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1. Voorwoord 
 

Het CvB van de Stichting Lauwers College biedt u hierbij haar jaarstukken 2019 aan. Door middel van 

dit document willen wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2019. 

Het jaarverslag van het Lauwers College is ingericht conform de bepalingen en richtlijnen uit het 

Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (‘RJ-bundel’), alsmede 

het aparte hoofdstuk RJ 660 voor onderwijsinstellingen. Het verslag bestaat uit een bestuursverslag 

en een jaarrekening, alsmede de bijbehorende overige gegevens.  

In het bestuursverslag zijn ook de verslagen van de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad 

van het Lauwers College opgenomen. 

Dit bestuursverslag 2019 is na vaststelling door het CvB van de Stichting Lauwers College ter 

goedkeuring aangeboden aan Raad van Toezicht op 22 juni 2020. 

Het bestuursverslag is op 15 juni 2020 met de Medezeggenschapsraad van het Lauwers College 

besproken. 
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2. Visie en besturing 
 

2.1 Visie 

2.1.1 Doelstelling van de organisatie 

Missie  

We zijn een open christelijke scholengemeenschap waar leerlingen en medewerkers hun talent en 
ambitie kunnen laten groeien. 

Visie  

Ons onderwijs is gebaseerd op - Bijbelse - waarden zoals respect, verantwoordelijkheid voor jezelf, 
de ander en de omgeving, vergeving en verdraagzaamheid. Er wordt actief aandacht besteed aan 
levensvragen en het bewust worden van waarden. We bieden een veilige leeromgeving. Leerlingen 
worden gekend en voelen zich thuis. We werken samen op basis van vertrouwen. We bieden 
uitdagend onderwijs dat aansluit bij iedere leerling. We ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden 
keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om er uit te halen wat 
er in zit. We zijn een lerende organisatie. Dit vraagt een lerende houding van ons allemaal. De school 
staat midden in de maatschappij en werkt actief samen in en met de omgeving. 
 

2.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste 
producten/diensten 

De kernactiviteit van de scholengemeenschap is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor 
de regio. We voelen het als onze maatschappelijke plicht  om het onderwijs in de krimpregio’s 
Noordoost- Friesland en het Westerkwartier in Groningen in stand te houden. 
 

2.2 Besturing 

2.2.1 Juridische structuur 

Stichting Lauwers College (LC) is op 19 augustus 2008 ontstaan vanuit de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Gemeenten Achtkarspelen, Noordoost-Friesland en 
Westerkwartier.  
In de statuten is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van het College van Bestuur (CvB) zijn, 
hoe de Raad van Toezicht (RvT) hierop toeziet en hoe de het CvB en de RvT zijn samengesteld. 
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2.2.2 Interne organisatiestructuur 

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bestuur van de Stichting. Het CvB werd in 2019, evenals in 
de voorgaande jaren, gevormd door een eenhoofdig bestuur: dhr. G. Janze. Het bestuur 
vertegenwoordigt en bestuurt de Stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting wordt 
nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. De RvT houdt toezicht op 
het functioneren van het bestuur.  

Het besturingsmodel van het LC gaat uit van autonomie voor de directeur van de school, dat wil 
zeggen; binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders (het Schoolplan 2016-2020 en de jaarlijkse 
kaderbrief) die door het CvB worden aangegeven en verder zoals vastgelegd in het 
managementstatuut van de Stichting. Iedere school heeft een directeur die verantwoordelijk is voor 
alle zaken die de school betreffen. De directeuren en de bestuurder worden ondersteund door het 
Stafbureau. In de onderstaande organogram is de inrichting van onze organisatie weergegeven.  
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2.2.3 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid 

De invoering van gepersonaliseerd onderwijs op de locaties Grijpskerk en Kollum is in 2019 het 2e 
leerjaar ingegaan. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij wat ouders/verzorgers van het onderwijs 
verwachten. Ook op de locatie Buitenpost is een begin gemaakt met maatwerk-onderwijs; de pilots 
voor de onderbouw geven voldoende resultaten om daarmee door te gaan in het volgende 
schooljaar. 

Veel tijd is ingezet voor het op orde krijgen van de vernieuwing van de PTA’s en de organisatie van 
de School Examens. Op 24 en 25 september 2019 heeft de inspectie bij het Lauwers College een 
onderzoek gedaan naar het verloop van de toetsing en afsluiting. Op twee scholen van het bestuur 
hebben zij een themaonderzoek 'Toetsing en afsluiting' uitgevoerd om te beoordelen of de toetsing 
en afsluiting op de scholen zorgvuldig verlopen. Ook heeft de inspectie gecheckt of de scholen en het 
bestuur zelf bewaken dat de toetsing en afsluiting zorgvuldig verlopen. 

In 2019 is naast de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs veel aandacht uitgegaan naar een 
onderzoek naar bestuurlijke samenwerking met CSG Liudger en Dockinga College. De drie scholen 
hebben door Leeuwendaal een rapport laten maken over de financiële risico’s en het bureau Verus 
heeft een notitie gemaakt over de juridische aspecten van diverse vormen van samenwerking VO- 
Noord-Fryslan. In oktober hebben de drie bestuurders een intentieverklaring tot fusie opgesteld. Op 
dit moment beraden de RvT en de MR zich op de vraagstukken verbonden met de bestuurlijke fusie. 

Verder is veel energie gestopt in de bouw, de inrichting  en de voorbereiding van de opening van de  
Campus Kollum. De nieuwe Campus is op 26 april opgeleverd, in september in gebruik genomen en 
vervolgens op 10 oktober feestelijk geopend. Het 60-jaar oude schoolgebouw in Kollum is 
overgedragen aan de gemeente. 

In april is door het Lauwers College, namens het bedrijfsleven en de andere scholen in Noordoost 
Friesland,  de subsidieaanvraag Sterk Techniek Onderwijs ingediend. Na een afwijzing is het plan in 
september opnieuw ingediend en in december goedgekeurd. De scholen en de ondernemers hebben 
zich door middel van inzet van personeel en middelen gecommiteerd aan de doelen van dit vierjarig 
project. Het Lauwers College is voor dit project penvoerder voor het ministerie van OCW. 

 

2.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

Om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in 
de regio’s waar het Lauwers College actief is te waarborgen, is er veel geinvesteerd in het overleg 
met besturen in de regio om in gezamenlijkheid de demografische krimp op te vangen.  Naast het 
reeds genoemde onderzoek naar bestuurlijke samenwerking met CSG Liudger en Dockinga College, 
zijn er overleggen geweest met De Borgen en Terra over de toekomstige situatie in het 
Westerkwartier. 

De drie besturen in het Westerkwartier – RSG De Borgen, Terra en Lauwers College - geven aan dat 
zij over ambities beschikken om hun onderwijs door te ontwikkelen, maar zich tevens realiseren dat 
het aangaan van de concurrentie in een krimpregio niet wenselijk is. Tegen deze achtergrond hebben 
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zij het voornemen uitgesproken om deze situatie door middel van een kwantitatief onderzoek verder 
uit te diepen. Dit onderzoek vindt plaats in het voorjaar van 2020. 

Voor de scholen in Noordoost-Friesland is er een nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen voor 
de periode 2020-2025 vastgesteld. Een analyse van de aansluiting van de bestaande 
onderwijsvoorzieningen op de toekomstige arbeidsmarkt is achterwege gebleven. 

 

2.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het “ondernemen” 

Het Lauwers College is zich bewust van haar rol voor de maatschappelijke belangen in de regio. Het 
project Sterk Techniekonderwijs is hiervan een goed voorbeeld. Andere voorbeelden hiervan zijn: 
● Energiebesparing en andere bijdragen aan de transitie naar meer duurzaamheid 

● Gezonde voeding in de school 

● Contracten met locale bedrijven 

● Inzet van personen met afstand tot de arbeidsmarkt 

● Hergebruik van meubilair 

 

2.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden  

Passend Onderwijs 

De locaties van het Lauwers College zijn verspreid over Friesland (Kollum en Buitenpost) en 
Groningen (Grijpskerk). De locatie Grijpskerk valt onder het samenwerkingsverband Groningen 
Ommeland (SWV GO). De locatie Buitenpost valt binnen het samenwerkingsverband Zuidoost 
Fryslân (SWV ZO-Friesland). Officieel valt de locatie Kollum onder samenwerkingsverband Fryslan-
Noard, maar door middel van een convenant zijn de middelen voor Kollum overgedragen aan SWV 
ZO-Friesland.  

Campus Kollum 

Met de oprichting van de Stichting Campus Kollum is een nieuwe verbonden partij ontstaan. Het  
stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van dit Centrum voor Cultuur en 
Educatie. Het Lauwers College participeert voor 20% in het bestuur van de Stichting Campus Kollum. 
De bedrijfsvoering van de school is afhankelijk van de continuïteit van deze stichting. Het Lauwers 
College is penvoerder voor het stichtingsbestuur. 

 

2.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, waaronder 
samenwerkingsverbanden 

Bij de samenwerkingsverbanden is nagedacht over de governance structuur. Dit heeft voor het 
samenwerkingsverband Groningen Ommeland geleid tot een Verenigingsstructuur met een 
uitvoerend bestuurder, een niet uitvoerend bestuur en een Algemene Leden Vergadering. In beide 



Bestuursverslag 2019 
Juni 2020 
 

Pagina 9 van 40 
 

 

samenwerkingsverbanden was sprake van een te hoge vermogenspositie. Vandaar dat er extra 
middelen voor lichte en zware ondersteuning naar de scholen zijn gegaan.   

2.2.8 Nevenfuncties bestuurder 

 G. Janze, Bestuurder (per 1 mei 2020 afgetreden) 
● Ledenadviseur krimp en regionale samenwerking VO-raad. (nevenfunctie onbezoldigd) 

 

2.3 Naleving branchecode 

2.3.1 Ontwikkeling op het gebied van governance 

We hebben een flink aantal protocollen geactualiseerd en gepubliceerd op de website van de school.  

2.3.2 Vermelding code goed bestuur 

Het Lauwers College heeft de Code Goed Bestuur onderschreven en voldoet aan de 
lidmaatschapseisen van de VO-raad. 

2.3.3 Vermelding van de afwijkingen van de code goed bestuur 

Er is in 2019 niet afgeweken van de code goed bestuur. 

2.3.4 Horizontale verantwoording 

Per locatie is een ouderraad actief. Ouders/verzorgers bespreken met de locatieleiding zaken die het 
onderwijs van de locatie betreffen. Bij de invoering van Gepersonaliseerd Onderwijs in Kollum en 
Grijpskerk zijn extra klankbordgroepen van ouders/verzorgers in het leven geroepen om de invoering 
van dit nieuwe onderwijsconcept periodiek te evalueren en aan te passen. Medezeggenschap vindt 
plaats in de (P)MR. Tenslotte leggen we verantwoording af over onze prestaties via Vensters voor 
verantwoording. 
 

2.4 Verslagen medezeggenschapsraad en toezichthoudend orgaan 
 

2.4.1 Jaarverslag van de (P)MR. 

Informatie (P)MR 

De (P)MR is opgedeeld in 3 expertisegroepen: Onderwijs, Financiën en Personeel/Zorg. Elke groep 

heeft zijn eigen voorzitter en notulist. De drie voorzitters vormen samen het DB. In de plenaire MR 

vergaderingen worden momenten gepland waarin deze drie groepen zich opsplitsen.  

Er staan meer MR- dan PMR-vergaderingen gepland, omdat er in elke MR-vergadering tijd is 

ingepland voor PMR zaken. De PMR-vergaderingen zijn meer open van karakter, toegankelijker voor 

alle personeelsleden en vinden afwisselend plaats op de drie locaties in de eerste helft van het jaar. 

