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Over onderwijs gesproken
Namens de sectordirecties van het Primair Onderwijs 
(PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) en de toeziende 
bestuursleden presenteren wij u het jaarbericht van 
Lauwers en Eems (L&E) 2012.
 
In 2012 hebben de sectoren Primair Onderwijs (PO) en 
Voortgezet Onderwijs (VO) verder uitvoering gegeven 
aan hun ambities en doelstellingen. In het PO is gewerkt 
aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
en personeel. Scholing, interne audits, kenniskringen, 
opbrengstgericht werken met de dialoog over resultaten 
en verwachtingen zijn zaken die hieraan hebben bijge-
dragen. Daarnaast stond het jaar 2012 in het teken van 
de invoering van onderwijsteams en zijn er lijnen uitgezet 
voor de toekomst van onze organisatie om te anticipe-
ren op de daling van het leerlingaantal in onze regio. 
Als Schoolbestuur L&E nemen wij daarin onze verant-
woordelijkheid. 

De sector Voortgezet Onderwijs heeft in 2012 stappen 
gezet op onderwijskundig gebied en op het terrein van 
professionalisering van de medewerkers. Daarnaast zijn 
de nieuwbouw en verbouwingen in Warffum en Uithuizen 
gerealiseerd. De nieuwe behuizing en de inventaris bieden 
onze leerlingen en ons personeel een optimale omgeving 
om de doelstellingen te behalen. 

In dit jaarbericht leest u hoe de sectoren PO en VO 
afzonderlijk, maar ook samen hebben gewerkt aan hun 
ambities en doelstellingen. Medewerkers vertellen over 
hun ervaringen. De volledige versie van het jaarverslag 
vindt u op onze website www.lauwerseneems.nl.

drs. H. ter Buurkes de Vries, 
plv. directeur-bestuurder Schoolbestuur L&E

Toeziende bestuursleden
Bij schoolbestuur L&E zijn de functies van algemeen 
bestuur en intern toezicht ondergebracht in één orgaan. 
Schoolbestuur L&E kent vijf toeziende bestuursleden en 
een directeur-bestuurder. De toeziende bestuursleden 
zijn op basis van de statuten belast met het houden 
van toezicht; de directeur-bestuurder is de uitvoerende 
bestuurder die op basis van de statuten belast is met 
het dagelijks bestuur van de stichting. Per 1 januari 
2012 is mevrouw A.M.G. Volp-Kortenhorst als nieuwe 
directeur-bestuurder benoemd. Het bestuur heeft vast-
gesteld dat er positieve stappen zijn gezet ten aanzien 
van bouwprojecten in het VO, invoering onderwijsteams 
in het PO, onderwijskwaliteit, verbetering (onderwijs 
ondersteunende) organisatieprocessen, samenwerking 
tussen het PO en het VO en professionalisering van 
medewerkers. Als uitdagingen zien de toeziende be-
stuursleden de verdere kwaliteitsverhoging in het PO en 
het VO, een vervolg van de verdere professionalisering 
van de medewerkers, het bepalen van de strategische 
koers in 2013 en de samenwerkingsmogelijkheden met 
andere schoolbesturen.

Namens de toeziende bestuursleden,
mr. G.A.F.P. Giunta d’Albani, voorzitter

 

Schoolbestuur L&E is verantwoordelijk voor kwaliteitsonder-
wijs voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar op 22 basis-
scholen en 3 vestigingen voor voortgezet onderwijs. Ze zijn 
te vinden in het gebied van Zoutkamp tot Roodeschool en 
van de waddenkust tot aan de stad Groningen. Onze scholen 
zijn voornamelijk gevestigd in kleine dorpen en worden be-
zocht door kinderen van alle gezindten. Schoolbestuur L&E 
karakteriseert zich door de volgende aspecten:

Kwalitatief goed onderwijs
Wij willen leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden 
in een uitdagende en inspirerende omgeving. Onderwijs is 
het primaire proces binnen onze scholenorganisatie. Het 
werken met de leerlingen in de klas staat voorop. Iedere 
dag werken we aan de kwaliteit van dit proces. Onze leer-
krachten en docenten spelen daarin een belangrijke rol. 
Naast een goede wisselwerking tussen leerkrachten en 
leerlingen vinden we het contact met ouders belangrijk. 
Want een goede samenwerking met ouders heeft een 
positieve invloed op het schoolsucces van onze leerlingen.

