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Bestuursverslag 2017 

Inleiding   

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2017. Door middel van dit document willen wij 

verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2017. Het beleid van het Lauwers College 

(LC) is vastgelegd in het schoolplan 2016-2020. Daarom zullen we naast de verplichte onderdelen 

van het bestuursverslag het genoemde schoolplan evalueren. We zijn nu twee jaar aan het werk 

met ons nieuwe schoolplan. Laten we de balans op gaan maken. Wat is goed gegaan, wat is niet 

goed gegaan en hoe kunnen we zaken verbeteren? 

1. Algemeen 

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. 

1.2 Kernactiviteiten  

Het LC heeft drie locaties: Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. Onze school is genoemd naar het 

riviertje de Lauwers, op de grens tussen Friesland en Groningen. Ongeveer 1.500 Friese en 

Groningse leerlingen volgen bij ons vmbo, havo en vwo. 

Locatie Buitenpost 

Op de locatie Buitenpost kunnen leerlingen terecht voor vmbo tl, havo of vwo.  

Locatie Grijpskerk 
In Grijpskerk kunnen leerlingen terecht voor vmbo tl, havo of vwo. Zij kunnen instromen op alle 
schooltypen en -niveaus, van vmbo tot en met vwo. Vmbo-leerlingen kunnen de school hier 
afmaken, havo- en vwo-leerlingen kunnen na drie jaar overstappen naar Buitenpost.  

Locatie Kollum 

Onze school in Kollum is een vmbo-locatie. Hier worden de leerwegen basis beroeps (BB) en 

kader beroeps (KB) aangeboden. 
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1.3 Juridische structuur 

Stichting Lauwers College (LC) is op 19 augustus 2008 ontstaan vanuit de Vereniging voor 

Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland C.A. 

en Zuidhorn.  

De Stichting beoogt niet het maken van winst. In de statuten, daterend van 19 augustus 2008, 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. 

1.4  Interne organisatiestructuur 

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bestuur van de Stichting. Het CvB bestaat uit een door 

de Raad van Toezicht (RvT) te bepalen aantal van tenminste één en ten hoogste drie leden. Het 

CvB werd in 2017, evenals in de voorgaande jaren, gevormd door een éénhoofdig bestuur. 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 integraal 

verantwoordelijk is voor alle zaken die de school betreffen. De directeuren en de bestuurder 

worden ondersteund door het Stafbureau. In de onderstaande organogram is een schets 

gemaakt van de inrichting van onze organisatie.  
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1.5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

Twee jaar geleden, in januari 2016, is het Schoolplan 2016-2020 vastgesteld. Afgesproken is dat 

dit plan jaarlijks op de hoofdpunten wordt geëvalueerd.  

Uitgangspunt hierbij is: wat hebben we afgesproken in het Schoolplan, welke doelen zijn behaald 

en welke nog niet of slechts gedeeltelijk? 

In het onderstaande stuk wordt de stand van zaken weergegeven: Waar staan we nu met het 

Schoolplan 2016-2020, twee jaar na de vaststelling? 
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Financiën 

Met betrekking tot de financiën zijn de volgende doelen afgesproken: 

 De formatie moet in balans gebracht worden in relatie tot de leerlingenaantallen 
 
De bestuurder en de bonden hebben afgesproken een mobiliteitsplan op te stellen. De 
leerlingenprognoses geven een duidelijk perspectief met betrekking tot de toekomstige 
continuïteit van het Lauwers College, maar de verwachte formatie effecten zijn op dit moment 
onvoldoende concreet om de route van een sociaal plan op te gaan. Dit heeft vooral te maken 
met de te verwachten formatie effecten die voortvloeien uit de voorgenomen invoering van 
gepersonaliseerd onderwijs. Die kunnen nog niet vertaald worden naar de vakgroepen, functies 
en bevoegdheden. 

Met dit mobiliteitsplan streeft de school ernaar om de over formatie in de komende jaren, die 
oploopt naar 5 fte, via mobiliteitsontwikkeling terug te brengen. Gedwongen ontslag als gevolg 
van dalende leerlingenaantallen is gedurende de looptijd van dit plan daarom niet van 
toepassing.  

Daarnaast wordt mobiliteit een structureel element van het HRM-beleid van de school; om met 
medewerkers in gesprek te zijn over loopbaanontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt. 

 
 De begroting is vanaf 2017 sluitend 

Dit is niet gelukt. De begroting heeft deels nog last van het verleden. Nog niet alle posten zijn 

voldoende transparant. De gebrekkige overdracht van de financiele inboedel door het 

voormalige administratiekantoor is daar ook debet aan. Daarnaast heeft de school zich aan 

een aantal formatieve contracten moeten verbinden vanwege het overschrijden van de 

tijdelijkheid. Een ander voorbeeld is de invoering van de sectorvorming VMBO waardoor een 

inhaaleffect ontstaat m.b.t. de aanschaf van boeken. De voormalige, vaak persoonlijke 

lesmiddelen blijken dan niet meer mee te kunnen. 