In de tweede helft van het jaar hebben we ervoor gekozen om deze in Buitenpost te houden. 
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Vergaderdata PMR Vergaderdata MR Vergaderdata DB 

11 februari 28 januari  29 januari 

06 mei 04 maart    

24 juni 08 april      19 maart 

16 september 13 mei      15 mei 

30 september 03 juni               11 juni 

18 november 08 juli 25 juni 

 02 september 17 september 

 30 september 15 oktober 

 04 november 12 november 

 09 december 17 december 

 

Samenstelling (P)MR:  

De MR had in september/ oktober  een roerige tijd vanwege het plotselinge vertrek van een lid uit 

de personeelsgeleding , maar ook  de voorzitter van de expertise groep Personeel/zorg en tevens 

secretaris en de voorzitter van de expertise groep onderwijs tevens technisch voorzitter zijn toen 

opgestapt.  

 

Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlingengeleding 

Dhr. E. de Boer (B, OP) 
Gehele kalenderjaar 

Dhr. R. van Brummelen (K) 
 

Dhr. M. Alkema (K) 
( tot juni) 

Dhr. M. Brandsma (B,OP) 
(per november 2019) 

Mevr. A. Bergsma (G) 
Per  november 2019 

Dhr. J. A. Gutman (B) 
Gehele kalenderjaar 

Mevr. L. Gravestijn (K,OP) 
(per september 2019) 

Dhr. H. Hollander (B) 
Gehele kalenderjaar 

Dhr. J. van Huizen (B) 
( per mei ) 

J. van Kammen ( B, OOP) 
Gehele kalenderjaar 

Mevr. E. Kramer 
Afgetreden per juni 

Dhr. G. Krol 
( tot juni) 

Dhr. L. Kuipers (B, OP) 
Gehele kalenderjaar 

Dhr. H. de Vries (B) 
Gehele kalenderjaar 

Mevr. W. de Jonge (B) 
( tot juni) 

Dhr. B. van Overveld (B, OP) 
Afgetreden per september 

 Mevr. C. van der Meulen (K) 
(per november) 

 Mevr. D. v.d. Slijk (B, OOP) 
Gehele kalenderjaar 

 Dhr. J.T. Prins 
( per december) 

Mevr. M. Steensma (K, OP) 
Afgetreden per oktober 

  

Mevr. C. Stiksma ( G, OP) 
( per september) 

  

Mevr. T. Talsma (B, OP) 
Gehele kalenderjaar 

  

Dhr. H. de Vries (K, OP) 
Afgetreden per oktober 

  

Dhr. R. Wassens ( G, OP) 
Afgetreden per augustus 

  

Mevr. W.v. Gosliga 
( per november aangesteld 
als notulist van de (P)MR) 
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Indeling leden (P)MR: 
Expertisegroep Onderwijs 

Voorzitter Notulist (P)MR- leden 

Dhr. H. de Vries (K) 
(tot oktober) 

Mevr. D. van der Slijk  
 

Dhr. B. van Overveld  
( tot september) 

Dhr. L. Kuipers 
( vanaf oktober) 

 Dhr. R. van Brummelen  
( tot september daarna naar financiën)  

  Mevr. C. Stiksma 
( vanaf september) 

  Mevr. T. Talsma 

  Mevr. A.S. Bergsma 
( vanaf november) 

  Dhr. J.A. Gutman  
( vanaf september) 

  Dhr. J. van Huizen 
( vanaf september) 

  Mevr. C. van der Meulen 
( vanaf november) 

  Dhr J.T. Prins 
( vanaf december) 

 

Expertisegroep Financiën 

Voorzitter Notulist (P)MR- leden 

Mevr. L. Gravestijn 
(vanaf september) 

Dhr. R. Wassens  
( tot juli) 

Dhr. M. Brandsma 
(vanaf november) 

  Dhr. R. van Brummelen 
(vanaf september) 

  Dhr. J. A. Gutman 
( tot september) 

  Dhr. H. Hollander 

  Dhr. G. Krol 
( tot juni) 

  Dhr. H. de Vries (B) 
 

Expertisegroep Personeel/zorg 

Voorzitter Notulist (P)MR- leden 

Mevr. M. Steensma  
( tot september) 

Mevr. J. van Kammen  Dhr. E. de Boer 

Mevr. J. van Kammen 
(vanaf oktober) 

 Dhr. L. Kuipers  
( tot september) 

  Mevr. D van der Slijk 
( vanaf september) 
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Het dagelijks bestuur (DB) van de (P)MR wordt gevormd door: 
Mevr. M. Steensma, voorzitter expertisegroep Personeel/zorg en secretaris 
Dhr. H. de Vries, voorzitter expertisegroep onderwijs en technisch voorzitter 
En vanaf september Mevr. L. Gravestijn, voorzitter expertisegroep financiën. 
Vanaf oktober is dat veranderd in: 
Mevr. L. Gravestijn, voorzitter expertisegroep financiën en technisch voorzitter 
Mevr. J. van Kammen voorzitter expertisegroep Personeel/zorg 
Dhr. L. Kuipers voorzitter expertisegroep onderwijs. 
 

Contact met de Raad van Toezicht 
 
De leden van de (P)MR hebben op 3 juni vergaderd met de Raad van Toezicht (RvT). In deze 
vergadering is aandacht geschonken aan : 

- De begroting.  Go Grijpskerk en Kollum kosten wel geld, maar leveren wel meer leerlingen 
op.  De leerlingenaantallen in Buitenpost lopen terug , daar zou onderzoek naar gedaan 
moeten worden. De leden van de RvT merken op dat de loonkosten voor het ondersteunend 
personeel relatief hoog zijn en dat de verhouding management t.o.v. de leerlingen hoog is. 
Ook valt er winst te behalen in: de relatief hoge management kosten, de energiekosten en 
de externe kosten voor het inschakelen van onderzoeksbureaus. 

- De bestuurlijke samenwerking met het Dockinga College en CSG Liudger.  
- Gepersonaliseerd onderwijs op de locaties Kollum en Grijpskerk. Deze komt overwegend 

positief uit de enquêtes onder leerlingen, ouders en docenten. Wel is het zo dat deze manier 
van onderwijzen veel inzet vergt van de docent. 

- Pilot onderwijsvernieuwing in Buitenpost, waarbij er spijtig genoeg geen overleg is met 

Kollum en Grijpskerk. Opgemerkt wordt dat het bestuur (te) weinig doet om verbinding te 

leggen tussen de drie locaties van het Lauwers College.  

- De leden van de RvT wijzen de leden van de MR op de drie verschenen rapporten waarin een 

negatief oordeel geveld is over de locatie Buitenpost, nl: het rapport ‘De Speghel’ , het 

rapport van de visitatiecommissie van Fricolore en het rapport van Common Eye. 

- Campus Kollum 

Contact met de bonden 
 
De leden van de (P)MR, en dan met name de leden van het DB van de MR, hebben veel contact 
gehad met de bonden. De leden van het DB zijn bij elk overleg tussen directeur bestuurder en Voion, 
de AOb en het CNV over het mobiliteitsplan aanwezig geweest. Daarnaast is de rayonmanager van 
het AOb meerdere keren benaderd alvorens de leden van de MR instemming/advies hebben 
gegeven aan de directeur-bestuurder. 
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Instemming en advies 
 
De (P)MR heeft instemming /advies gegeven op de volgende onderwerpen: 

  
Ouderbijdrage, met de notitie dat Kollum geen mediatheek heeft, 
dus deze kosten in het schema gelden niet voor deze locatie. 

instemming 

SOP Kollum: Het advies is om de genoemde aanpassingen verwerken Advies 
SOP Buitenpost: Het advies om de genoemde aanpassingen verwerken Advies 
Lessentabel Kollum: instemming na aanpassing van het afgesprokene Instemming 
Lessentabel Grijpskerk: instemming na aanpassing van het afgesprokene Instemming 
Jaarverslag MR Instemming 
Rookvrije schoolterrein Buitenpost Instemming 
Ingang zetten sollicitatieprocedure door de leden van de Raad van Toezicht Instemming 
Het beleidsplan investeren in personeel Instemming 
  
Regelement toelating en bevordering, met uitzondering klas 2 Grijpskerk Instemming 
PTA- Grijpskerk en Kollum Instemming 
Examenreglement Instemming 
Kaderbrief en Begroting 2020 Instemming 
PvAOpm@@t Buitenpost Advies 
Werktijden- en Vakantieregeling OOP  Instemming 
Vakantieregeling 2019-2020 met organisatiedagen e.d. Instemming 
  
  
  

Namens de (P)MR 
Louise Gravestijn (technisch-voorzitter)  
 

2.4.2 Jaarverslag van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) kent, conform de code good governance, naast toezicht op de besturing 

van de organisatie in relatie tot meerjarige continuïteit, drie hoofdtaken die onderling samenhangen: 

toezicht op het handelen van de bestuurder, werkgever van de bestuurder en het voor de 

bestuurder beschikbaar zijn als klankbord. De RvT kent een samenstelling die voldoende spreiding 

van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden (bestuurlijk, onderwijskundig en financieel) 

waarborgt. Leden van de Raad van Toezicht worden voor 4 jaar benoemd en kunnen eenmalig voor 

eenzelfde periode worden herbenoemd. 

De RvT kwam in het verslagjaar 2019 vijf keer in formele vergadering (met de bestuurder) en twee 

keer zonder bestuurder bijeen. In een tweetal thematische vergaderingen heeft de Raad van 

Toezicht zich bezonnen op de positionering en focus in samenwerkingsverbanden als ook aan de 

ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs.  

De formele werkgeversrol wordt ingevuld door middel van jaarlijkse functionerings- en 

beoordelingsgesprekken, daarnaast  onderhoudt de voorzitter van de RvT regelmatig ook informeel 

contact met de bestuurder.  
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Ook met de MR van het Lauwers College is in het verslagjaar in een open en respectvolle sfeer 

vergaderd. Dat dat ook geldt voor het overleg tussen de bestuurder en de MR stemt de RvT tot 

tevredenheid, immers een goede verstandhouding tussen bestuurder en Medezeggenschapsraad 

draagt in positieve zin bij aan de besturing/bestuurbaarheid van de organisatie.  

Met vreugde heeft de RvT geconstateerd dat aan haar nadrukkelijke wens om naast ouders en 

docenten ook leerlingen in de MR te laten participeren gevolg gegeven is.  Punt van aandacht is, 

evenals in 2018, de organisatie van de achterban van de leerlingenvertegenwoordigers.  

 

Namen van de toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde (neven) functies 

K. ten Cate  (voorzitter) 
● Lid bondsraad Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) (nevenfunctie, onbezoldigd) 

● Lid ledenraad NCRV (nevenfunctie, onbezoldigd) 

● Lid ledenraad Rabobank Drachten (nevenfunctie, onbezoldigd) 

● (Gast)lid Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (nevenfunctie, onbezoldigd) 

K. Groenveld 
● Senior manager bij Deloitte Audit Advisory Public (hoofdfunctie, bezoldigd) 

● Voorzitter Academische controllerskring Noord-Nederland (nevenfunctie, onbezoldigd) 

A. van der Schaaf (per 12 februari 2020 afgetreden) 
● Eigenaar van Strategisch Advies & Reclamebureau Anneke Productions (AP) in Heerenveen 

(hoofdfunctie, bezoldigd) 

● Lid medezeggenschapsraad Bornego College (nevenfunctie, onbezoldigd) 

● Lid programmaraad VIOI-NVTK (bezoldigd) 

W. van der Wal (per 1 januari 2020 afgetreden) 
● Ouderling van de PKN gemeente Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd) 

● Voorzitter van Uitvaartvereniging Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd) 

● Voorzitter van Stichting Begraafplaatsen Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd) 

● Voorzitter van de cliëntenraad van Bennema State in Hardegarijp (nevenfunctie, onbezoldigd) 

● Voorzitter van Christelijke Stichting Bulgarije Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd) 

I. van Marion 
● Directeur Zorg, Service en Welzijn,Friesland College Leeuwarden (hoofdfunctie, bezoldigd) 

● Lid Raad van Advies platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland) 

(nevenfunctie, onbezoldigd) 

 
 
Speerpunten. 