Goed werkgeverschap
Schoolbestuur L&E is met 320 personeelsleden in eigen 
dienst één van de grotere werkgevers in Noord-Nederland. 

Naast goed onderwijs staan wij voor goed werkgeverschap. 
Persoonlijke ontwikkeling en scholing zijn belangrijke aan-
dachtspunten binnen onze organisatie. Het draagt bij aan 
het verbeteren van de onderwijsresultaten en de ontwikke-
ling van de kinderen, maar ook aan het welzijn van onze 
medewerkers. 

Midden in de samenleving
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn 
bij de wereld om hen heen. Daarom betrekken we op aller-
lei manieren onze omgeving bij ons onderwijs. Zo worden 
(buitenschoolse) projecten uitgevoerd, lopen onze leerlingen 
stage bij plaatselijke ondernemers en betrekken we de 
dorpsbewoners bij activiteiten. 

Onderwijs in een financieel gezonde situatie
Wij willen onderwijs geven in een financieel gezonde
organisatie. Daarom is het nodig te blijven anticiperen op 
(toekomstige) ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de daling 
van het potentieel aantal leerlingen in ons gebied, dalende 
rijksbekostiging en een veranderende vraag vanuit de maat-
schappij. In de volgende hoofdstukken over PO en VO leest 
u hoe de beide onderwijssectoren dit beleid hebben uitge-
voerd en uitgedragen.

Schoolbestuur L&E
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Financiën
In het onderstaande overzicht is een samenvatting opge-
nomen van het exploitatieresultaat per onderdeel. Eén van 
de belangrijkste zaken die in de jaarcijfers is verwerkt is de 
vernieuwbouw van Het Hogeland College in Uithuizen en 

Als Schoolbestuur hebben we met ruim 3.200 leerlingen, 
320 personeelsleden in eigen dienst en 25 schoolgebouwen 
met relatief kleine scholen een buffer nodig om toekomstige 
risico’s op te vangen. Op basis van de onderstaande kenge-
tallen en de signaleringsgrenzen die de commissie Don

Warffum. Voor een helder beeld zijn de grootste kosten-
posten die te maken hebben met de vernieuwbouw uit 
de exploitatie gefilterd. Voor een nadere toelichting op 
de cijfers verwijzen we naar de officiële jaarstukken. 

aanhoudt, kunnen we concluderen dat we over voldoende 
middelen beschikken om aan onze verplichtingen op zowel 
de korte als de lange termijn te voldoen en dat we risico’s 
op zowel de korte als de middellange termijn op kunnen 
vangen.

Samenwerking met andere schoolbesturen
In 2012 hebben we verdere stappen gezet in de samen-
werking met andere besturen. Per augustus 2013 gaan we 
samen met de katholieke basisschool Sint Jozef onderwijs 
geven in één gebouw. In Uithuizen is met twee andere 
schoolbesturen besloten om in 2015 met drie basisscholen 
onderwijs onder één dak te geven. Het motto daarbij is: 
samen wat kan, alleen wat moet. Met de collega-schoolbe-
sturen VCPO Noord Groningen, Noordkwartier en Maren-
land, en de kinderopvangorganisatie Kids2be, worden de 
mogelijkheden besproken tot bestuurlijke samenwerking. 
Met een aantal van deze besturen zijn we ook betrokken 
bij de ontwikkeling van een integraal huisvestingsplan.

Digitale uitwisseling van overdrachtsdossiers 
Onze organisatie is zo ingericht dat zij ondersteunend is 
aan het primaire proces. Vanuit de projectgroep Onderwijs 
Ondersteunende Organisatie van L&E kijken we hoe we 
onze onderwijsondersteunende werkzaamheden nog beter 
kunnen organiseren en of er meerwaarde te halen is uit 
samenwerking tussen L&E PO en het HHC. Omdat we 
zochten naar een snellere, gestandaardiseerde en meer 
efficiënte manier van overdracht van leerlinggegevens 
tussen het PO en het HHC, zijn we gaan deelnemen aan 
het landelijke project Overstapservice Onderwijs. 
Doelstelling is om volgend jaar deze digitale uitwisseling 

van overdrachtsdossiers tussen het PO en het HHC 
gerealiseerd te hebben.

