delen 

van Nederland, sprake van een sterke bevolkingsdaling. Het aantal kinderen in ons gebied zal het 

komende decennium met circa 20% dalen, met name in de kleinere dorpen. Ook nu is al een daling 

waarneembaar. De leerlingaantal daling (zie tabel 23) zal tot gevolg hebben dat de kleinere 

scholen nog kleiner zullen worden. Niet alleen ons schoolbestuur ervaart hiervan de gevolgen, ook 

de schoolbesturen van de andere denominaties ervaren hetzelfde, evenals kinderopvang en 

peuterspeelzalen. In veel dorpen sluiten winkels en andere voorzieningen. Als schoolbestuur 

moeten we anticiperen op deze ontwikkeling om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen 

handhaven.  

 

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de toekomstige leerlingaantallen opgenomen. 

 

Leerlingaantal op 1 oktober 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2017 
 

2020 

Onderbouw PO 906 880 882 868 847 

 

813 

 

800 

Bovenbouw PO 1065 1066 1038 995 957 

 

896 

 

845 

Totaal L&E Primair Onderwijs 1971 1946 1920 1863 1804 
 

1709 
 

1645 

NBS De Sterren 67 68 67 67 66 
 

64 
 

60 

Totaal L&E (inclusief NBS De Sterren) 2038 2014 1987 1930 1870 
 

1773 
 

1705 

Tabel 23:  Ontwikkeling prognose leerlingaantal 2011 t/m 2020 

 

De verwachting is dat het leerlingaantal tussen 2011 en 2015 met 7,7% zal dalen. Dit betekent dat 

bij deze leerlingaantallen en gelijkblijvende bekostigingsvariabelen de inkomsten vanuit het 

ministerie zullen dalen, wat bijstellingen in zowel het personele als materiële gedeelte van de 

exploitatie tot gevolg heeft. Anticiperen is, ook gezien de doorkijk naar 2020, noodzakelijk. 

 

Verhoging verantwoordingsplicht 

Jaarlijks moet Schoolbestuur L&E verantwoording afleggen aan de onderwijsinspectie over de 

kwaliteit van het onderwijs. Meer en meer komt er nadruk te liggen op het afleggen van 

verantwoording en met name op de leerresultaten. Door deze verhoging van de 

verantwoordingsplicht wordt de plan- en werkdruk van de sectordirectie, de medewerkers van het 

bestuursbureau en de schooldirecteuren verhoogd, waardoor de focus op het primaire proces in het 

gedrang komt. Door de geleidelijke vormgeving van de onderwijsteams en de hiermee 

samenhangende verschuivingen van de taken anticiperen we op dit risico. 
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Doorgaande leerlijnen afstemming derden 

Met de invoering van de referentieniveaus, de wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie 

(Wet OKE) en het toezicht van de Onderwijsinspectie is er nadruk gekomen op doorgaande 

leerlijnen en afstemming met voorschoolse organisaties, zoals peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven, en de scholen voor voortgezet onderwijs. Voor de scholen betekent dit 

afstemming van de inhoudelijke leerlijnen en overdracht van de individuele leerling-gegevens. De 

school is hiermee nog nadrukkelijker een schakel geworden in de ontwikkelingsketen van kinderen. 

Door het implementeren van kenniskringen, het versterken van de samenwerking met Het 

Hogeland College en het opstellen van ontwikkelingsperspectieven van leerlingen wordt getracht 

gebreken in de overdracht te beperken. 

  

Zorgafstemming 

Met de implementatie van de Wet op de Jeugdzorg en het Passend Onderwijs, zal de school een 

spilfunctie vervullen in de zorgafstemming. De school is in onze ogen het centrum waar alle 

kinderen komen en heeft een laagdrempelige functie voor ouders in de contacten met 

professionals. Afstemming met andere organisaties en een heldere taakverdeling zijn hierbij van 

groot belang. Intern begeleiders kunnen ontlast worden door niet schoolgerelateerde problematiek 

van leerlingen of hun ouders met een gerust hart aan andere zorgverleners over te dragen.  

 

Invoering functiemix 

Om het beroep van leerkracht te versterken en aantrekkelijker te maken, wordt de functiemix in de 

periode van 2010-2014 ingevoerd. Binnen een schoolbestuur en binnen een school moet 

onderscheid gemaakt worden in de functie van leerkracht en moet er uiteindelijk in een bepaalde 

verhouding dit onderscheid worden ingevoerd. Een schoolbestuur moet beleid maken op de 

invulling van deze functies, zowel inhoudelijk als kwantitatief. Hieraan zijn diverse 

randvoorwaarden gesteld door de overheid. Ongeveer 25% van de meerkosten van de 

functiedifferentiatie komt voor rekening van de sector Primair Onderwijs waardoor, voornamelijk in 

meerjarig perspectief, financiële druk op de exploitatie ontstaat. Hierbij dient vermeld te worden 

dat vanuit het ministerie geen duidelijkheid gegeven wordt over de (toekomstige) bekostiging. 

 

Vermindering overheidsbijdragen 

De recessie heeft eveneens zijn weerslag op het onderwijs. Ook het onderwijs heeft te maken met 

overheidsbezuinigingen. De stijging van de loonkosten wordt al niet meer (volledig) 

gecompenseerd middels de Rijksbekostiging. De invoering van de functiemix, waarbij een deel van 

de leraren hoger gesalarieerd moeten worden, zal ook voor een deel uit de huidige exploitatie van 

de scholen gefinancierd moeten worden. Naast de expliciete kortingen op de lumpsum, zoals de 

bezuiniging van het totale budget van bestuur en management, de bezuiniging op de groeiregeling, 

de ophanden zijnde bezuiniging op Passend Onderwijs en onderwijsachterstanden, alsmede het 

tekort in de materiële bekostiging, ontwikkelingen als krimp en afnemende subsidies vanuit de 

lokale overheid, is er ook sprake van een ‘sluipende’ bezuiniging. Onderzoek heeft namelijk 

aangetoond dat de personele bekostiging ieder jaar meer lijkt achter te lopen op de personele 

lasten, wat steeds grotere gevolgen heeft op de begroting van de scholen. Op deze wijze dient er 

steeds meer gekort te worden op de personele formatie (bron: Personele kosten en personele 

bekostiging: een wereld van verschil!, maart 2011).   

 

Onderwijsgebouwen 

De groepsafhankelijke baten van het ministerie, die voor gebouwonderhoud, energie, 

tuinonderhoud en schoonmaak zijn lager dan de vaste kosten voor het beheer van de gebouwen. 

Vooral de energielasten en onderhoudslasten zijn fors hoger dan de baten. Zowel lokaal als 

landelijk is het complex om deze financiering van de gebouwen in balans te krijgen en te houden. 
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Hoge kosten leerlingenzorg 

Er is een trend waar te nemen dat steeds meer leerlingen extra begeleiding nodig hebben. De 

scholen ontvangen alleen extra middelen voor onderwijsachterstanden en leerling gebonden 

financiering. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn blijken in veel gevallen niet toereikend, 

omdat ook veel leerlingen die niet onder deze indicaties vallen toch meer specifieke begeleiding 

nodig hebben. In hoeverre de bekostiging op achterstandsgebieden en de leerling gebonden 

financiering bespaard blijven van bezuinigingen is nog onzeker. In de meerjarenbegroting is 

rekening gehouden met een daling van de LGF gelden. 

 

2.6.2 Interne ontwikkelingen 

 

Een aantal interne ontwikkelingen speelt een rol in de hantering van risico’s binnen onze 

organisatie. In onderstaande paragraaf zijn puntsgewijs deze ontwikkelingen opgenomen.  

 

Kwetsbaarheid kleine scholen 

Van de tweeëntwintig scholen zijn negentien kleiner dan 145 leerlingen, de norm die het ministerie 

hanteert voor een kleine scholen toeslag. Twaalf scholen hebben minder dan 75 leerlingen. De 

kwetsbaarheid van deze scholen is een belangrijk aandachtspunt, niet alleen de exploitatie van 

deze scholen, maar vooral ook de onderwijskwaliteit door relatief kleine teams, veel 

combinatiegroepen en lastige splitsingen van groepen. Onderzoek in opdracht van de 

staatssecretaris door de onderwijsinspectie in 2009 liet zien dat in de provincie Groningen het 

aantal zeer zwakke basisscholen 2% hoger is dan het landelijke gemiddelde. Voor het aantal 

zwakke scholen geldt dat deze 1% boven het landelijke gemiddelde ligt. Eén van de oorzaken ligt 

gelegen in de relatief gezien vele kleine scholen in de provincie Groningen. Vergelijken we het 

percentage zwakke scholen van ons scholenbestand met de noordelijke basisscholen, dan is het 

percentage zwakke scholen van ons scholenbestand (18%) in lijn met het percentage zwakke 

noordelijke basisscholen (17%). Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat kleine scholen prima 

kunnen presteren, maar dat zij veel kwetsbaarder dan zijn dan grote scholen om uit te vallen op de 

opbrengsten.  

 

Taken directie kleine school 

Doordat de directie van relatief kleine scholen vaak meerdere taken heeft buiten haar directietaken 

voeren zij werkzaamheden uit die niet bij hun inschalingniveau behoren. Ook het aansturen van 

het team in combinatie met lesgevende of andere taken blijkt steeds lastiger doordat er steeds 

meer verwacht wordt van de schoolleiding. 

 

Beperkte instroom/doorstroom 

Doordat er binnen de organisatie weinig uitstroom is en er tevens een daling van het aantal 

leerlingen is, worden geen nieuwe leerkrachten aangenomen. Hiermee is een natuurlijke input en 

actuele kennis van pedagogische - en didactische ontwikkelingen geen automatisme meer in de 

teams en zal dit op een andere wijze georganiseerd moeten worden. Een bijkomend negatief effect 

is dat binnen de organisatie geen tot weinig mobiliteit aanwezig is. 

 

Competenties personeel en directie 

De uitgezette koers en de door de politiek aangekondigde onderwijskundige ontwikkelingen stellen 

steeds hogere eisen aan de kwaliteiten en competenties van het personeel en het management.  

Er zal nadrukkelijk moeten worden ingezet op het blijven ontwikkelen en professionaliseren van 

personeel en management. 
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Verzuim personeel 

Het risico van verzuim is voor een deel te ondervangen doordat kosten die worden gemaakt met 

het vervangen van ziek personeel gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. Hoge 

declaraties brengen wel een malus met zich mee. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

modernisering van het Vervangingsfonds risico’s voor het schoolbestuur met zich meebrengt. De 

wijziging gaat per augustus 2012 in voor het schoolbestuur, maar kent nog vele onzekerheden, 

waardoor een doorrekening van de risico’s (nog) niet te maken is. 

 

Staat van gebouwen 

De huidige staat van de gebouwen is niet in alle gevallen in overeenstemming met de 

onderwijskundige ambities van het schoolbestuur.  

 

Staat infrastructuur ICT, elektra en klimaatbeheersing 

Ook hier geldt dat de ambities van het schoolbestuur lastig realiseerbaar zijn met in een aantal 

gevallen verouderde infrastructuur. In het jaarplan 2012 zijn beleidsvoornemens geformuleerd om 

deze risico’s te beheersen. 

 

2.6.3 Weerstandsvermogen 

 

In de risicoanalyse 2008 is vastgesteld dat, op basis van de ingeschatte risico’s, een 

weerstandsvermogen van 30% wenselijk is. Dit weerstandsvermogen is onderverdeeld in 25% 

bufferfunctie en 5% investeringsruimte. Op basis van de bijgestelde risico-inschatting, ten tijde van 

het jaarverslag 2009, is geconcludeerd dat de benodigde bufferfunctie met 5% verhoogd moet 

worden. Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt hierdoor 35%. Het weerstandsvermogen 

van de sector PO ultimo 2011 kan als volgt worden weergegeven.  

 

(bedragen * € 1.000)   

Reserves ultimo 2010 voor resultaatbestemming 5.148 

Resultaat PO 2010 18 

Resultaatbestemming rente 2010 182 

Stand reserves ultimo 2010 5.348 

    

Resultaat PO 2011 39 

Stand reserves ultimo 2011 5.387 

Baten 2011 11.526 

Weerstandsvermogen 1 ultimo 2011 47% 

Tabel 24: Weerstandsvermogen sector PO ultimo 2011 

 

Ultimo 2011 bedraagt het weerstandsvermogen 47% (berekend exclusief eventuele rente 

toevoeging over 2011 vanuit het resultaat van onderdeel Financiën). Gerelateerd aan het minimaal 

vereiste weerstandspercentage is de conclusie dat ultimo 2011 het weerstandsvermogen van de 

sector PO toereikend is om de ingeschatte risico’s op korte en lange termijn op te vangen. We 

kunnen eveneens concluderen dat we in de komende jaren voldoende middelen voorhanden om de 

(organisatie) ontwikkelingen, zoals beschreven in dit jaarverslag en het jaarplan 2012, in financieel 

opzicht op te vangen. 
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2.7 Financiën 

 

2.7.1 Samenvatting exploitatie 

 

Het exploitatieresultaat 2011 bedraagt € 38.804. Dit is een verschil ten opzichte van de begroting 

van € 234.009 positief. Met name de niet aangewende buffer van € 203.312, die aangewend kon 

worden voor eventuele problemen in zowel het materiële als het personele gedeelte van de 

exploitatie, veroorzaakt dit verschil. 

 
2.7.2 Verschillenanalyse begroting & exploitatie 2011 

 

In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de begroting en realisatie 2011. Een 

verschillenanalyse wordt vervolgens per onderdeel gegeven. 

 

Begroting & resultaat 2011 Begroting 2011 Realisatie 2011 Verschil 

(x € 1.000) € € € 

  

 

    

Rijksbijdragen 10.839 10.836 -4 

Overige overheidsbijdragen 612 642 30 

Overige baten 26 48 22 

  

 

    

Personele lasten 9.631 9.417 -215 

Afschrijvingen 246 206 -40 

Huisvestingslasten 877 945 68 

Overige lasten 919 920 1 

Resultaat financiën  
    

0 0 0 

Exploitatieresultaat -195 39 234 

Tabel 25: Vergelijking begroting 2011 met de realisatie 2011 

 

Rijksbijdragen 

De Rijksbijdragen zijn toegenomen door een aanpassing van de bekostigingsvariabelen met 0,58% 

voor de bijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling voor werkgevers binnen de overheid. Daarnaast 

zijn er baten binnengekomen voor de compensatie bekostiging gewichtenregeling. Naast de 

verhoging van de bekostigingsvariabelen waren er in 2011 minder LGF leerlingen aanwezig dan 

ingeschat bij de begroting. Eveneens zijn de bekostigingsvariabelen van het personeel- en 

arbeidsmarktbeleid verhoogd vanwege de 0,58% bijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling voor 

werkgevers binnen de overheid. Daarnaast is de afdracht van NBS De Sterren hoger dan begroot, 

vanwege de herziene afdrachtsystematiek. De loonkostensubsidie OOP die in 2011 is ontvangen is 

op de balans geplaatst, zodat deze bate ingezet kan worden in 2012. De vergoeding materiële 

kosten is lager dan begroot vanwege de gewijzigde afdrachtsystematiek vanuit NBS de Sterren. 

Het overgebleven saldo voor cultuureducatie diende in 2011 ingezet te worden, omdat deze 

middelen anders terugbetaald hadden moeten worden. De complete subsidie tot en met schooljaar 

2010-2011 is ingezet en loopt hierdoor budgetneutraal in de exploitatie. Tenslotte is er een vrijval 

van de balans geweest inzake de subsidie binnenmilieu en de overblijfkrachten. Hier staan lasten 

tegenover. Samengevat betreffen het de volgende wijzigingen ten opzichte van de begroting 2011: 

 

1. Personele lumpsum € 30.200 

2. Compensatie bekostiging gewichtenregeling € 5.600 

3. Leerling Gebonden Financiering € -18.500 

4. Personeel- en arbeidsmarktbeleid budget € 15.200 

5. Vergoeding visueel gehandicapte leerling € 10.600 

6. Loonkostensubsidie OOP € -27.000 
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7. Vrijval subsidie overblijfkrachten 2010/2011 € 4.000 

8. Vergoeding materiële kosten € -7.600 

9. Cultuureducatie € 13.700 

10. Bestemmingsbox taal en rekenen € -31.800 

11. Vrijval subsidie binnenmilieu € 2.200 

12. Overig € - 200 

 

Rijksbijdragen € -3.600 

 

Overige overheidsbijdragen 

De toename van de overige overheidsbijdragen ten opzichte van de begroting wordt met name 

veroorzaakt door hogere vergoedingen vanuit de gemeenten. Ten tijde van het opstellen van de 

begroting was het de verwachting dat de gemeenten gingen korten op de vergoeding voor ID-

banen en vakleerkrachten en schoolbegeleidingsgelden. Dit is echter niet gerealiseerd. De 

vergoeding vanuit het Vervangingsfonds voor re-integratietrajecten is lager dan dat het 

Vervangingsfonds heeft gecommuniceerd, omdat zij uiteindelijk geen financiële middelen meer ter 

beschikking hadden in 2011. De subsidie opbrengstgericht werken is op de balans geplaatst om 

deze in te gaan zetten in 2012 voor een extra impuls aan onze onderwijskwaliteit. In 2011 heeft de 

gemeente Winsum meer gedeclareerde schoonmaakkosten en tuinonderhoud uitbetaald en heeft 

vrijval van de balans plaatsgevonden voor de technieksubsidie en de provinciale cultuursubsidie. 

Samengevat betreffen het de volgende wijzigingen ten opzichte van de begroting 2011: 

 

1. Vergoeding ID-banen + vakleerkrachten € 34.600 

2. Vergoeding Vervangingsfonds € -14.500 

3. Subsidie opbrengstgericht werken € -12.300 

4. Vergoedingen gemeenten € 8.300 

5. Vrijval balans technieksubsidie € 7.300 

6. Vrijval balans provinciale cultuursubsidie (Bepp gelden) € 7.000 

 

Overige overheidsbijdragen € 30.400 

 

Overige baten 

De overige baten zijn € 22.100 hoger dan begroot. De wijzigingen op de begroting zijn met name 

de hogere verhuuropbrengsten (€ 1.900) en de afboeking van oude balansposten waar geen 

factuur meer voor is ontvangen (€ 19.500). 

 

Buffer 

In verband met de terugloop van de leerlingaantallen, de taakstelling die we in de begroting 2011 

hebben opgenomen (aansluiting lasten bij de bekostiging) en de ontwikkelingen die we als 

schoolorganisatie tegemoet zien, hebben we in de begroting 2011 een bufferruimte (€ 203.312) 

opgenomen. Deze bufferruimte kon aangewend worden voor eventuele problemen in zowel het 

materiële als personele gedeelte van de exploitatie. Aangezien een dergelijke bufferruimte niet 

vaker voorkwam in onze begrotingen en omdat deze zowel voor het personele als het materiële 

gedeelte van de exploitatie ingezet kon worden hebben we de buffer opgenomen in de lonen en 

salarissen. In 2011 hebben we deze buffer niet aangewend zodat dit een positief resultaat oplevert 

in de personele lasten van € 203.312 (zie hieronder). 

 

Personele lasten 

De lonen en salarissen over kalenderjaar 2011 vallen lager uit dan begroot (€ 219.500). Dit wordt 

met name veroorzaakt door het niet aanwenden van de opgenomen buffer van € 203.312 in de 

begroting (zie bovenstaande uitleg).  

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.4.3 is in 2011 de streefdoelstelling LB in het kader van het 

Actieplan Leerkracht niet gerealiseerd. Dit heeft geleid tot lagere functiemix kosten dan begroot 

(€ 42.400).  
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Vanwege de modernisering van het Vervangingsfonds en die hieraan verbonden gewijzigde premies 

zijn de loonkosten € 46.000 hoger. De formatieve inzet over kalenderjaar 2011 is bijna een 0,5 fte 

hoger dan begroot. Dit heeft mede te maken met de verschuiving van een aantal personen vanuit 

het personeelsbestand van NBS de Sterren naar de sector PO. De lagere schooldirectieformatie en 

de hieraan verwante loonkosten ligt gelegen in het vertrek van één schooldirecteur. De 

vervangingskosten over kalenderjaar 2011 zijn € 78.400 hoger dan begroot. Het overgrote deel 

van deze kosten is declarabel bij het Vervangingsfonds. Vanuit het Vervangingsfonds hebben we 

echter over schooljaar 2010-2011 een factuur van zo’n € 35.000 ontvangen, omdat in dat 

schooljaar niet alle poolvervangers declarabel waren. Hier is bezwaar tegen gemaakt. 

Voorzichtigheidshalve hebben we deze kosten echter wel opgenomen in de jaarrekening 2011. 

 

De overige personele lasten liggen op totaal niveau in lijn met de begroting. Binnen deze post is 

een aantal onderschrijdingen en overschrijdingen voor 2011. Zo zijn de cursuskosten € 46.600 

hoger door meer nascholing (o.a. voor DIM en klassenmanagement), zijn de kosten voor extern 

personeel lager en heeft een lagere realisatie op de reis- en verblijfkosten plaatsgevonden. Deze 

laatste wordt veroorzaakt door onze begrotingssystematiek op schoolniveau. De scholen krijgen in 

totaal € 38.000 vanuit het P&A budget, die zij vrijelijk kunnen besteden. Deze middelen worden in 

vier gelijke gedeeltes begroot op de posten cursuskosten, extern personeel, reis- en verblijfkosten 

en overige personele kosten. Op reis- en verblijfkosten heeft op schoolniveau geen realisatie 

plaatsgevonden, waardoor deze onderschrijdt. De lagere overige personele lasten worden 

veroorzaakt door geen gebruik van de voorziening voor ex personeel (€ 10.000), advies ten 

aanzien van de functiemix (€ 25.000) en hogere realisatie op de overige overige personele lasten 

op schoolniveau. De dotatie jubilea voorziening is hoger dan begroot (€ 43.900) vanwege de 

aanpassing van de diensttijden van het personeel. De ambtelijke dienstjaren van de werknemers 

bij de gemeenten waren niet meegenomen in de voorziening. De kosten voor 

schoonmaakpersoneel zijn € 7.000 lager vanwege het vertrek van een schoonmaakster. Op de 

betreffende school waar de schoonmaakster werkzaam was wordt nu ISS schoonmaakpersoneel 

ingezet. De wervingskosten van personeel zijn hoger dan begroot door met name de procedure 

voor de werving van de nieuwe sectordirecteur die per 1 april 2011 in dienst is getreden. 