Ook in 2019 waren de zorgen over en de voorbereiding op de geografische krimp een belangrijk 

speerpunt. Al in het jaarverslag van 2017 staat te lezen: “In financieel opzicht (meerjarenbegroting) 
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betekent dat het maken van scherpe keuzes op basis van meerjarige, zo realistisch mogelijke 

scenario’s”. Het te lijf gaan van de krimpproblematiek betekent evenwel meer dan alleen financieel 

de tering naar de nering zetten. Minder leerlingen betekent minder inkomsten en minder budget kan 

directe consequenties hebben voor het aantal personeelsleden (leerkrachten en ondersteunend 

personeel) en mogelijk ook leiden tot verschraling van het onderwijsaanbod. Om die redenen zoeken 

bestuurder en RvT samen naar oplossingen die het onderwijsvoorzieningenniveau in Noord Oost 

Friesland en in het Groninger Westerkwartier zo goed en zo breed mogelijk in stand kunnen houden. 

Het aftasten van de mogelijkheden tot samenwerking met in eerste instantie het Liudger en het 

Dockinga College zien wij daarom als een mogelijke bijdrage aan het in stand houden van de 

bestaande onderwijsvoorzieningen in Noord Oost Friesland. De bestuurders van deze 3 

onderwijsinstellingen hebben in het verslagjaar een aantal onderzoeken laten uitvoeren op basis 

waarvan werd beoogd in oktober van 2019 een principebesluit tot samenwerking te nemen. Dat 

besluit is nog niet genomen omdat er zowel bij de Raden van Toezicht van de 3 onderwijsinstellingen 

als ook bij de Medezeggenschapsraden nog veel vragen leven. Voor de Raad is helder dat op met 

name ondersteunend gebied winst te behalen valt door samenwerking met andere partners, echter 

over de reikwijdte en de vorm waarin is nader onderzoek en overleg noodzakelijk. De vragen die de 

Raad daarover aan de bestuurder heeft gesteld zullen naar verwachting in 2020 beantwoord 

worden.    

Dat het Gepersonaliseerd Onderwijs met (veelal extra) inzet van de betreffende leerkrachten in 2019 

tot een extra toeloop van leerlingen heeft geleid (in Kollum en Grijpskerk) stemt de RvT tot grote 

vreugde. Het concept wordt nog voortdurend geëvalueerd en bijgeschaafd, maar de tevredenheid, 

ook van leerlingen en niet te vergeten de ouders/verzorgers, is groot. Ook in Buitenpost zijn de 

eerste stappen gezet op het pad van de onderwijsvernieuwing, zij het in een andere vorm, maar in 

de kern vanuit hetzelfde uitgangspunt: de leerling centraal. Ook hier is sprake van een hoopgevende 

ontwikkeling, die door leerlingen en ouders/verzorgers erg gewaardeerd wordt. Hoewel kwaliteit 

van onderwijs, en niet in de eerste plaats de groei van de leerlingenaantallen het leidende motief is 

geweest zal de gebleken aantrekkelijkheid van gepersonaliseerd onderwijs zeker een positief effect 

hebben op de (al jaren geleden) geprognotiseerde krimp.    

Geheel volgens planning, zowel in tijd als in geld, werd de Campus Kollum in het voorjaar van 2019 

opgeleverd, waardoor de locatie Kollum met ingang van het schooljaar 2019-2020 de oude school 

(eindelijk) kon verruilen voor een nieuw, modern en fraai vormgegeven gebouw.  

Ook in 2019 werd een aantal locaties door een delegatie van de RvT bezocht. Door niet alleen met 

de locatieleiding, maar ook met docenten en leerlingen te spreken en een of meerdere lessen bij te 

wonen krijgen de leden van de RvT de mogelijkheid zich een levendig beeld te vormen van de 

ontwikkelingen, kansen en eventuele bedreigingen op de werkvloer.  

 

Het interne toezicht. 

Ook in 2019 zijn stappen gezet om de bedrijfsvoeringcyclus verder te optimaliseren. Dat heeft onder 

andere door het beleidsrijker maken van de trimester-rapportages vorm en inhoud gekregen. Met 

het oog op een goede informatiepositie, met name waar het gaat om de  “toekomstige 
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bestendigheid” van het Lauwers College, vormen de trimesterrapportages daarom een steeds 

belangrijker instrument. Maar ook de ontwikkeling van scenario-denken, zowel in financieel als 

personeel opzicht, wordt steeds belangrijker, niet alleen voor het bestuur zelf, maar ook om de Raad 

een dashboard voor besturing in handen te geven.  Met de vertaling van beleidsonderwerpen in de 

jaarlijks vast te stellen RvT-agenda, waarin alle voor de Raad van belang zijnde thema’s, de formeel-

juridische maar ook de thematische, zijn opgenomen, krijgt de beleidscyclus behalve inhoud ook 

meer structuur.  

De RvT is in 2019 door de bestuurder drie maal gerapporteerd over de voortgang van de jaardoelen, 

de RvT heeft ingestemd met de meerjarenbegroting 2021-2024 en de cijfers voor de jaarrekening 

2019 en het bestuursverslag zijn goedgekeurd. De RvT heeft geen zaken aangetroffen die duiden op 

(potentieel) tegenstrijdig belang.  

Verder kan de Raad vaststellen dat: 

– De middelen rechtmatig zijn verworven en doelmatig zijn besteed; 

– De wettelijke voorschriften worden nageleefd; 

– De Code Goed Bestuur is toegepast en daarbij zijn geen afwijkingen geconstateerd; 

– Van Ree de externe accountant is in 2019; de RvT-auditcommissie heeft naar aanleiding van 

de managementletter overleg gevoerd met de accountant over de voortgang van de interne 

beheermaatregelen; 

– De leden van de Raad zijn bezoldigd voor hun taak; de vergoedingsregeling voor de Raad is 

niet gewijzigd in 2019; 

– De zelfevaluatie van de RvT heeft nog niet plaatsgevonden. 

Vooruitblik.  

De zoektocht naar effectieve samenwerking, zoals hiervoor beschreven, zal in 2020 worden 

voortgezet. Niet als doel op zich, maar als een (mogelijke en waarschijnlijke) bijdrage aan het 

terugdringen van de negatieve effecten van de geografische krimp, die met name in staf en 

ondersteuning voelbaar is. Voor de RvT staat daarbij de vraag centraal welke vorm van  

samenwerking, op welk gebied of niveau ook, de beste garanties biedt voor het behoud van 

kwalitatief goed en nabij onderwijs in het verzorgingsgebied van het Lauwers College.  

Aan het eind van 2019 werd ook duidelijk dat er plannen moeten worden ontwikkeld voor de 

huisvesting van zowel de locatie Grijpskerk (vernieuwing) als Kollum (uitbreiding!). 

Het jaar 2020 zal in meerdere opzichten een bestuurlijk spannend jaar worden, waarin ook van de 

Raad van Toezicht veel tijd en energie wordt gevraagd.  

Namens de Raad van Toezicht, 

De voorzitter, K. ten Cate 
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2.5 Omgeving 

2.5.1 Afhandeling van klachten 

Er zijn dit jaar geen klachten ingediend.  

2.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. 
internationalisering 

Er is in 2019 een aantal internationale ontmoetingen geweest. 

 Een aantal leerlingen van klas twee in Buitenpost doen mee aan een 
uitwisselingsprogramma dat tezamen met een school in het Duitse Bochum (Matthias-
Claudius-Schule) is opgezet. 

 Leerlingen van Grijpskerk hebben weer deelgenomen aan een uitwisseling met de 
Gesamtschule in Genscher. 

 Er is een begin gemaakt met een uitwisselingsproject voor vwo 4 leerlingen met het pre-
university College van de Staatsuniversiteit in Minsk (Wit-Rusland).  

 Een grote groep leerlingen uit de klassen havo 4 en vwo 5 is naar Marrakesh (Marokko) 
geweest. 

Het voorgenomen internationaliseringsprogramma van het Lauwers College is daarmee niet van de 
grond gekomen.  
 

2.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering 

De locatie Grijpskerk neemt in 2020 het initiatief om gebruik makend van de Erasmus+ subsidie in de 
komende twee jaar vier maal een uitwisseling met scholen uit Roemenië, Slowakije en Hongarije te 
organiseren.  
 

3. Risicomanagement 

In 2017 is door directie en raad van toezicht een integrale risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten 
hiervan zijn in 2018 beoordeeld en de voortgang van de beheersmaatregelen is gerapporteerd in de 
begroting 2019. De belangrijkste risico’s zijn:  

Strategie 
De leerlingenprognoses en het meerjarig formatieplan zijn in samenhang opgepakt. Naast deze 
planningsinstrumenten wordt veel aandacht gegeven aan het jaarlijkse formatieproces. Deze zaken 
zijn noodzakelijk voor de wendbaarheid van een kleine school als het Lauwers College. Aanvullend 
investeert de school in de samenwerking in de regio en in een passend hrm-beleid. 

Operationele activiteiten De onderwijsvernieuwing is in gang gezet op alle locaties. Tussentijdse 
voortgangsanalyse (pdca) wordt toegepast om behaalde resultaten te borgen, de vervolgstappen te  
kunnen zetten en de lopende schoolprestaties op niveau te houden. De in 2018 ingevoerde 
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kwaliteitskalender zorgt er voor dat de informatiehuishouding op orde is en dat directeuren, 
bestuurder en de raad van toezicht worden geïnformeerd over de voortgang. 

Financiële positie en gebruik financiele instrumenten 
De financiële indicatoren van de school presenteren een gezonde positie. In de 
continuïteitsparagraaf is dit nader toegelicht. 

In 2019 zijn de financiele tegoeden van de school overeenkomstig het treasurystatuut 2017 niet 
aangewend voor beleggingen. Het beleid van het Lauwers College is: geen risico’s. Voor de normale 
bedrijfsuitoefening maakt het Lauwers College alleen gebruik van vorderingen en schulden zoals in 
de balans zijn opgenomen. De middelen die niet direct nodig zijn voor de bedrijfsvoering staan op 
een depositorekening bij de huisbankier; deze zijn zonder voorwaarden direct beschikbaar indien 
nodig. Daarmee is er geen sprake van een kredietrisico. Het beleid past daarmee binnen de Regeling 
beleggen en lenen en derivaten van OCW.  

Interne beheersing 
De managementletter laat zien dat de interne beheersing 2019 nog niet op orde was. De volgende 
verbeteracties zijn uitgevoerd: 
● Aanpassing drempelbedragen inkoopbeleid en het bijhouden van register investeringen; 

● Volledigheid personeelsdossier: toegevoegd is de ondertekening van een verklaring goed gedrag 

door de docent in geval niet tijdig over de VOG kan worden beschikt; 

● Functiescheiding bestel-, goedkeurings- en betaalprocessen is verbeterd; 

● De activastaat is geintegreerd in de financiele administratie.  