Ontwikkeling website L&E breed
We vinden het belangrijk om onze interne en externe 
belanghebbenden goed te informeren over onze activiteiten 
en toekomstplannen. Daarnaast is het voor ons van belang 
om ontwikkelingen in de omgeving te signaleren en er op 
in te spelen. Daar zetten we verschillende communicatie-
middelen voor in. Onze website neemt een steeds promi-
nentere rol in als communicatiemiddel. In 2012 is de website 
van het gehele Schoolbestuur L&E vernieuwd. Het is een 
portaal geworden voor alle belanghebbenden, zowel intern 
als extern. 

Ontwikkeling nieuwe huisstijl
Om beter uit te stralen wie we zijn en wat we belangrijk 
vinden, is in 2012 een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Het 
nieuwe logo bestaat uit een lichtgroene kleur (PO) en 
een lichtblauwe kleur (HHC). Waar de kleuren elkaar 
overlappen ontstaat er meer. De donkergroene kleur staat 
voor samenwerking en gezamenlijkheid, terwijl de eigen 
heldere kleuren de ruimte symboliseren voor zelfstandigheid 
en eigenheid. Het geheel vormt een Gronings landschap. 
Het landschap waar onze scholen te vinden zijn en waar 
leerlingen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen.

 

Samenvatting bestuur   Baten   Lasten   Realisatie  Begroting   Verschil
(incl. financiële baten en lasten)   2012   2012   2012  2012   2012
(x € 1.000,-)     €     €      €       €      €
               
Primair Onderwijs 11.320 11.591 -270 -287 17
Voortgezet Onderwijs 9.584 10.066 -482 -525 43
Bestuur 39 77 -37 0 -37
Financiën 785 130 655 248 407
Private Middelen 417 406 10 0 10
           
Saldo exploitatie 22.146 22.270 -124 -564 440
(excl. vernieuwbouw VO)

     

Vernieuwbouw VO 0 3.583 -3.583 -3.550 -33
     
Saldo exploitatie L&E 22.146 25.853 -3.707 -4.114 407
(incl. vernieuwbouw VO)

Financiële kengetallen  L&E 2012  L&E 2011         Norm Don                                        Definitie 
      
Solvabiliteit  0,68  0,80  > 0,3, < nvt   (Eigen vermogen + voorzieningen) / Totale passiva
  -1,8%   
Rentabiliteit  -16,7%  -1,8%  > 0%, < 5% Resultaat / (Totale baten + Rentebaten) * 100%
  3,35   
Liquiditeit (current ratio)  1,61  3,35  > 0,5, < 1,5 Vlottende activa / Kortlopende schulden
Kapit  87,3% 
Kapitalisatiefactor  74,7%  87,3%  < 35%, > nvt (Totale kapitaal - Gebouwen & Terreinen) / Totale baten

Weerstandsvermogen  50,9%  67,9%      Eigen vermogen / (Totale baten + Rentebaten) * 100%
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Onze koers
Samen spelen, samen leren, samen groeien! Op de scholen 
van Lauwers en Eems brengen wij kinderen elke dag een 
stap verder in hun ontwikkeling. Wij doen dit door onszelf 
dagelijks hoge doelen te stellen en hoge verwachtingen te 
hebben van onze leerlingen. Of het nu gaat om lezen en 
rekenen, creativiteit of het leren omgaan met elkaar. Belang-
rijk hierbij is dat kinderen ervaren dat ze erbij horen en dat 
hun bijdrage ertoe doet. Een goede basisschooltijd is name-
lijk het beste ticket voor succes en plezier in de toekomst!

Leerlingaantallen PO
Onze leerlingaantallen zijn opnieuw gedaald (3%). Als 
gevolg van een dalend aantal (potentiële) leerlingen in 
ons voedingsgebied, is er te weinig aanwas van nieuwe 
kinderen om het totaal aantal leerlingen constant te houden. 
Ons leerlingaantal daalde van 2039 leerlingen in 2011 naar 
1970 leerlingen in 2012. Deze daling is groter dan we op 
grond van prognoses hadden verwacht. De ontwikkelingen 
van de gemiddelde schoolgrootte laten ook een dalende 
lijn zien. In 2012 is de gemiddelde schoolgrootte 90, ruim
onder de grens van 145 leerlingen die voor de bekostiging 
van kleine scholen wordt gehanteerd.

Om onze onderwijskwaliteit en de betaalbaarheid te kunnen 
blijven garanderen, hebben we in 2012 vier onderwijsteams 
ingericht.