 De financiële middelen worden zoveel mogelijk aan het onderwijs besteed 

De prestatieboxgelden en de zorgmiddelen van de samenwerkingsverbanden zijn geheel aan 

het onderwijs besteed. Hiermee is deze doelstelling gehaald. 

 Een deel van het vermogen wordt ingezet als innovatiebudget en voor het oplossen van 

fricties 

In 2017 is € 67.000,-vanuit het vermogen beschikbaar gesteld voor innovaties.  

 (aangepaste) doelen voor 2017: 

Het treffen van structurele maatregelen om de continuïteit van de school te waarborgen. Niet via 

de kaasschaafmethode maar door de krimp niet te zien als een dreiging met betrekking tot ons 

bestaansrecht maar te zien als een kans: nadenken of het huidige onderwijsconcept dusdanig 

aangepast kan worden dat we met behoud van dezelfde kwaliteit, beter en goedkoper onderwijs 

kunnen realiseren. 

Deze doelstelling is ten dele gehaald. De onderwijsteams in Grijpskerk en Kollum hebben 

besloten om met ingang van het curususjaar 2018-2019 Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) aan te 

bieden. Door deze vorm van onderwijs in te voeren blijft het mogelijk om met relatief kleine 

aantallen leerlingen het onderwijsaanbod in stand te houden en de kwaliteit te verhogen. In het 

schooljaar 17/18 is het projectplan in uitvoering genomen. De teams bereiden zich door middel 
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van trainingen – begeleid door Kunskapsskolan – voor op de betekenis van GO en de nieuwe 

rollen en werkvormen. 

Grijpskerk heeft het model van Kunskapsskolan omarmd en gaat hiermee starten in 18/19. 

Kollum heeft voor de methodische ondersteuning nog geen keus gemaakt. Beide scholen hebben 

zich op de doe-dagen en open dagen als scholen voor Gepersonaliseerd Onderwijs geprofileerd.  

 De locatie Buitenpost heeft zich de voorbije maanden georiënteerd op de mogelijkheden het 

onderwijs beter en betaalbaar te maken. Dit heeft geresulteerd in de aanpak “Samen Meer Voor 

Elkaar” waarmee de school zich richt op onderwijs dat Ambitieus, Ondernemend en Duurzaam is. 

Deze uitgangspunten worden in de periode t/m maart uitgewerkt door docenten en vakgroepen. 

Personeel 

 Gesprekkencyclus is op orde. 

 

 (aangepaste) doelen voor 2017 

 Nieuw, handzaam format maken voor de gesprekkencyclus. 

 DUO instrument t.b.v. feedback van leerlingen is voor alle locaties beschikbaar. 

Iedere medewerker van het LC heeft eind 2017 een formeel gesprek gehad met zijn 

leidinggevende, hierover wordt in de trimester rapportages gerapporteerd 

 Het ontwerpen van een strategisch personeelsbeleidsplan. 

 

Wat hebben we gerealiseerd? 

Er is geen nieuw format gemaakt voor de gesprekkencyclus. Wel is de doelstelling gehaald dat 

iedere medewerker een formeel gesprek gehad heeft met zijn leidinggevende. De verwachting is 

dat medio 2018 het strategisch personeelsbeleidsplan klaar is. 
 
In het najaar is gestart met VerzuimMeesters, de nieuwe Arbodienst van de school. Eigen maken 
van het regie-model is het doel van deze nieuwe start. Door middel van trainingen worden de 
leidinggevenden meegenomen in nieuwe regelgeving en casuïstiek.  
 
Verzuimcijfers 2017  

 2016 2017 

Verzuimpercentage 3,6 3,7 

Meldingsfrequentie 1,1 1,3 

Verzuimduur 13,4 12,9 

 

Ontwikkeling personeelsomvang 

(in fte’s) 2016 2017 

Management 8 8 

OP 109 103 

OOP 27 29 

Totaal 144 140 

 

Eind 2017 is de omvang van de tijdelijke formatie 10,4 fte. (begrepen in de 140 fte). De extra 2 fte 
OOP betreffen een tijdelijke vervanging wegens langdurige ziekte en een eerste invulling van de 
landelijke banenafspraak waaraan de school zich conformeert. 
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Organisatie 
 
 De basisorganisatie is op orde 

 (aangepaste) doelen voor 2017 

 Handboek AO/IC is klaar 

 Roosteren met behulp van het programma Zermelo  

 Koppeling van het proces rooster-formatie-begroting 

 Proces ouderbijdragen is op orde 

 Een professionele cultuur vormgeven. 

 

Wat hebben we gerealiseerd? 