Samengevat betreffen het de volgende posten: 

 

1. Lonen en salarissen € -16.200 

2. Buffer € -203.300 

3. Cursuskosten € 46.600 

4. Extern personeel € -5.600 

5. Werving personeel € 6.000 

6. Reis- en verblijfkosten € -8.100 

7. Bedrijfsgezondheidszorg € 700 

8. Overige personele lasten € -22.100 

9. Schoonmaakpersoneel € -7.000 

10. Dotatie jubilea voorziening € 43.900 

11. Uitkeringen € -49.600 

 

Totaal personele lasten € -214.700 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn € 39.800 lager dan begroot door lagere en latere investeringen in 

onderwijsleerpakketten en ICT hardware in 2011. In 2012 wordt een inhaalslag gemaakt in de 

aanschaf van onderwijsleerpakketten en hardware. 

 

  



Jaarverslag Primair Onderwijs L&E 2011  

 

46 
 

Huisvestingslasten 

De hogere kosten op klein onderhoud hebben te maken met de niet begrote verbetering en aanleg 

van alarminstallaties. De energiekosten zijn sterk gestegen, omdat de begroting is gebaseerd op de 

realisatie van 2009 waarin een maand voorschot te weinig is meegenomen. De kosten van het 

schoonmaakbedrijf zijn hoger dan begroot. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door extra 

inzet van het schoonmaakbedrijf vanwege het vertrek van een schoonmaakster in eigen dienst en 

de basis waar de begrote bedragen op zijn gebaseerd. De begroting is namelijk gebaseerd op de 

offerte die in 2010 is ontvangen, terwijl we in 2011 de oude basistarieven gehanteerd hebben 

gekregen. Samengevat betreffen het de volgende posten: 

 

1. Klein onderhoud € 8.800 

2. Tuinonderhoud € 3.000 

3. Energiekosten € 41.000 

4. Schoonmaakbedrijf € 16.100 

5. Overig € -800 

 

Totaal huisvestingslasten € 68.100 

 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten liggen op totaalniveau in lijn met de begroting 2011. Op leermiddelen 

hebben de schooldirecteuren in 2011 minder uitgegeven. Dit heeft deels te maken met de 

gerealiseerde besparing op de gezamenlijke inkoop van middelen onderwijs leerpakket (zie 

hoofdstuk 2.5.3). De overige ICT kosten zijn € 24.600 hoger dan begroot, vanwege de 

begrotingssystematiek. In de begroting 2011 hebben we de ICT kosten op het niveau van de 

bekostiging gebracht. Deze taakstelling hebben we echter niet gerealiseerd. Naar aanleiding van 

deze constatering is een analyse uitgevoerd om na te gaan waar we eventuele besparingen kunnen 

halen. De bijdrage onderwijsbureau is lager vanwege gewijzigde contractvoorwaarden. Op 

deskundigheid zijn meer uitgaven geweest dan geraamd. Op medezeggenschap is € 10.900 minder 

uitgegeven. Dit heeft te maken met het feit dat de begroting is gebaseerd op de richtlijnen van de 

CAO PO, terwijl in de uitputting deze uitgaven niet gerealiseerd zijn. De realisatie op PR & 

Marketing is lager. De overgebleven middelen voor cultuureducatie diende in 2011 ingezet te 

worden, omdat deze anders terugbetaald hadden moeten worden. De complete subsidie tot en met 

schooljaar 2010-2011 is ingezet en loopt hierdoor budgetneutraal in de exploitatie. In 2011 hebben 

we de cultuursubsidie vanuit de provincie (de Bepp gelden) die op de balans geparkeerd stonden 

ingezet. Tegenover deze lasten staan baten (budgetneutraal). Samengevat betreffen het de 

volgende posten: 

 

1. Leermiddelen € -11.200 

2. Overige ICT kosten € 24.600 

3. Bijdrage onderwijsbureau € -15.700 

4. Deskundigenadvies € 13.800 

5. Medezeggenschap/OR € -10.900 

6. PR & Marketing € -17.700 

7. Cultuureducatie € 13.700 

8. Uitgaven provinciale cultuursubsidie (Bepp gelden) € 7.000 

9. Overige € -2.300 

 

Totaal overige instellingslasten € 1.300 
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Financiën 

Het financiële resultaat over 2011 van Schoolbestuur L&E op bestuursniveau zal naar rato van de 

gemiddelde inbreng van de liquide middelen gedurende het jaar door middel van de 

resultaatbestemming verdeeld worden naar de sectoren. Deze middelen kunnen, onderbouwd met 

een plan, en met akkoord van de directeur-bestuurder, (deels) ingezet worden in 2012 en 2013. 

 

2.7.3 Financiële kengetallen en landelijke cijfers 

 

Financiële positie PO 2011 2010 
Land. 
2010 Definitie 

Begroting (x € 1.000) -195 -242   Begrote exploitatieresultaat 

Exploitatie (x € 1.000) 39 18   Gerealiseerde exploitatieresultaat 

          

Lasten t.o.v. de totale baten 2011 2010 
Land. 
2010 Definitie 

Ratio personele lasten 81,7% 80,8% 83,6% Personele lasten t.o.v. totale baten 

Ratio afschrijvingen 1,8% 2,3% 2,1% Afschrijvingslasten t.o.v. totale baten 

Ratio huisvestingslasten 8,2% 9,0% 6,9% Huisvestingslasten t.o.v. totale baten 

Ratio overige instellingslasten 8,0% 7,7% 9,1% 

Overige instellingslasten t.o.v. totale 

baten 

Ratio totale lasten 99,7% 99,8% 101,7% Totale lasten t.o.v. totale baten 

          

Lasten t.o.v. de totale lasten 2011 2010 
Land. 
2010 Definitie 

Personele lasten 82,0% 80,9% 82,2% Personele lasten t.o.v. totale lasten 

Afschrijvingen 1,8% 2,3% 2,1% Afschrijvingslasten t.o.v. totale lasten 

Huisvestingslasten 8,2% 9,0% 6,8% Huisvestingslasten t.o.v. totale lasten 

Overige instellingslasten 8,0% 7,8% 8,9% 
Overige instellingslasten t.o.v. totale 

lasten 

Totale lasten 100% 100% 100% Totale lasten t.o.v. totale lasten 

     

Financiële kengetallen 2011 2010* 
Land. 
2010 Definitie 

Solvabiliteit 1 0,71   0,55 Eigen vermogen / Totale passiva 

Solvabiliteit 2 0,76   0,65 
(Eigen vermogen + voorzieningen) / 

Totale passiva 

Rentabiliteit 0,3%   -1,1% 

Resultaat / (Totale baten + 

Rentebaten) * 100% 

Kapitalisatiefactor 65,4%   41,43% 

(Totale kapitaal -/- Gebouwen en 
Terreinen) / (Totale baten + 

Rentebaten) 

Weerstandsvermogen 1 46,7%   24,5% Eigen vermogen / Totale baten 

Weerstandsvermogen 2 39,8%   12,9% 
(Eigen vermogen -/- Materiële vaste 

activa) / Rijksbijdrage 

Tabel 26: Financiële kengetallen L&E sector PO 2010, 2011 en landelijk 2010 

(bron landelijke kengetallen:Rapportage financiële gegevens Primair Onderwijs: 

jaarrekeningen 2006 tot en met 2010, DUO, nov. 2011) 

 
* Op balansdatum 31-12-2010 werd er in de jaarrekening nog geen onderscheid gemaakt tussen 

de verschillende onderdelen van Schoolbestuur L&E op de balans.  
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2.8 Toekomstparagraaf 

 

Vanuit de ambities genoemd in het Koersplan en vanuit interne en externe ontwikkelingen zijn door 

de sectordirectie in het jaarplan 2012 doelstellingen en activiteiten benoemd voor het komende 

jaar. In deze paragraaf zal hierop voortgeborduurd worden en is beschreven welke ontwikkelingen 

zich in de komende periode voor gaan doen. Deze ontwikkelingen en doelstellingen hebben onder 

andere geresulteerd in de begroting 2012, welke is opgenomen in bijlage C. 

 

2.8.1 Ontwikkelingen sector Primair Onderwijs 

 

Koers 

Kalenderjaar 2012 wordt het jaar waarin nog sterker de focus wordt gelegd op de kwaliteit van 

onze scholen en onderwijs aan onze leerlingen. Zij zijn het tenslotte waaraan we ons bestaansrecht 

ontlenen. Wij hebben de prachtige taak om mogelijkheden te creëren waardoor zij zo goed 

mogelijk gebruik kunnen maken van hun talenten.  

 

Zonder leerlingen geen onderwijs. Zicht op de ontwikkeling van het leerlingaantal is daarom 

belangrijk, ook in het licht van thema’s als betaalbaarheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Op 

sommige plekken zullen we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onorthodoxe wegen 

bewandelen om kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs te bieden, soms samen met andere 

(school)besturen. 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Om de leerlingen zo goed mogelijk gebruik te laten maken van hun talenten wordt binnen ons 

schoolbestuur hoog ingezet op opbrengstgericht werken. Hoe meer mogelijkheden onze leerlingen 

hebben of krijgen om hun talenten zo goed mogelijk te gebruiken, hoe hoger de opbrengsten 

kunnen worden. Het taal- en rekenonderwijs is een belangrijke pijler hierin. Wij zijn van mening 

dat kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs bijdraagt aan de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van 

het kind en het functioneren in de maatschappij. Met o.a. de inzet van het Directe Instructie Model 

en met excellent leermateriaal gaan we onze onderwijskundige doelen bereiken. 

 

Management en besturing 

Vanwege de ontwikkeling van het leerlingaantal en de druk op de onderwijskwaliteit en 

ontwikkelingsmogelijkheden van het kind die hierdoor gaan ontstaan, is door het schoolbestuur 

besloten om in te zetten op het concept Onderwijsteams. Naast deze intern beheersbare 

organisatieontwikkeling wordt in de komende jaren ook gezocht naar samenwerking met andere 

besturen in brede zin, zowel op gemeentelijk als op dorpsniveau.   

 

Professionalisering 

Om onze maatschappelijke taak te realiseren hebben we professionals nodig, die excelleren in hun 

vakmanschap. Elk personeelslid heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan kwalitatief 

goed onderwijs, een organisatiebreed gedragen visie. Een professional wordt gekenmerkt door 

continue aantoonbare verbetering van de eigen prestaties en de hiermee samenhangende 

prestaties van de leerlingen. In 2012 zetten we daarom in op met name scholing en begeleiding 

van het personeel, de gesprekkencyclus en kenniskringen. 

 

Middelen 

Op het gebied van middelenmanagement zetten we de komende jaren sterk in op de ICT 

infrastructuur met als doel afstanden tussen leerkrachten te verkleinen, informatie uitwisseling 

onderling te bevorderen, efficiënter te werken en om hiermee de kwaliteit van ons onderwijs te 

verhogen. Alle activiteiten die in het komende jaar (jaren) bijdragen aan het optimaliseren van de 

onderwijskwaliteit vinden plaats binnen een financieel gezonde organisatie.  
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Financieel beleid 

De begroting over kalenderjaar 2012 is € 287.075 negatief. Onderdeel van dit negatieve resultaat 

zijn de toegestane overschrijdingen op BAPO en ICT (respectievelijk € 36.800 en € 50.000). 

Daarnaast doen we in 2012 extra investeringen om onze onderwijskwaliteit te behouden en te 

verbeteren. De extra investeringen omvatten: de inhuur van een externe deskundige op het gebied 

van onderwijs, de extra impuls op scholing en de extra inzet van onderwijzend personeel.  

 

Richting de toekomst moeten we anticiperen op de ontwikkeling van het leerlingaantal. 

Voortzetting van het concept onderwijsteams, samenwerking met andere schoolbesturen, payroll 

beleid en mobiliteitbeleid zijn speerpunten hierin. 
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3 Voortgezet Onderwijs – Het Hogeland College 

 

3.1 Visie en Koers 

 

In de Visie en Koers hebben we een viertal centrale kernwaarden geformuleerd. Deze centrale 

waarden zijn als volgt geformuleerd: 

 

1. Het Hogeland College wil een veilig en warm klimaat bieden; 

2. Het Hogeland College wil erkende ongelijkheid op het gebied van leren in een uitdagende 

en inspirerende omgeving; 

3. Het Hogeland College wil een open school zijn; 

4. Het Hogeland College wil werken vanuit een professionele cultuur. 

 

De vier centrale kernwaarden vanuit Visie en Koers vormen samen met de wettelijk verplichte 

onderwijsvernieuwingen de basis voor de jaarplannen en de activiteiten die hieruit voortvloeien. De 

schoolleiding werkt aan de samenhang tussen de strategische doelen en de jaarlijkse 

activiteitenplannen, met de daarbij behorende financiële afwegingen. Deze samenhang heeft 

geresulteerd in een balans tussen wat de leiding van de school wenst, en hoe zij sturing wil geven 

aan realisatie van deze doelen. Het directieteam maakt bewuste keuzes tijdens de jaarlijkse 

planvorming en stelt zich open om resultaten achteraf te toetsen en de leerpunten te doorgronden. 

De jaarlijkse verantwoording van de geplande doelstellingen en activiteiten vindt in het jaarverslag 

plaats. 

 

De tien strategische doelstellingen van Het Hogeland College luiden: 

 

1. Wij willen een school zijn waar leerlingen, ouders en personeel zich gekend en erkend voelen. 

2. Wij willen een school zijn die het onderwijs stoelt op de kernbegrippen: cultureel, 

intellectueel, technologisch en ondernemend. 

3. Wij willen een school zijn die individueel talent maximaal uitdaagt. 

4. Wij willen een school zijn die zich richt op individuele leerling-, studie- en 

loopbaanbegeleiding. 

5. Wij willen een school zijn die de nieuwste ICT-toepassingen en communicatiemogelijkheden 

inzet. 

6. Wij willen een school zijn met een uitstekend imago in de hele regio.  

7. Wij willen een school zijn met bij ons onderwijs passende huisvesting en moderne faciliteiten. 

8. Wij willen een school zijn die zich richt op de buitenwereld en wij willen omgekeerd ook deze 

buitenwereld in onze school halen. 

9. Wij willen nadere samenwerking zoeken binnen de onderwijskolom met scholen voor primair 

onderwijs en scholen die vervolgopleidingen aanbieden.  

10. Wij willen een kwaliteitsschool zijn met bekwaam en professioneel handelend personeel. 

 

De Visie en Koers en de strategische doelstellingen vormen de basis voor de schoolbrede 

activiteitenplannen en de activiteitenplannen op vestigingsniveau. De activiteitenplannen komen tot 

stand in de dialoog met de teams. Per vestiging kunnen echter verschillende prioriteiten in deze 

doelstellingen bestaan. 

 

De strategische doelstellingen zijn uitgewerkt op basis van de resultaatgebieden onderwijs, 

leerlingen en ouders, personeel en maatschappij/omgeving. Op basis van de gewenste resultaten 

worden hiervoor personeel en middelen ingezet. De noodzakelijke faciliteiten voor het nastreven 

van de doelstellingen in 2011 worden verantwoord in het jaarverslag 2011.  
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De directie wil werken vanuit het volgende model.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit dit model wordt duidelijk dat er een ‘getrapte’ ‘leiding/sturing’ is: de directeur-bestuurder 

aan de rector, de rector aan de conrectoren, de conrectoren aan de coördinatoren, de conrector en 

coördinatoren aan docenten en onderwijsondersteunend personeel, de docenten aan de leerlingen. 

Van belang hierbij is congruent en consistent gedrag, dat gebaseerd is op de vier kernwaarden uit 

Visie en Koers. 

 

  

Pedagogische doelen 

Onderwijskundige en didactische doelen  
Verbinding met de maatschappij 
Professionele medewerkers 
 

Bestuursvisie  
Sturing door 

directeur-
bestuurder/ 
rector 

Strategie per 
vestiging 
Conrectoren en 

coördinatoren Activiteitenplan 
per  
vestiging door de 
teams 

Strategie 
managementteam  
rector en 
conrectoren 

Uitvoering 

docenten,  
OOP en 
leerlingen 

Onderwijs 
resultaten  
leerlingen 

Visie en Koers  
Veilig en warm klimaat 
Erkende ongelijkheid 
Open school 

Professionele cultuur 
 

Leren en verbeteren 
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3.2 Primair proces 

 

3.2.1 Ontwikkeling leerlingaantallen 

 

Het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2011 is 1207 leerlingen, waaronder 13 vavo 

(voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) leerlingen. Deze aantallen zijn, inclusief de 

leerlingaantallen van de afgelopen schooljaren, in beeld gebracht in onderstaande tabel. De 

leerlingaantallen opgenomen in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de meest recente 

leerlingtelling voor de bekostiging vanuit het ministerie. 

 

Vestiging / teldatum 1 

oktober 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012* 

Havo-vwo Warffum 667 667 681 692 692 

Vmbo Uithuizen 388 364 372 360 354 

Vmbo Wehe den Hoorn 132 141 165 160 161 

Totaal inclusief vavo 1187 1172 1218 1212 1207 

Vavo 8 15 20 13 13 

Totaal exclusief vavo 1179 1157 1198 1199 1194 

Tabel 27: Ontwikkeling leerlingaantal per schooljaar per vestiging 

*Het aantal leerlingen in Warffum wijkt één leerling af van het aantal in het jaarplan 2012. 

 

Voor het schooljaar 2011-2012 is het aantal leerlingen, exclusief vavo, bij de 1 oktobertelling ten 

opzichte van schooljaar 2010-2011 redelijk stabiel. Een opvallende constatering omdat het 

voedingsgebied een dalende prognose voorspelt (zie hoofdstuk 3.7.1). Het aantal vmbo leerlingen 

in Uithuizen vertoont wel een licht dalende lijn. Het aantal havo/vwo leerlingen in Warffum blijft 

constant ten opzichte van het vorige schooljaar, terwijl het leerlingaantal in de jaren ervoor 

gestegen is. In Wehe den Hoorn is dit ook het geval. 

 

De constante lijn in het havo/vwo is mede te danken aan een toename van de zij-instroom, zowel 

doorstroom vanuit de TL PLUS naar de havo binnen de school als de instroom in havo 4 vanuit 

andere scholen (zie tabel 28).  

 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012* 

Interne zij- instroom 7 15 17 21 20 

Externe zij- instroom 11 12 18 17 23 

Totaal zij-instroom 18 27 35 38 43 

Tabel 28: Interne – en externe instroom 2007/2008 tot en met 2011/2012 in havo 4  

*De externe zij- instroom wijkt met twee leerlingen af van het aantal in het jaarplan 2012. 

 

De zij-instroom in havo 4 heeft een structureel karakter gekregen gezien bovenstaande 

instroomgegevens. De totale zij-instroom blijft vanaf 2007-2008 tot en met 2011-2012 stijgen. De 

interne zij-instroom (doorstroom) vanuit vmbo 4 laat sinds 2007-2008 een duidelijk stijgende lijn 

zien met een stabilisatie in schooljaar 2011-2012. De externe zij-instroom vanuit andere scholen 

(vmbo 4 en havo 3) stijgt in de afgelopen jaren. 

 

In tabel 29 is de instroom vanuit het basisonderwijs gepresenteerd voor de schooljaren 2007-2008 

tot en met schooljaar 2011-2012. Uit deze cijfers valt te concluderen dat de instroom vanuit het 

openbaar basisonderwijs naar het havo en vwo jaarlijks dalende was, maar dat schooljaar 2011-

2012 een stijging vertoont. De totale instroom in het brugjaar van afgelopen schooljaar is 29 

leerlingen hoger dan in 2010-2011 en ligt hiermee weer op het niveau van schooljaar 2009-2010. 

Een positieve ontwikkeling die eveneens zijn effect heeft op ons meerjarenbeleid. 
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Instroom leerlingen 
vanuit 
basisonderwijs 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

  vmbo havo/ 
vwo 

vmbo havo/ 
vwo 

vmbo havo/ 
vwo 

vmbo havo/ 
vwo 

vmbo havo/ 
vwo 

Openbaar onderwijs 86 72 76 83 75 62 71 57 71 64 

Protestants/christelijk/ 
Katholiek onderwijs 

30 47 36 28 39 46 34 38 49 41 

Neutrale basisschool 5 4 3 0 7 2 2 2 6 1 

Speciaal onderwijs 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 

Totaal per stroming 121 123 115 111 124 110 109 97 129 106 

Totaal per jaar 244 226 234 206 235 

Tabel 29: Instroom leerlingen vanuit basisonderwijs per stroming en per schooljaar 

 

3.2.2 Ontwikkeling marktaandeel klas 1 per gemeente 

 

In 2011 hebben we de ontwikkeling van het marktaandeel klas 1 per gemeente inzichtelijk 

gemaakt. De gegevens zijn afkomstig uit onderzoek van een extern bureau naar de ontwikkeling 

van het leerlingaantal in klas 1 van het HHC en de ontwikkeling van de leerlingaantallen in de 

gemeenten Eemsmond, De Marne en Winsum van het Planning Verband Groningen (PVG). In 

onderstaande tabel is deze ontwikkeling weergegeven.  