Sector primair onderwijs
Onderwijs waarin kinderen groeien
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Onderwijsresultaten 
Eén van onze kernwaarden is dat resultaten tellen. Wij zijn 
dan ook trots dat de meeste scholen onder het basisarran-
gement van de Inspectie van het Onderwijs vallen. Dit houdt 
in dat we geen risico´s voor de kwaliteit van ons onderwijs 
lopen en dat we de regelgeving nakomen. 

 Inspectieoordelen scholen L&E PO  Aantal

 Zeer zwak  1
 Zwak  2
 Basisarrangement  19

Twee van onze scholen zijn door de inspectie als zwak be-
oordeeld en een school als zeer zwak. Voor deze scholen
is een verbeterplan vastgesteld. De Cito-scores van onze 
leerlingen liggen op het landelijk gemiddelde en zijn geste-
gen ten opzichte van voorgaande jaren. Onze verwachting 
en ons streven is dat deze scores de komende jaren blijven 
stijgen, dankzij een door ons ingezet kwaliteitsverbetertra-
ject. We blijven investeren in taal, lezen en rekenen. Door 
goed taal- en rekenonderwijs vergroten we de ontwikke-
lingskansen voor kinderen in het onderwijs en in de samen-
leving. 

Jaap Rosema (onderwijsteamdirecteur): “Twee keer per 

jaar bekijk ik samen met de scholen uit mijn onderwijsteam de 

Cito-scores van taal, lezen en rekenen. De cijfers dienen als kapstok 

om met elkaar in gesprek te gaan. Want hoe verklaar je de verschil-

len binnen en tussen scholen? Het samen kijken naar opbrengsten 

dwingt tot nadenken waarom je bepaalde resultaten hebt gehaald 

en hoe het beter kan. Uitgangspunt tijdens deze gesprekken is dat 

je je bij minder goede opbrengsten niet hoeft te schamen of te 

verontschuldigen. Het gaat erom dat je er iets mee doet. 

En collega’s kunnen je daarbij helpen. De scores van afgelopen 

jaar laten zien dat deze manier van opbrengstgericht werken 

zijn vruchten afwerpt!”

Invoering onderwijsteams
In augustus 2012 zijn al onze scholen deel gaan uitmaken 
van één van de vier onderwijsteams. Binnen een onder-
wijsteam werken teams van verschillende scholen nauw 
met elkaar samen. De onderwijsteamdirecteur zet de 
onderwijskundige lijnen uit en is eindverantwoordelijk 
voor de onderwijskwaliteit. Iedere locatie heeft een eigen 
locatiecoördinator die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
gang van zaken op school. De onderwijsteams hebben 
bovendien bovenschoolse experts op het gebied van leer-
lingbegeleiding, rekenen, taal en cultuur. Daarnaast is er 
één gezamenlijke administratieve kracht. Het team ontmoet 
elkaar regelmatig om kennis te delen, van elkaar te leren 
en invulling te geven aan beleid. Door deze manier van 
organiseren verwachten we een positieve ontwikkeling 
van de kwaliteit van ons personeel, minder werkdruk en 
een hogere kwaliteit van ons onderwijs. Bovendien dragen 
de onderwijsteams, gezien de dalende leerlingaantallen in 
ons voedingsgebied, bij aan het betaalbaar houden van 
ons onderwijs.

Sineke Sietsema (onderwijsteamdirecteur): “Ons 

onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar om kennis met elkaar 

te delen. Leerkrachten van de onder-, midden- en  bovenbouw 

gaan dan met elkaar om tafel om elkaar te bevragen over 

onderwerpen die ze zelf aandragen. Ik merk dat leerkrachten 

het fijn vinden dat ze van een ander kunnen leren, maar ook 

dat ze anderen kunnen helpen! Tijdens deze bijeenkomsten breng 

ik, of een andere bovenschoolse expert, ook onderwerpen in. 