Er is een  handboek AO/IC vastgesteld. Ook is een nieuwe systeem van kwaliteitsbeleid 

vasgesteld. Bij de formatie van 2018-2019 zal er een koppeling plaatsvinden tussen rooster-

formatie-begroting. Het proces van de ouderbijdragen is op orde. De oudergeleding van de MR 

krijgt tijdig een overzicht van de hoogte van de ouderbijdrage en de realisatie van de kosten van 

de ouderbijdrage.  

 
Onderzoek ondersteuningsorganisatie (OOP) 
In het najaar is het onderzoek uitgevoerd naar het reilen en zeilen van de bestaande 
ondersteuningsorganisatie. Alle medewerkers OOP zijn daarbij betrokken. Vervolgens is de 
directie uitgedaagd haar visie te formuleren m.b.t. de gewenste situatie. In februari 2018 wordt 
het onderzoeksrapport met alle betrokkenen besproken en er worden verbeterafspraken 
gemaakt. Gedurende het onderzoek is al vastgesteld dat er sprake is van omvangrijk achterstallig 
onderhoud voor personeel en organisatie. 
 
ARBO 
Na de zomer is het Arbo-beraad weer in werking gesteld. Om het juiste overzicht te krijgen van 
het totale activiteitenpakket en de bestaande risico’s is opdracht gegeven tot een ARBO/RI&E 
onderzoek. In maart 2018 is het eindrapport klaar. Inmiddels is een Arbo-coördinator aangesteld 
voor de borging van het systeem. 
 
Huisvesting 
Voor de locatie Buitenpost is een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd naar het ruimtegebruik van 
de school. Met behulp van een stappenplan wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van 
het rapport voor de korte termijn. Voor de lange termijn is de onderwijskundige ontwikkeling van 
Buitenpost relevant; de behoefte aan flexibiliteit in ruimtegebruik is daarin bepalend. Ook 
daarvoor biedt het rapport een aantal handvatten. 
 
Digitalisering 

In de zomer is het nieuwe wifi-netwerk geïnstalleerd. Ook is het server-park vernieuwd en 
opgeschaald en zijn de internetverbindingen vernieuwd. De backend infrastructuur is daarmee 
zodanig op orde dat de uitbreiding van digitale toepassingen als gevolg van de 
onderwijsvernieuwingen opgevangen kunnen worden. 
 
Bescherming persoonsgegevens 
De uitgevoerde inventarisatie laat zien dat de school vooral prioriteit moet geven aan 
bewustwording en gedrag van het personeel, een behandelproces voor incidenten en 
datalekken, het privacyreglement en de gegevens van oud-leerlingen. 
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Financiën 
Met de afronding van de jaarrekening 2016 zijn de financiële processen voor een belangrijk deel 
op orde gebracht. Samen met de accountant zijn verbeteracties ingevoerd en is financiële 
workflow geborgd. Inmiddels is gestart met de jaarrekening 2017. Voor de financiële 
informatievoorziening aan budgethouders is nog een verbeterslag in ontwikkeling. 

Ouders  
In november zijn de ouders voorzien van eigen accounts zodat zij niet via het account van hun 
kind de voortgang op school kunnen volgen. 

Chromebook 
De pilot in Kollum met Chromebook blijkt een succes te zijn omdat het bijgedragen heeft aan de 
kennisontwikkeling en ervaring met digitale leermethoden. Met de invoering van GO wordt deze 
ontwikkeling gecontinueerd. 

 

Zingeving  

 
We brengen op een nieuwe, eigentijdse manier onder woorden wat ons inspireert 

Wat hebben we gerealiseerd? 

 

 In Buitenpost is de discussie over identiteit binnen de teams nieuw leven ingeblazen. 

 Daarmee zijn ook de afspraken tegen het licht gehouden. De (hernieuwde) afspraak is dat elke  

morgen tijdens het eerste of tweede uur een opening verzorgd wordt, dat er een gezamenlijke  

viering is met Kerst en Pinksteren en dat rond Pasen elke mentor dat met zijn eigen klas doet. 

In Kollum en Grijpskerk heeft men een gezamenlijke studiedag gehouden over de identiteit.  

 

Op 20 en 21 april hebben een aantal docenten en de bestuurder meegedaan aan een 24 uurs  

bijeenkomst in het kader van Zin in Onderwijs. Zin in Onderwijs is de titel van een projectgroep 

van Verus. Doel van deze projectgroep is om in samenwerking met een aantal hogescholen een  

programma te ontwikkelen voor de vormgeving van de identiteit op een christelijke school.  

Werkgroepen hebben inmiddels een viertal modules ontwikkeld. Tijdens de genoemde 24 uurs  

bijeenkomst hebben docenten en directieleden van een aantal scholen ( Bornego College, Ubbo  

Emmius, Het Nordik en het Lauwers College) ervaring opgedaan met delen van het programma.  