De uitvoering van de aanbevelingen om de procesbeschrijvingen te actualiseren en de risicoanalyse 

te verdiepen is in het tweede halfjaar 2020 gepland. 

Wet- en regelgeving 

Evaluatie schoolexamens 2019 
Bij de evaluatie uitvoering schoolexamens zijn geen grootschalige onregelmatigheden gevonden. 
Zowel het pta als het examenreglement voldoen, al verdient het geen schoonheidsprijs, aan de 
minimumeisen. Hoewel er her en der (verplichte) onderdelen verstopt zijn binnen de gehanteerde 
tekst of ontbreken, bieden beide documenten voldoende garantie voor een goed verloop van de 
schoolexamens 2018-2019. Wel vraagt de verbinding tussen pta en examenreglement aandacht. 
Evenals het ontbreken van examencommissie per schoolsoort en een schoolbreed toetsbeleid. 

Aanbevelingen schooljaar 2019-2020 
● Er is één format voor de pta’s waarbinnen de verplicht gestelde delen aanwezig zijn (juli 2019). 

Kritisch kijken naar het aantal toetsen. Toevoegen van een toelichting bij het pta. Opstellen van 

een heldere herkansingsregeling  

● Het examenreglement wordt vernieuwd zodat deze voldoet aan alle gestelde eisen  

● Naast het publiceren op de website wordt het pta met toelichting naar alle leerlingen en ouders 

verstuurd 

● Ontwikkelen van een visie op toetsing en examinering (toetsbeleid) en borging van de kwaliteit 

(voor 2020) 



Bestuursverslag 2019 
Juni 2020 
 

Pagina 19 van 40 
 

 

● Het instellen van een examencommissie per schoolsoort die de examinering organiseert, jaarlijks 

evalueert en waar nodig bijstelt (v.a. schooljaar 2019-2020) Duidelijk beschrijven wie 

verantwoordelijk is voor inhoud en uitvoering 

● Bijstellen en vaststellen van pta’s en examenreglement in de maand juni/juli zodat het bevoegd 

gezag dit tijdig kan vaststellen en de mr kan instemmen. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de scholen de wettelijke voorschriften naleven. Bij tekortkomingen ziet 
het bestuur toe op herstel. 

Beveiliging persoonsgegevens 
De toepassing van de AVG vordert gestaag. De school heeft onvoldoende capaciteit om alle 
verplichtingen direct in uitvoering te nemen.  In samenwerking met het kennisnetwerk Fricolore en 
de Functionaris Gegevensbescherming is in 2019 gestart met een versnelling. 
 
 

4. Bedrijfsvoering 
 

4.1 Bedrijfsvoering 
 

4.1.1 Ontwikkelingen personeel 

De school heeft in 18-19 gewerkt aan de ontwikkeling van de SHRM-visie. Vastgesteld is dat de visie 

werkt voor de school als organisatie en voor iedere individuele medewerker als een intern kompas. 

Het geeft richting, helpt te focussen op wat echt belangrijk is voor leerlingen en medewerkers en 

geeft zicht op waarin de school zich wil onderscheiden.  
Zowel bij de medewerker als bij de organisatie ligt verantwoordelijkheid om te investeren in de 
(duurzame) inzetbaarheid van medewerkers om de werkzekerheid te bevorderen, binnen de 
organisatie en in de onderwijssector in het algemeen.  
In aansluiting bij de andere deelterreinen van het strategische personeelsbeleid laat de school zich  
inspireren door de theorie en het model van ‘het huis van het werkvermogen’. 
Gaandeweg dit proces is geleerd dat de SHRM-visie ook een verbinding nodig heeft met het 
strategisch schoolplan van het Lauwers College. Hieraan is vervolgens gewerkt in 19-20.  

Het mobiliteitsplan – gestart in 2018 – is medio 2019 -  beeindigd. De resultaten waren succesvol en 
zijn besproken met de vakbonden. Mede dankzij dit plan is de dreiging van boventalligheid voorlopig 
weggenomen. Een aantal docenten maakt nog gebruik van dit plan.  

In aansluiting op uitgevoerd onderzoek is in 2019 gestart met de herijking van de 
functiebeschrijvingen van het ondersteunend personeel. Dit resulteert voor het gehele OOP in een 
nieuw functiehuis. De gesprekken over de functieinhoud en de –beschrijvingen zijn met de nodige 
zorgvuldigheid gevoerd. Het totale proces heeft veel meer tijd genomen dan verwacht. Redenen 
daarvoor waren de voor een deel sterk verouderde, de soms afwezige functiebeschrijvingen, de 
uitbreiding van het project met het ondersteunend personeel dat werkzaam is in het primaire 
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onderwijsproces en benodigde tijd voor het medezeggenschapsoverleg . Naar verwachting zal dit 
project in oktober 2020 afgerond worden. 
 

Het verzuim is in 2019 fors gestegen door het aantal langdurig zieken.  Hierdoor ligt het percentage 
6,2 boven het landelijke cijfer voor het VO (5,1%). In december heeft het management de verzuim 
casuïstiek met VerzuimMeesters besproken. Vooral de stringente monitoring en uitvoering van het 
Poortwachter-model en de rolneming daarin zijn aangescherpt.  

De school heeft een subsidie ontvangen voor de uitvoering van preventieve medische onderzoeken. 
Deze onderzoeken – waarvoor de werkgever faciliteiten beschikbaar moet stellen -  zijn vrijwillig en 
worden uitgevoerd door een expertisegroep gelieerd aan het UMC Groningen. De uitvoering vindt 
plaats in 2020. 

Voor het terugdringen van het gebruik van de WW-uitkeringen hebben wij, samen met de andere 
scholen binnen Fricolore, samenwerking gezocht met Flow@work. Deze organisatie verzorgt 
trainingen voor de werkloze medewerkers, zorgt voor netwerken en bemiddelt hen naar ander werk. 
Gezamenlijk hebben we afgesproken voorrang te verlenen aan deze groep ex-medewerkers, 
wanneer er vacatures ontstaan. Het streven blijft om deze mensen een passende werkkring te 
kunnen bieden; niet alleen vanuit het aspect van de kosten, maar ook voor de betreffende WW-ers 
zelf. 
Ten aanzien van het bestand oud-medewerkers dat een WW-uitkering (bestand 31-12-2019) 
ontvangt heeft de bestuurder vastgesteld dat de kans op reïntegratie zeer laag tot nihil is. 
 

4.1.2 Arbo 
 

De Arbo-scan van januari 2018 is recent geëvalueerd. Op alle aanbevelingen met urgentie “Hoog” 
zijn de maatregelen getroffen die nodig waren om de urgentie weg te nemen. Door de inzet van de 
nieuwe preventiemedewerker heeft de school veel aandacht kunnen geven aan het bewustzijn van 
arborisico's; de veiligheidsrondes op locatie zijn effectief. De Arbocommissie kan daardoor ook 
slagvaardiger werken.  
Daarnaast zijn alle communicatiemiddelen in de lokalen m.b.t. veiligheid vernieuwd. Bijzonder in 
deze is de verhuizing in Kollum van een zeer oude locatie naar de nieuwe Campus. Samen met de 
andere gebruikers van dit gebouw wordt nu gewerkt aan de Arbo-taken. 
Daarnaast is geleerd van een snij-incident in een van de praktijklokalen. De afspraken met betrekking 
tot het toezicht zijn aangescherpt. 
 

4.1.3 Ontwikkelingen huisvesting 

Grijpskerk 

De ruimtebehoefte is fors groter dan de capaciteit. Dit manifesteert zich door de leerlingengroei ten 

gevolge van de invoering van gepersonaliseerd onderwijs. Daarnaast is er sprake van een 

administratief-technisch tekort in de vierkante meters. 
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Uit IHP Westerkwartier: Het vloeroppervlak van het Lauwerscollege komt inclusief de recent bijgeplaatste unit op het eigen terrein, op 
1697 bruto vloeroppervlak (b.v.o.). Op basis van de leerlingenprognoses uit het IHP bedraagt de tijdelijke ruimtebehoefte (4 jaar) 2922 m2 
b.v.o.; de permanente ruimtebehoefte voor minimaal 10 jaar is 2849 m2 b.v.o. Het verschil is dus 1225 m2 b.v.o. (tijdelijk) en 1152 m2 
b.v.o. (permanent).  

Het Lauwers College en de gemeente Westerkwartier zijn in overleg over de ontstane situatie. De 

ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in de regio en het hierboven genoemde extern 

onderzoek worden daarin meegenomen.  

Kollum 

De huisvesting in de Campus Kollum is voor de komende jaren zeker gesteld. Maar nu blijkt dat de 

verwachte groei van beide scholen in 2020 al niet meer binnen de muren van de Campus 

opgevangen kan worden. De populatie is nu 440 leerlingen en zal in 20-21 toenemen naar ca. 500. 

Daarin zijn de leerlingen die vanuit Grijpskerk en Dokkum de school bezoeken nog niet 

meegerekend. Met de gemeente Noard-East Fryslân vindt inmiddels overleg plaats over de inzet van 

tijdelijke voorzieningen.  

Buitenpost  

De daling van het leerlingenvolume creëert leegstand van lokalen. Ieder jaar wordt gemeten hoe dit 

vertaald kan worden naar het uit beheer nemen van lokalen. Daarvoor is onder andere nodig dat de 

ruimten die in goede staat verkeren in goede conditie blijven en optimaal wordt ingezet. De 

onbezette capaciteit kan dan uit beheer worden genomen of verhuurd worden voor derdengebruik. 

In 2021 wordt hiervoor een actieplan opgesteld. De plaatselijke bibliotheek heeft al interesse 

getoond. 
 

4.1.4 Financiële positie op balansdatum 

De financiele positie van het Lauwers College wordt weergegeven door de volgende indicatoren. 

 
signaleringsgrens 2017 2018 2019

OCW

Solvabiliteit 1 (EV/TV) 80% 80% 77%

 

Solvabiliteit 2 (EV+VZ) / TV 30% 88% 88% 85%

Rentabiliteit (RESULTAAT/BALANSWAARDE) -7,5% -8,6% -1,1%

Weerstandsvermogen (EV/BATEN) 5% 57% 52% 47%

Huisvestingsratio (LASTEN/TOTALE LASTEN) 10% 5,2% 5,6% 4,8%

Current ratio (VA/KS) 0,75 5,2 4,7 3,2

Werkkapitaal (VA-KS) 4.526.425€         3.764.810€       2.705.896€            

Personeelsratio (PERS. LASTEN/TOTALE LASTEN)
79% 77% 79%
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De neerwaartse ontwikkeling van de indicatoren laten zien dat het Lauwers College haar vermogen 
inzet voor het onderwijs. De inzet van diverse – in het verleden gevormde - bestemmingsreserves 
voor de investeringen op de locaties leiden tot een verlaging van de activa. 
De lasten van deze investeringen komen tot uitdrukking in het jaarlijkse exploitatieresultaat van de 
school. Buiten deze buiten gerekend is het resultaat van de normale bedrijfsvoering in 2019 positief. 

 

4.1.5 Toelichting ontwikkeling balansposten 

 

 

De stijging van de vaste activa heeft betrekking op de investeringen in de nieuwe huisvesting van de 
locatie Kollum. Deze wijziging is gerelateerd aan de daling van de liquide middelen.  De vorderingen 
zijn toegenomen door de afrekening met Piter Jelles over de inrichting- en exploitatiekosten in de 
Campus Kollum.  De stijging kortlopende schulden heeft betrekking op de laatste betaling van de 
pensioenafdracht 2019 . 