Die halen we uit onze eigen praktijk. Ik bezoek elke dag een 

aantal klassen, op zoek naar successen. Ik zie heel veel mooie 

dingen, maar kom ook dingen tegen die beter kunnen. Mijn 

bevindingen rapporteer ik in het onderwijsteam, met als doel 

dat mensen er met elkaar over in gesprek gaan en gebruik-

maken van andermans successen.”
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Onze koers
Wat wij als school willen zijn en wat we aanbieden is: 
• een warm en veilig klimaat - in een warme en veilige 
 omgeving kun je beter leren
• erkende ongelijkheid - door te erkennen dat iedereen 
 anders is, willen we het maximale uit onze leerlingen  
 halen
• open school - we willen een school zijn die midden 
 in de maatschappij staat
• professionele cultuur - een werkomgeving waarbij, 
 eenvoudig gezegd, iedereen goed en volgens de 
 afspraken werkt

Leerlingaantallen HHC
In 2012 groeide het aantal leerlingen op het HHC naar 
1241, een stijging van 34 leerlingen ten opzichte van 2011. 
We zijn er trots op dat zoveel leerlingen de keus op onze 
school laten vallen. Onze locatie in Uithuizen groeide flink: 
van 354 leerlingen in 2011 naar 384 leerlingen in 2012. Het 
aantal leerlingen in Warffum daalde licht als gevolg van een 
lagere zij-instroom in havo 4. Een daling die voor een groot 
deel werd gecompenseerd door een hogere instroom in het 
brugjaar. 

Sector voortgezet onderwijs
Onderwijs met ruimte voor verscheidenheid
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Leerlingaantal HHC per locatie
per 1 okt.
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Kenniskringen werken aan 
gemeenschappelijk thema
De nauwere samenwerking tussen de scholen krijgt ook 
vorm in onze kenniskringen. Kenniskringen zijn kleine groe-
pen professionals die zich bezighouden met een gemeen-
schappelijk thema. Doel hiervan is om kennis en vaardighe-
den op te doen die vervolgens L&E breed ingezet kunnen 
worden. Thema´s die in een kenniskring centraal staan zijn 
klassenmanagement met 3 combigroepen, interne bege-
leiding, het Directe Instructie Model bij kleuters, ICT en 
hoogbegaafdheid. 

Maria Luimstra (onderwijsteamdirecteur): “Het lesgeven 

in een combinatieklas met drie groepen is topsport. Het is een 

hele klus om overzicht te houden over het geheel, de individuele 

ontwikkeling van elk kind te volgen en ieder kind op het juiste 

moment de juiste leerstof aan te bieden. Hoe houd je daar grip 

op en hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat je plezier blijft houden 

in je werk? Dat zijn vragen waar leerkrachten in combinatieklas-

sen mee worstelen. In de kenniskring kijken we, samen met 

leerkrachten, hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Daar heeft 

men veel aan. In de methoden voor de verschillende leerjaren zit 

veel overlap in leerstof. Efficiënt is om bijvoorbeeld een spellings-

probleem in één keer aan alle groepen aan te bieden in plaats van 

aan iedere groep afzonderlijk. Dat zijn kansen! We hebben geleerd 

dat we beter en gerichter kunnen kijken naar wat een kind nodig 

heeft in plaats van ons te laten leiden door alleen de lesmethode. 

Het rekening houden met leerlijnen is van wezenlijk belang.”

Zien, instrument voor sociaal 
emotionele ontwikkeling
Opbrengstgericht werken gaat niet alleen over harde 
resultaten, maar ook over de ontwikkeling van de sociale 
vaardigheden van onze leerlingen. Om zicht te krijgen op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we in 2011 het 
instrument Zien aangeschaft. Zien is een webbased ex-
pertsysteem dat op basis van een analyse van observaties 
concrete doelen en handelingssuggesties geeft. Doordat 
alle scholen het instrument gaan gebruiken, wordt er door 
medewerkers op dezelfde manier over de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling van kinderen gepraat. Daardoor begrijp je 
elkaar sneller en makkelijker als er iets met een kind aan de 
hand is. In 2012 zijn de IB’ers geschoold in het werken met 
Zien en instrueren zij volgens het ‘train de trainer’ principe 
de schoolteams in het gebruik ervan. Per augustus 2012 is 
het implementatietraject van het instrument echt van start 
gegaan. Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 zal  
het systeem volledig zijn geïntegreerd in onze scholen.

Jaap Rosema  (directeur onderwijsteam): “Het instrument 

Zien richt zich op het persoonlijk welbevinden en de betrok-

kenheid van leerlingen op hun werk. Kinderen en leerkrachten 

vullen een vragenlijst in.  Als daar iets opvallends uit komt, kun je 

een interventie plegen in de groep of met een individueel kind. 