 
Bij de opening van het nieuwe schooljaar heeft het personeel uitgebreid stilgestaan bij de 
betekenis en invulling van opdracht van deze school. Deze bijeenkomst, voorbereid met de dhr. 
Miedema met titel ‘Waartoe zijn wij school’,  is erg nuttig geweest. Er was lange tijd geen 
aandacht aan de identiteit van de school besteed. 

 

1.6 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact  
 
De gemeente Kollumerland heeft in 2017 haar garantie afgegeven voor de financiering van de 
Campus Kollum. Met deze voorwaarde is de Stichting Campus Kollum opgericht en het bestuur 
geïnstalleerd. Het bestuur heeft vervolgens de aanbestedingsprocedure van de gemeente 
overgenomen en is overgegaan tot de gunning van de bouwopdracht aan het bouwbedrijf Hesco. 
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Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het nieuwe gebouw 
ten behoeve van de scholen, het gemeenschapscentrum en de plaatselijke bibliotheek. De 
ingebruikname is in 2019. 
 

1.7 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’ 

Buitenpost heeft zich dit najaar aangesloten bij de Energy Challenge, een initiatief om leerlingen 

te betrekken bij duurzaamheid en energiebesparing. Leerlingen gaan in de les de energiebalans 

van de school monitoren en doen voorstellen om deze meer duurzaam te maken. 
We participeren in Kennislab NOF. Deze organisatie wil langdurige en effectieve samenwerking 
tussen scholen, overheden en ondernemers stimuleren 

 

2. Governance 

Als lid van de brancheorganisatie VO-raad werkt het bestuur van het LC op basis van de code 

Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad 2015. Daarmee vormen de aspecten inzake 

verantwoording, professionaliteit, integriteit, prestatiesturing en risicobeheersing de leidraad van 

het bestuurlijk handelen en is de bestuurder daarop aanspreekbaar. In 2017 is de bestuurder niet 

afgeweken van deze code. 

Ter bevordering van de toepassing van Good Governance binnen het LC, is samen met de Raad 

van Toezicht in samenwerking met een extern bureau(Scolix) een traject uitgestippeld, waaraan 

zowel de bestuurder als de Raad van toezicht actief deelnamen. Dit traject is bedoeld om de 

gezamenlijke kennis ten aanzien van Governance te verbreden en zo goed mogelijk door te 

voeren binnen de organisatie. Het traject is in juli 2016 van start gegaan en is in 2017 afgesloten. 

Dit heeft het volgende opgeleverd: toezichtskader geactualiseerd, reglement schoolbezoek, 

reglement Audit commissie, regelement renumeratiecommissie, procedure functioneren en 

beoordelen Bestuurder en procedure zelfevaluatie leden en voorzitter RvT. 

Binnen het LC hechten wij grote waarde aan goede contacten met de omgeving en willen wij in 

gesprek blijven met en ons verantwoorden aan onze belanghebbenden. Conform de vernieuwde 

‘Code Goed Onderwijsbestuur’ uit 2015 onderscheidt het LC drie typen stakeholders voor de 

horizontale dialoog, te weten: 

 Prioritaire stakeholders: dit zijn leerlingen en ouders. Zij hebben primair belang bij de 

dienstverlening van het onderwijs. De dialoog met deze groep gaat middels 

klassenvertegenwoordigers, leerlingenraden, ouderraden en de medezeggenschapsraad, 

waarin conform de wet ook de ouders vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapraad is in 

2017 uitbreid met drie leerlingen. Interne stakeholders: leraren en ondersteunend personeel. 

De dialoog met de interne stakeholder gaat middels team- en werkoverleggen, maar loopt 

ook via het stafbureau en de medezeggenschapsraad.  

 Externe stakeholders: alle overige groepen of personen in de omgeving, al dan niet 

geïnstitutionaliseerd of georganiseerd, die een belang hebben bij (aspecten van) de 

dienstverlening en doelbereiking van de onderwijsorganisaties. De dialoog met deze groep 

externe stakeholders wil het LC structureel inbedden in onze organisatie. Dat wil zeggen dat 

wij er binnen het LC naar streven om vaker contact hebben met onder andere gemeenten en 

hun wethouders, met de omliggende basisscholen en met aanbieders vanuit de 
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arbeidsmarkt. Gebleken is dat het onderhouden van deze contacten, doorwerkt in onze 

organisatie hetgeen onze leerlingen weer ten goede komt. 

 

3. Onderwijs  

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

In ons schoolplan hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd die met het onderwijs te 

maken hebben. Hieronder volgt een evaluatie van die doelen. 

Ons onderwijs is meer dan voorheen gericht op persoonsvorming van de leerling:  

Met name binnen de voorbereiding van GO komt er meer aandacht voor de leerlingen voor de 

vraag wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Leerlingen krijgen meer zicht op de eigen capaciteiten. 

Bij de LeerlingOuderCoach gesprekken is de leerling eigenaar van het proces. 