 

 2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Gemeente Eemsmond 60% 65% 54% 77% 55% 57% 

Gemeente De Marne 29% 29% 30% 39% 24% 47% 

Gemeente Winsum 21% 24% 23% 22% 23% 27% 

Tabel 30: Ontwikkeling marktaandeel klas 1 per gemeente 

 

Het marktaandeel in de gemeente Winsum is stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren. Het 

marktaandeel in de gemeente Eemsmond vertoont over de jaren heen een fluctuerend beeld. Ten 

opzichte van schooljaar 2010-2011 is in het huidige schooljaar sprake van een forse stijging van 

ons marktaandeel in De Marne. Redenen voor deze positieve ontwikkeling zijn het nieuwe 

onderwijsmodel in Wehe den Hoorn, de profilering van Wehe den Hoorn via diverse 

(school)activiteiten en de onderwijskwaliteit, die van zeer zwak naar het basisarrangement is 

gegaan. 

 

Een aantal beperkingen dienen we te benoemen in de totstandkoming van de percentages: 

- De definitieve cijfers van het aantal leerlingen in het voedingsgebied zijn nog niet bekend. 

Voor schooljaar 2011-2012 is daarom met het geprognosticeerde aantal gewerkt.  

- In de berekening is er vanuit gegaan dat alle 12-jarigen blijven wonen in de gemeente 

waar zij op dat moment wonen. Dit hoeft bij verhuizing niet het geval te zijn.  

- Het rapport geeft aan dat ook vanuit andere gemeenten instroom in klas 1 plaatsvindt 

(categorie extra stroom). Aangezien hiervan geen verdere gegevens beschikbaar zijn is 

deze ook niet meegenomen in de berekening. 

 

In 2012 staat het ontwikkelen van een marketingplan, in samenwerking met L&E Primair 

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

profileren en het marktaandeel te vergroten. 
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3.2.3 Onderwijsresultaten 

 

Om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te geven, hun de mogelijkheid te bieden om het 

maximale uit zichzelf te halen en om ze zo goed mogelijk klaar te stomen voor een plaats in de 

maatschappij zijn de vier centrale kernwaarden ontwikkeld in de Visie en Koers.  

 

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs met behulp van vier indicatoren over een 

tijdspanne van drie jaar: 

 De doorstroom in de onderbouw; 

 De doorstroom in de bovenbouw; 

 De scores van de examens; 

 Het verschil tussen de schoolexamens en de centrale examens. 

 

Alle afdelingen op de vestigingen vallen in 2011 onder het basistoezicht van de inspectie. Voor de 

inspectie houdt dit in dat we geen risico’s voor de kwaliteit van ons onderwijs lopen en dat de 

regelgeving wordt nagekomen. De inspectie heeft ten aanzien van de laatste indicator aangegeven 

dat het VWO in Warffum een aandachtspunt is. Desalniettemin valt ook de VWO afdeling onder het 

basistoezicht van de inspectie. 

 

In onderstaande tabel is per onderwijssoort de slagingspercentages van de afgelopen jaren bij Het 

Hogeland College weergegeven. Ter vergelijking zijn eveneens de landelijk gemiddelde 

slagingspercentages opgenomen. 

 

Opleiding 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vwo                 

Landelijk 94 94 93 92 92 91 89 89 

HHC 95 100 90 79 100 90 84 80 

Havo                 

Landelijk 92 90 89 89 89 87 85 85 

HHC 82 92 95 93 83 84 85 81 

Vmbo TL                 

Landelijk 95 94 95 99 94 94 94 93 

HHC 93 97 96 93 96 95 92 94 

Vmbo KB & BB                 

Landelijk  93 95 96 94 97 95 95 95 

HHC 97 97 99 99 93 100 98 98 

 Tabel 31: Ontwikkeling slagingspercentages per onderwijssoort 2004-2010 

 

In schooljaar 2010-2011 (kolom 2011) zijn de slagingspercentages van zowel de havo als het vwo 

lager dan het landelijke slagingspercentage. Het slagingspercentage vwo divergeert de afgelopen 

drie jaar ten opzichte van het landelijke slagingspercentage. Het slagingspercentage vmbo TL en 

KB & BB ligt in schooljaar 2010-2011 boven het landelijke slagingspercentage. Over acht jaar 

fluctueren de slagingspercentages van het HHC, maar liggen zij rond het landelijk gemiddelde. 

 

3.2.4 Waardering en tevredenheid 

 

Zicht hebben op de waardering en tevredenheid van ouders, personeel en leerlingen is 

noodzakelijk, zeker gezien onze centrale kernwaarden die we beschreven hebben in de Visie en 

Koers. Om inzicht te krijgen in de tevredenheid wordt cyclisch één maal in de twee jaar een 

tevredenheidonderzoek gehouden. Eind 2010 is het laatste tevredenheidonderzoek uitgevoerd 

onder leerlingen, ouders en personeel. In het algemeen geldt dat zowel de leerlingen, ouders als 

het personeel tevreden tot zeer tevreden zijn over het Het Hogeland College. De scores liggen 

hoger dan die van de landelijke referentiegroepen en komen daarmee overeen met de vorige 

tevredenheidpeiling.  
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Vanuit het tevredenheidonderzoek is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Aan deze 

verbeterpunten is in 2011 gewerkt en wordt ook in 2012 voortgezet. Aandachtspunten hierbij zijn 

de rol van het mentoraat, de verzuimbegeleiding vanuit zowel de Arbo Dienst als het HHC, de 

informatievoorziening en de staat van de schoolgebouwen. In 2012 staat het nieuwe 

tevredenheidonderzoek op het programma.  

 

3.3 Activiteiten 2011 

 

Binnen de strategische kaders, welke zijn geformuleerd in Visie en Koers, hebben de vestigingen 

een hoge mate van autonomie en kunnen zij hun eigen prioriteiten stellen in de strategische 

doelstellingen en de invulling hiervan. Vanuit de jaarlijkse beleidsdagen ontwikkelt elke vestiging 

haar eigen activiteiten voor het komende kalenderjaar. Hierbij zijn de landelijke en regionale 

ontwikkelingen in acht genomen. Naast de HHC brede activiteiten, die gelden voor de gehele 

organisatie, zijn in het jaarplan 2011 concrete doelstellingen en actiepunten per vestiging 

geformuleerd. Voor zowel de HHC brede activiteiten als de vestiging specifieke activiteiten zijn de 

resultaten over kalenderjaar 2011 weergegeven in onderstaande paragrafen. 

 

3.3.1 HHC breed activiteiten 2011 

 

Onderwijs – Taal en rekenen 

De hoofddoelstelling op het gebied van taal en rekenen op de scholen voor 2011 is het verhogen 

van het niveau van het taal- en rekenonderwijs, en daarmee de kwaliteit van het totale onderwijs 

in het vmbo en havo-vwo te verhogen. Alle docenten van Het Hogeland College zullen over enkele 

jaren taal- en rekenbewust moeten zijn en dit bewustzijn ook integreren in hun eigen lessen en 

vakgebied. In 2011 is gestart met de uitwerking van de plannen van de schoolbrede stuurgroep. 

Op alle vestigingen zijn referentietoetsen afgenomen. Op basis van deze toetsen is er 

remediërende hulp aangeboden aan daarvoor in aanmerking komende leerlingen, om er zo voor te 

zorgen dat iedereen de referenties haalt. Dit blijkt een probleem te zijn voor sommige LWOO 

leerlingen. Verder zijn er vakoverstijgende bijeenkomsten geweest, met name op het gebied van 

taal. Aan standaarden over vakoverstijgend werken wordt nog verder gewerkt.  

De kwaliteitsubsidie VO is in 2011 ingezet voor zowel de schoolbrede activiteiten als de vestiging 

specifieke activiteiten, die bijdragen aan de verbetering van ons taal- en rekenonderwijs. Voor de 

vestiging specifieke activiteiten over 2011 verwijzen we naar de onderstaande paragrafen. 

 

Onderwijs –Erkende ongelijkheid, zorgbeleid en Passend Onderwijs 

Het Hogeland College wil erkende ongelijkheid op het gebied van leren in een uitdagende en 

inspirerende omgeving. Deze koersuitspraak is al een aantal jaren richtinggevend voor het 

algemene zorgbeleid en de individuele leerlingenzorg en –begeleiding op Het Hogeland College. De 

onderstaande activiteiten hadden de prioriteit in 2011.  

Vrijwel al deze doelen hebben we gehaald. Aan het Jeugd- en Veiligheidsplan dient nog gewerkt te 

worden. Het plan is in concept gereed, maar dient nog ter instemming aan de MR aangeboden te 

worden. Het uitbreiden van de projectklas LWOO is onderzocht in 2011, maar is door de geringe 

schaalgrootte niet haalbaar gebleken. We zoeken nu naar meer maatwerk binnen de klas voor deze 

leerlingen.  

 Gestructureerde opzet leerlingenbespreking; 

 Standaardiseren en digitaliseren leerlingendossier; 

 Uitwerken dyscalculiebeleid; 

 Invoeren faciliteitenpas; 

 (Her)oriëntatie beroeps- en studiekeuze; 

 Jeugd en Veiligheid op schoolniveau verder ontwikkelen; 

 In praktijk brengen handelingsgericht werken; 

 Onderzoeken / uitbreiden concept projectklas naar bovenbouw vmbo. 
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Passend Onderwijs 

Naast dit bovenstaande ‘eigen’ beleid op het gebied van individuele leerlingenzorg is het landelijk 

verplicht te voldoen aan de invoering van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs betekent dat elk 

kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past.  

Mocht een school een bepaald arrangement niet zelf in huis hebben, dan is het noodzakelijk om er 

voor te zorgen dat, in samenwerking met ander besturen die dit arrangement wel kunnen 

aanbieden, de betreffende leerling geplaatst kan worden.  

 

Hoofddoelstelling in 2011 was om in 2012 het Passend Onderwijs te integreren in de processen en 

systemen van Het Hogeland College. De definitieve uitvoering van Passend onderwijs is echter 

uitgesteld tot 2013. Dit betekent dat daarmee het operationeel maken van Passend Onderwijs 

eveneens is verschoven naar het schooljaar 2013-2014.  

 

Voor de realisatie van de doelen betekent dit dat de concepten voor de zorgprofielen in 2011 per 

vestiging zijn opgesteld. Deze zullen medio 2012 definitief worden vastgesteld. Het  zorgprofiel 

voor de gehele school (en daarmee de vestigingen) zal in het vierde kwartaal van 2012 definitief 

worden vastgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met de (onderwijs)partners, te weten Regionaal 

Overleg Passend Onderwijs (ROPO), Regionaal Overleg Gemeente Passend Onderwijs (ROGO), de 

Samenwerkingsverbanden, CSG Wessel Gansfort college Winsum, AOC Terra Winsum en L&E 

sector primair onderwijs. 

 

Onderwijs – Maatschappelijke stage 

Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is het voor de dan instromende leerling in leerjaar 1 

verplicht om in hun schoolloopbaan een maatschappelijke stage te doorlopen. De maatschappelijke 

stage staat voor het stimuleren van actief burgerschap onder jongeren en het vergroten van de 

maatschappelijke betrokkenheid en besef voor waarden en normen. Binnen Het Hogeland College 

maakt voor de LWOO klassen de maatschappelijke stage sinds het schooljaar 2006/2007 onderdeel 

uit van het programma. In 2010 zijn er pilots op de diverse vestigingen geweest. Met ingang van  

2011/2012 is voor elke leerling de maatschappelijke stage verplicht.  

 

Voor de aanvang van het schooljaar 2011-2012 heeft Het Hogeland College de kaders voor de 

maatschappelijke stage vastgesteld. Meest richtinggevend hierbij is, dat de stage is geïntegreerd in 

de huidige onderwijsconcepten en dat deze aansluit bij de bestaande projecten. Met de start van 

het schooljaar is dit in gang gezet en de uitvoering verloopt naar verwachting. Wij zijn blij dat wij 

voor dit uitgangspunt hebben gekozen, zeker nu is gebleken dat er, zoals wij al verwachtten, een 

bezuiniging op de bekostiging heeft plaatsgevonden. 

 

Onderwijs en professionalisering 

In 2011 is er schoolbreed ingezet op ingezet op:  

 

Op alle drie de vestigingen van de school zijn er professionaliseringsactiviteiten geweest op dit 

gebied. Een belangrijk onderdeel daarvan is het teamleren. Hierbij leren docenten onder leiding 

van een externe deskundige kritisch naar hun eigen lessen te kijken, met als doel zichzelf verder te 

professionaliseren. Onderdeel van het teamleren is het maken van video-opnames van elkaar, 

waarna tips en tops op een positieve wijze gegeven worden aan elkaar. Voor 2012 zal er weer aan 

een aantal activiteiten vorm worden gegeven. Voor de vestiging specifieke activiteiten over 2011 

verwijzen we naar de onderstaande paragrafen. 

 

  

 De implementatie van het  concept ‘teamleren’; 

 Training van zelfreflectie en feedback als onderdeel professionele cultuur; 

 Vakmanschap voor de klas. 
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Kwaliteitsbeleid 

Ons kwaliteitsbeleid is er primair op gericht leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Met 

deze focus op de kwaliteit van het onderwijs proberen we te zorgen dat ‘eruit gehaald wordt wat 

erin zit’. Dit geldt voor zowel onze leerlingen als voor de medewerkers van Het Hogeland College. 

Zoals in voorgaande paragraaf beschreven wordt er gestreefd naar persoonlijke ontwikkeling en 

ontplooiing, om op deze wijze niet alleen een impuls te geven aan de onderwijs kwaliteit, maar ook 

aan de tevredenheid van ons personeel. Onderdeel van ons kwaliteitsbeleid vormt ook de interne 

en externe verantwoording.  

Gerealiseerde doelen voor 2011 zijn: 

Wat nog in ontwikkeling is het actualiseren en vaststellen van het kwaliteitshandboek. Dit is een 

‘groeiproduct’ dat niet afgrond kon worden in 2011. 

 

Integraal personeelsbeleid – HRM 

 

Ten aanzien van het integraal personeelsbeleid – HRM hebben we voor 2011 een aantal 

speerpunten en activiteiten geformuleerd. Deze activiteiten worden beschreven in hoofdstuk 3.5. 

 

Financieel beleid 

Het Hogeland College vindt een gezond financieel beleid van cruciaal belang. Diverse 

ontwikkelingen komen op Het Hogeland College af; onder andere de afname van het potentiële 

aantal leerlingen in het voedingsgebied en het mogelijk overheidsbeleid wat betreft de bekostiging.  

 

Naast deze externe ontwikkelingen is er een aantal belangrijke interne ontwikkelingen. Hierbij gaat 

het om de exploitatie en onderhoud van de gebouwen, de investeringsplanning, oriëntatie op 

(digitaal) lesmateriaal in relatie tot het boekenfonds, het aanbod van vakken, de groepsgrootte en 

de daaraan verbonden inzet van docenten en onderwijsondersteunend personeel. De 

meerjarenbegroting 2012 t/m 2016 benadrukt het belang van de discussie ten aanzien van de 

aanscherping van het beleid op deze ontwikkelingen. 

 

Speerpunten op financieel gebied over 2011 waren: 

 Kosten gratis schoolboeken op het bekostigingsniveau brengen; 

 Opzetten allocatiemodel voor personeel (inzet personeel, aanbod van vakken, 

groepsgrootte e.d.); 

 In kaart brengen van de (financiële) gevolgen van de huisvestingsplannen op huisvesting, 

onderhoud en investeringsplanning. 

 

Het opzetten van het allocatiemodel is gerealiseerd en heeft inmiddels een vervolg gekregen door 

te gaan werken met het programma Foleta. Dit is een database voor formatieplanning en lessen- 

en taaktoedeling, waarvan de verwachting is dat hiermee de lasten nauwkeurig gepland en 

bewaakt kunnen worden. Verder zijn de financiële gevolgen met betrekking tot de huisvesting 

grotendeels in kaart gebracht, zowel op de korte termijn als de lange termijn. Er is vervolgens 

actief overleg met de accountant gevoerd over de verantwoording van de gelden voor de 

nieuwbouw in de boekhouding. Helaas is het niet gelukt de kosten van de schoolboeken op 

bekostigingsniveau te brengen. De grootste overschrijding vindt plaats in de bovenbouw havo-vwo. 

Dit heeft te maken met de extra vakken die worden gekozen en met het doorlopen van 

onderwijsmethodes van het ene leerjaar in het andere. We zijn inmiddels gestart met het kritisch 

kijken naar de extra vakken. Ook werkboeken vormen een grote onkostenpost.  

 Voortzetten cohort- en IDU analyse en tevredenheidonderzoek; 

 Organiseren en voeren van de dialoog over de resultaten op de vestigingen met de teams; 

 Toepassen toetsingskader van de Onderwijsinspectie; 

 Deelname aan het project Vensters voor Verantwoording;  
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Er wordt bekeken of deze in eigen beheer kunnen worden aangeschaft, waardoor ze meer jaren 

achtereen kunnen worden gebruikt. Dit zou ook kunnen gelden voor de methodes die ‘doorlopen’. 

 

PR- en Marketing 

Zoals beschreven in het hoofdstuk 3.2 zal in de komende jaren meer aandacht moeten zijn voor 

het interesseren van ouders en leerlingen voor Het Hogeland College.  

 

Het Hogeland College is gebaat bij een gezond leerlingenaantal, zeker in een krimpend 

voedingsgebied is het van belang de boodschap van Het Hogeland College en haar sterke kanten te 

communiceren naar ouders en leerlingen. Door het afnemen van het potentieel aantal leerlingen in 

de komende jaren is het van groot belang het marktaandeel op het huidige niveau te houden en bij 

voorkeur uit te breiden. Doordat wij frequent tevredenheidonderzoeken uitvoeren hebben wij een 

redelijk goed beeld van de factoren waarom ouders en leerlingen voor het Hogeland College kiezen.  

 

In 2011 hebben wij een (her) start gemaakt met het een onderzoek naar ons marktaandeel (zie 

ook hoofdstuk 3.2.2) Met het Primair Onderwijs van L&E zijn wij bezig de eerste gesprekken te 

voeren over ontwikkelen van een marketingplan voor de komende jaren L&E breed. 
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3.3.2 Activiteiten 2011 Warffum (havo/vwo/vwo-plus met Latijn) 

 

In 2011 zijn voor Warffum vrijwel alle speerpunten, die beschreven zijn in het jaarplan 2011, 

gerealiseerd. Het vormen van themagroepen heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. In deze 

themagroepen werken docenten samen, onder leiding van een docent of coördinator, aan een 

aantal speerpunten. Er zijn twee middagen in het schooljaar gepland waarop de verschillende 

themagroepen workshops organiseren waar docenten aan mee kunnen doen. Hieronder wordt de 

voortgang van de diverse thema’s beschreven.  

 

Taal en rekenen 

De werkgroep Taal en Rekenen houdt zich bezig met het verder ontwikkelen van het taal- en 

rekenbeleid op basis van de plannen van de schoolbrede stuurgroep. Eén van de doelstellingen 

voor 2011 is het analyseren van de scores op taal en rekenen. Hiermee is in 2011 een start 

gemaakt. Om het niveau van de leerlingen te bepalen hebben we referentietoetsen afgenomen. Op 

grond van de resultaten van deze toetsen worden er remediërende activiteiten opgezet en worden 

de vorderingen per leerling geregistreerd. De leden van de werkgroep organiseerden in 2011 een 

diner pensant rond dit thema. 

 

Passend Onderwijs 

In het kader van Passend Onderwijs is een groep docenten bijeen geweest om het zorgprofiel van 

onze vestiging in concept voor te bereiden. De definitieve vaststelling vindt medio 2012 plaats. 

Voor een schoolbreed dekkend zorgprofiel vindt deze in samenspraak met de andere vestigingen 

plaats.  

 

Havo Excellent 

In 2011 is het beleid rondom Havo Excellent verder uitgewerkt. Zo werd op de themamiddagen 

rond Havo Excellent ingegaan op de didactiek voor havo leerlingen en werden de verschillen tussen 

vwo- en havo-leerlingen in kaart gebracht. In één van de workshops werd hiervan een ‘good-

practice’ gegeven. Binnen de huidige lessen wordt rekening gehouden met de didactische inzichten 

rondom havo leerlingen. 

 

Havisten Competent 

Naast Havo Excellent is ook aandacht voor het HACO programma, Havisten Competent. Havisten 

Competent is een lespakket met diversie methoden die er voor zorgt dat havisten gestimuleerd 

worden competenties te ontwikkelen die de overgang naar het hbo vergemakkelijken. Het 

programma is gestart in havo 3 en de uitvoering ligt grotendeels bij de mentoren. De bedoeling is 

het programma verder te integreren in alle lessen. In de tweede helft van het cursusjaar 2011-

2012 zal er een pilot starten bij het vak economie. 

 

Onderwijsresultaten 

Het afgelopen jaar is er opnieuw een onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de verschillende 

klassen en jaarlagen, alsmede de examenresultaten. Tijdens sectiemiddagen zijn de 

onderwijsresultaten en de analyses daarvan besproken. Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat 

de secties het onderwijsprogramma van hun vak voor de onderbouw beter hebben vastgelegd en 

verbeter- en aandachtspunten hebben geformuleerd. Voor de bovenbouw zijn de verschillen tussen 

SE en CE besproken en zijn acties geformuleerd om deze verschillen op een aanvaardbaar en goed 

niveau te krijgen. 