Doordat alle scholen het instrument Zien gaan gebruiken, wordt 

er door leerkrachten in dezelfde terminologie over welbevinden 

en betrokkenheid en ander gedrag van leerlingen gepraat. Daar-

door begrijp je elkaar sneller en gemakkelijker als je overleg hebt 

over de aanpak van een probleem. Belangrijk, want een positief 

welbevinden en betrokkenheid zijn de basis om te kunnen komen 

tot ontwikkeling.”
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Inspectieoordelen HHC vmbo b vmbo k vmbo (g)t havo  vwo

HHC Uithuizen voldoende voldoende voldoende    
HHC Warffum       voldoende onvoldoende
HHC Wehe-den Hoorn voldoende  voldoende voldoende

 

 

 

 

Daltondidactiek 
Naar aanleiding van de daltonvisitatie in 2012 zijn we op de 
vestigingen in Uithuizen en Wehe-den Hoorn aan de slag 
gegaan met de verdere ontwikkeling van ons daltononder-
wijs. Belangrijk speerpunt is het verbeteren van de dalton-
didactiek in onze lessen. Zo zijn op beide vestigingen in het 
kader van teamleren video-opnames gemaakt en bespro-
ken. Ook zijn lesbezoeken afgelegd, waarbij met behulp van 
door ons ontwikkelde kijkwijzers is gekeken naar leerling- 
en leraargedrag. 

Karel Vlak (conrector vmbo, Uithuizen): “De lessenbe-

zoeken en video-opnames leverden mooie leermomenten op. 

Collega’s spraken met elkaar over didactische werkvormen die je 

het beste kunt gebruiken om samenwerkend leren te bevorderen. 

En over hoeveel leerlingen je wanneer met elkaar laat samenwer-

ken. Dat is namelijk per vak en omstandigheid verschillend. ‘De 

vorm volgt de inhoud’, zeg ik altijd. Ik zie dat collega’s het prettig 

vinden om ervaringen met elkaar te delen en feedback te krijgen 

van anderen. Ook op schoolniveau hebben we het daltononder-

wijs verder ontwikkeld. Leerlingen mogen bijvoorbeeld meer zelf  

bepalen wanneer ze extra hulp nodig hebben.” 

Annelies Bekkering (leerling vmbo, Uithuizen): “Sinds 

vorig jaar mag je zelf via magister aangeven bij welke vakdocent je 

je daltontaken wilt maken. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. 

Dat betekent dat je goed moet kijken bij welk vak je extra hulp 

nodig hebt. Het is dus niet slim om naar die docent toe te gaan 

waar je vrienden ook heen gaan!” 

Oriëntatie op leiderschap
Goed leiderschap is één van de pijlers van de school. In 
het kader van training on the job hebben we de leergang 
´Oriëntatie op leiderschap´ opgezet. Elk personeelslid met 
belangstelling voor leiderschap kon zich hiervoor opgeven. 
Vanuit de basisgedachte van een lerende organisatie werd 
in een zestal bijeenkomsten met en van elkaar geleerd. 

Daar waar specifieke deskundigheid intern niet voorhanden 
was, werd een expert van buitenaf aangetrokken. In de bij-
eenkomsten zijn casussen besproken, is geleerd feedback 
te geven en te ontvangen en kwamen onderwerpen aan 
de orde op het gebied van (onderwijskundig) leiderschap, 
management & organisatie en financiën. Daarnaast werd 
door de deelnemers gewerkt aan opdrachten en gaf een 
aantal zelf ‘les’ aan anderen. Accenten zijn onder andere 
gelegd op de dialoog over de opbrengsten, de motivatie, de 
teamgeest en de professionele houding. Met deze leergang 
willen we een cultuur creëren binnen de school, waarin 
aandacht is voor professionele ontwikkeling en verbetering. 
In 2013-2014 zal deze leergang een vervolg krijgen.  

Nieuwbouw
In Uithuizen en Warffum hebben we twee prachtige nieuwe 
gebouwen gerealiseerd. Het HHC in Uithuizen is verbouwd 
en uitgebouwd en er is een moderne en goed geoutilleerde 
techniekhal naast de bestaande school komen te staan. 
Voor de sector Zorg & Welzijn breed zijn professionele  
praktijkruimten gerealiseerd, waaronder een schoonheids-
salon, een grootkeuken en een restaurant. Het HHC in 
Warffum heeft een geheel nieuw schoolgebouw met een 
prachtige aula, een up-to-date sportzaal en werkplekken 
voor leerlingen en docenten. Het scienceplein, de kunst-
ateliers, de muziekstudio’s en de ict-ruimte zijn te vinden in 
een aparte vleugel. Wij zijn trots op onze geweldige nieuwe 
locaties met hun uitstekende voorzieningen! Ook zijn we 
trots op het feit dat het gebouw in Warffum is opgenomen 
in het Jaarboek van de Architectuur 2013. Een plaatsing 
die je best  prestigieus mag noemen. 