 

 

Balans

1 Activa

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 0 0

1.2 Materiële vaste activa 4.327.849 3.469.183

1.3 Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 4.327.849 3.469.183

Vlottende activa

1.4 Voorraden 0 0

1.5 Vorderingen 375.299 210.805

1.6 Effecten 0 0

1.7 Liquide middelen 3.616.643 4.534.227

Totaal vlottende activa 3.991.942 4.745.032

Totaal activa 8.319.791 8.214.215

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 6.428.221 6.539.208

2.2 Voorzieningen 653.808 646.061

2.3 Langlopende schulden 0 0

2.4 Kortlopende schulden 1.237.762 1.028.946

Totaal passiva 8.319.791 8.214.215

31-12-2019 31-12-2018
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4.1.6 Toelichting op resultaat 
 

Het resultaat 2019 is uitgekomen op - € 110.144,- ; ten opzichte van de begroting een verbetering 
met ca. € 62.000,-. Deze verbetering is vooral toe te schrijven aan de aanvullende bekostiging in 
december 2019 van € 225.000,- voor werkdrukvermindering en knelpunten arbeidsmarkt.  
 
De inzet van de bestemmingsreserves zal dit jaar € 180.000,- zijn. Daarmee zal sinds vijf jaren het 
eigen vermogen na verwerking van de resultaatbestemming weer toenemen.  
 
Onderliggend vertonen de gerealiseerde baten en lasten grote verschillen ten opzichte van de 
begroting. Deze worden in de volgende paragraaf toegelicht. 
 

4.1.7 Analyse uitkomsten exploitatie t.o.v. begroting 
 

 
 
 
BATEN 
Rijksbijdragen + € 461.393,- 

 De rijksbijdragen zijn bijgesteld op grond van de beschikkingen van OCW van december 
2018. De stijging komt voor een deel voort uit een subsidieverhoging van € 125.000,-  voor 
de uitwerking van het convenant leerkracht. De overige verhoging van de rijksbijdrage met € 
11.000,- betreft een hoger aantal b/k-leerlingen. 

Begroting Realisatie Verschil Realisatie

EXPLOITATIE 2019 2019  2018

BATEN

Rijksbijdragen 10.426.674         10.888.067         461.393               10.897.207         

Overige subsidies OCW 1.068.374           1.406.057           337.683               968.625              

Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 561.974              600.370              38.396                 575.172              

Overige baten 247.214              780.366              533.152               441.570              

Subtotaal 12.304.236       13.674.860       1.370.624      12.882.574       

LASTEN

Personeel 9.936.881           10.917.863         980.982               10.546.220         

Afschrijvingen 320.556              322.940              2.384                   560.024              

Huisvestingslasten 620.595              661.611              41.016                 739.294              

Overige instellingslasten 1.598.666           1.889.103           290.437               1.795.441           

Subtotaal 12.476.698       13.791.517       1.314.819           13.640.979       

Saldo baten en lasten -172.462 -116.657 55.805 -758.405

Financiële baten en lasten 0 6.513 6.513 9.764

Resultaat -172.462 -110.144 62.318 -748.641
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 Verhoging van de gpl-factor 2019 met € 275.000,- voor loon- en premiebijstellingen 
waaronder de cao-stijging 2,15% 

 In december zijn de bijdragen van OCW per saldo verhoogd met € 50.000,-. Dit betreft met 
name de extra middelen voor de versterking van de beloningsstructuur (actieplan Convenant 
Leerkracht). 

 
Overige subsidies ocw + € 337.683,- 

 De normvergoeding prestatiebox is in december 2018 en december 2019 verhoogd met in 
totaal € 49.000,-.  

 De aanvullende rijksbijdrage is in december verhoogd met € 225.000,-; dit is een eenmalige 
aanvulling  aan te wenden voor ontwikkelcapaciteit, werkdrukvermindering en knelpunten 
arbeidsmarkt 

 De subsidie voor de voorbereidingsfase Sterk Techniek Onderwijs is verhoogd met € 26.000,- 

 Overige subsidies zijn ontvangen voor opvang nieuwkomers, lerarenbeurzen, beleid 
vroegtijdig schoolverlaten € 38.000,- 

 
Rijksbijdrage samenwerkingsverbanden + € 38.396,- 

 De Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben hun bijdragen voor 2019 nogmaals 
verhoogd. 

 
De overige baten zijn toegenomen met € 533.152,-.  
Deze toename is het gevolg van: 

1. De baten t.g.v. de detachering van personeel aan andere scholen zijn in de begroting in 
mindering gebracht op de personele kosten.  De gerealiseerde detachering is € 190.000,-. 
Hierin is ook de doorberekening van extra personeelskosten aan de Stichting Campus Kollum 
en aan Piter Jelles begrepen.  

2. De afrekening van € 35.000,- advieskosten Bestuurlijke Samenwerking met Liudger en 
Dockinga College. 

3. De ontvangen bijdragen van ouders ad. € 25.000,- voor de leerlingendevices leerjaar 1 in 
Grijpskerk en Kollum. 

4. Ontvangsten Belastingdienst (€ 30.000,-) waaronder de afrekening van de investeringen in 
zonnepanelen 2016. 

5. De overige toename van de baten betreft de afrekeningen van materiele kosten voor de 
inrichting en ingebruikname van de Campus met Piter Jelles (€ 156.000,-) en Stichting 
Campus Kollum (€ 34.000,-). 

6. Overige baten ad. € 63.000,- waaronder de ondersteuningsbijdrage van Visio Haren. 
 
LASTEN 
Personeel + €  980.982,- 
Deze stijging is veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: 

 De baten t.g.v. de detachering van personeel aan andere scholen zijn in de begroting in 
mindering gebracht op de personele kosten.  De gerealiseerde detachering ad. € 205.000,- is 
echter wel in de kosten opgenomen. 

 De toename van vervangingskosten voor met name langdurig zieken € 160.000,- . Van dit 
bedrag is € 140.000,- besteed aan extra loonkosten. Het overige deel is meer dan begrote 
inhuur van personeel. 
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 In de salariskosten 2019 is € 125.000,- begrepen voor transitievergoedingen; deze 
vergoedingen vloeien voort uit het mobiliteitsbeleid van de school. 

 De taakstelling in de begroting (€ 60.000,-) voor het efficiënter maken de 
onderwijsprogrammering in Grijpskerk en Kollum is vervallen door de leerlingentoename. 
Ook de algemene taakstelling op de loonkosten van € 37.000,- is niet geeffectueerd.  

 De stijging van de gemiddelde loonkosten met € 230.000,-  als gevolg van de cao-stijging 
(2,15%). Voor de gestegen premieafdrachten ABP is € 109.000,- extra uitgegeven. 

 De dotatie aan de personele voorziening voor LPB-rechten en WW-uitkeringen is € 35.000,- 

hoger dan begroot. 

 Er is in 2019 voor ca. € 20.000,- extra formatie ingezet voor: 

o Het ontwikkelen van een nieuw onderwijsprogramma in Buitenpost 

o Voor de voorbereiding van het STO-project; deze kosten konden in 2019 niet 

gedeclareerd worden. 

 
Huisvestingslasten + € 41.016,- 

 De stijging van de huisvestingslasten met € 41.000,- betreft met name de hogere 
schoonmaakkosten € 30.000,- . De verlaging van de kosten als gevolg van de verhuizing van 
de locatie Kollum is in 2019 teniet gedaan door de forse stijging en doorberekening van de 
schoonmaak-cao. Daarnaast zijn de lokale heffingen gestegen met € 7.000,-. 

 
Overige instellingslasten + € 290.437,- 

 € 134.000,- betreft de extra materiele lasten van het onderwijsproces en de locaties 

o € 35.000,- voor werkweken en excursies; vergoed uit extra ouderbijdragen 

o € 25.000,- voor inrichtings- en gebruikskosten Campus Kollum; waarvan € 18.000,- 

doorberekend aan de andere gebruikers. 

o € 45.000,- vooral extra locatiekosten in de Campus Kollum; deze zijn voor de helft 

doorberekend aan de medegebruiker Piter Jelles. 

o € 47.000 voor de aanschaf van de leerlingendevices  in Grijpskerk en Kollum 2e 

leerjaar; 

o € 27.000 voor de ict-voorzieningen voor de Campus Kollum die deels zijn doorbelast  

aan de overige gebruikers 

o Het projectbudget voorbereiding techniekonderwijs compenseert een deel van deze 

meerkosten. 

 € 156.000,- betreft administratie- en bestuurslasten  

o De bestuurskosten zijn € 70.000,- hoger dan begroot; hiervan is € 35.000,- verrekend 

met de scholen waarmee het Lauwers de mogelijkheden tot fusie onderzoekt. 

Daarnaast kan € 20.000,- van de meerkosten – zijnde managementtrainingen - 

worden toegerekend aan het budget deskundigheidsbevordering. De overige 

meerkosten betreffen de onderzoeken samenwerking van de scholen in de Campus 

en het nieuwe functiehuis van het ondersteunend personeel. 

o Het budget voor administratiekosten en accountantscontrole is met € 26.000,- 

overschreden. Een deel heeft betrekking op de functionele uitbreiding van de 

financiële en personele informatiesystemen. De accountantskosten zijn gestegen 
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omdat de administratieve werkprocessen van het Lauwers College nog niet op orde 

zijn, waardoor extra steekproeven en analyses nodig zijn. 

o Het overige deel van de overschrijding heeft betrekking op diverse administratieve 

budgetten met name de kosten van repro/drukwerk en vergaderkosten. Het 

stafbureau gaat een onderzoek doen naar de redenen van deze meerkosten. 

 

4.1.8 Investeringsbeleid 

De volgende tabel geeft het overzicht van de investeringen voor 2019. Dit betreft zowel 
vervangingsinvesteringen als investeringen die nodig zijn in het kader van nieuwbouw Campus 
Kollum en voor de toepassing van nieuwe onderwijsmethoden. 
 

 
 
Toelichting 

De inrichting van Campus Kollum is hoger uitgevallen door de uitbesteding van de werkzaamheden 

voor de verplaatsing en installatie van de machines van het praktijkonderwijs bwi en pie. 

De verbouw in Grijpskerk t.b.v. het gepersonaliseerd onderwijs is niet doorgegaan omdat het 

gebouw te klein is en de helft van de lessen nog op oude manier worden gegeven. Wel is in 2019 een 

tijdelijke unit geplaatst. 

De renovatie van de toren in Buitenpost ( 10 lokalen en 2 lespleinen) is anders uitgepakt dan begroot 

omdat in de uitwerking van deze investering ook de infrastructuur voor een nieuw ventilatiesysteem 

ad. € 118.000,- is meegenomen. In 2020 is deze renovatie afgerond met het 2e deel van de toren en 

de installatie van de luchtbehandelingskast. De toren voldoet daarmee volledig aan de eisen frisse 

school. De vernieuwing van de zitkuil is vanwege de omvangrijke inzet voor de toren verschoven 

naar 2020. 

Locatie investering begroting realisatie

 

Kollum Inrichten Campus 700.000€            779.295€            

Devices leerlingen 10.000€              15.785€              

Devices OP -€                    9.404€                

Grijpskerk Verbouw GO! 200.000€            -€                    

Devices leerlingen 15.000€              28.700€              

Devices OP -€                    5.144€                

Buitenpost Verbouw toren 200.000€            215.900€            

Verbouw zitkuil 100.000€            -€                    

Devices OP 28.000€              28.500€              

Vervangen CV 50.000€              -€                    

Devices leerlingen -€                    9.709€                

Staf Upgrade servers 70.000€              82.377€           

Totaal 1.373.000€        1.174.814€        
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De vervanging van de CV-installatie is geparkeerd omdat er meer onderzoek nodig is naar de 

isolatiemogelijkheden van de oudbouw Buitenpost in combinatie met de plaatsing van alternatieve 

warmtesystemen. 