 

In het afgelopen jaar hebben we gesprekken gevoerd over het verbeteren van de determinatie van 

de onderbouw naar de bovenbouw havo en vwo. Vanuit deze gesprekken is een voorstel ten 

aanzien van de overgangsnormen in klas 3 geformuleerd.  
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Deze nieuwe overgangsnormen met meer aandacht voor een juiste plaatsing in afdeling en profiel 

worden met ingang van schooljaar 2012-2013 gehanteerd.  

 

Eveneens is in 2011 aandacht besteed aan toetsing. Toetsing is als onderwerp aan bod gekomen 

op sectiebijeenkomsten en tijdens  workshops over kwaliteit van toetsing. Hier is ondermeer 

aandacht besteed aan de verschillen tussen kennis en inzichtvragen. 

 

Ten aanzien van de verbetering van de resultaten van de havo 4 leerlingen hebben we ingezet op 

huiswerkondersteuning, is eerder ingegrepen bij leerlingen die minder goed presteerden en er zijn 

twee sectiebijeenkomsten geweest over verbetering van kwaliteit en programma. Verder, en zeker 

niet onbelangrijk is in het kader van teamleren aandacht geweest voor de wijze van lesgeven in de 

havo klassen. De effecten van deze interventies zijn nu nog niet te meten. 

 

In het jaarplan 2011 hebben we geconstateerd dat de aansluiting havo 3 en havo 4 verbeterd dient 

te worden. We hebben daarom met de docenten in overleggen aandacht besteed aan deze 

aansluiting en er is gewerkt aan het opstellen van een onderbouwprogramma per sectie. Door het 

onderbouwprogramma per sectie sterker neer te zetten, verwachten we dat deze de doorlopende 

leerlijn naar de bovenbouw versterkt. 

 

Een gepland punt van verbetering was eveneens de aansluiting tussen vmbo TL plus en havo 4. 

Hiervoor is een werkgroep opgericht die een analyse maakt en voorstellen voorbereid. Dit traject 

loopt nog. We zetten in ieder geval in op de verbetering van de intakegesprekken en het invoeren 

van extra lessen na de examens TL 4 voor de leerlingen die de overstap naar havo 4 gaan maken.  

Deze lessen worden nu tegen het licht gehouden. Ook is er met ons eigen vmbo contact over de 

inhoud en de wijze van lesgeven in TL plus.  

 

ICT 

 

Magister 

Met ingang van dit schooljaar kunnen ouders via het administratiesysteem Magister de cijfers van 

hun kind bekijken. De pilot in het eerste jaar is als geslaagd ervaren en is inmiddels uitgebreid 

naar alle klassen in Warffum. Per 1 april 2012 gaat de locatie volledig over naar Magister, inclusief 

de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister. De leerlingen kunnen via Magister eveneens 

hun agenda met daarin het rooster en eventuele aanpassingen, mededelingen en de ELO bekijken. 

 

ICT en didactiek 

In de werkgroep ICT, in themamiddagen en in scholingsbijeenkomsten is aandacht geweest voor 

de integratie van ICT, en de bijbehorende didactiek, in de lessen. Het streven is om in 2012 een 

aantal pilots te draaien in klas 1 met een ICT-device. Deze pilot vormt onderdeel van het ICT 

beleidsplan dat in april 2012 wordt vastgesteld. In 2011 hebben schoolbreed diverse gesprekken 

plaatsgevonden over de visie op ICT binnen onze organisatie. De werkgroep ICT is hier een 

belangrijke schakel in. In 2011 is eveneens, volgens de vier-in-balans methode, een schoolbrede 

nulmeting ten aanzien van ICT uitgevoerd, die de basis vormde voor het schoolbrede beleidsplan 

ICT. Daarnaast zijn tijdens scholingsbijeenkomsten de technische (on)mogelijkheden van het 

active board aan de orde geweest. 

 

Teamleren 

Evenals in voorgaande jaren is er aandacht geweest voor Teamleren. Vanuit dit concept hebben 

docenten het afgelopen jaar elkaars lessen bezocht en gefilmd, elkaar daarop feedback gegeven en 

intervisie gepleegd. Dit jaar bestaat de groep uit alle nieuwe docenten en een aantal ervaren 

docenten. 
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Maatschappelijke stage 

In 2011-2012 participeren alle leerlingen in leerjaar 1 het onderbouwproject ‘Van Dijk tot Dorp’ dat 

is uitgebreid met twee dagen maatschappelijke stage. Dit project vindt plaats in juni 2012 en 

hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting op dit punt. Behalve dat vinden wij het een 

verrijking van ons onderwijs. 

 

Integraal personeelsbeleid-HRM 

In 2011 hebben alle docenten, in het kader van de nieuw ingevoerde gesprekkencyclus, het eerste 

gesprek in een cyclus van drie jaar gevoerd, het zogenaamde POP-gesprek. Om de gesprekken 

goed te kunnen voeren hebben de conrectoren en coördinatoren een training gespreksvoering 

gevolgd. In het POP gesprek is voor alle docenten het persoonlijk ontwikkelingsplan vastgesteld.  

 

Mede naar aanleiding van de POP gesprekken is ook in Warffum de dialoog gestart rondom de 

werkverdeling en werkbelasting. Deze discussie vormt mede een onderlegger van het nieuw op te 

stellen taakbeleid. 

 

Nieuwbouw 

In februari 2011 is de tijdelijke huisvesting betrokken. Deze huisvesting voldoet, hoewel de 

akoestiek te wensen overliet. Daarom zijn er nog enkele geluidswerende maatregelen getroffen, 

om de geluidsoverlast te beperken. Voor verdere informatie over de nieuwbouw verwijzen we naar 

hoofdstuk 3.6.3. 

 

Organisatiestructuur en leiderschap 

In het schooljaar 2011-2012 is de vestigingsleiding met een nieuwe conrector bovenbouw en een 

coördinator a.i. onderbouw gestart. Lopende het schooljaar vindt verdere oriëntatie plaats op de 

inrichting en aansturing van de vestiging. Een eventuele nieuwe organisatiestructuur zal zijn beslag 

moeten krijgen in het schooljaar 2013-2014. 

 

Mentoraat en decanaat versterken 

In 2011 is het mentoraat verder ontwikkeld door het vaststellen van het mentoraatprogramma 

voor havo 4 en de uitvoer van pilots als onderdeel van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding 

(LOB). In de derde klassen is een nieuwe LOB methode ingevoerd, Qompaz. Daarnaast werken 

mentoren van havo 3 met Havisten Competent, waarbij als pilot een transfer plaats vindt naar de 

lessen economie. 

 

Als activiteit in 2011 stond ook het uitvoeren van een reflectieve enquête onder ouders en 

leerlingen op het programma, om zodoende te evalueren of de tevredenheid over het mentoraat 

verbeterd is. Deze heeft in 2011 niet plaatsgevonden. We merken echter dat de mentor steeds 

duidelijker de eerste-lijns-functionaris wordt tussen de school en thuis. Daarbij spelen ze ook een 

zeer belangrijke rol in de leerlingbegeleiding. 

 

In de komende periode wordt gewerkt aan administratieve verbetering door het laten invoeren van 

pakket- en profielkeuze door leerlingen in Magister. De docenten van klas 3 voeren op hun beurt 

de prognoses in. 

 

Zorg 

Ten aanzien van de zorg voor dyslectische leerlingen is dit schooljaar de pilot Kurzweil gestart. 

Kurzweil is een softwareprogramma voor dyslectische leerlingen dat o.a. digitale teksten kan 

voorlezen. Aan het einde van het schooljaar 2011-2012 wordt deze pilot geëvalueerd. 
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Leerlingenparticipatie 

Dit schooljaar is participatie van leerlingen binnen de school vergroot. Zo was een 

vertegenwoordiger van de leerlingenraad lid van de BAC voor de benoeming van de nieuwe 

conrector bovenbouw. Ook zijn er regelmatig klankbordgesprekken met leerlingen en met de 

leerlingenraad en is het tutorschap inmiddels geïnstitutionaliseerd. Verder namen leerlingen de 

organisatie van een aantal activiteiten op zich die voorheen vanuit docenten werden geregeld. Dit 

betrof onder andere een schoolfeest, de sinterklaasviering en de kerstlunch. 

 

Plus-activiteiten 

In 2011 heeft de eerste groep vwo-plus leerlingen het centraal examen Latijn met succes afgelegd. 

Ook zijn de eerste examens voor het Cambridge Certificate English afgenomen; alle leerlingen zijn 

hiervoor geslaagd. Daarnaast heeft een aantal vwo leerlingen met succes de PUC modules “Sociale 

psychologie” en “Kijken naar Amerika” afgerond. Eveneens is voor de onderbouw vwo-plus een 

aantal nieuwe masterclasses opgezet. 
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3.3.3 Activiteiten 2011 Uithuizen (vmbo. Tl-plus en lwoo) 

 

Taal en rekenen 

Ten aanzien van taal en rekenen hebben we in 2011 gezocht naar en beslist over de te hanteren 

taal- en rekentoets. Zowel de taal als de rekentoets die we gaan hanteren is erkend door de 

inspectie. Op basis van de uitkomsten van de toetsen worden de individuele handelingsplannen 

opgesteld. In 2011 hebben we naast de toetsen het taal- en rekenonderwijs gestimuleerd door het 

invoeren van een rekenuur, het gebruik van het Vaardighedenboek en het inrichten van een 

boekenkast in het pc locaal. In 2012 continueren we dit beleid en gaan we aan het werk met de 

woordenschat van leerlingen met behulp van Nieuwsbegrip. Hierin spelen de stuurgroep en de 

werkgroep op onze vestiging een belangrijke rol. 

 

Passend Onderwijs 

In het kader van Passend Onderwijs is een groep docenten bijeen geweest om het zorgprofiel van 

onze vestiging in concept voor te bereiden. De definitieve vaststelling vindt medio 2012 plaats. 

Voor een schoolbreed dekkend zorgprofiel vindt deze in samenspraak met de andere vestigingen 

plaats.  

 

Maatschappelijke stage 

Het actieplan Maatschappelijke Stage is definitief gemaakt. Voor het eerste project 

maatschappelijke stage is het programma opgesteld. In de derde en vierde periode van 2012 wordt 

dit programma uitgevoerd door de leerlingen van de eerste en tweede klas. 

 

Daltononderwijs versterken 

In 2011 is het daltononderwijs verder versterkt door het ‘Teamleren’. Teamleren vindt nu plaats in 

één groep. Het centrale thema hierbij is de voorbereiding op de daltonvisitatie. Dit gebeurt in de 

vorm van een docentenwerkplaats. In de docentenwerkplaats ontwerpen deelnemende docenten 

lessen, werkwijzen, projecten en workshops voor de eigen daltononderwijspraktijk. Zo werken ze 

aan de verbetering van het daltononderwijs en de vergroting van hun vakmanschap. Praktisch en 

doelgericht: vandaag ontwerpen, morgen gebruiken in de klas. Tevens wordt er kritisch naar de 

eigen lessen gekeken. Zo bezoeken docenten elkaars lessen, vinden er feedback sessies plaats en 

zijn er intervisie bijeenkomsten waarin video opnames van lessen werden bekeken en besproken. 

 

De vier noordelijke Dalton scholen voor voortgezet onderwijs (het Dollard College in Woldendorp, 

Het Hogeland College in Uithuizen en Wehe den Hoorn, Pieter Jelles in Dokkum, RSG de Borgen in 

Roden -en in de loop van het traject de daltonlocatie van het Werkman College in Groningen- 

hebben hun samenwerkingsverband nieuw leven ingeblazen. Na een aantal verkennende 

gesprekken hebben we gekozen voor een ‘train de trainers-traject’ waarbij van elke school twee 

docenten worden geschoold. 

 

In 2011 hebben we onderzocht of de invoering van langere lestijden haalbaar was. Uit het 

onderzoek kwam naar voren dat de nadelen zwaarder zijn dan de voordelen (bijv. voor vakken met 

1 à 2 uren in de week). We hebben daarom besloten om de situatie te laten zoals deze nu is. 

 

Internationale projecten  

In het kader van het Comeniusproject ontving de vestiging Uithuizen docenten en leerlingen van de 

partnerscholen uit Duitsland, Spanje, Italië en Bulgarije. Het thema ‘oude beroepen’ werd vanuit 

een 'Gronings perspectief', ondermeer het thema ‘Bedreigd Bestaan’, bekeken. In oktober 2011 

werd de school in Bulgarije door onze leerlingen en leerkrachten bezocht. 
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De leerlingen en docenten van Het Hogeland College vestiging Uithuizen hebben in 2011 voor de 

derde keer een theaterspektakel georganiseerd. Na de succesvolle producties ‘Liudger ontmoet 

Bernlef’ en ‘Het verdriet van Ceres’ werd dit jaar ‘Hoe overleef ik Romeo ….?’ opgevoerd. Wederom 

een toneelstuk boordevol muziek, dans en zang, dat door leerlingen en docenten is geschreven en 

geproduceerd. Leerlingen van partnerscholen uit Schmiedefeld (Duitsland) en Náchod (Tsjechië) en 

enkele inwoners van Oldenzijl speelden ook mee. Aan de voorbereiding van het theaterspektakel 

hebben ook vele vrijwilligers uit Oldenzijl en Uithuizen meegewerkt. 

 

Onderwijsresultaten 

 

De aansluiting TL plus en havo 4 en het realiseren van een warme overdracht is in 2011 verbeterd 

door afspraken ten maken over de aansluiting van met name de vakken Wiskunde (B), Duits 

(grammatica) en geschiedenis (leesvaardigheid grote teksten).  

 

In 2011 heeft eveneens de evaluatie van vier jaar TL plus plaatsgevonden. Besloten is om de 

projecten in een andere organisatievorm te gieten, namelijk van projectweken naar 

projectmiddagen. Daarnaast zijn de huidige methodes onderzocht. Besloten is om door te gaan 

met de huidige TL/Havo methodes. 

 

In 2010 hebben we een dalende trend voor de resultaten in de exacte vakken geconstateerd. Om 

dit niet opnieuw te laten gebeuren wordt het keuzeproces van de leerling meer gestuurd, zodat 

deze gerichter gaat kiezen. Daarnaast wordt in overleg met de Wiskunde sectie in 2012 een extern 

begeleider ingezet om op didactisch gebied slagen te gaan maken.  

 

Als actiepunt voor 2011 stond het onderzoek naar het rendement van de onderbouw op het 

programma. Deze is in algemene zin meegenomen in ons kwaliteitsonderzoek, maar is niet 

specifiek gemaakt. De bedoeling is om dit volgend jaar te doen.  

 

In 2011 is een lijst met criteria opgesteld waaraan een leerling moet voldoen om te kunnen kiezen 

uit een 7e en 8e vak. Hierover is met de ouders gecommuniceerd. Bovenstaande ontwikkelingen 

zijn onderdeel van ons kwaliteitbeleid, waarbij met het team de dialoog aangegeven wordt over de 

leeropbrengsten, onderwijsresultaten en de tevredenheidonderzoeken. 

 

ICT 

In 2011 is de elektronische leeromgeving (ELO) Teletop geïmplementeerd in ons onderwijs. We 

hebben echter besloten om in 2012 over te stappen naar de ELO van Magister, welke aangesloten 

is op het administratiesysteem van Magister. 

 

Nieuwbouw 

In het voorjaar van 2011 is gestart met de nieuwbouw en verbouwing van onze locatie. In de 

zomer van 2011 heeft daarom intrek in de tijdelijke huisvesting plaatsgevonden. De nieuwbouw 

wordt gerealiseerd in augustus 2012. Voor verdere informatie over de nieuwbouw verwijzen we 

naar hoofdstuk 3.6.3. 

 

Mentoraat en decanaat versterken 

Het mentoraat in de LWOO klassen is verstrekt door onder andere het aantal contactmomenten 

met ouders te vergroten en frequenter overleg tussen de mentoren en de overige leerkrachten.  

Ook is de overdracht van klas 2 naar klas 3 verbeterd. In 2011 is het vaardighedenonderwijs 

verder ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt is van de een nieuwe versie van de methode Aardig 

Vaardig. Deze methode onderscheidt zich van andere methodes, doordat de uitwerking van het 

didactische concept specifiek is gericht op de verschillende leerlingenniveaus en op de verschillen in 

leerstijlen tussen leerlingen. 
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TL-Plus  

In de TL-plus klassen is in 2011 een aantal projecten gegeven. In deze projecten stond het maken 

van een eigen documentaire, het beginnen van een digitaal portfolio, het beleven, het onderzoeken 

en het geven van presentaties centraal. In 2011 is eveneens gestart met de projectmiddagen voor 

alle TL-Plus klassen.  

 

Leerlingenparticipatie 

In 2011 hebben de peermediators een positieve rol gespeeld bij een aantal grotere en kleinere 

conflicten. Peermediation is een manier van conflicten oplossen, waarbij leerlingen geleerd wordt 

om ruzies tussen leerlingen op te lossen. Peermediator zijn neutrale bemiddelaars.  

Deze wijze van werken sluit aan bij onze centrale ambitie ‘Het bieden van een veilig en warm 

klimaat’ en wordt in 2012 voortgezet. Tevens hebben leerlingen van de leerlingenraad 

meegeholpen met allerlei schoolactiviteiten. Eveneens heeft het beleid ten aanzien van stimuleren 

van VMBO leerlingen geholpen. In 2011 hebben een aantal leerlingen vanuit VMBO kader en basis 

zitting genomen in de leerlingenraad. 

 

Leerlingen voor leerlingen 

Bij het project ‘Leerlingen voor leerlingen’ worden leerlingen uit hogere klassen (klas 3) 

ingeschakeld voor het geven van instructies en het begeleiden van leerlingen in onderbouwklassen. 

Daarnaast worden veelgestelde vragen in korte instructiefilmpjes door leerlingen uitgelegd. Deze 

filmpjes worden ontsloten via de digitale leeromgeving en leerlingen kunnen deze thuis en op 

school raadplegen. Een deel van de docenttaken wordt overgenomen door instructiefilmpjes en 

leerlingen uit hogere klassen. Hierdoor heeft de docent meer ruimte om les te geven en de 

aandacht te richten op leerlingen voor wie hulp essentieel is. 
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3.3.4 Activiteiten 2011 Wehe-den Hoorn (vmbo, TReC en lwoo) 

 

Taal en rekenen 

Ten aanzien van taal en rekenen sluiten we aan bij de uitgevoerde activiteiten van de locatie 

Uithuizen. In 2011 hebben we het taal- en rekenonderwijs ook ondersteund via de bibliotheek en 

de inzet van leesmoeders. 

 

Passend Onderwijs 

In het kader van Passend Onderwijs is een groep docenten bijeen geweest om het zorgprofiel van 

onze vestiging in concept voor te bereiden. De definitieve vaststelling vindt medio 2012 plaats. 

Voor een schoolbreed dekkend zorgprofiel vindt deze in samenspraak met de andere vestigingen 

plaats.  

 

Maatschappelijke stage 

Het actieplan Maatschappelijke Stage is definitief gemaakt. Voor het eerste project 

maatschappelijke stage is het programma opgesteld. In de derde en vierde periode van 2012 wordt 

dit programma uitgevoerd door de leerlingen van de eerste en tweede klas. 

 

Professionalisering team  

In 2011 heeft het hele team meegedaan aan het Teamleren. Onder leiding van een externe 

deskundige leerden de docenten om kritisch naar hun eigen lessen te kijken. Als onderdeel van het 

Teamleren bezochten de docenten elkaar lessen, werden zij getraind in het geven en ontvangen 

van feedback en werd er tijdens plenaire sessies video-opnames van lessen bekeken en besproken. 

Bij collegiale consultatie en lesbezoeken is naar tevredenheid gebruik gemaakt van de kijkwijzer. 

Direct na de lesbezoeken werd feedback gegeven a.d.h.v. de kijkwijzer, waarbij ook het principe 

van het Daltononderwijs werd besproken. Om ons personeel verder te laten professionaliseren op 

pedagogisch en didactisch gebied hebben we eveneens de BMC rapportages teruggekoppeld. 

 

Elke docent heeft eveneens een portfolio samengesteld, dat centraal stond tijdens het POP-gesprek 

dat met iedereen gevoerd is. Dit POP-gesprek is onderdeel van de gesprekkencyclus. 

 

Onderwijskundige verbeteringen  

In 2011 is veel tijd en energie gestopt in enkele onderwijskundige verbeteringen. Allereerst kreeg 

het onderwerp activerende didactiek veel aandacht. Het doel hiervan is dat de leerlingen tijdens de 

les in een actieve rol gezet worden zodat het leerrendement vergroot wordt. Verder zijn 

vestigingbrede afspraken gemaakt omtrent de opbouw van een les conform een vast format. Elke 

les heeft een kop, romp en staart, wat duidelijkheid schept voor de leerlingen. Tevens is het 

Daltononderwijs in 2011 verder ontwikkeld. De invulling van de Daltonuren is nu gerelateerd aan 

de vakgebieden waar de meeste leerlingen moeite mee hebben, namelijk, Talen en Exact. In de 

projectklassen werken de leerlingen met Daltontaken die ze gedurende deze uren kunnen 

uitvoeren. Door Local Identity in te voeren hebben we Trec ingepast in ons Daltononderwijs en is 

deze versterkt.  

 

In het Praktijkgebouw is o.a. veel tijd besteed aan de vormgeving van Techniek Breed. Dit 

programma is vanaf het cursusjaar 2011-2012 van start gegaan. Het doel hiervan is dat de 

techniekvakken meer samenhang krijgen. Leerlingen gaan bij Techniek Breed meer vanuit grote 

gehelen werken (zoals bijv. techniek in en om het huis). Hierdoor leren de leerlingen dat er 

verbindingen bestaan tussen de verschillende technische onderdelen. De bestaande 

techniekvakken zullen aangevuld wordt met Installatie- en Electrotechniek. De verbinding tussen 

het praktijkgebouw en Wehe-den Hoorn is in 2011 niet verder versterkt. Het komende jaar wordt 

dit weer opgepakt.  
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Toetsing stond in 2011 ook hoog op de prioriteitenlijst. Toetsing is als onderwerp aan bod gekomen 

op sectiebijeenkomsten en is aan bod gekomen tijdens een workshop over de kwaliteit van 

toetsing. Tijdens de bijeenkomsten hebben we onze visie op toetsen en beoordelen geformuleerd. 