Hoge ambitie: Leerlingen krijgen veel kansen om op te stromen en daar wordt ook gebruik van 

gemaakt. Het is ook mogelijk om een extra eindexamenvak te volgen en om op een hoger niveau 

examen te doen. De slagingspercentages zijn hoog op alle vestigingen. 

Sterke pedagogische relatie: In Kollum en Grijpskerk is herstelgerichtwerken als pedagogisch 

concept ingevoerd. De invoering van een Time Out-/Switch-medewerker komt het pedagogisch 

klimaat in de genoemde locaties ten goede. 

Vorming: In Buitenpost is voor de derde keer een cultuurweek georganiseerd. Het is een 

happening van 4 dagen, waarbij alle leerlingen van klas 1 t/m 3 en VWO 4 mogen kiezen uit een 

zeer divers aanbod aan workshops op het gebied van cultuur, sport en cultureel erfgoed. De 

leerlingen in Grijpskerk doen allemaal een maatschappelijk georiënteerde stage in het kader van 

burgerschapsvorming. In twee projectweken wordt er aan culturele vorming gedaan. 

Maatwerk, talentontwikkeling en internationalisering: In Kollum en Grijpskerk is invoering van 

een vorm van gepersonaliseerd leren in voorbereiding. In Buitenpost wordt gewerkt aan het 

eigentijds en duurzaam maken van het currucilum.  

 

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

In verband met de demografische krimp is de verwachting dat het onderwijsaanbod in de huidige 

vorm niet georganiseerd en betaald kan blijven worden. Daarom is de verwachting dat de 

locaties Kollum en Grijpskerk hun onderwijs zullen gaan personaliseren via de KED methode van 

Kunskapsskolan of op een andere wijze. In Buitenpost zal gekeken worden hoe door een 

vernieuwing en aanpassing van het curriculum het onderwijs gemoderniseerd en beter 

betaalbaar kan worden. Ook zal onderzocht worden hoe we het vwo en gymnasium 

levensvatbaar kunnen houden. 
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3.3 Onderwijsprestaties  

We zijn zeer tevreden over de onderwijsprestaties van de eindexamenleerlingen. In 

onderstaande tabellen wordt aangegeven hoe de slagingspercentages van onze school waren. 

Deze percentages zijn ook afgezet tegen het landelijk gemiddelde.  

 

 
 

 

3.4 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken 

Zie hoofdstuk 3.1. 

3.5 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 

In principe zijn alle leerlingen die zich aanmelden welkom op onze school want het LC 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.  

4. Kwaliteitszorg 

Het LC zit in een ontwikkelfase. Een onderdeel van deze ontwikkeling is het nieuw in te zetten 

kwaliteitsbeleid. We koppelen het kwaliteitsbeleid aan onze P&C-cyclus, waardoor er elke vier 

maanden gesprekken plaatsvinden over de voortgang van de doelstellingen en de kwaliteit van 

onze school. De nieuwe P&C-cyclus biedt de bestuurder handvatten om in control te komen en te 

blijven. Door de PDCA-cyclus van Deming hierin te verwerken, ontstaat een kwaliteitssysteem dat 

streeft naar continue verbetering van ons onderwijs en onze organisatie. 

Concreet betekent dit dat we duidelijke ambities en doelstellingen neerzetten voor onze school. 

Gedurende het jaar monitoren wij op verschillende momenten en manieren de voortgang van 

deze doelstellingen, waarbij we van tevoren bepalen wanneer we tevreden zijn met behaalde 

resultaten. Als uit de monitoring blijkt dat we de beoogde resultaten nog niet halen, zullen we 

bekijken of en welke maatregelen we nemen om aan het einde van het jaar alsnog onze 

doelstellingen te behalen. 

M.i.v. het cursusjaar 2017-2018 zal één van de directeuren, Jaap Holvast, belast worden met het 

opzetten van interne audits en de voorbereiding op externe audits van Fricolore. 

 

 

Buitenpost Grijpskerk Kollum

LC Land. LC Land. LC Land.

TL 98 93 BB 100 99 BB 100 99

HAVO 91 87 KB 100 96 KB 100 96

VWO 91 91 TL 100 93 TL 92 93
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4.1 Afhandeling van klachten  

Vertrouwenspersonen 

Buro Vertrouwenspersoonen heeft sinds 1 januari 2013 een contract met het LC voor een 

externe vertrouwenspersoon en voor de begeleiding van de interne 

vertouwens/contactpersonen.  Bij het LC is Peta Twijnstra het aanspreekpunt voor de directie en 

is Grietje de Vries de externe vertrouwenspersoon bij wie medewerkers, de leerlingen en hun 

ouders zich kunnen melden wanneer zij te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of 

integriteitschendingen. 

In 2017 is er één melding geweest van een klacht.  

Integriteitscode 

De integriteitscode is herzien 

 

5. Onderzoek  

n.v.t. 