De aanschaf van leerlingendevices is € 30.000,- hoger dan begroot; enerzijds door meer leerlingen in 

Grijpskerk en Kollum, anderzijds doordat in de begroting de ouderbijdrage was meegerekend. De 

aanschafkosten van de docentendevices zijn met € 15.000,- gestegen door in de aanpak van de 

vervanging ook die van Grijpkerk en Kollum mee te nemen. Daarmee is de beheerlast van de devices 

verminderd. 

 

4.1.9 Allocatie middelen binnen het schoolbestuur  

De interne verdeling van de financiele middelen verliep in de afgelopen vier jaren niet volgens een 

vast stramien. Ieder jaar wordt een (meerjaren)begroting opgesteld die past bij de ontwikkelingen en 

inzichten van dat moment. De ontwikkeling van de leerlingenvolumes van de locaties – binnen een 

neergaande markt -  fluctueert van jaar op jaar zodanig dat een normatief verdelingsmodel niet 

werkt. De interne budgettering van de school is in toenemende mate gebaseerd op de uitkomsten 

van het meerjarig formatieplan in combinatie met de herinrichting van het onderwijsprogramma. De 

directie maakt op grond van die inzichten jaarlijks de formatieve en financiele afwegingen. 

 

4.1.10 Inzet aanvullende middelen techniekonderwijs 

De bekostiging voor de versterking techniek in 2019 is € 186.650,-. Dit budget is als volgt ingezet. 
 

Leermiddelen techniek 
vmbo  
€ 13.900,- 

De leerlingen PIE en BWI zijn voorzien van professionele kleding en 
gereedschapskoffer. Dit verbetert de positie en uitstraling van hun 
opleiding. Daarnaast zijn extra lesmaterialen en kleine inventaris 
aangeschaft.   
 

Ouderbijdragen BWI en 
PIE  
€ 10.000,- 

De ouderbijdragen zijn voor 4 jaren vervallen (Brief sept. 2018). 
Deze bijdragen zijn fors voor de doelgroep; afschaffing betekent een 
directe verbetering van de toegankelijkheid van deze opleidingen. 
 

Visieontwikkeling NO-
Fryslân / opstellen 
subsidieaanvraag STO 
€ 40.000,-  

Het Lauwers College is penvoerder voor de regio. Samen met de 
projectdirecteur zijn de verbindingen gemaakt met de initiatieven in de 
regio NO Fryslân. In september is de subsidieaanvraag voor STO 2020-
2023 ingediend. De totale inzet van de projectdirecteur is geraamd op 
twee dagen per week. 
 

Inzet docenten techniek 
€ 29.800,- 

Voor de voorbereiding van het projectplan zijn voor een aantal docenten 
uren ingeroosterd. 
 

Inventaris BWI en PIE 
Campus Kollum 
€ 92.950,- 

In 2019 is de Campus Kollum in gebruik genomen. In de begroting van de 
inrichting is € 224.000,- opgenomen voor technische inventaris. Het 
restbedrag van de aanvullende bekostiging 2019 is ingezet voor de 
dekking van deze investering. 
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4.1.11 Besteding middelen prestatiebox 

De bijdrage van OCW in 2019 voor de prestatieafspraken van het sectorakkoord is € 470.000,- 
 

AMBITIES ACTIVITEITEN KOSTEN 
 

Uitdagend onderwijs voor alle 
leerlingen 

Invoeren gepersonaliseerd onderwijs 
in Kollum en Grijpkerk 
 
Onderwijsvernieuwing maatwerk en 
keuze Buitenpost 
 

Ontwikkeluren                   € 180.000,- 
Coachtrainingen                  € 12.800,- 
 
Voorbereiding pilots           € 12.600,- 
Ontwikkeluren                     € 54.000,- 

Eigentijdse voorzieningen Digitale leermiddelen via 
Kunskapsskolan 
 

Licenties                                € 48.500,- 
Schoolbijdrage devices       € 23.000,- 

Brede vorming voor alle leerlingen Herstelgericht werken Grijpskerk en 
Kollum 
 
Buitenpost  
* Lagerhuis debat 
* Deelname VO-HO netwerk  
 

Ontwikkeluren                     € 17.500,- 
 
 
Ontwikkeluren                    €  10.000,- 

Partnerschap in de regio 
 

Samenwerking bestuur en stafbureau 
met Dockinga College en Liudger  
 
 

Onderzoeken                       € 11.000,- 
Inzet directie/bestuur        € 20.000,- 
 
 

Scholen als lerende organisaties Ontwikkelen strategische hrm-beleid 
 
Leiderschap / coaching 
 
Ontwikkeling en uitvoering 2 jarig 
inductieprogramma startende en 
nieuwe docenten 

Procesbegeleiding              € 17.000,- 
 
Trainingen                            € 28.000,- 
 
Ontwikkeluren                     €  6.700,- 

Toekomstbestendigheid organiseren Onderzoek en visievorming 
onderwijsondersteuning. 
 

Procesbegeleiding              € 29.000,- 
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4.1.12 Toelichting kasstromen en financiering 
 

 

Toelichting  
De verbetering van de kasstroom uit operationele activiteiten heeft vooral betrekking op het verbeterde 
bedrijfsresultaat. Daarnaast zijn de mutaties van de vorderingen (afrekening kosten met collega-scholen) en 
schulden (pensioenbetalingen december 2019 zijn betaald in januari 2020) van invloed. Aanvullend zijn het de 
investeringen in de Campus Kollum die de negatieve kasstroom bepaald hebben . 

 

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -116.657 -748.571

Aanpassing voor:

Afschrijvingen 322.940 560.024

Mutaties voorzieningen 7.747 -83.034

Verandering in vlottende middelen:

Voorraden (-/-) 0 0

Vorderingen (-/-) -164.494 373.137

Schulden 207.974 -55.783

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 257.510 45.773

Ontvangen interest 6.513 9.834

Betaalde interest (-/-) 0 0

6.513 9.834

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 264.023 55.607

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) -1.181.607 -539.917

Desinvesteringen in MVA 0 -8.677

Investeringen in IVA (-/-) 0 0

Desinvesteringen in IVA 0 0

Investeringen in deelnemingen en/of

samenwerkingsverbanden (-/-) 0 0

Mutaties leningen (-/-) 0 0

Overige investeringen in FVA (-/-) 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.181.607 -548.594

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Afl�ossing langlopende schulden 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen -917.584 -492.987

Beginstand liquide middelen 4.534.227 5.027.214

Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar -917.584 -492.987

Eindstand liquide middelen 3.616.643 4.534.227

2019 2018
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4.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 
 

4.2.1 Onderwijsprestaties   

De inspectie heeft in september een onderzoek gedaan naar het verloop van de toetsing en 
afsluiting. Op twee scholen van het bestuur (Grijpskerk en Kollum) hebben zij een themaonderzoek 
'Toetsing en afsluiting' uitgevoerd om te beoordelen of de toetsing en afsluiting op de scholen 
zorgvuldig verlopen.  

Wat gaat goed? Op het Lauwers College in Kollum en in Grijpskerk gaan heel veel zaken rondom 
toetsing en afsluiting goed. De scholen bewaken de naleving van de wettelijke voorschriften. De 
beide scholen hebben sinds dit schooljaar een compleet nieuw PTA dat grotendeels voldoet aan de 
eisen van de wet. Er is een eerste stap gezet in het verminderen van de toetsdruk bij leerlingen en 
docenten. Daarnaast is het denken in leerdoelen, zeker op de locatie Kollum, meer gemeengoed aan 
het worden. De inspectie geeft de scholen een voldoende voor het School Examen. 

De resultaten van de examens is als volgt (%): 
 

  Buitenpost   Grijpskerk   Kollum   

  LC Land.   LC Land.   LC Land.   

MAVO 95 93 BB 100 98 BB 100 98   

HAVO 95 88 KB 100 95 KB 100 95   

VWO 86 90 MAVO 95 93 MAVO 85 93   

In Kollum is bij de mavo-afdeling op het 3 jaargemiddelde sprake van een onvoldoende op twee 
indicatoren: bovenbouwsucces en examencijfers. T.a.v. het bovenbouwsucces kan genoemd worden 
dat het relatief weinig zittenblijvers betreft, maar wel veel afstromers van mavo naar de 
Kaderberoepsgerichte Leerweg. De oorzaak ligt in het feit dat we als school de leerlingen veel kansen 
willen bieden en dan vooral de kans om op een hoger niveau uit te stromen. In het plan van aanpak 
staat dat er een duidelijker en consequente determinatie aan het eind van klas 2 zal plaatsvinden, 
waardoor leerlingen bij het afsluiten van de onderbouw op het juiste niveau zitten en het 
bovenbouwsucces zal toenemen. 

Om de indicator examencijfers weer op voldoende te krijgen is in het plan van aanpak opgenomen 
dat er een toetsweek komt voor examenklassen waardoor de leerlingen kunnen wennen aan de 
examen omstandigheden. Daarnaast wordt de verplichte examenvoorbereiding ingeroosterd voor 
alle mavo leerlingen voor de vakken die onvoldoende scoren: biologie, Engels en economie. 

De afdelingen van de locatie Buitenpost scoren voldoende met betrekking tot het langjarig 

gemiddelde. De havo afdeling heeft zich ten opzichte van vorig schooljaar goed hersteld met een 

slaagpercentage van 94,9 %, dat is boven alle gemiddelden (landelijk, regionaal, vergelijkbare 

scholen, enz.).  De mavo-afdeling scoort met 95,3% op het landelijk gemiddelde, bij het centraal 

examen echter boven zowel het landelijk als regionaal gemiddelde. De vwo afdeling heeft het dit jaar 

echter minder goed gedaan: zowel bij het slaagpercentage (86%) als het centraal examen is onder 

het gemiddelde gescoord. Er wordt een analyse gemaakt en plan van aanpak.  
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4.2.2 Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken 

Kollum en Grijpskerk 

Het jaar 2019 heeft op de locaties Kollum en Grijpskerk grotendeels in het teken gestaan van het 
doorontwikkelen van het GO concept naar klas 2 en vervolgens klas 3. 
In de maand april is er onderzoek gedaan naar de tevredenheid over GO onder leerlingen, hun 
ouders/verzorgers en het personeel in Kollum en Grijpskerk. De conclusie zijn besproken in de 
docententeams, in de locatie ouderraden en in de MR. 
Naar aanleiding van dit tevredenheidsonderzoek kan in het algemeen kan worden 
geconcludeerd dat leerlingen en ouders/verzorgers zeer positief zijn en dat de docenten overwegend 
positief zijn, met wel een paar kritische kanttekeningen die in Grijpskerk vooral betrekking 
hebben op de toegenomen werkdruk. 
De locaties Kollum en Grijpskerk zijn op de goede weg richting gepersonaliseerd onderwijs. 
De tevredenheid over GO is over het algemeen hoog te noemen. Daarbij wordt de 
intensieve individuele begeleiding door een coach en de relatie leerling-ouder-coach (LOC- 
gesprekken) bijzonder hoog gewaardeerd. Dat is dan ook de kern waarop het GO-concept in 
Kollum en Grijpskerk echt onderscheidend is ten opzichte van andere onderwijsconcepten. 
Het GO-concept heeft met name in Grijpskerk gezorgd voor een opleving in de aanmelding 
van nieuwe leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 zijn er 90 nieuwe eerste klassers in 

Grijpskerk gestart. De leerlingengroei zorgt in Grijpskerk wel voor een ruimteprobleem. De 
school is ooit gebouwd voor een leerlingenpopulatie van 180 leerlingen terwijl de prognose 
nu wijst op een leerlingenaantal van ver boven de 300. De schoolleiding is in gesprek met de 
gemeente Westerkwartier om het capaciteitsprobleem qua ruimte op te lossen. 
In Kollum heeft de verhuizing naar de nieuwe Campus veel van de medewerkers gevraagd. 
Maar het resultaat mag er zijn. Er staat een prachtig nieuw modern gebouw, waarin met 
plezier wordt lesgegeven. 
De uitstekende examenresultaten hebben ervoor gezorgd dat de afdeling Basisberoeps in 
Kollum opnieuw het predicaat superschool heeft mogen ontvangen. De mavo afdeling in 
Grijpskerk heeft de hoogste resultaten behaald in de provincie Groningen en staat daarmee 
op de 1e plaats in de provincie. 