Uitspraken zoals ‘beoordeling mag geen verrassing zijn voor leerlingen’ en ‘Leerlingen beoordelen 

ook zichzelf’ zijn onderdelen van deze visie. In 2012 vindt de praktische uitwerking van deze visie 

plaats. Hierbij gaan we toetsen naast elkaar leggen, laten we meerdere collega’s toetsen maken, 

vindt teamevaluatie van ons toetsingbeleid plaats en reflecteren we op de gemaakte toetsen door 

en met de leerlingen. 

 

TreC- Toerisme Recreatie en Cultuur doorontwikkelen 

In 2011 hebben de eerste leerlingen examen gedaan in de sector Commercie en Dienstverlening, 

zoals de opleiding TreC (Toerisme, Recreatie en Cultuur) officieel heet. Bij TReC is er sprake van 

continue onderwijsontwikkeling, doordat het materiaal door de docenten zelf ontwikkeld dient te 

worden, vanwege het feit dat het een nieuwe opleiding betreft. 

 

In 2011 zijn in het kader van deze opleiding vanuit het project Ondernemende Jongeren en Local 

Identity verder activiteiten uitgevoerd. Het doel van dit project is de jongeren ondernemender 

maken, wat gerealiseerd wordt in samenwerking met een aantal regionale ondernemers. Leerlingen 

voeren klussen uit voor de ondernemers en omgekeerd verzorgen de ondernemer workshops op de 

school. De organisatie van de netwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden en was zeer geslaagd. 

 

Binnen en buitenschools leren 

Kenmerkend voor het onderwijs in Wehe-den Hoorn is dat er zowel binnen- als buitenschools leren 

is. Er worden voor de leerlingen veel activiteiten georganiseerd. Leerlingen ondernemen regelmatig 

activiteiten buitenschool (bijv. NEMO Amsterdam, A-Kerk, Klooster Aduard, Waddengenot 

Pieterburen, Berlijn, Augustfehn, Schiphol, Rijksmuseum en Anne Frankhuis Amsterdam) zodat ze 

de schoolse theorie kunnen verbinden met de praktijk. Ook op school worden veel activiteiten 

georganiseerd, zoals de talentenjacht, vakantiebeurs, lunch voor leerlingen, workshops voor NOVO, 

verkiezing van de Kanjer en Stagiaire van het jaar, het Ede Staal project.  

 

Zorg versterken 

Er zijn drie zorgdocenten die elk een groep leerlingen hebben waarmee ze wekelijks contact 

hebben. Daarnaast zijn er wekelijks ondersteuningslessen voor leerlingen die moeite hebben met 

o.a. Talen en Exact. Het zorgteam komt wekelijks bij elkaar om de vorderingen van de leerlingen 

te bespreken. De andere docenten worden één maal per twee maanden bijgepraat over de 

bijzonderheden van de leerlingen. Voor elke zorgleerling is een handelingsplan geschreven, 

waarvan de gegevens van de leerlingen worden bij gehouden in het leerlingvolgsysteem. 

 

Kwaliteitsbeleid 

In 2011 heeft de TL afdeling het predicaat ‘zeer zwak’ definitief weggewerkt. Waren de 

onderwijskundige ontwikkelingen in 2010 door de inspectie al als voldoende bestempeld, in 2011 

bleek dat de opbrengsten ook voldoende waren. Hierbij gaat het om de vier indicatoren waarop de 

inspectie ons onderwijs toetst (zie hoofdstuk 3.2.3). Bovenstaande activiteiten, zoals de 

lesbezoeken, de activerende didactiek en de gesprekken over de resultaten hebben bijgedragen 

aan het positieve resultaat.  
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3.4 Management en besturing 

 

Het directieteam van Het Hogeland College bestaat uit een rector en vier conrectoren en is belast 

met het geven van leiding aan de school en de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en 

beleidsevaluatie. Tot het eind van het schooljaar 2010-2011 werd de functie conrector bovenbouw 

vestiging Warffum door een ad interim vanuit een externe partij ingevuld. Per schooljaar 2011-

2012 is de functie van conrector bovenbouw locatie Warffum ingevuld met een vaste 

dienstbetrekking. 

 

De rector heeft de algehele leiding en is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering en 

voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. De conrectoren geven integraal leiding aan hun 

vestiging of afdeling. De conrectoren hebben naast deze integrale verantwoordelijkheid allen een of 

meer beleidsportefeuilles. Hierbij worden de volgende portefeuilles onderscheiden: 

- Personeelsbeheer             -   Onderwijszaken havo-vwo  -   ICT 

- Onderwijszaken vmbo  -   Kwaliteitsbeleid  

 

Op de verschillende locaties is tevens een aantal docenten werkzaam die coördinerende 

werkzaamheden verrichten met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken.  

 

De directie wordt ondersteund door medewerkers op het gebied van financiën, personeel, 

secretariële zaken, administratieve zaken en eventueel (adhoc) andere ondersteuning.  

 

In 2011 is er gesproken over de organisatiestructuur van de vestiging Warffum. In 2012 zal deze 

verder onder de loep worden genomen, mede in het licht van de schoolbrede organisatie. De 

definitieve organisatiestructuur vindt zijn beslag in schooljaar 2013-2014. 

 

Planning en control 

In hoofdstuk 3.1 wordt benadrukt vanuit welk model de directie wil werken. Er is hierbij sprake van 

een ‘getrapte’ leiding/sturing, waarbij congruent en consistent gedrag wordt getoond, gebaseerd 

op de vier kernwaarden uit Visie en Koers. Door het strak neerzetten van de planning en control 

cyclus is er meer transparantie en duidelijkheid over de uit te voeren taken en wie, wanneer, welke 

rol daarin heeft. Hierdoor kan, in combinatie met het financieel beleid, tijdig worden ingespeeld op 

interne en externe ontwikkeling en kan beter gestuurd worden op de resultaten. Risico’s binnen de 

organisatie worden hierdoor verminderd. Instrumenten van de gehanteerde planning en control 

cyclus bij Het Hogeland College zijn onder andere Visie en Koers, het jaarplan en begroting, de 

meerjarenbegroting, integrale managementrapportages en het jaarverslag met de jaarrekening.  

 

De planvorming en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties komen tot 

stand in de vestigingen in dialoog tussen de directie, coördinatoren en teams. Deze dialoog binnen 

de gehele organisatie beoogt eveneens een sterkere verbinding tussen bestuur, rector, 

conrectoren, coördinatoren, mentoren, teams en medezeggenschap, met uiteindelijk zicht op de 

kwaliteit van de school, de ambities, resultaten, bedrijfsvoering en de optimalisatie van voorgaande 

zaken. 

 

In 2012 worden, in samenwerking met L&E primair onderwijs, de bedrijfsprocessen 

geoptimaliseerd. Het beginpunt van het project (onderwijs ondersteunende organisatie) zijn de 

processen. Het proces van het project heeft een emergent karakter. 
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3.5 Personeelsmanagement 

 

Onderwijs is het belangrijkste proces binnen onze organisatie. Alle processen binnen Het Hogeland 

College dienen dan ook ter ondersteuning van dit proces. Niet alleen de docenten, maar ook de 

andere medewerkers binnen de organisatie hebben een belangrijke rol hierin. In het jaarplan 2011 

zijn doelstellingen en activiteiten geformuleerd op personeelsgebied. Op deze doelstellingen en 

activiteiten zijn eveneens de vier centrale thema’s uit Visie en Koers, die in hoofdstuk 3.1 zijn 

verwoord, van toepassing.  

 

In de onderstaande paragrafen zijn de resultaten van de doelstellingen en activiteiten geformuleerd 

en wordt eveneens aandacht besteed aan de samenstelling van het personeelsbestand. 

 

3.5.1 Actieplan LeerKracht  

 

In 2008 is het Actieplan LeerKracht ingevoerd. Enkele speerpunten uit dit convenant zijn het 

versterken van het lerarenberoep, het ontwikkelen van meer professionele scholen, het invoeren 

van een betere beloning voor leraren en werkdrukverlaging. Concrete maatregelen zijn 

bijvoorbeeld het verkorten van de salarisschalen, het invoeren van een scholingsfonds en het 

benoemen van meer medewerkers in hogere docentfuncties, de zogenoemde functiedifferentiatie. 

Met ingang van het jaar 2010 benoemen scholen volgens deze landelijke richtlijnen, de 

zogenaamde functiemix, docenten vanuit LB naar LC en LD functies.  

 

In 2009 heeft Het Hogeland College een start gemaakt met het in kaart brengen van de gevolgen 

van het Actieplan LeerKracht. Bij de invoering van de functiemix is er voor gekozen om dit breed 

binnen Het Hogeland College met docenten en de directie te bespreken. De uitgangspunten en het 

beleid van de functiemix en de gesprekkencyclus zijn tot stand gekomen binnen het proces van 

ontwikkeling integraal personeelsbeleid.  

 

De functiemix schrijft voor om in de formatie een bepaald percentage LB, LC en LD functies te 

hebben. Voor Het Hogeland College geldt dat in 2011 de verhouding netto met 2% LC functies en 

1% LD functies moet zijn gegroeid en per 2014 met 10% LC functies en 11% LD functies ten 

opzichte van de nulmeting in oktober 2008.  

 

Met de toedeling van 3 fte LC en 5,5 fte LD functies in 2010 voldeed Het Hogeland College aan de 

streefdoelstelling 2011. Om ook in 2011 te blijven voldoen aan de streefdoelstelling is per 1 

augustus 2011 nogmaals 2,6 fte aan LC functies uitgegeven na een interne sollicitatieprocedure.  

In september 2012 zal door de sectordirectie opnieuw gecontroleerd worden of met het dan 

aanwezige personeelsbestand de doelstellingen in het kader van het functiemix gerealiseerd zijn. 

Bij wijzigingen in het personeelsbestand veranderen de verhoudingspercentages LB-LC-LD namelijk 

ook. 

 

3.5.2 IPB werkgroepen 

 

In de periode november 2009 – november 2010 hebben vier werkgroepen zich gebogen over 

respectievelijk de thema’s: 

- Gesprekkencyclus 

- Loopbaan 

- Professionele cultuur 

- Werk 

 

De vier werkgroepen hebben elk een schriftelijk advies uitgebracht aan de schoolleiding, die op 

basis daarvan in 2010 en 2011 beleid heeft geformuleerd, vastgesteld en uitgevoerd.  
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In 2010 werd al een eerste uitvoering gegeven aan de functiemix. In 2011 is de gesprekkencyclus 

van start gegaan en is de schoolleiding begonnen met een aanzet tot nieuw taakbeleid. 

De werkgroepen zelf zijn in 2011 niet meer actief geweest. Wel is, voortvloeiend uit het advies van 

de werkgroep Gesprekkencyclus, het onderwijsondersteunend personeel bijeen geweest. Tijdens 

die bijeenkomst is met name gesproken over een mogelijke specifieke gesprekkencyclus voor deze 

groep. 

 

3.5.3 Procedure gesprekkencyclus 

 
Het Hogeland College wil een kwaliteitsschool zijn met bekwaam en professioneel handelend 

personeel. De aandacht voor beter onderwijs staat altijd centraal. Om dat te kunnen bereiken 

investeren we in de ontwikkeling van de kwaliteiten van onze medewerkers en willen we de 

individuele mogelijkheden en talenten van de medewerkers optimaal benutten.  

De procedure gesprekkencyclus is in het voorjaar van 2011 conform artikel 16.7 CAO-VO met een 

verzoek om instemming voorgelegd aan de PMR. De PMR heeft instemming vooralsnog onthouden, 

gelet op het gegeven dat de directie in 2012 met een voorstel voor de organisatiestructuur komt, 

die zijn beslag gaat hebben in schooljaar 2013-2014.  

Er is tot die tijd wel een overgangsregeling overeengekomen. Die overgangsregeling is conform de 

voorgestelde procedure met uitzondering van het eerste punt. Dat wordt voorlopig:  

 Gesprek 1: het POP-gesprek, vindt plaats met het aanspreekpunt van het personeelslid, 

dit kan een coördinator of een conrector zijn. 

 Gesprek 2: het functioneringsgesprek, vindt naar keuze van de werknemer plaats met 

de coördinator of de conrector. 

 Gesprek 3: het beoordelingsgesprek, vindt altijd plaats met de conrector. Op verzoek 

van de werknemer kan er een derde bij het gesprek aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de 

coördinator die gesprekspartner was in de eerste ronde, maar ook een vakcollega of 

iemand van de vakbond. 

 

Als het nieuwe organogram klaar is zal deze overgangsregeling aangepast worden.  

 

Op basis van deze afspraak is met alle docenten en de directieleden in 2011 het eerste gesprek 

van de cyclus, een POP gesprek, gevoerd en zijn de afspraken opgenomen in de individuele 

bekwaamheidsdossiers. De opbrengst van de ontwikkelingsafspraken heeft ook als basis gediend 

voor de scholing van de docenten.  

 

De deelnemers aan het gesprek hebben zich voorbereid aan de hand van een formulier met een 

aantal vragen die betrekking hebben op het functioneren, werkplezier, professionalisering en 

samenwerking. Op basis van die voorbereiding bepaalden leidinggevende en medewerker 

gezamenlijk de thema’s voor het POP gesprek.  

  

De reacties op deze eerste ronde van de gesprekkencyclus zijn positief. Algemeen wordt het als 

prettig ervaren dat er een formeel moment is waarop over het eigen werk en functioneren 

gesproken kan worden, feedback te krijgen en erkenning te voelen.  

 

Voor het onderwijsondersteunend personeel is een procedure gesprekkencyclus in voorbereiding. 

Met deze geleding is in oktober 2011 tijdens een gezamenlijke bijeenkomst al gesproken over 

mogelijkheden en wensen met betrekking tot de gesprekkencyclus. Voor zover mogelijk zullen deze 

in de procedure worden verwerkt. 
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3.5.4 Taakbeleid 

 

Op basis van het advies van de werkgroep Werk heeft de schoolleiding uitgangspunten voor nieuw 

taakbeleid geformuleerd. Een beleidsnotitie is in ontwikkeling en zal in 2012 worden voorgelegd 

aan de (P)MR en het personeel. Doel is om in het schooljaar 2012-2013 volgens het nieuwe 

taakbeleid te werken. 

 

3.5.5 Professionalisering 

 

Het scholingsbeleid is gebaseerd op de tien strategische doelstellingen en de door Stichting 

Beroepskwaliteit Leraren vastgestelde competenties en maakt deel uit van het Integraal 

Personeelsbeleid. Nascholing heeft betrekking op schoolbrede, groepsgerichte of individuele 

ontwikkeling. De individuele ontwikkeling is hierbij gekoppeld aan de gesprekkencyclus en het 

ontwikkelingsplan. Groepsgerichte scholing vindt met name plaats in de vorm van het Teamleren. 

Ook in 2011 is hiervoor weer een aantal nieuwe groepen gevormd.  

 

Volgens de principes van de Lerende organisatie is een aanzet gemaakt voor een 

professionaliseringstraject voor leidinggevenden. Dit traject zal in 2012 in een zestal 

bijeenkomsten vorm krijgen. 

 

Naast de mogelijkheid die Het Hogeland College biedt voor scholing kunnen leraren ook éénmaal in 

hun loopbaan een beroep doen op scholingsfonds ‘De Lerarenbeurs’ van het ministerie van OC&W. 

Dit fonds stelt leraren in de gelegenheid om zich om te scholen naar een hoger kwalificatieniveau. 

Ook in 2011 heeft aantal docenten gebruik gemaakt van deze Lerarenbeurs.  

 
3.5.6 Personeelssamenstelling 

 

In de onderstaande tabel is per functiecategorie de ontwikkeling van het aantal fulltime-equivalent 

(fte) weergegeven. Hierin is zowel personeel in vaste dienst als personeel met een tijdelijke 

aanstelling opgenomen. Eveneens is het aantal externe personeeleden werkzaam bij Het Hogeland 

College gepresenteerd. De peildatum van de weergegeven kengetallen is 31 december. 

 

  31-dec-06 31-dec-07 31-dec-08 31-dec-09 31-dec-10 31-dec-11 

DIR 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

OP 80,01 85,85 86,73 91,77 87,48 88,84 

OOP 15,38 15,99 15,55 16,75 15,25 14,45 

Totaal 100,39 106,84 106,28 112,52 106,73 108,29 

Extern 5,20 4,50 5,00 6,60 7,75 8,33 

Totaal 105,59 111,34 111,28 119,12 114,48 116,62 

Tabel 32: Ontwikkeling formatie 2006-2011 per functiecategorie (peildatum 31 december) 

 

Uit bovenstaande gegevens is af te lezen dat we de afgelopen jaren, in combinatie met de groei in 

de leerlingaantallen, een groei hebben gehad in het personeelsbestand, maar dat deze vanaf 2010 

licht dalend is en in 2011 weer licht stijgend. Het Hogeland College kiest er in een aantal gevallen 

voor om personeel niet zelf in dienst te nemen maar de loonkosten te verlonen via een 

uitzendbureau. Het aantal externen groeit ten opzichte van het personeel in eigen dienst. De 

stijging in het extern personeel wordt veroorzaakt door de inzet op tijdelijke projectformatie en om 

risico’s (o.a. fluctuatie leerlingaantal) op te kunnen vangen. 

 

Daarnaast is te concluderen dat op 31 december 2009 het aantal fte OP sterk gestegen is ten 

opzichte van voorgaande jaren, waarna het op 31 december 2010 weer daalt naar het ‘oude’ 

niveau.  
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Oorzaak van deze stijging op 31 december 2009 is de hoeveelheid formatie die op dat moment 

vervangen werd, waardoor op de peildatum 31 december een hoger aantal OP formatie waar te 

nemen is. Daarnaast is ten opzichte van 31 december 2009 een aantal personeelsleden met BAPO 

verlof uit dienst getreden. Aangezien op dit BAPO verlof al formatie was ingezet, was  er voor 2010 

geen extra formatieve inzet nodig. 

 

In tabel 33 is de verdeling van het aantal fte naar leeftijd en geslacht opgenomen (personeel in 

eigen dienst). Eveneens is het aantal fte per leeftijdscategorie over 2009 en 2010 weergegeven. 

 

Leeftijd Mannen Vrouwen 
Totaal 
2011 % 2011 

Totaal 
2010 

Totaal 
2009 

 % 
2010 

 % 
2009 

0   -  24 0,67 2,32 2,99 3% 1,42 0,58 1% 1% 

25 -  34 6,41 7,09 13,50 12% 13,22 13,47 12% 12% 

35 -  44 7,20 10,67 17,87 16% 16,40 16,34 15% 15% 

45 -  54 17,43 9,13 26,56 25% 30,34 27,41 28% 24% 

55 -  59 19,56 7,08 26,64 25% 31,45 32,05 29% 28% 

> 60  14,35 6,39 20,74 19% 13,91 22,67 13% 20% 

Totaal 65,62 42,68 108,29 100% 106,73 112,52 100% 100% 

Tabel 33: Ontwikkeling formatie per leeftijd en geslacht (peildatum 31 december) 

 

Uit tabel 33 blijkt dat 69% van het personeelsbestand ouder is dan 45 jaar. Dit kan in de komende 

jaren leiden tot een stijging van de kosten voor het opnemen van BAPO-verlof.  

 

Personeel met een tijdelijke aanstelling in eigen dienst 

 

  DIR OP OOP 

Onbevoegden - 4,68 - 

Leraar in opleiding - - - 

Ter vervanging - 1,90 - 

1e aanstelling - 1,60 - 

>65 jaar - - - 

Tijdelijke uitbreidingen - 3,95 - 

Totaal - 12,13 0,00 

Tabel 34: Omvang tijdelijke contracten (peildatum 31 december 2011) 

 

3.5.7 Functiebouwwerk 

 

In het onderstaande schema is het functiegebouw per 31 december 2010 en 2011 weergegeven. 

Het betreft hier de functies die in het kader van de FUWA Voortgezet Onderwijs zijn beschreven en 

vastgesteld. Voor de functiemix wordt door het ministerie niet gekeken naar de functieschaal maar 

naar de bezoldigingsschaal met een onderscheid tussen de LB, LC en LD schaal. Bij Het Hogeland 

College is een aantal docenten met een LB functie aanwezig die bezoldigd worden in een hogere 

schaal. Tabel 35 is inclusief de omvang van de tijdelijke contracten uit tabel 34. 
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Functie Aantal fte 31-12-2010 Aantal fte 31-12-2011 

1 1,25 1,25 

2 0,60 0,00 

3 0,50 0,50 

4 5,00 5,00 

5 1,00 1,00 

6 3,00 2,80 

7 1,00 1,00 

8 1,90 1,90 

9 1,00 1,00 

13 3,00 4,00 

15 1,00 1,00 

LB 48,55 51,54 

LB schaal 11 4,35 3,85 

LB schaal LD 13,00 11,21 

LC 13,38 14,00 

LC schaal LD 1,86 1,86 

LD 6,35 6,39 

Totaal 106,73 108,29 

Tabel 35: Functiegebouw Het Hogeland College (peildatum 31 december) 

 
3.5.8 In- en uitstroomcijfers 

 

In hoofdstuk 3.5.6 concludeerden we dat 69% van het personeelsbestand ouder is dan 45 jaar. 