Lineke de Haan (rector): “Iedereen zegt hetzelfde over 

onze nieuwe gebouwen: je voelt je er direct thuis. Het is er licht 

en ruim en er heerst een sfeer van aangename levendigheid en 

rust. Een fijne plek om te leren en te werken.” 
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Onderwijsresultaten
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit 
van ons onderwijs op basis van vier indicatoren over een 
tijdspanne van drie jaar: de doorstroom in de onderbouw, 
de doorstroom in de bovenbouw, de examenscores, en het 
verschil tussen de schoolexamens en de centrale examens. 
Op basis van deze indicatoren is het oordeel van de inspec-
tie over de behaalde resultaten in 2010, 2011 en 2012:

   
Alle afdelingen op onze vestigingen vallen in 2012 onder 
het basistoezicht van de inspectie, met uitzondering van het 
vwo in Warffum. Voor de inspectie houdt het basistoezicht 
in dat we geen risico’s voor de kwaliteit van ons onderwijs 
lopen en dat de regelgeving wordt nagekomen. We vonden 
het heel vervelend dat ons vwo onvoldoende scoorde en 
daarom hebben we een aantal maatregelen genomen om 
de resultaten te verbeteren. Zo hebben we de procedure 
voor de determinatie voor havo en vwo verbeterd en ook 
voeren we per 1 augustus 2013 een aparte vwo-plusklas 
in. En misschien nog wel het belangrijkst: we zijn met onze 
docenten aan de slag gegaan om ons onderwijs en onze 
lessen beter en meer specifiek toe te snijden op havo- en 
op vwo-leerlingen. In de bovenbouw werken we meer toe 
naar de eisen die het examen stelt en geven we gerichte 
examentraining. De eerste opbrengst is er al: het examen-
resultaat in 2013 (net binnen op het moment van schrijven 
van dit jaarbericht) is prima. 

Taal en rekenen
Op het HHC werken we voortdurend aan het verbeteren 
van het taal- en rekenonderwijs, en daarmee aan het ver-
hogen van de kwaliteit van ons totale onderwijs in vmbo 

en havo/vwo. Zo vinden we dat onze docenten over een 
aantal jaren allemaal taal- en rekenbewust moeten zijn 
en dit bewustzijn gaan meenemen in de aanpak van 
hun lessen. Om dit te bereiken waren er dit jaar voor onze 
docenten regelmatig themamiddagen rond taal, en trainin-
gen op het gebied van rekenen. Ook participeerden we in 
pilots van het Cito en namen we referentietoetsen af. 

Met de leerlingen die onvoldoende scoorden zijn we aan 
de slag gegaan om het niveau te verhogen. Op het vmbo 
kregen onze leerlingen standaard 1 uur per week extra taal 
of rekenen, waarbij de lesstof werd aangepast aan de indi-
viduele behoefte. Op het havo en vwo kregen de leerlingen 
met tekorten reparatielessen. Kortom, ons taal- en rekenon-
derwijs is volop in ontwikkeling!

Lineke de Haan (rector): “Het werken aan het taal- en 

rekenniveau van leerlingen moet zich niet alleen beperken tot 

de vakken Nederlands en wiskunde. Het zijn belangrijke basis-

vaardigheden die je overal bij nodig hebt. We vinden het daarom 

van belang dat alle docenten zich er van bewust zijn dat taal en 

rekenen in alle schoolvakken voorkomen. Dat leerlingen zien 

dat de rekenvaardigheden die ze nodig hebben bij aardrijkskunde 

hetzelfde zijn als die bij wiskunde. Op de locatie in Wehe-den 

Hoorn kun je al duidelijk zien hoe docenten hiermee bezig zijn. 

In alle lokalen hangen dezelfde posters met reken- en taalstrate-

gieën. Door er gezamenlijk aan te werken bereiken we meer. 

Want 32 uur per week taal en rekenen geïntegreerd in alle 

lessen heeft meer impact dan 2 uur bijles in de week!”
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