Buitenpost  

Na een uitgebreid geëvalueerde pilot/testfase in maart is in Buitenpost in augustus gestart met 

onderwijs OPM@@T in leerjaar één, wordt een zelfde onderwijsvorm voorbereid voor leerjaar twee 

en is een bovenbouwpilot in voorbereiding. Door het onderwijs aantrekkelijker te maken voor 

leerlingen door maatwerk en keuzemogelijkheden aan te bieden wordt beoogd, dat er meer recht 

gedaan wordt aan de talenten van leerlingen en dat de motivatie positief wordt beïnvloed. Er  wordt 

gestreefd naar werken vanuit leerdoelen om daarmee een stevige basis te creëren om het onderwijs 

meer en meer op maat aan te bieden. Het betekent eveneens dat de leerling meer de regie krijgt 

over zijn/haar eigen leerproces. De leerlingen worden begeleid door een coach. Voor de coaching 

zijn vaste momenten ingeroosterd. De mentoren van leerjaar één en twee hebben een coachtraining 

gevolgd. Er wordt in deze onderwijsvorm gewerkt vanuit de zes principes van het waarderend leren: 



Bestuursverslag 2019 
Juni 2020 
 

Pagina 32 van 40 
 

 

 

-          Waardeer wat er is 
-          Versterk wat werkt 
-          Ga op onderzoek uit 
-          Zet in op de relatie 
-          Maak energie los 

-          Zet kleine stappen 

In onderwijs OPM@@T wordt er gedraaid met een ochtend- en een middagdeel. Het ochtenddeel is 

vast, waarin de leerlingen coaching krijgen en een vast (op klasniveau) lesprogramma volgen. In de 

middag wordt een flexprogramma aangeboden, waarin leerlingen zich kunnen inschrijven voor een 

vak, het leerplein of het stiltelokaal.  Daarnaast kan er op één middag gewerkt worden aan een 

project in Star Time. Iedere docent maakt voor zijn/haar vak in de serie van een aantal weken een 

keuze voor 1, 2 of 3 uren ‘Star-time’. Dit is een vakoverstijgend programma , dat is voorbereid met 

de verschillende vaksecties. Om deze Star-time te realiseren levert een aantal vaksecties tijd in.Er is 

een projectplan gemaakt voor de verdere implementatie van onderwijs OPM@@T 2019-2022. Ter 

ondersteuning en versterking van deze ontwikkeling is een begin gemaakt met inzetten op formatief 

evalueren, een werkgroep toetsbeleid ingesteld, evenals een werkgroep ICT en taakbeleid. 

 

4.2.3 Informatie over ontwikkelingen passend onderwijs 

De school heeft met betrekking tot de verdere versterking en verbetering van de basisondersteuning 
en de extra ondersteuning van leerlingen de volgende acties opgepakt. 
- Er is een nieuw verzuimprotocol om de aanpak van het ziekteverzuim te verbeteren. Signaleren 

is enorm belangrijk en vervolgens de inbreng in het intern zorgteam.  
- Er is een pilot Hoogbegaafdheid gestart voor de eerstejaars leerlingen. Zo hoopt school meer 

leerlingen te kunnen bedienen.  
- Handelingsgericht werken heeft nog niet echt een plek. Er komt een expertteam in de school dat 

ook mee gaat denken in beleidszaken. De eerste stap is om dit bij het nieuwe 
ondersteuningsteam te introduceren. De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn al 
beschreven. Ook voor mentoren en docenten ligt er een concept klaar. Het uitgangspunt is het 
werken vanuit de driehoek leerling-ouders-school.  

- De inzet van leerling-ouder-coach gesprekken,  op basis van waarderend leren,  zal de 
ondersteuning ook versterken.   

 

4.2.3 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

In principe zijn alle leerlingen die zich aanmelden welkom op onze school want het Lauwers College 
is een open christelijke scholengemeenschap. Uiteraard is de enige voorwaarde voor plaatsing van 
een leerling de vraag of de school in staat is om passend onderwijs te bieden. In ons 
ondersteuningsplan wordt aangegeven wat de grenzen van ons passend onderwijs zijn.  



Bestuursverslag 2019 
Juni 2020 
 

Pagina 33 van 40 
 

 

4.3 Duurzaamheid 

Sinds het schooljaar 2017-2018 is: ‘Energy Challenges’ een bekend begrip op het Lauwers College te 
Buitenpost. Het is de naam van een competitie, die is opgezet voor leerlingen om op een leerzame 
manier energie te besparen in schoolgebouwen. In deze competitie worden leerlingen van het basis- 
en voortgezet onderwijs in contact gebracht met de thema’s energie en energietransitie.  

In het Lauwers College heeft een uitvoerig energieonderzoek plaatsgevonden. De school heeft van 
het onderzoek een gedetailleerd rapport ontvangen inclusief maatregelen en aanbevelingen. In het 
schooljaar 19-20 is de locatie Grijpskerk ook gestart met de challenge.  

Deze aanpak past bij het Lauwers College. Gewoon beginnen met energiebesparing en 
duurzaamheid; bij verbouwingen en onderhoudswerkzaamheden kan dit namelijk in het werk 
worden meegenomen. Zo zijn delen van de verlichting, van de gevels en ventilatiesystemen al 
aangepast. Voor meer complexe besparingssystemen worden specialisten ingehuurd.  

De basis van de energiebesparingen van de school bestaat uit een WKO-systeem en een 
zonnecentrale op het dak. In 2019 is een nieuw MJOP opgeleverd met inbegrip van de maatregelen 
die de school moet nemen conform de Wet Milieubeheer. Vanuit dit kader zullen het groot 
onderhoud en energiebesparing in combinatie worden uitgevoerd. 

De nieuwe Campus Kollum, opgeleverd in 2019, is uitgerust met zonnepanelen en wtw-
voorzieningen maar de basis van de verwarming is gas. Bij de installatie van de ventilatiesystemen is 
rekening gehouden met de aanvulling van eventuele warmtepomp-verwarming. Daarnaast is in 
Kollum een circulair project uitgevoerd. Het oude schoolmeubilair is voor een deel gerestyled met 
inzet van leerlingen en een circulaire lokale ondernemer.  
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5. Toekomstige ontwikkelingen 
 

5.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 

De verwachting is dat ook in 2020 de focus voor een groot deel gericht zal zijn op het verder 
ontwikkelen van gepersonaliseerd onderwijs (GO) in Kollum en Grijpskerk. Dat betekent een 
evaluatie van GO in de 2e klas en voorbereiding van GO in klas 3.  

Voor het vmbo zal voor de richtingen BWI en PIE en voor de Mavo afdelingen het project Sterk 
Techniek Onderwijs in Noordoost-Friesland van start gaan. Er is inmiddels een projectleider 
aangesteld. Daarnaast is er naast de grote stuurgroep STO een dagelijks bestuur van de stuurgroep 
STO samengesteld, bestaande uit dhr Van Lonkhuyzen (Dockinga College), dhr Bangma (Piter Jelles) 
en dhr Janze (Lauwers College, penvoerder). 

In Buitenpost zal de onderwijskundige ontwikkeling (OPMm@@T) verder uitgevoerd en geëvalueerd 
worden. 
 

5.1.1  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg 

Vanuit het oogpunt van goed bestuur is het van belang dat de school (bestuurder en medewerker) 
weet hoe de kwaliteit van het gegeven onderwijs, op onderwijskundig en financieel niveau, is. Om 
dit goed te kunnen monitoren wordt gewerkt met een kwaliteitsagenda op operationeel niveau 
waarin de door de inspectie gehanteerde kwaliteitskaders worden gevolgd. Bij de vervolgstappen 
hierop wordt op de systematische en cyclische manier gewerkt volgens de PCDA-cirkel. 

Op verschillende manieren wordt hierover verantwoording afgelegd. Extern gebeurt dit via Vensters 
voor Verantwoording en het jaarlijkse bestuursverslag. Intern wordt dit door de directeuren gedeeld 
met zijn medewerkers en gerapporteerd aan de bestuurder. De bestuurder neemt de opbrengsten 
hiervan mee in zijn trimesterrapportages. 

In 2020 zullen de AVG maatregelen opgenomen worden in de kwaliteitsagenda. 

 

5.1.2  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 

De eenmalige middelen die eind 2019 door OCW beschikbaar zijn gesteld, zijn bedoeld voor de 

verlichting van het lerarentekort en de werkdruk in 2020 en 2021. Het Lauwers College heeft 

hiervoor € 225.000,- ontvangen. Deze worden verdeeld naar de drie locaties. Voor de inzet van deze 

middelen worden de teams uitgenodigd met voorstellen te komen die een bijdrage leveren aan de 

werkdrukvermindering en onderwijsontwikkeling.  
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5.2 Continuiteitsparagraaf 
 

5.2.1 Kengetallen 
 

Prognose leerlingen 

De ontwikkeling van het leerlingenvolume is zeer positief. Door de nieuwe onderwijsprogramma’s 

heeft de school meer grip gekregen op haar toekomst in een krimpende regio. 

 

De leerlingengroei van de locatie Grijpskerk zet door; een groei naar 360 leerlingen is realistisch. In 

Kollum is het effect van de nieuwbouw Campus nu goed merkbaar.  Met een groei naar 250 

leerlingen is deze locatie levensvatbaar. 

De aanmelding voor Buitenpost is t.o.v. 2019-2020 verbeterd met bijna 40%. Enerzijds komt dit door 

het leerlingenpotentieel dat in 2020 en 2021 en stijging laat zien. Anderzijds is het marktaandeel 

toegenomen doordat het profiel van de school beter aansluit bij wat ouders/verzorgers noodzakelijk 

vinden voor hun kinderen. 

Deze positieve ontwikkelingen zijn voor de korte termijn goed voor de school(begroting). De 

onderliggende trend blijft echter negatief. In de volgende grafiek zijn de prognoses van DUO, de 

gemeenten en die van het Lauwers College weergegeven. 

 

 

18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22 22-23 23-24

Grijpskerk 275 285 314 354 355 355

Kollum 210 204 220 246 254 252

Buitenpost 966 910 908 915 912 897

totaal 1451 1399 1442 1514 1521 1504
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Wat opvalt is dat de prognoses van de gemeenten voor onze school zo laag zijn. Deze zijn echter 

gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van hun basisgeneraties in 2018. De groei van de scholen 

in Grijpskerk en Kollum zijn daarin nog niet zichtbaar. Eenzelfde effect is te zien in de DUO-prognose. 

Uit de grafiek blijkt ook dat de meerjarenprognose van het Lauwers College niet blijft stijgen. 

Effecten die nog invloed kunnen hebben op deze cijfers zijn bijvoorbeeld de doorstroom- en 

uitstroomcijfers en de krappe huisvesting in Grijpskerk en Kollum. 