Gezien deze constatering zullen in de komende vijf jaar meerdere personeelsleden gaan stoppen 

met werken. Om een beeld te krijgen hoeveel mensen in de komende jaren waarschijnlijk zullen 

uitstromen, is in onderstaande tabel de verwachte uitstroom opgenomen. Hierin is een scheiding 

gemaakt in twee groepen personeelsleden. Voor personeelsleden die voor 1950 geboren zijn geldt 

dat zij nog gebruik kunnen maken van de FPU-regeling. De verwachting is dat zij gemiddeld op 63-

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

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

dat ouder is dan 65 is de verwachting dat zij in 2013 uitstromen.  

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

OP 0,58 6,04 0,00 4,88 7,24 

OOP 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

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

Totaal 0,58 6,04 0,00 5,88 8,24 

Tabel 36:  Verwachte uitstroom 2012-2016 door natuurlijk verloop 

 

In de komende twee jaar is door natuurlijk verloop een uitstroom in het onderwijzend personeel 

van zo’n 6,5 fte te verwachten. Gezien de daling van het leerlingaantal en de meerjaren exploitatie 

zal per vertrekkend personeelslid terughoudend gekeken worden naar de mogelijkheden tot 

invulling van de vrijgevallen formatie. 

 

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

weergegeven. Het betreft hier het personeel in eigen dienst. 
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  Aantal personen In fte 

Aanvang verslagjaar 131 106,73 

In dienst 15 8,92 

Uit dienst 15 7,36 

Einde verslagjaar 131 108,29 

Tabel 37: Instroom en uitstroom personeel kalenderjaar 2011 

 

3.5.9 Verzuimgegevens 

 

Ten aanzien van de gepresenteerde verzuimcijfers dient vermeld te worden dat deze ter discussie 

staan. De gehanteerde verzuimformules van het administratiekantoor wijken af van de 

berekeningsgrondslagen van de landelijke verzuimcijfers, waarbij gerekend wordt met het aantal 

fte en niet met het aantal personen. Een zuivere vergelijking is daarom niet te maken. Vanuit het 

schoolbestuur is nogmaals contact richting het administratiekantoor opgenomen om voor een 

oplossing van dit probleem te zorgen.  

 

Voor de volledigheid hebben we in grafiek 3 de ontwikkeling van zowel het landelijke verzuimcijfer 

als de verzuimpercentages van het HHC tot en met kalenderjaar 2010 opgenomen. Deze zijn op de 

juiste wijze berekend, waardoor een vergelijking met het landelijke gemiddelde mogelijk is. 

 

 

Grafiek 3:  Ontwikkeling verzuimpercentage (bron landelijke cijfers: ‘Nota: Werken in het 

onderwijs 2012’) 

 

Zv1 geeft het verzuimpercentage inclusief verzuim langer dan een jaar weer, terwijl Zv2 het 

verzuimpercentage exclusief verzuim langer dan een jaar behelst. 

 

De ontwikkeling van het verzuimpercentage van het Het Hogeland College laat een negatieve 

ontwikkeling zien. Vanaf 2009 is er een stijging te zien naar een verzuimpercentage van 6,85% in 

2010 (Zv1). Het effect van het hoge verzuim in 2010 is terug te vinden in de overschrijding op de 

post extern personeel in de exploitatie. Voor 2010 was een bedrag geraamd van € 85.000 voor 

ziektevervanging door extern personeel, terwijl de werkelijke kosten over 2010 € 276.000 

bedroegen. 

 

In de periode 2006-2010 liggen de verzuimpercentages van Het Hogeland College onder het 

landelijke gemiddelde. Het verschil tussen de percentages L&E VO Zv1 (inclusief ziekte > 1 jaar) en 

L&E VO Zv2 (exclusief ziekte > 1 jaar) duidt op langdurige ziekte binnen de organisatie.  
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Eenzelfde trend van de verzuimcijfers is terug te vinden in grafiek 4. In deze grafiek hebben we de 

verzuimcijfers opgenomen van de periode 2007 t/m 2011, zoals deze nu berekend worden. Uit 

deze cijfers blijkt eveneens dat het verzuim in onze organisatie vanaf 2008 tot aan 2010 stijgende 

is. De trendlijn laat in 2011 een daling in het verzuimpercentage zien. Dit beeld voldoet aan de 

verwachtingen gezien de lagere vervangingskosten vanwege ziek personeel. 

 

 

Grafiek 4: Ontwikkeling verzuimpercentage (berekeningsgrondslag op basis van het aantal 

personen) 
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3.6 Middelenmanagement 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van middelen. 

 

3.6.1 Schoolmateriaal 

 

Sinds het schooljaar 2009-2010 worden schoolboeken gratis verstrekt aan de leerlingen. Het 

Hogeland College ontvangt daarvoor een vergoeding van het ministerie van OCW. Gezien de 

regelgeving dient er een Europees aanbestedingstraject voor de schoolboeken gevolgd te worden.  

 

Het Hogeland College is aan het onderzoeken of bij de nieuwbouw een andere verhouding kan 

komen tussen schoolboeken en digitale middelen waarbij gedacht wordt aan een grotere inzet van 

digitaal lesmateriaal. Met twee externe bureaus, die dergelijke aanbestedingstrajecten kunnen 

begeleiden, is contact gezocht. De aanbesteding zal in schooljaar 2013-2014 uitgerold worden als 

de nieuw- en verbouwactiviteiten zijn gerealiseerd. Tot zolang wordt gewerkt met het lopende 

contract voor uitbesteding van schoolboeken. Op dit moment heeft Het Hogeland College haar 

boekenfonds uitbesteed aan de firma Iddink.  

 
3.6.2 ICT en digitale communicatie 

 

We willen als schoolgemeenschap voorop lopen op ICT gebied en nieuwe ontwikkelingen en die zo 

optimaal mogelijk integreren in onze onderwijsconcepten. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat 

goed gebruik van ICT toepassingen en de mogelijkheden ervan een positieve bijdrage kan leveren 

aan het leer- en werkklimaat en hiermee aan de leerresultaten van leerlingen. Eén van de 

mogelijkheden is het principe van vier-in-balans-plus. 

 

Het principe van Vier-in-balans is een evenwichtige inzet van 4 bouwstenen: visie, kennis, digitale 

leermiddelen en infrastructuur. Dit betekent dat er geen standaardoplossing is voor bijv. de 

infrastructuur waarover scholen zouden moeten beschikken of de vereiste deskundigheid van 

leraren. Keuzes zijn onderling van elkaar afhankelijk. De afstemming tussen de bouwstenen van 

Vier-in-balans is een belangrijke verklaring voor het al dan niet behalen van rendement uit ICT in 

onderwijssituaties.  

 

De zienswijze dat er naast de beschikbaarheid van bouwstenen voor succesvol gebruik van ICT 

tegelijkertijd ook sprake dient te zijn van leiderschap en samenwerking, wordt kortweg aangeduid 

met Vier-in-balans-plus. Met samenwerking wordt hier bedoeld het delen van kennis en materialen 

om een gemeenschappelijk doel te bereiken.  

 

In de geplande nieuwbouw zal zo goed mogelijk gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden 

die ICT biedt. Dit uiteraard binnen de financiële kaders. Ook wat betreft de communicatie wil het 

HHC zo goed mogelijk gebruik maken van de digitale middelen. Hierbij moeten de website, e-mail 

en de elektronische leeromgeving een steeds grotere plek in gaan nemen.  

De HHC brede activiteiten op het gebied van ICT waren:  

 Afronden en evalueren effectief ICT beleidsplan op basis van vier-in-balans-plus voorzien 

van organisatie van ICT, investeringsbegroting, materiële en personele begroting; 

 Inventariseren  ICT vaardigheden docenten, directie en OOP en eventueel scholingsplan 

opstellen; 

 Infrastructuur ICT inpassen in onderwijs en onderwijsconcepten; 

 Onderzoek leermiddelenbeleid en digitale middelen; 

 Financiële kaders omtrent ICT inzichtelijk maken; 

 Onderzoek naar de uitbreiding mogelijkheden Intranet/Teletop/website; 

 Vastleggen afspraken omtrent digitale communicatie. 
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Het beleidsplan ICT heeft enige vertraging opgelopen door de wisseling van conrectoren. Inmiddels 

is het plan in het voorjaar van 2012 afgerond. Onderdeel van het beleidsplan is het inzichtelijk 

maken van de financiële kaders evenals de afspraken omtrent digitale communicatie en 

leermiddelenbeleid. Wel gerealiseerd is het inventariseren van de ICT vaardigheden van 

personeelsleden en er wordt volop geschoold op dit punt, waarbij ICT meer en meer wordt 

toegepast in ons onderwijs. Eveneens is onderzoek gedaan naar de elektronische leeromgeving 

(ELO) en inmiddels zijn we overgestapt op een andere meer gebruiksvriendelijke ELO. Voor de 

website geldt dat er met ingang van het schooljaar 2012-2013 een nieuwe website is. Een 

werkgroep is daarmee bezig. Kortom: ons ICT beweegt vooruit. 

 

3.6.3 Huisvesting 

 

Naast de overtuiging dat ICT toepassingen en hieruit voortvloeiende (onderwijskundige) 

gebruiksmogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskwaliteit, heeft ook de 

inrichting van het schoolgebouw invloed op de leerprestaties. Een leer- en werkvriendelijk 

ingerichte omgeving draagt bij aan de onderwijskwaliteit. In de geplande nieuwbouwprojecten 

wordt deze visie uitgevoerd, uiteraard binnen de vastgestelde financiële kaders. 

 

In  2011 hebben wij met betrekking tot ons nieuwbouwproces de volgende piketpalen neergezet: 

 Start nieuwbouw en verbouwing locatie Uithuizen in voorjaar 2011.  

 Intrek in tijdelijke huisvesting Uithuizen in zomer 2011. 

 Realisatie nieuwbouw Uithuizen in augustus 2012; 

 Start nieuwbouw Warffum in voorjaar 2011 en realisatie 2012; 

 Vernieuwing praktijkgebouw Warffum start augustus 2012 en realisatie voorjaar 2013. 

 

Deze doelen lijken gerealiseerd te gaan worden, hoewel de nieuwbouw en verbouwing van 

Uithuizen enige vertraging heeft. Er wordt hard gewerkt om op deze achterstand in te lopen. Mocht 

dit niet lukken, dan zal dit consequenties hebben voor de vernieuwing van het Praktijkgebouw voor 

havo-vwo en voor de kosten van de tijdelijke huisvesting. Reden temeer waarom wij met man en 

macht ‘werken’ om de oplevering van Uithuizen tijdig gereed te hebben. 
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3.7 Risicomanagement 

 

Uit de in 2008 uitgevoerde risicobeoordeling blijkt dat we een hoger risicoprofiel hebben dan 

gemiddeld. De staat van de gebouwen (hoewel deze bij het gereedkomen van de nieuwbouw in 

2013 een andere status zal hebben), de demografische situatie van de regio, de opbouw van het 

personeelsbestand en onderwijskundige wijzigingen vormen de belangrijkste risico’s. Daarnaast 

zijn de risico’s van belang die voortkomen uit: de onzekerheid met betrekking tot benodigde 

financiële middelen en de invloed van de concurrentie.  

 

Ten opzichte van de gemaakt risicobeoordeling in 2008 valt het volgende op te merken over de 

demografische situatie. Het aantal potentiële leerlingen in het voedingsgebied van onze school voor 

de komende jaren laat nog steeds een dalende trend zien, maar deze heeft zich sinds 2008 niet 

vertaald in een lager leerlingaantal voor het Het Hogeland College. De aanwas van nieuwe 

leerlingen is daarmee toch redelijk onvoorspelbaar. Hoewel we nog steeds denken dat het 

leerlingaantal in de komende jaren zal dalen. Als deze daling gerealiseerd zou gaan worden dan zal 

eveneens de bekostiging vanuit het Rijk afnemen en zal de exploitatie onder druk komen te staan.  

Ten opzichte van 2008 is er als risico bijgekomen dat het ministerie van OC&W bezuinigt op het 

onderwijs. Op de bezuinigingen op Passend Onderwijs en de Leerling Gebonden Financiering is in 

de meerjarenbegroting geanticipeerd.  

 

3.7.1 Externe ontwikkelingen 

 

Een aantal externe ontwikkelingen is van belang in relatie tot de risico’s binnen onze organisatie. 
In onderstaande paragraaf zijn puntsgewijs de ontwikkelingen opgenomen.  
 

Demografische situatie 

Gezien de ligging van de school in een relatief dun bevolkte regio brengt dit risico’s met zich mee. 

Een extern bureau heeft de ontwikkeling van het voedingsgebied van Het Hogeland College 

(gemeenten Eemsmond, De Marne en Winsum) in kaart gebracht. Deze ontwikkeling is in grafiek 5 

weergegeven. 

 

Grafiek 5: Ontwikkeling voedingsgebieden (gebaseerd op bevolkingsprognose van de 

Provincie Groningen) 

 

De geschetste ontwikkeling van het voedingsgebied laat zien dat op termijn vooral het potentieel 

aan leerlingen in de gemeenten Winsum en Eemsmond afneemt.  
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In tabel 38 zijn de geprognosticeerde leerlingaantallen tot en met schooljaar 2014-2015 voor Het 

Hogeland College doorberekend.  

 

  Werkelijk Prognose 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Havo-vwo Warffum 681 686 683 677 671 

Vmbo Uithuizen 352 350 337 331 313 

Vmbo Wehe den Hoorn 161 167 174 183 179 

Totaal aantal leerlingen 1194 1203 1194 1191 1163 

Tabel 38: Geprognosticeerde leerlingaantallen HHC exclusief vavo. 

 

Bovenstaande leerlingaantallen zijn gebaseerd op de doorstroom- en uitstroomcijfers van de 

afgelopen 4 jaar en het leerlingaantal op teldatum 1 oktober 2011, waarbij deze laatste variabele 

het zwaarst meetelt. De uitstroom is gebaseerd op het aantal leerlingen in de examenklassen 

waarbij is uitgegaan van een gemiddeld slagingspercentage van de afgelopen vijf jaar. De 

instroomprognoses zijn afkomstig uit de rapportage van een hiervoor verricht onderzoek. 

 

Op basis van deze rekensystematiek leiden we af dat het totaal aantal leerlingen bij ongewijzigd 

beleid in schooljaar 2015-2016 met 2,6% afneemt ten opzichte van schooljaar 2011-2012. Het 

leerlingaantal in Wehe den Hoorn stijgt met ruim 11% tot schooljaar 2015-2016 ten opzichte van 

het schooljaar 2011-2012, terwijl het leerlingaantal in het vmbo in Uithuizen naar verwachting met 

11% zal dalen. Het leerlingaantal in Warffum daalt met 1,5% tot schooljaar 2015-2016 ten 

opzichte van schooljaar 2011-2012.  

 

Concurrentiepositie 

Het Hogeland College ondervindt de effecten van concurrentie van andere scholen in de omgeving 

en in de stad Groningen. Deze profileren zich evenals Het Hogeland College dat doet door 

ondermeer onderwijsvernieuwing en onderwijskwaliteit. Dit risico is van invloed op de 

onderscheidende waarde van de vernieuwende projecten van Het Hogeland College en daarmee de 

aantrekkelijkheid voor leerlingen. Om de concurrentiepositie te versterken zullen de huidige 

onderwijs- en organisatieontwikkelingen doorgezet worden. De verwachting is dat de nieuw- en 

verbouw in Uithuizen en Warffum een positief effect hebben op de leerlingaantallen. Ook zal 

gezocht worden naar een intensievere samenwerking met het primair onderwijs, zowel binnen het 

eigen bestuur als andere schoolbesturen. In 2012 wordt, in samenwerking met de sector Primair 

Onderwijs, een start gemaakt met de ontwikkeling van een markt- en onderwijsstrategie. 

 

Vermindering overheidsbijdragen 

Met het oog op de huidige economische situatie heeft de overheid besloten om ook te bezuinigen 

op het onderwijs. Zo is ingezet op een bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend Onderwijs en 

zal naar verwachting ook minder middelen voor de Leerling Gebonden Financiering beschikbaar 

zijn. Daarnaast blijkt in vrijwel de gehele sector de materiële bekostiging onvoldoende te zijn om 

de bestaansmissie van het voortgezet onderwijs naar behoren te kunnen uitvoeren. Om te sturen 

op een dekkende begroting worden de negatieve resultaten op materieel gebied namelijk 

ingebracht op het personele gedeelte. Kortweg houdt het resultaat hiervan in dat er minder 

‘handen’ in en voor de klas beschikbaar zijn. 

 

3.7.2 Interne ontwikkelingen 

 

Een aantal interne ontwikkelingen speelt een rol in de hantering van risico’s binnen onze 

organisatie. In onderstaande paragraaf zijn puntsgewijs deze ontwikkelingen opgenomen.  

 

  



        Jaarverslag Voortgezet Onderwijs L&E 2011  

80 
 

Staat gebouwen, inventaris en ICT middelen 

Als belangrijkste risico gold in 2008 de staat van gebouwen, inventaris en ICT middelen. De 

ambitie die spreekt uit de onderwijsvernieuwende en de ICT projecten  was lastig realiseerbaar in 

een verouderd gebouw met verouderde inventaris en ICT infrastructuur. Daarnaast is dit risico van 

invloed op het onderwijsproces en de materiële exploitatie.  

 
Dit risico is bij Het Hogeland College in een ander licht komen te staan gezien de huidige nieuw- en 

verbouw en is deels beheerst door alvast te zorgen voor een betere ICT-infrastructuur die 

meegenomen wordt in de nieuwbouw. In 2013 zal bij de gereedkoming van de nieuwbouw dit risico 

een andere status krijgen. 

 

Personeelsbestand 

In paragraaf 3.5.6 is reeds geconcludeerd dat de gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand 

relatief hoog is. Op middellange termijn brengt dit naar verwachting extra kosten voor BAPO met 

zich mee en wellicht een toename van het ziekteverzuim, zoals we die in 2010 zagen. Een tweede 

risico dat zich aandient met de huidige opbouw van het personeelsbestand is de uitstroom 

verwachting. In de komende twee jaar zal ongeveer 6,5 fte onderwijzend personeel via natuurlijk 

verloop uitstromen. In de komende periode worden daarom gesprekken met deze groep gevoerd 

en met personeelsleden van 56 jaar en ouder om te bepalen hoe de toekomstige formatie wordt 

ingevuld. 

 

Onderwijsvernieuwingen 

We willen als scholengemeenschap voorop lopen op zowel onderwijskundig als ICT gebied en 

nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen zo goed mogelijk integreren in onze onderwijsconcepten. 

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit een positieve bijdrage kan leveren aan het leer- en 

werkklimaat en hiermee aan de leerresultaten van leerlingen. Eveneens kan dit onze 

concurrentiepositie verstevigen. De financiële druk op de exploitatie die deze ontwikkeling met zich 

meebrengt, zorgt voor een verhoogd financieel risico. 

 

Verhoging verantwoordingsplicht  

Vanuit het ministerie wordt de druk op schoolbesturen vergroot door hogere eisen te stellen aan de 

verantwoording. Er komt een sterkere nadruk op de verantwoording van de leerresultaten en de 

financiën. Hierdoor wordt de plan- en werkdruk van de directie verhoogd, waardoor de focus op het 

primaire proces in het gedrang kan komen. Mede in dit licht wordt in 2012 onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden van een eventuele wijziging van de organisatiestructuur. 

 

3.7.3 Weerstandsvermogen 

 

In de risicoanalyse 2008 is de jaarlijkse reservebuffer vastgesteld, onderverdeeld in de algemene 

reserve en de bestemmingsreserve. De conclusie uit de risicoanalyse is dat de  algemene reserve 

van Het Hogeland College 25% van de jaarlijkse exploitatie (totale baten) dient te bedragen. 

Daarnaast bleek het aanleggen van een bestemmingsreserve van omstreeks 65% van de jaarlijkse 

totale baten gewenst. Deze reserve dient om de aankomende jaren verbeteringen te kunnen 

realiseren ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs. De bestemmingsreserve is op te splitsen 

in een nieuwbouw/herprofilering (55%), onderwijs/omgeving (5%) en een personeelscomponent 

(5%). 
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Het weerstandsvermogen van de sector VO ultimo 2011 kan als volgt worden weergegeven.  
 

(bedragen * € 1.000)   

Reserves ultimo 2010 voor resultaatbestemming 9.419 

Resultaat HHC 2010 -826 

Resultaatbestemming rente 2010 353 

Stand reserves ultimo 2010 8.947 

    

Resultaat HHC 2011 -334 

Stand reserves ultimo 2011 8.612 

Baten 2011 9.559 

Weerstandsvermogen 1 ultimo 2011% 90% 

Tabel 39: Weerstandsvermogen ultimo 2011 

 

Ultimo 2011 bedraagt het weerstandsvermogen 90% (berekend exclusief eventuele rente 

toevoeging over 2011 vanuit het resultaat van onderdeel Financiën). Gerelateerd aan het minimaal 

vereiste weerstandspercentage op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is de conclusie dat ultimo 

2011 het weerstandsvermogen van de sector VO toereikend is om de ingeschatte risico’s (inclusief 

de nieuw en verbouw) op korte en lange termijn op te vangen. 

 

3.8 Financiën 

 

In dit hoofdstuk is een verschillenanalyse tussen de begroting 2011 en de exploitatie 2011 

opgenomen. Het exploitatieresultaat van Schoolbestuur L&E sector Voorgezet Onderwijs uit de 

gewone bedrijfsvoering luidt € 334.156 negatief. Dit is € 82.043 positiever dan begroot                 

(-/- € 416.200). 