 

6. Internationalisering 

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

In Grijpskerk is een uitwisselingsproject met leerlingen van de Gesambtschule Gescher uit 

Duitsland gestart. In Buitenpost een leerlingenuitwisseling met de Matthias Claudius Schule in 

Bochum gestart. 

Er zijn door docenten uit Grijpskerk en Kollum een drietal bezoeken gebracht aan scholen in 

Zweden die werken volgens het model van Kunskapsskolan. 

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
internationalisering 

Er is een kader voor het beleid rond internationalisering vastgesteld. Een werkgroep is bezig om 

op grond van genoemd kader een beleidsplan internationalisering te schrijven. 

7. Personeel  

7.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis 

Op 8 april 2017 is onze collega Detsje de Jong op 60-jarige leeftijd overleden, na een korte 

periode van ziekte. Detsje was een gewaardeerd docent wiskunde op onze locatie Grijpskerk, 

haar overlijden heeft veel impact gehad op personeel en leerlingen.  

7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel 
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De dalende leerlingentrend is zeer bepalend voor de toekomstige formatieomvang. We kunnen 
de daling nu nog opvangen met de flexibele formatie (tijdelijke dienstverbanden en 
uitzendkrachten) maar deze ‘flexibele schil’ is wel teruggelopen naar ca. 8% van onze formatie 
(inclusief vervangingen). 

7.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Ook voor de komende jaren verwachten wij nog een terugloop van het aantal leerlingen. Voor 

onze regio is de demografische krimp vastgesteld op ongeveer 2% per jaar.   

Met de ontwikkeling van het gepersonaliseerd onderwijs op de locaties Grijpskerk en Kollum 

(met ingang van het schooljaar 2018-2019) verwachten wij dat meer leerlingen voor onze school 

zullen kiezen. Ook op de locatie Buitenpost wordt gewerkt aan vernieuwing van het onderwijs.  

In het najaar van 2017 zijn wij in overleg met de vakbonden gestart met het uitwerken van een 

mobiliteitsplan, gericht op vrijwillige mobiliteit. Binnen een aantal vaksecties hebben wij te 

maken met boventalligheid. Voor deze collega’s hebben wij in het genoemde plan een aantal 

regelingen beschikbaar, waar ze gebruik van kunnen maken. Een aantal onderdelen van het plan 

is beschikbaar voor alle collega’s,  zoals een gesprek over loopbaanontwikkeling en een regeling 

voor de laatste vijf jaren voor het AOW-pensioen.  

7.4 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

Als school zijn wij eigenrisicodrager voor de WGA (werkhervattingsregeling gedeeltijk 

arbeidsgeschikten). Dit geldt zowel voor de instroom vanuit vaste als tijdelijke dienstverbanden. 

Per 01-01-2018 wordt de school ook nog eigenrisicodrager voor de ZW (ziektewet); dit betekent  

dat wij verantwoordelijk worden voor de betaling van de uitkering, wanneer medewerkers in 

tijdelijke dienst ziek uit dienst gaan. Samen met de scholen in ons netwerk Fricolore hebben wij 

voor deze kosten een verzekering afgesloten bij Loyalis NV te Heerlen.  

Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de kosten van de WW/BWOO-uitkeringen, wanneer 

medewerkers na ontslag recht hebben op deze uitkering. Voor 25% van de kosten van de 

uitkeringen zijn wij direct verantwoordelijk, 75% van de uitkeringen binnen het VO worden via 

een landelijke verevening toegerekend aan de scholen. Voor het Lauwers College is dit bedrag 

voor 2017 118.000 euro.  

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. 

In het schooljaar 2017-2018 gaan wij deze ondersteuning mogelijk nog verder uitbreiden, er zijn 

contacten gelegd met het ABP en met Randstad Uitzendbureau. In het voorjaar van 2018 zal dit 

verder gestalte gaan krijgen. 
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8. Huisvesting  
 
De bouwkosten Campus Kollum zijn onder gemeentegarantie gefinancierd door de Stichting 
Campus Kollum. Voor de inrichting van het nieuwe gebouw en de begeleiding daarbij heeft de 
school budget gereserveerd van € 0,9 mln. De school gaat in het schooljaar 19/20 aan de slag in 
het nieuwe gebouw. 
 
In 2017 is de geschiktheid van de huisvesting Buitenpost beoordeeld op basis van een sterkte-
zwakte analyse van het huidige ruimtegebruik. Plannen voor aanpassingen ten behoeve van meer 
flexibel gebruik van de ruimten worden uitgewerkt. In 2018 wordt de vernieuwing de 
praktijklokalen BIO en NASK al opgepakt omdat dit vanuit de ARBO-regels noodzakelijk is. Ook op 
andere onderdelen van het gebouw is vastgesteld dat revitalisering nodig is. 