Op alle drie locaties is te merken dat de inzet op onderwijsontwikkeling en profielverbetering loont. 
De instroom van leerlingen groeit waardoor het leerlingenvolume t.o.v. het lopende schooljaar 
toeneemt met 40 in 2021 tot 100 in 2025.  Deze groei  is in de periode 2021-2024 erg gunstig voor 
het financiële perspectief van het Lauwers College. 

 

Prognose personele bezetting 

Met de huidige leerlingenprognoses zijn er geen ingrijpende maatregelen nodig in het formatiebestand. De 
bijstelling die voor de locatie Buitenpost nodig is, kan binnen de flexibele formatie worden opgevangen. 

In 2020 wordt een aantal vacatures voorzien door het vertrek van docenten. In de jaren 2021-2023 zullen er 
meer vacatures ontstaan vanwege de toenemende leerlingenaantallen. Deze ontwikkelingen worden 
gemonitord in het meerjarig formatieoverzicht om op verantwoorde wijze besluiten te nemen over formatie-
uitbreidingen en vaste aanstellingen. 

 

Toelichting 

 Van de bezetting zijn in april 2020  23,5 fte in tijdelijke dienst waarvan 20 fte OP 

 Van het aantal OOP-ers behoort 11,7 fte tot het primaire onderwijsproces 

Naar verwachting zal de herstructurering van het onderwijsproces tot een betere leerlingen/docent ratio 
leiden waardoor het onderwijs in de toekomst efficiënter georganiseerd zal zijn. Deze ontwikkeling is nodig om 
de school te wapenen voor de volgende leerlingendaling. Omdat deze herstructurering nog in volle gang is, is 
in deze meerjarenbegroting financiële ruimte opgenomen voor formatie-uitbreiding; 1 fte voor 2021 en 4 fte 
voor de jaren daarna. 

 

5.2.2 Meerjarenbegroting  
 

De meerjarenbegroting  2021-2024 laat zien dat het Lauwers College in een positieve fase 

aangekomen is.  

Personeel fte 2019 2020 2021 2022 2023 2024

OP 88,0 91,9 92,9 95,9 95,9 95,9

OOP 38,6 41,8 40,8 40,8 40,8 40,8

MT 8,8 9,2 9,0 9,0 9,0 9,0

135,4 142,9 142,7 145,7 145,7 145,7
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De jaren 2016-2019 zijn gekenmerkt door een aanzienlijke daling van inkomsten gecombineerd met 

veel kostentegenvallers van eenmalige aard. In dezelfde periode is veel geïnvesteerd in het 

onderwijsprogramma van de school, in de gebouwen en leermiddelen en in de organisatie van de 

school. Het Lauwers College staat weer op de kaart en dat biedt ook in financiële zin weer 

perspectief. 

De financiële resultaten van 2020 zijn onzeker. De leerlingenstijging geeft een kostenstijging waar dit 

jaar geen extra bekostiging tegenover staat. Daarnaast wordt een verlaging van de materiele kosten 

voorzien omdat de scholen een deel van het jaar gesloten zijn vanwege de Corona-crisis. 

Deze meerjarenbegroting 2021-2024 maakt duidelijk dat vanaf 2021 een periode aanbreekt met een 

positieve cijfers. De neergaande trend is voorlopig gekeerd. 
 

 
 

BATEN 2020 2021 2022 2023 2024

OCW PERSONEEL 9.217.809€         9.498.619€          9.978.382€          10.020.807€        9.907.175€          

OCW MATERIEEL 1.249.064€         1.287.115€          1.352.126€          1.357.875€          1.342.477€          

Overgang Nieuwe bekostiging -€                       -44.081€               -88.162€               -132.243€            

OCW BOEKEN 444.059€            457.587€              471.527€              485.891€              500.693€              

OCW PRESTATIEBOX 466.414€            480.623€              495.265€              510.352€              525.900€              

Subsidie Sterk Techniek Onderwijs 50.600€              50.600€                50.600€                50.600€                50.600€                

OCW OVERIG 28.619€              28.619€                28.619€                28.619€                28.619€                

SAMENWERKINGSVERBANDEN 578.578€            562.644€              523.608€              514.619€              495.679€              

BIJDRAGEN OUDERS 216.441€            223.035€              234.300€              235.296€              232.628€              

OVERIGE BATEN PERSONEEL 104.308€            128.575€              128.575€              128.575€              128.575€              

OVERIGE BATEN MATERIEEL 82.520€              82.425€                76.345€                73.115€                69.885€                

TOTAAL BATEN 12.438.412€   12.799.841€    13.295.265€    13.317.587€    13.149.987€    

Lasten personeel 2020 2021 2022 2023 2024

LOONKOSTEN MANAGEMENT 895.404€            893.221€              887.039€              877.525€              877.525€              

LOONKOSTEN OP 6.727.591€         6.600.957€          6.645.269€          6.681.958€          6.631.358€          

LOONKOSTEN OOP 2.001.066€         1.958.834€          1.965.450€          1.946.962€          1.946.962€          

LOONKOSTEN verv. langdurig zieken 85.000€              207.948€              187.153€              168.438€              151.594€              

OVERIGE PERSONELE LASTEN 374.585€            374.585€              374.585€              374.585€              374.585€              

Middelen werkdruk en onderwijsontwikkeling 75.000€              150.000€              

Formatietoename door leerlingengroei -€                     80.000€                320.000€              320.000€              320.000€              

Reductie formatie nw. Bekostiging -€                     -€                       -44.081€               -88.162€               -132.243€            

PERSONELE LASTEN 10.158.646€      10.265.545€        10.335.415€        10.281.305€        10.169.780€        

102% 104% 106% 108%

Lasten materieel 2020 2021 2022 2023 2024

HUISVESTING 581.558€            593.189€              604.820€              616.452€              628.083€              

BEHEER EN ADMINISTRATIE 591.482€            656.482€              641.482€              591.482€              591.482€              

BOEKEN/CONTENT en DEVICES 579.650€            662.457€              690.455€              717.839€              726.335€              

MATERIEEL OVERIG 326.000€            342.649€              374.354€              398.503€              425.503€              

AFSCHRIJVINGEN 404.586€            366.157€              345.268€              345.268€              345.268€              

AFSCHRIJVINGSRUIMTE 38.428€                59.318€                59.318€                59.318€                

MATERIELE LASTEN 2.483.276€         2.659.364€          2.715.697€          2.728.861€          2.775.988€          

TOTAAL LASTEN 12.641.922€   12.924.909€    13.051.112€    13.010.166€    12.945.768€    

2020 2021 2022 2023 2024

EXPLOITATIESALDO -203.510€       -125.068€        244.153€         307.421€         204.219€         
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Na 2021 laten de cijfers een flinke verbetering zien; de school heeft voor deze periode weer een 

gezonde exploitatie en daarmee een goede basis voor de jaren dat de leerlingenafname zich 

versterkt. Het resultaat van 2021 is negatief door de eenmalige kosten voor onderwijsontwikkeling 

en werkdrukverlaging. 

De positieve meerjarencijfers worden vooral beinvloed door de leerlingenontwikkelingen op de 

locaties. Om de gevoeligheid hiervan op het financiele perspectief te duiden zijn scenario’s opgesteld 

voor een toe- en afname met 50 leerlingen. Het exploitatiesaldo is dan als volgt. 

50 leerlingen meer 

 

50 leerlingen minder 

 
 
Voor de berekening van deze saldi is uitgegaan van een leerlingenmutatie van 50 leerlingen per jaar 
zonder cumulatie-effect naar vervolgjaren. Vervolgens zijn de wijzigingen doorgerekend naar de 
opbrengstencomponenten en naar de formatiekosten. 
 
De bandbreedte van het exploitatiesaldo is in de volgende grafiek weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024

EXPLOITATIESALDO -203.510€       157.000€         522.000€         623.000€         562.000€         

2020 2021 2022 2023 2024

EXPLOITATIESALDO -203.510€       -514.000€        -31.000€          -1.000€            -139.000€        
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Ontwikkeling balans 

 

Omdat de inzet van de bestemmingsreserves in toenemende mate deel uitmaakt van de dekking van 

het exploitatiesaldo is het volgende overzicht opgenomen. Mede om vast te stellen dat deze dekking 

ook in structurele zin valide is. 

 

De inzet van de bestemmingsreserves voor de dekking van het exploitatietekort 2019 is nog niet verwerkt in deze tabel. 

Nieuwbouw Junior College 
Dit bedrag is bestemd voor de afschrijvingskosten van de verbouw lerarenkamer, de 

leerlingenadministratie en het stafbureau. Deze projecten waren gerelateerd aan het 

nieuwbouwproject Junior College. 

Balans 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 4.327.849 4.327.849 4.327.849 4.327.849 4.327.849

Financiële vaste activa

Totaal van vaste activa 4.327.849 4.327.849 4.327.849 4.327.849 4.327.849

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Kortlopende effecten

Liquide middelen 3.563.884 3.438.816 3.680.695 3.988.116 4.489.995

Totaal van vlottende activa 3.763.884 3.638.816 3.880.695 4.188.116 4.689.995

Totaal van activa 8.091.733 7.966.665 8.208.544 8.515.965 9.017.844

Passiva

Eigen vermogen 6.254.577 6.129.509 6.371.388 6.678.809 7.180.688

Eigen vermogen, algemene reserve 4.653.862 4.680.659 5.018.251 5.419.112 6.014.431

Eigen vermogen, bestemmingsreserves 1.600.715 1.448.850 1.353.137 1.259.697 1.166.257

Voorzieningen 737.156 737.156 737.156 737.156 737.156

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

Totaal van passiva 8.091.733 7.966.665 8.208.544 8.515.965 9.017.844

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bestemmingsrserves (publiek)

Nieuwbouw Junior College 314.868€            296.368€            277.868€            259.368€            240.868€            222.368€            

Inrichting Campus Kollum 505.054€            447.054€            389.054€            331.054€            273.054€            215.054€            

ICT 400.000€            400.000€            400.000€            400.000€            400.000€            400.000€            

Onderhoud 413.535€            396.595€            379.655€            362.715€            345.775€            328.835€            

1.633.457€         1.540.017€         1.446.577€         1.353.137€         1.259.697€         1.166.257€         

Bestemmingsreserve (privaat)

Verenigingskapitaal 23.615€               -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Boekenfonds 119.218€            60.698€               2.273€                 2.273€                 2.273€                 2.273€                 

142.833€            60.698€               2.273€                 2.273€                 2.273€                 2.273€                 
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Inrichting Campus Kollum 
Dit bedrag wordt ingezet voor de afschrijving van inrichtingskosten van de nieuwe school in Kollum. 

Deze school is medio 2019 in gebruik genomen. 

ICT en Onderhoud 
Deze reserves worden met ingang van 2018 aangesproken voor de dekking van de kosten van de 

revitalisering van de huisvesting Buitenpost en voor de upgrading van het ICT netwerk in 2017. 

Verenigingskapitaal 
Dit is ingezet voor de extra kosten met betrekking tot het thema zingeving en identiteit en 

bestuurlijke versterking van het Lauwers College en voor de bestuurlijke gevolgen van de 

samenwerking met Piter Jelles in de Campus Kollum.  

Boekenfonds 
Dit bedrag wordt in 2020 en 2021 ingezet voor digitalisering van het onderwijs in het bijzonder voor 

de schoolbijdragen die nodig zijn voor de devices van leerlingen. In 2020 worden 370 Chromebooks 

aangeschaft voor de nieuwe leerlingen. 
 