 

3.8.1 Verschillenanalyse begroting & exploitatie 2011 

 

In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de begroting en realisatie 2011. Een 

verschillenanalyse wordt vervolgens per onderdeel gegeven. 

Begroting & resultaat 2011 Begroting 2011 Realisatie 2011 Verschil 

(x € 1.000) € € € 

  
 

    

Rijksbijdragen 9.238 9.407 169 

Overige overheidsbijdragen 63 68 5 

Overige baten 49 81 33 

  
 

    

Personele lasten 7.801 7.893 93 

Afschrijvingen 184 164 -20 

Huisvestingslasten 594 619 26 

Overige lasten 1.188 1.215 27 

Resultaat financiën  
    

0 0 0 

Exploitatieresultaat -416 -334 82 

Tabel 40: Vergelijking begroting 2011 met de realisatie 2011 

 

Rijksbijdragen 

De personele lumpsum is gestegen vanwege meer bekostigde leerlingen dan begroot en de niet 

begrote baten van de vavo-leerlingen. Daarnaast heeft de gewijzigde bekostiging GPL effect (daling 

van 0,1% voor alle functiecategorieën) op de personele lumpsum. De Leerling Gebonden 

Financiering is gestegen vanwege een verschuiving in indicatie (van LWOO naar regulier). De 

rugzakbekostiging voor een reguliere leerling is hoger dan voor een LWOO leerlingen. In 2011 is de 

subsidie Innovatie impuls ontvangen, hier staan (loon)kosten tegenover.  
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Tijdens het opstellen van de begroting 2011 was de omvang van deze bate niet bekend. De 

subsidie binnenmilieu is niet volledig besteed. Een deel van deze subsidie moet terugbetaald 

worden aan het ministerie. De maatschappelijke stage vergoeding is verlaagd naar € 60 per 

leerling en was ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend. Aan de lastenkant is 

echter voorzichtig gepland en uitgegeven vanwege het onzekere beleid vanuit het ministerie ten 

aanzien van de maatschappelijke stage. Er zijn dus geen structurele kosten hierop ingezet. In de 

begroting is geen rekening gehouden met de nevenvestigingtoeslag op de materiële component, 

waardoor de vergoeding van de materiële kosten hoger uitvalt. Samenvattend betreffen het de 

volgende posten: 

 

1. Personele lumpsum € 61.200 

2. Leerling Gebonden Financiering € 12.800 

3. Innovatie impuls (project Leerlingen voor Leerlingen) € 90.000 

4. Subsidie binnenmilieu € -12.900 

5. Maatschappelijke stage € -13.100 

6. Overige doelsubsidies € 1.500 

7. Vergoeding materiële kosten € 29.800 

8. Vergoeding gratis schoolboeken € -300 

 

Rijksbijdragen € 169.000 

 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen zijn € 4.900 hoger dan begroot vanwege een hogere bijdrage van 

het Regionaal Samenwerkingsverband vo/svo Noord- Oost- en West-Groningen.  

 

Overige baten 

De overige baten zijn hoger dan begroot door met name de hogere vergoeding vanuit AOC en de 

Rijksuniversiteit Groningen (overige baten), en de projectsubsidie Romeo € Julia. Tegenover deze 

laatste subsidie staan lasten. Daarnaast is de post verhuuropbrengsten lager dan begroot. De 

vrijwillige ‘ouderbijdrage/lesgelden’ zijn € 4.800 lager dan begroot. Samenvattend betreffen het de 

volgende posten: 

 

1. Verhuuropbrengsten € -1.000 

2. Ouderbijdrage/lesgelden € -4.800 

3. Bijdrage van derden € 1.600 

4. Overige baten € 14.100 

5. Subsidie project  € 22.600 

 

Overige baten € 32.500 

 

Personele lasten 

De personele lasten kunnen onderverdeeld worden in de lonen en salarissen en in de overige 

personele lasten. Onder de overige personele lasten vallen onder andere de cursuskosten, extern 

personeel, bedrijfsgezondheidszorg en schoonmaakpersoneel in eigen dienst.  

 

Lonen en salarissen 

De BAPO lasten zijn ten opzichte van de begroting € 48.800 hoger vanwege meer gebruik van het 

BAPO recht per augustus 2011. Over geheel 2011 wijkt de daadwerkelijke BAPO opname met 0,88 

fte af van de geplande BAPO opname.  

 

De netto formatieve wijzingen in 2011 ten opzichte van de geplande inzet in de begroting zijn: 

- Onderwijzend personeel regulier en projecten; 0,47 fte minder ingezet dan begroot; 

- Onderwijs ondersteunend personeel; 0,2 fte minder ingezet dan begroot; 

- Directie; conform de begroting. 
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In 2011 zijn de trekkingsrecht kosten lager dan begroot. Redenen voor dit verschil zijn het 

opnemen van trekkingsrecht als lesvermindering en het niet gebruik maken van het trekkingsrecht 

door een aantal docenten. Daarnaast hadden we in de begroting 2011, ter dekking van risico’s in 

de loonkosten, 1% van de loonkosten in de loonkosten opgenomen. Gezien de ontwikkelingen in 

2011 is deze vrijwel niet nodig geweest.  

 

In het voorjaar van 2011 is een allocatiesystematiek opgesteld die een betere matching tussen 

roostering, bekostiging en verplichtingen, en het verkrijgen van heldere sturingsinformatie ten doel 

heeft. Om deze systematiek te hanteren hebben we de kostenplaatsstructuur in de personeel- en 

salarisadministratie gewijzigd. Hierdoor hebben we nu goed zicht op de vervangingskosten. Omdat 

de vervangingskosten tijdens het opstellen van de begroting niet op een dergelijke wijze werden 

geadministreerd is hierop een afwijking te vinden van € 117.700. Onder de vervangingskosten door 

personeel in eigen dienst vallen vervangingen voor ziekte, zwangerschap, (on) betaald 

ouderschapsverlof, spaarverlof, regeling eerstejaars docenten, onbetaald verlof, studieverlof en 

voor trekkingsrecht.  

 

De vervangingskosten vanwege ziekte zijn in de begroting op één grootboekrekening opgenomen 

(extern personeel, € 85.000). De vervangingskosten van personeel in eigen dienst voor ziekte 

bedraagt € 25.200. De vervangingskosten vanwege ziekte door extern personeel bedraagt 

€ 72.500 (zie de overige personele lasten). Het totale bedrag aan vervanging dat overschreden 

wordt op de begrote € 85.000 (is € 12.700), kan na resultaatbestemming onttrokken worden van 

de personele reserves. 

 

1. Hogere BAPO opname € 48.800 

2. Lagere formatieve inzet OP € -9.700 

3. Lagere trekkingsrecht kosten € -29.700 

4. 1% risico opvang in de loonkosten € -50.000 

5. Lagere formatieve inzet OOP € -6.000 

6. Hogere vervangingskosten € 117.700 

7. Overige € -23.400 

 

Totaal lonen en salarissen € 47.700 

 
Overige personele lasten 

De onder- en overschrijdingen van de overige personele lasten worden voornamelijk veroorzaakt 

door bewuste bijsturing op de overige personele lasten, de overschrijding op extern personeel, de 

lagere dotatie jubilea voorziening en meer ontvangsten vanuit het UWV. De kosten voor het 

werven van een nieuwe conrector voor Warffum zijn hoger uitgevallen dan verwacht. 

De kosten van de bedrijfsgezondheidszorg zijn hoger dan begroot vanwege de niet begrote 

gedifferentieerde WGA premie kosten. De schoonmaakkosten van het schoonmaakpersoneel in 

eigen dienst zijn lager vanwege het vertrek van één schoonmaakster. Daarnaast is een lagere 

dotatie voorziening jubilea gerealiseerd door de vrijval van rechten van vertrokken personeel. Met 

name de overschrijding op het extern personeel heeft geleid tot een overschrijding op de overige 

personele lasten. Het betreft hier een overschrijding op het begrote bedrag van € 91.100. Om zicht 

te krijgen op de opbouw van deze overschrijding is onderstaand overzicht opgenomen. 

 

Inhuur extern personeel       

  Begroot Realisatie Verschil 

OP en OOP 330.000 438.500 108.500 

Directie (extra inhuur conrector) 170.000 182.600 12.600 

Vervanging  85.000 72.500 -12.500 

Projecten (Local Identity) 30.000 12.500 -17.500 

  615.000 706.100 91.100 
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Samenvattend betreffen het de volgende wijzigingen: 

1. Cursuskosten € 10.100 

2. Extern personeel € 91.100 

3. Werving personeel € 9.500 

4. Reis- en verblijfkosten € -5.900 

5. Bedrijfsgezondheidszorg € 19.700 

6. Overige personele lasten € -24.000 

7. Schoonmaakpersoneel € -11.200 

8. Dotatie jubilea voorziening € -14.100 

9. Uitkeringen € -30.400 

 

Totaal overige personele lasten 

 

44.800 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen in 2011 zijn € 20.500 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door verkeerd 

begrote afschrijvingslasten en de niet aangeschafte Quest software in 2011 (€ 17.000) waardoor 

de afschrijvingslasten lager uitvallen. 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 25.500 hoger dan begroot voor 2011. Door bewuste sturing in het 

kader van de nieuwbouw zijn de lasten op klein onderhoud en energie lager. De kosten van het 

schoonmaakbedrijf zijn hoger geworden vanwege de inhuur van kantinemedewerkers. De kosten 

betaalde huren zijn hoger door de huurkosten noodlokaal 20/21 over 2007 t/m 2011. Een deel van 

de gemaakte kosten van de tijdelijke huisvesting wordt niet vergoed door de gemeente. 

1. Klein onderhoud € -7.100 

2. Energiekosten € -80.000 

3. Schoonmaakbedrijf € 20.100 

4. Betaalde huren € 78.100 

5. Overige huisvestingskosten € 17.500 

6. Overig € -3.100 

 

Totaal huisvestingslasten € 25.500 

Overige instellingslasten  

De overige instellingslasten zijn € 26.900 hoger dan begroot. De leermiddelen zijn met name hoger 

uitgevallen door de gemaakte kosten voor het project Romeo & Julia. Hier staan baten tegenover 

(zie overige baten). Op klein inventaris, representatiekosten en PR & Marketing is vanwege de 

huisvestingssituatie nochtans bewust op minder uitgaven gestuurd. De hogere reproductiekosten 

worden veroorzaakt door hoge afrekeningen copiers over 2009/2010 en 2010/2011. Naar 

aanleiding van deze hoge kosten is een onderzoek gestart en zijn we ons aan het beraden over het 

invoeren van een ander systeem. De bijdrage onderwijsbureau is hoger door meer 

subdienstverhoudingen. Op een aantal posten vinden er kleine over- en onderschrijdingen ten 

opzichte van de begroting plaats. Deze zijn opgenomen onder punt 11, overige.  

Samenvattend betreffen het de volgende posten: 

 

1. Leermiddelen € 45.400 

2. Klein inventaris € -10.200 

3. ICT kosten € -12.300 

4. Media/bibliotheek € 2.900 

5. Reproductiekosten € 14.500 

6. Bijdrage onderwijsbureau € 13.300 

7. Drukwerk € -3.600 

8. Deskundigenadvies € -2.400 

9. Representatiekosten € -13.700 

10. PR & Marketing € -9.900 
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11. Overige € 2.900 

 

Totaal overige instellingslasten € 26.900 

 

Financiële baten 

In de begroting 2011 is een nul resultaat op de financiën geraamd, voor zowel de baten als de 

lasten een bedrag van € 4.000. De gerealiseerde rentebaten over 2011 bedragen € 2.251. De 

gerealiseerde rentelasten bedragen eveneens € 2.251. Het financiële resultaat over 2011 van 

Schoolbestuur L&E op bestuursniveau zal naar rato van de gemiddelde inbreng van de liquide 

middelen gedurende het jaar 2012 doormiddel van de resultaatbestemming verdeeld worden naar 

de sectoren. Deze middelen kunnen, onderbouwd met een plan, en met akkoord van de directeur-

bestuurder, (deels) ingezet worden in 2012 en 2013.  
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3.8.3 Financiële kengetallen en landelijke cijfers 

 

Financiële positie VO 2011 2010 
Land. 
2010 Definitie 

Begroting (x € 1.000) -416 -476   Begrote exploitatieresultaat 

Exploitatie (x € 1.000) -334 -826   Gerealiseerde exploitatieresultaat 

          

Ratio lasten t.o.v. de 
totale baten 2011 2010 

Land. 
2010 Definitie 

Ratio personele lasten 82,6% 87,7% 78,1% Personele lasten t.o.v. totale baten 

Ratio afschrijvingen 1,7% 2,0% 3,7% Afschrijvingslasten t.o.v. totale baten 

Ratio huisvestingslasten 6,5% 5,5% 7,4% Huisvestingslasten t.o.v. totale baten 

Ratio overige 
instellingslasten 12,7% 13,5% 11,8% 

Overige instellingslasten t.o.v. totale 
baten 

Ratio totale lasten 103,5% 108,8% 101,1% Totale lasten t.o.v. totale baten 

          

Ratio lasten t.o.v. de 
totale lasten 2011 2010 

Land. 
2010 Definitie 

Personele lasten 79,8% 80,6% 77,3% Personele lasten t.o.v. totale lasten 

Afschrijvingen 1,7% 1,9% 3,7% Afschrijvingslasten t.o.v. totale lasten 

Huisvestingslasten 6,3% 5,1% 7,4% Huisvestingslasten t.o.v. totale lasten 

Overige instellingslasten 12,3% 12,4% 11,7% 
Overige instellingslasten t.o.v. totale 

lasten 

Totale lasten 100,0% 100,0% 100,0% Totale lasten t.o.v. totale lasten 

     

Financiële kengetallen 2011 2010* 
Land. 
2010 Definitie 

Solvabiliteit 1 0,79   0,48 Eigen vermogen / Totale passiva 

Solvabiliteit 2 0,84   0,59 

(Eigen vermogen + voorzieningen) / 

Totale passiva 

Rentabiliteit -3,5%   -0,7% 
Resultaat / (Totale baten + 

Rentebaten) * 100% 

Kapitalisatiefactor 112,6%   40,3% 

(Totale kapitaal -/- Gebouwen en 

Terreinen) / (Totale baten + 
Rentebaten) 

Weerstandsvermogen 1 90,4%   25,7% Eigen vermogen / Totale baten 

Weerstandsvermogen 2 84,4%   0,2% 

(Eigen vermogen -/- Materiële vaste 

activa) / Rijksbijdrage 

Tabel 41: Financiële kengetallen L&E sector VO 2010, 2011 en landelijk 2010 

(bron landelijke kengetallen:Rapportage financiële gegevens Voortgezet Onderwijs: 

jaarrekeningen 2006 tot en met 2010, DUO, nov. 2011) 

 

* Op balansdatum 31-12-2010 werd er in de jaarrekening nog geen onderscheid gemaakt tussen 

de verschillende onderdelen van Schoolbestuur L&E op de balans.  
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3.9 Toekomstparagraaf 

 

In het jaarplan 2012 hebben we ambities en beleidsvoornemens vastgesteld voor het komende 

jaar. De vier centrale thema’s uit Visie en Koers vormen samen met de wettelijke verplichte 

(onderwijs)vernieuwingen de kaders voor de jaarplannen. In de jaarplannen worden de 

strategische doelstellingen uit Visie en Koers uitgewerkt in Het Hogeland College brede 

activiteitenplan en in het activiteitenplan per vestiging. De uitwerking van de toekomstige 

activiteiten van Het Hogeland College breed in onderstaande paragrafen beschreven. Voor de 

locatie specifieke activiteiten wordt verwezen naar het jaarplan en begroting 2012. De in deze 

paragraaf opgenomen activiteiten en ontwikkelingen hebben, naast de vestiging specifieke 

activiteiten, geresulteerd in de begroting 2012 (zie bijlage C). 

 

3.9.1 Ontwikkelingen Het Hogeland College breed 

 

Voor de komende periode is een aantal Het Hogeland College schoolbrede activiteiten gepland. 

Samengevat wordt op de volgende ontwikkelingen de focus gelegd. 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Het behouden en verbeteren van de onderwijskwaliteit staat centraal in de komende jaren. Om dit 

te realiseren zetten we o.a. in op (het organiseren van) de dialoog over de opbrengsten en de taal 

en rekenbewustzijn van onze docenten. Instrumenten die we hiervoor gaan gebruiken zijn de 

tevredenheidonderzoeken, de opbrengstenkaarten van de inspectie, de eigen cohort onderzoeken, 

scholing en intervisie voor docenten en het inregelen van Magister als leerlingvolgsysteem. 

 

De invoering van de maatschappelijke stage is in 2012 gerealiseerd en in klas 2 zal op basis van de 

ervaringen in klas 1 per augustus 2012 de maatschappelijke stage ingevoerd worden. 

 

In het kader van leerlingenzorg en de invoering van Passend Onderwijs wordt het zorgprofiel van 

HHC vastgelegd en gecommuniceerd naar ouders en scholen, worden de scholingsbehoeften van 

docenten in kaart gebracht, wordt de pilot Kurzweill (dyslexie en dyscalculie beleid) uitgevoerd en 

geëvalueerd en wordt het jeugd en veiligheidsplan opgesteld en vastgesteld.  

 

De samenwerking met het Primair Onderwijs wordt in 2012 geïntensiveerd op o.a. de volgende 

gebieden: doorlopende leerlijnen, plusklas (voor hoogbegaafde leerlingen), doorstroom van 

leerlingen, staforganisatie en markt- en onderwijsstrategie. 

 

Leiderschap en professionalisering 

Goed leiderschap en docentschap is van cruciaal belang bij het behouden en verbeteren van de 

onderwijsopbrengsten. Het accent zal in de komende jaren liggen op (on the job) leren binnen alle 

niveaus van onze organisatie. Het moet de normaalste zaak van de wereld worden om te 

reflecteren op het eigen handelen met behulp van feedback van collega’s, leerlingen en 

leidinggevenden. Op basis van de inhoud van de persoonlijke ontwikkelingsplannen wordt scholing 

aangeboden of gevraagd. In 2012 wordt gestart worden met de gesprekkencyclus voor onderwijs 

ondersteunend personeel, wordt de tweede ronde van de gesprekkencyclus onderwijzend personeel 

uitgevoerd en gaat de eerste ronde functiemix en –toedeling geëvalueerd worden. 

 

PR- en Marketing 

Gezien de ontwikkelingen in het voedingsgebied, de dalende trend in het leerlingaantal en de 

concurrentiepositie van Het Hogeland College zal in de komende jaren meer gefocust worden op PR 

en marketing. Zo zal er een onderzoek gedaan worden naar het marktaandeel en de keuzes van 

leerlingen en ouders in samenwerking met het Primair Onderwijs binnen ons bestuur.  
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Nieuw- en verbouw 

Het komende jaar staat ook in het teken van de nieuw- en verbouwactiviteiten. Per augustus 2012 

vindt intrek in de nieuwe schoolgebouwen te Uithuizen en Warffum plaats en wordt gestart met de 

vernieuwing van het praktijkgebouw in Warffum. De financiële consequenties zijn verwerkt in de 

begroting 2012 (zie bijlage C). In de nieuw- en verbouw wordt uitvoer gegeven aan het ICT 

beleidsplan dat in het voorjaar van 2012 wordt vastgesteld. 

 

Financieel beleid 

We streven ernaar om goed onderwijs te geven in een financieel gezonde organisatie. Gezien de 

externe en interne ontwikkelingen komt er steeds meer druk op onze exploitatie te staan. Het 

begrote resultaat over 2012 is € 4.075.267 negatief. De nieuw- en verbouwactiviteiten in Warffum 

en Uithuizen hebben een substantieel effect op dit resultaat. De totale eigen bijdrage van 

Schoolbestuur L&E aan de nieuw- en verbouw bedraagt 4,5 miljoen euro. Van de 4,5 miljoen euro 

eigen bijdrage wordt in 2012 € 400.000 onttrokken aan de onderhoudsvoorziening, wordt in 2012 

5,5 ton geactiveerd op de balans die zodoende als jaarlijkse afschrijving in de exploitatie 

terechtkomt en het overige deel (3,55 miljoen euro) wordt in één keer ten laste gelegd van het 

eigen vermogen via het opnemen van deze lasten in 2012. Het resultaat uit de gewone 

bedrijfsvoering bedraagt (excl. 3,55 miljoen euro) € 525.267 negatief. In het begrote resultaat is 

per augustus 2012 3 fte taakstelling opgenomen ten opzichte van het huidige schooljaar. 
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4 Bestuur en Financiën 

 

4.1 Samenvatting exploitatie 

 

Naast de sectoren Primair en Voortgezet Onderwijs is er een verantwoording voor de baten en 

lasten van het onderdeel Bestuur en Financiën. Onder Bestuur en Financiën vallen onder andere de 

organisatie en het beheer van de bestuursbrede zaken vanuit het bestuurskantoor in Warffum. 

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het lidmaatschap van de besturenorganisatie Vos/Abb, 

deskundigheidsadvies, ondersteuning en facilitering van het bestuur, ondersteuning bij 

calamiteiten, stimulering van nieuwe activiteiten en het beheer van de financiële middelen. De 

aansturing hiervan geschiedt door de directeur-bestuurder, ondersteund door de 

bestuurssecretaris. In deze paragraaf wordt het resultaat van het onderdeel Bestuur en Financiën 

nader toegelicht.  