 

9. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen  

Passend Onderwijs 

De locaties van het LC 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 oprichting van de stichting Campus Kollum is een nieuwe verbonden partij ontstaan. Door de 

bestuurlijke en financiele participatie van het Lauwers College in de Stichting Campus wordt de 

bedrijfsvoering van de school afhankelijk van de continuiteit van deze stcihting. 

 

10. Financiën 

Financiele positie 
De school heeft voldoende financiele reserve om de tegenvallers in deze periode op te vangen. 
De bestemmingsreserves, opgenomen in de jaren dat de school met positieve jaarrekeningen 
afsloot, worden nu aangesproken om de kosten van de noodzakelijke innovatie en ontwikkeling 
te dekken. 

De kengetallen die de financiele continuiteit van het Lauwers College duiden, blijven de komende 
jaren in ruime mate boven de kritische grenzen. In de jaarrekening zijn deze kengetallen 
gespecificeerd. 

In de continuiteitsparagraaf is de meerjarige ontwikkeling van het eigen vermogen van de school 
toegelicht. 

Meerjarenbalans 
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Toelichting 

I. De vorderingen zijn in 2017 gestegen doordat de school voor bepaalde uitgekeerde 

transitiekosten en tijdelijke inhoudingen een vordering heeft op OCW. Daarnaast is de 

boekenverkoop van 2017 in 2018 afgerekend met de distributeur. 

II. De algemene reserve is in 2017 verlaagd met het totale begrotingsresultaat. Na 

vaststelling van de jaarrekening wordt een deel hiervan verdeeld over de 

bestemmingsreserves. 

III. De voorzieningen nemen toe in 2017 omdat de bedragen voor LPB-tegoeden en WW-

kosten nog niet op voldoende niveau zaten. 

 

Begrotingsresultaat 
Het resultaat over 2017 is - € 678.896,- . Ten opzichte van de begroting is dit een tegenvaller van 
€  483.830,- . De baten zijn ten opzichte van de begroting gestegen met € 655.751,- ; de lasten 
met € 1.139.580,- . 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Activa

Materiele vaste activa 3.398.752 3.489.605 3.579.605 3.669.605 3.759.605

Financiele vaste activa 0 0 0 0 0

Vorderingen 489.525 583.940 159.940 159.940 53.940

Liquide middelen 5.735.556 5.027.216 5.328.309 5.035.168 4.903.668

Totaal activa 9.623.833 9.100.761 9.067.854 8.864.713 8.717.213

Passiva

Algemene reserve 5.391.924 4.713.028 5.038.805 4.989.630 4.989.630

Bestemmingsreserve publ. 2.168.374 2.168.374 1.998.553 1.965.553 1.918.053

Bestemmingsreserve priv. 405.533 405.533 296.670 255.704 235.704

Voorzieningen 591.668 729.095 649.095 569.095 489.095

Schulden (kort) 1.066.334 1.084.731 1.084.731 1.084.731 1.084.731

Totaal passiva 9.623.833 9.100.761 9.067.854 8.864.713 8.717.213
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Het negatieve resultaat wordt voor een bedrag van € 177.100,- gedekt door de inzet van de 
bestemmingreserves (BR).  

 Van de afschrijvingskosten wordt € 18.500,- gedekt uit de BR Juniorgebouw 

 De BR inrichting Campus wordt ingezet voor de begeleidingskosten 
Samenwerkingsproject Campus Kollum € 41.700,- 

 De BR boekenfonds wordt voor € 62.900,- ingezet voor de aanschafkosten van de pilot 
Chromebooks.  

 Het verenigingskapitaal wordt aangewend voor trajecten voor verbetering van het 
strategisch management en bestuurskracht van het Lauwers College € 54.000,- 

Het resultaat na inzet van de reserves is € 501.796,- negatief; € 306.730,- hoger dan het begrote 
verlies. 

 

TOELICHTING BATEN  (+ €  655.751,- ) 

Rijksbijdragen (+ € 241.000,-) 
De rijksbijdragen OCW zijn verhoogd door de in augustus vastgestelde verhoging van de gpl-
factor.  De personele bekostiging is daarmee in overeenstemming met de kosten van de 
eenmalige uitkering, de verhoogde pensioenpremies en sociale lasten. Deze 
loonkostenwijzigingen waren niet begroot. 
 
Samenwerkingsverbanden (+ € 161.000,-) 
De verhoging van de baten samenwerkingsverbanden betreft een verhoging van de structurele 

bijdrage met  € 93.000,- (in de begroting is voorzichtig geraamd) en een eenmalige uitkering van 

€ 67.000,- uit de bestemmingsreserve van het samenwerkingsverband Zuidoost 

 
Overige baten (+ € 254.000,-) 
Deze ontvangsten zijn met name gelegen in de in 2017 niet begrote ouderbijdragen voor 
excursies en werkweken (€ 141.000,-) en de opbrengst van de boekenverkoop (€ 101.000,-) als 
gevolg van de opheffing van het interne boekenfonds.  