 

4.1.1 Bestuur 

 

Het resultaat van het Bestuur over 2011 wijkt met € 467.291 negatief af van de sluitend geraamde 

begroting 2011. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door de inzet van een externe 

directeur-bestuurder over de maanden juli t/m december 2011, de pensioenuitkering van de 

vertrokken directeur-bestuurder en de hogere wervingskosten voor de nieuwe directeur-bestuurder 

vanwege het moeten houden van twee wervingsprocedures. Daarnaast vindt overschrijding plaats 

op klein onderhoud door gemaakte kosten voor tuinaanleg rondom de parkeerplaats en het 

onderhoud van het bestuurskantoor. Zowel de sector Primair Onderwijs, als de sector Voortgezet 

Onderwijs dragen bij aan de personele en materiële kosten van het bestuur. De bijdragen zijn 

opgenomen als negatieve kosten onder de personeelslasten. De sector Primair Onderwijs draagt bij 

in de kosten voor het gebruik van de kantoorruimte op het bestuurskantoor. 

 

In het Jaarplan 2011 is vermeld dat financiële implicaties te verwachten zijn vanwege verworven 

rechten door de toenmalige directeur-bestuurder, van wie in juli 2011 afscheid genomen is. 

Gedurende zijn dienstverband had de bestuurder formeel gebruik kunnen maken van het BAPO-

recht. Het feitelijk gebruik van dit recht was functioneel niet mogelijk gezien de omvang en aard 

van de functie. Vanwege de goede en lange staat van dienst van de bestuurder heeft het College 

van Toezicht besloten om een equivalent van de onbenutte BAPO (€ 290.000) als pensioen toe te 

kennen. Bij de afwikkeling is aan het licht gekomen dat ten onrechte voor de heer Millekamp te 

weinig pensioen is opgebouwd in de jaren 2000 tot en met 2007. Het college van toezicht heeft 

besloten de te weinig opgebouwde rechten via koopsom af te financieren. De hiermee gemoeide 

kosten bedragen (€132.788) en zijn in de jaarrekening 2011 onder de personeelskosten 

verantwoord.  

 

Conform de gebruikelijke wet- en regelgeving Wet Openbaarmaking Publieke Topinkomens 

(WOPT), is in de jaarrekening melding gemaakt van de (éénmalige) overschrijding van de 

Balkenende norm voor de (voormalige) bestuurder. Het totaalbedrag komt ten laste van de 

reserves van het onderdeel Bestuur. 
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4.1.2 Financiën 

 

De effecten (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen de koerswaarde op de 

balansdatum. De waarde van de effecten van Schoolbestuur L&E bedraagt per 31 december 2011 

€ 4.507.295.  

 

Het gerealiseerde resultaat op Financiën is hoger dan begroot. De lagere renteontvangsten en de 

lagere opbrengstbeleggingen worden gecompenseerd met de teruggaaf van de omzetbelasting over 

2010. Het hogere resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere lasten op PR & Marketing, 

lagere lasten op deskundigenadvies en de lagere rentekosten bij de verkoop van de beleggingen.  

 

Vanuit de in de begroting opgenomen bedragen zijn uitgaven gedaan voor o.a. deskundigenadvies 

voor onderzoek naar de mogelijke btw-plicht van het schoolbestuur. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 

een vervolgonderzoek met als resultaat een btw teruggave van ruim 50.000 euro over 2010. Begin 

2012 is met terugwerkende kracht btw aangifte gedaan over de jaren 2006 t/m 2009. Deze btw 

aangifte resulteert in kalenderjaar 2012 in een btw teruggave van € 124.264 (exclusief wettelijke 

heffingsrente). Tevens is externe deskundigheid ingezet voor incidentele secretariële, financiële en 

juridische ondersteuning. Een extern bureau heeft de inkoopprocedure om te komen tot een nieuw 

energiecontract begeleid met als resultaat een contract met goede voorwaarden en scherpe 

prijsstelling met een partij die groene energie levert.  

 

De cursuskosten, verantwoord in de jaarrekening onder de overige personeelslasten, betreffen o.a. 

scholing van het College van Toezicht en de inspiratiedag voor alle personeelsleden van 

Schoolbestuur L&E met twee inspirerende hoogleraren als spreker over de thema’s rekentuin en 

sociale media. Aansluitend was het afscheid van de directeur-bestuurder.  

 

De voorgenomen activiteiten op gebied van PR / communicatie, begroot op de post overige overige 

lasten,  zijn doorgeschoven naar 2012.  

 

De post overige onderwijskundige kosten betreft o.a. een bijdrage aan de Sentimental Journey ter 

gelegenheid van de sloop van Het Hogeland College, de balletvoorstellling voor leerlingen van het 

primair onderwijs, het regionale GME concert waarbij Het Hogeland College betrokken was, het 

regionale boek Dijkrijk, de kerstmarkt voor alle personeelsleden in De Schierstee en de eerste 

stappen met een communicatiebureau betreffende de nieuwe huisstijl.  

 

4.2  Treasury  

 

De financiële middelen van het weerstandsvermogen 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 rating-bureaus dienen te hebben indien de looptijd van de 

belegging drie maanden of langer bedraagt. Indien de looptijd korter dan drie maanden bedraagt 

dient er tenminste een A-rating afgegeven te zijn. De nominale inleg moet gegarandeerd zijn op de 

expiratiedatum (hoofdsomgarantie). Daarnaast dient de uitgevende partij in de Europese 

Economische Ruimte (EEG) gevestigd te zijn en onder toezicht te staan. 

 

Bij het beleggingsbeleid laat het treasury comité zich adviseren door een DSI gecertificeerde 

beleggingsadviseur, die per kwartaal schriftelijk rapportage verstrekt, waarin de 

waardeontwikkeling van de effectenportefeuille nauwlettend wordt gevolgd en geanalyseerd.  
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Overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie 

 

De asset mix ofwel de verdeling van het belegd vermogen over de twee vermogenscomponenten 

bepalen het totale risico van de portefeuille van het Schoolbestuur L&E. De verdeling van de 

portefeuille per 31 december 2010 en 2011 is als volgt. 

 
Beleggingscategorie 

Percentage 
2011 

Bedragen 2011 Percentage 
2010 

Bedragen 2010 

Effecten 28,1% 4.507.295 29,9% 4.934.220 

Liquiditeiten 71,9% 11.533.009 70,1% 11.556.396 

Totaal 100% 16.040.304 100% 16.490.616 

Tabel 42:  Portefeuille L&E per 31 december 2010 en 31 december 2011 

 

Het risicoprofiel bij deze verdeling is “zeer defensief”.  

 

Bij het treasurybeleid voor het jaar 2011 zijn de liquide middelen tegen een relatief gunstige rente, 

zonder enig risico en direct opvraagbaar gehouden. De beschikbare middelen zijn ondergebracht in 

obligaties en obligatieproducten conform de ‘Regeling Beleggen & Belenen door instellingen voor 

onderwijs en onderzoek’. Recent (31-01-2012) is de Gasunie lening verkocht, aangezien deze door 

de verlaging van de rating door Moody’s naar A2 niet meer voldeed aan de ratingseisen. Vanwege 

de in de komende jaren benodigde liquide middelen i.v.m. nieuwbouw en onderwijsinvesteringen is 

een groot deel van de vrijgekomen bedragen niet herbelegd. 

 

Realisatie opbrengsten 

De gerealiseerde opbrengsten van coupons liggen per saldo lager dan geprognosticeerd vanwege 

de verkoop van een substantieel deel van de portefeuille in december 2010. Bij het opstellen van 

de prognose in oktober 2010 is geen rekening gehouden met de verkoop van een aantal obligaties. 

Het betroffen met name obligatieproducten die niet meer voldeden aan de richtlijnen van de 

regeling B&B 2010. Deze producten hadden een hoger risicoprofiel en daarmee ook een hogere 

couponopbrengst. Hierdoor bleven de totaal gerealiseerde inkomsten achter bij de prognose. 

 

De renteontvangsten vielen aanzienlijk hoger uit dan de prognose. Reden hiervoor is de verkoop 

van obligaties zoals hierboven beschreven.  

 

Vanwege de verkoop van de obligatiefondsen in december 2010 en de verkoop van de Rabobank 

Ledencertificaten in januari 2011 zijn er in 2011 geen dividendinkomsten ontvangen. 

 

De benchmark van de obligatieportefeuille, de Barclays Euro Aggregate index, liet in 2011 een 

rendement zien van 3,30%. Het totale rendement van onze effectenportefeuille over 2011 betrof 

3,05%. Daarmee liet onze portefeuille een underperformance zien van 0,25% ten opzichte van de 

benchmark. 
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5 Private middelen 

 

De private middelen bestaan uit de opbrengsten van bijvoorbeeld inzamelingsacties, fancy fairs en 

bijdragen voor schoolreizen. Kenmerkend voor deze middelen is dat deze bijeengebracht zijn door 

bij de scholen betrokken leerlingen, ouders en leerkrachten. 

 

De private middelen vallen formeel gezien onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De 

middelen staan op diverse bankrekeningen, waarvoor het schoolbestuur volmachten heeft 

afgegeven aan de schooldirecteur en/of ouders. De schooldirectie is in de praktische uitvoering 

verantwoordelijk voor de inzet van de middelen. Om de omvang van de private middelen te 

bepalen wordt gebruik gemaakt van centrale registratie bij zowel de sector Primair Onderwijs als 

de sector Voortgezet Onderwijs.  

 

Gelet op het doel waarvoor de middelen bijeen gebracht zijn, de betrokkenheid van ouders en 

leerkrachten en de praktische bedrijfsvoering heeft Schoolbestuur L&E besloten de private 

middelen als apart onderdeel in de jaarrekening te verantwoorden. De omvang en het verschil 

tussen inkomsten en uitgaven, het zogenoemde resultaat, op de private middelen is inzichtelijk, 

maar dient niet betrokken te worden bij de vaststelling van het resultaat per school. De middelen 

blijven te allen tijde beschikbaar voor de individuele school. De inzet van de middelen vindt plaats 

onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie. 
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Bijlage A: Overzicht scholen 

 

Brinnr Schoolnaam Adres Postc. Plaats Telefoonnr. Website 

03DF OBS Kromme Akkers Hunzeweg 68 9893 PD GARNWERD 0594-628000 www.krommeakkers.nl  

03DG OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN KANTENS 0595-551788 www.obsklinkenborg.nl  

03EI OBS Usquert Burg. Geerlingstraat 2 9988 SC USQUERT 0595-423690 www.obsusquert.nl  

03FQ OBS De Holm De Streekweg 41 9956 PN DEN ANDEL 0595-425080 www.obsdeholm.nl  

04HV Openbare Jenaplanschool De Weerborg De Rochefortstraat 14 9964 AK WEHE DEN HOORN 0595-572228 www.obsdeweerborg.nl 

06AL 
Samenwerkingsschool voor openbaar en 
christelijk onderwijs Ezinge Schoolstraat 28 9891 BE EZINGE 0594-628001 www.opwier.nl  

06AO OBS Onnema Onnemaweg 1 9997 NG ZANDEWEER 0595-433344 www.obsonnema.nl  

06DD OBS Mathenesse Meijmaweg 9 a 9955 VC  RASQUERT 0595-423825 www.obsmathenesse.nl  

07GX OBS Lydinge  J.S. van Weerdenstr.18a  9965 RE LEENS 0595-572257 www.obslydinge.nl  

08FW OBS De 9 Wieken Het Hooge Heem 1 9951 BT WINSUM 0595-441269 www.de9wieken.nl  

09GB OBS Tiggeldobbe Zadelmakerij 6 9951 JM WINSUM 0595-441831 www.tiggeldobbe.nl 

11IV Daltonschool De Schutsluis Oldenzijlsterweg 6 9986 XM OLDENZIJL 0595-464313 

www.daltonschooldeschutsl

uis.nl  

11UJ OBS Roodschoul Ripperdahof 2 9983 PX ROODESCHOOL 0595-413394 www.obsroodschoul.nl  

12ED OBS Brunwerd M.J. Bultenastraat 8 9981 JB   UITHUIZEN 0595-432148 www.brunwerd.nl  

15CG NBS de Sterren UHM Willem de Mérodelaan 5 9982 LK UITHUIZERMEEDEN 0595-412802 www.nbsdesterren.nl 

15CG 
NBS de Sterren Godlinze (per 1 aug. 
2011 gesloten ) Peperstraat 8 9908 PE GODLINZE 0596-581278 www.nbsdesterren.nl 

18EG OBS De Wierde Kleine Straat 8 9774 PN ADORP 050-3061261 www.obsdewierde.nl  

18GA OBS Jansenius de Vries Westervalge 5 9989 EB WARFFUM 0595-422330 www.janseniusdevries.nl  

18HF Samenwerkingsschool Mandegoud Halsemastraat 6 9977 SE KLOOSTERBUREN 0595-481747 www.mandegoud.nl  

18LG OBS Solte Campe De Schuit 11 9974 NA ZOUTKAMP 0595-401566 www.soltecampe.nl  

18MU 

OBS Akkerwinde Haarweg 1 9971 BN ULRUM 0595-402020 

www.obsakkerwindeulrum.

nl  

19KB OBS De Octopus Hunse 2 9967 PS  EENRUM 0595-492080 www.octopuseenrum.nl  

19LH Montessori Basisonderwijs De Getijden Frederiksoordweg 26d 9968 AL   PIETERBUREN 0595-528520 www.degetijden.nl 

http://www.obsklinkenborg.nl/
http://www.obsusquert.nl/
http://www.obsdeholm.nl/
http://www.opwier.nl/
http://www.obsonnema.nl/
http://www.obsmathenesse.nl/
http://www.obslydinge.nl/
http://www.de9wieken.nl/
http://www.daltonschooldeschutsluis.nl/
http://www.daltonschooldeschutsluis.nl/
http://www.obsroodschoul.nl/
http://www.brunwerd.nl/
http://www.obsdewierde.nl/
http://www.janseniusdevries.nl/
http://www.mandegoud.nl/
http://www.soltecampe.nl/
http://www.obsakkerwindeulrum.nl/
http://www.obsakkerwindeulrum.nl/
http://www.octopuseenrum.nl/
http://www.degetijden.nl/
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Brinnr Schoolnaam Adres Postc. Plaats Telefoonnr. Website 

16ZK Het Hogeland College - Vestiging Warffum A.G. Bellstraat 2   Warffum 0595-425005 www.hogeland.nl 

16ZK Het Hogeland College - Daltonvestiging Uithuizen J. Cohenstraat 25   Uithuizen 0595-431236 www.hogeland.nl 

16ZK Het Hogeland College - Daltonvestiging Wehe den Hoorn Mernaweg 18   Wehe den Hoorn 0595-571605 www.hogeland.nl 

16ZK Het Hogeland College - Praktijkgebouw Warffum Bekemalaan 42   Warffum 0595-422021 www.hogeland.nl 

16ZK Het Hogeland College Postbus 10 - 9989 ZG Warffum   www.hogeland.nl 
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Bijlage B:  Het Managementmodel Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) 

Als methodiek voor het formuleren van een heldere visie op de organisatie heeft het INK een 

managementmodel ontwikkeld. Het eerste deel ‘Organisatie’ omvat de interne, beheersbare 

factoren: Leiderschap, Strategie & Beleid, Medewerkers, Middelen en Processen.  

 

Voor het tweede deel ‘Resultaat’ zijn als outputfactoren benoemd: Waardering door medewerkers, 

Waardering door leerlingen en ouders, Waardering door gemeenten en als laatste - als een soort 

overkoepelende outputfactor - Eindresultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

Wanneer een organisatie uitstekend presteert of ‘excelleert’ op deze gebieden, zijn de resultaten 

daarvan ‘zichtbaar’ binnen de vier velden die samen de ‘resultaten’-kant van het INK-model 

vormen. Aan de hand van deze velden wordt geïnventariseerd wat we meten, welke doelen er zijn 

gesteld, hoe we de prestatie van de organisatie vergelijken met die van anderen en daarbij het 

monitoren van de meetresultaten.  

 

Waardering door medewerkers 

Aan de basis van het succes van de organisatie staat medewerkerstevredenheid. Immers, 

medewerkers bepalen hoe er met het onderwijs wordt omgegaan, hoe de lessen worden 

uitgevoerd, hoe efficiënt en effectief de organisatie met haar middelen omgaat en uiteindelijk hoe 

tevreden de leerlingen, docenten en gemeenten zijn.  

 

Waardering door leerlingen 

Klanttevredenheid is de cruciale factor. Er zal onderzocht moeten worden wat de achterliggende 

behoeften van de (potentiële) leerling zijn en niet alleen naar datgene wat de leerling zegt te 

willen. Uitkomsten van klanttevredenheidsmetingen zijn bij uitstek het vertrekpunt voor 

verbeteracties. En continue verbetering leidt uiteindelijk tot excellentie. Naast 

afnemerstevredenheid is ook de tevredenheid van leveranciers een bepalende factor voor het 

resultaat van de organisatie. Immers, een groot deel van het ondernemings-resultaat wordt 

verdiend aan de inkoopzijde.  

 

Waardering door de gemeenten 

De maatschappelijke rol van organisaties wordt steeds belangrijker. Het Schoolbestuur L&E heeft 

niet alleen met leerlingen te maken, maar ook in toenemende mate met de gemeenten en de 

samenleving. Een tweede aspect van ‘waardering door de maatschappij’ is de maatschappelijke rol 

of functie die de organisatie vervult.  

 

Eindresultaten 

Uiteindelijk leidt al het voorgaande tot een eindresultaat: de mate waarin de realisatie van de 

organisatiedoelstellingen wordt bereikt. Hierin worden zowel de kwalitatieve, onderwijskundige en 

personele processen beschreven en beoordeeld. Uiteraard zijn ook de financiële resultaten 

beschreven en beoordeeld.  
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Bijlage C: Samenvatting exploitatiebegroting 2012 
 

Samenvatting exploitatiebegroting 2012 Primair Onderwijs 
 

Baten   Realisatie Begroot 

    2011 2012 

        

3.1 Rijksbijdragen 10.835.629 10.755.557 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 642.103 470.462 

3.5 Overige baten 48.158 56.300 

        

  Totaal baten 11.525.890 11.282.320 

        
Lasten   Realisatie Begroot 

    2011 2012 

        

4.1 Personeelslasten 9.416.759 9.470.296 
4.2 Afschrijvingen 205.883 242.354 

4.3 Huisvestingslasten 944.713 926.369 

4.4 Overige lasten 919.731 930.375 

        

  Totaal lasten 11.487.086 11.569.394 

        

  Totaal regulier resultaat 38.804 -287.075 

      

  Toegestane overschrijding formatie 2010-2011 73.500   

  Toegestane overschrijding standaardisatie ICT 50.000 50.000 

  Toegestane overschrijding BAPO 71.700 36.800 

  Subtotaal toegestane overschrijdingen 195.200 86.800 

      

  Resultaat (incl. toegestane overschrijdingen) 234.004 -200.275 
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Samenvatting exploitatiebegroting 2012 Voortgezet Onderwijs 
 

Baten Realisatie Begroot 

    2011 2012 

    3.1 Rijksbijdragen 9.407.408 9.195.340 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 67.933 8.750 

3.5 Overige baten 81.423 45.928 

  
    

 
Totaal baten 9.556.764 9.250.018 

  
    

Lasten Realisatie Realisatie 

    2011 2012 

    4.1 Personeelslasten 7.893.064 7.828.618 

4.2 Afschrijvingen 163.708 187.628 

4.3 Huisvestingslasten 619.087 618.200 

4.4 Overige lasten 1.215.061 1.140.840 

  
    

 
Totaal lasten 9.890.920 9.775.286 

  
    

 
Saldo baten en lasten -334.156 -525.268 

  
    

  

  

Realisatie    

2011 

Begroot      

2012 

  
    

5 Resultaat financiën 0 0 

  
    

 
Totaal regulier resultaat  -334.156 -525.268 

 

   Toegestane overschrijdingen 
  

 

BAPO 139.500 105.500 

 
ISK medewerker 62.000 62.000 

 
Plusprogramma 138.940 139.000 

  
    

 

Subtotaal toegestane overschrijdingen 340.440 306.500 

  
    

 
Resultaat (incl. toegestane overschrijdingen) 6.284 -218.768 

    

 
Deel eigen bijdrage in de nieuw- en verbouw 

 
3.550.000 

    

 

Resultaat na eigen bijdrage en excl. toegestane 
overschrijdingen 

 
-4.075.268 
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Samenvatting exploitatiebegroting 2012 Bestuur 
 

Baten   
Realisatie 

2011 
Begroot 

2012 

    3.1 Rijksbijdragen 
 

0 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 18.150 18.150 

3.5 Overige baten 21.136 20.000 

  
    

 

Totaal baten 39.286 38.150 

  

    

Lasten   
Realisatie 

2011 
Begroot 

2012 

    4.1 Personeelslasten 319.772 -151.000 
4.2 Afschrijvingen 23.286 20.000 

4.3 Huisvestingslasten 19.850 14.700 

4.4 Overige lasten 143.668 154.450 

  
    

 
Totaal lasten 506.576 38.150 

  
    

 

Saldo baten en lasten -467.290 0 

  

    

 

 
Samenvatting exploitatiebegroting 2012 Financiën 
 

Baten   
Realisatie 

2011 
Begroot 

2012 

    3.1 Rijksbijdragen 0 0 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 53.785 0 

3.5 Overige baten 0 0 

  
    

 
Totaal baten 53.785 0 

  
    

Lasten 
Realisatie 

2011 
Begroot 

2012 

    4.1 Personeelslasten 18.048 50.000 
4.2 Afschrijvingen 0 0 

4.3 Huisvestingslasten 0 0 

4.4 Overige lasten 42.074 32.500 

  
    

 
Totaal lasten 60.122 82.500 

  
    

 
Saldo baten en lasten -6.337 -82.500 

  
    

5 Resultaat financiën 380.421 330.000 

  
    

 
Totaal resultaat 374.084 247.500 
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Bijlage D: Overzicht effectenportefeuille 
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Bijlage E: Jaarrekening 2011 (incl. controleverklaring)  
 
 
 

 