Begroting 2017 Lauwers College

 

Begroting Realisatie Verschil

BATEN

RIJKSBIJDRAGEN 11.627.891€        11.869.243€             241.352€             

 

SAMENWERKINGVERBANDEN 289.019€             449.795€                  160.776€             

 

OVERIGE BATEN 275.484€             529.107€                  253.623€             

 

TOTAAL BATEN 12.192.395€        12.848.145€             655.751€             

 

LASTEN  

 

PERSONELE LASTEN 10.078.137€        10.685.455€             607.318€             

 

AFSCHRIJVINGEN 310.559€             349.260€                  38.701€               

 

HUISVESTINGSLASTEN 723.585€             707.590€                  -15.995€             

 

BEHEER EN ORGANISATIE 583.345€             813.170€                  229.825€             

 

ONDERWIJS MATERIEEL 691.835€             971.566€                  279.731€             

 

TOTAAL LASTEN 12.387.460€        13.527.041€             1.139.580€          

 

Resultaat -195.066€            -678.896€                 -483.830€           
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TOELICHTING LASTEN (+ € 1.139.580,-) 

Personeel (+ € 607.000,-) 
De salarislasten zijn met € 237.000,- gestegen omdat de kosten van de eenmalige uitkering, de 
verhoogde pensioenpremies en sociale lasten niet begroot waren.  
 
De personele voorzieningen zijn verhoogd met € 170.000,-. Aan de voorziening Leeftijdsbewust 
Personeelsbeleid is een extra bedrag van toegevoegd omdat het bedrag per gereserveerd uur te 
laag was. In 2018 worden deze tegoeden bevroren op loonpeil 2018. Daarnaast is de voorziening 
WW-kosten verhoogd.   
 
De inhuur extern personeel is €  139.000,-  hoger dan begroot. De meerkosten zijn ingezet voor 
de kosten van moeilijk in te vullen vacatures , voor de vervangingskosten van langdurig zieken en 
voor de invulling van vertrekkend personeel. 

 

De kosten deskundigheidsbevordering zijn ca. € 61.000,- hoger dan begroot. Een groot deel 
hiervan zijn de trainingen voor Gepersonaliseerd Onderwijs. Deze kosten zijn later aan de 
begroting toegevoegd en zijn met instemming van SWV Zuidoost gedekt uit de in 2017 ontvangen 
eenmalige zorgmiddelen. De overige meerkosten zijn ingezet voor cursussen stafbureau en 
opleidingen in het kader van hrm-ontwikkeling, lesbezoek en sectorvorming vmbo. 
 
Afschrijvingskosten (+ € 38.700,-) 
Deze toename is het gevolg van de verbouwingen in 2016 die voortvloeien uit het project 
Juniorgebouw. Van dit bedrag wordt € 18.500,- gedekt uit de bestemmingsreserve Juniorgebouw 
en € 10.000,-  uit lagere energiekosten als gevolg van de plaatsing van zonnepanelen. 
 
Huisvestingskosten (- € 16.000,-) 
De meevaller is het gevolg van lagere energie- en onderhoudskosten. 
 
Beheer en organisatie (+ € 230.000,-) 
Deze meerkosten zijn ingezet voor de verschillende innovaties en ontwikkelingen van het 
Lauwers College. Deze zaken waren niet in de begroting van 2017 opgenomen. 

 De uitvoering van de risicoscan, het onderzoek ondersteuningsorganisatie en voor de 

versterking van het strategisch management  € 69.000,- 

 Bijdrage accountant aan jaarrekeningtraject 2016 € 31.000,- 

 Kosten voor bijeenkomsten Identiteit en leiderschap € 27.000,- 

 Extra kosten voor PR-Marketing en communicatie (GO!) € 15.000,- 

 Integratietraject Campus Kollum € 17.000,-  

 Netwerkkosten voor Singelland; laatste jaar € 18.000,- 

 Balanscorrectie voortgekomen uit de overdracht in 2016 van het voormalige 

administratiekantoor  naar het Lauwers College € 40.000,- 

 Rentebaten € 13.000,- 

 
Materiele kosten onderwijs (+ € 280.000,-) 
De redenen voor de meerkosten zijn: 

 De niet begrote kosten van excursies en werkweken € 127.000,- 
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 De hogere kosten voor leerboeken € 89.000,-.  In de kostenanalyse is vastgesteld dat ca. 

€ 25.000,- van deze kosten te herleiden zijn op een onvolledige begroting. Daarnaast is 

de sectorvorming vmbo een oorzaak van de kostenoverschrijding. 

 Meerkosten cultuurweek en zorgcoördinaat € 20.000,- 

 De niet begrote kosten schoolfonds € 44.000,- 

 

Overzicht kasstromen 
 

 

De negatieve kasstroom van het Lauwers College is t.o.v. 2016 significant afgenomen. Voor de 
operationele activiteiten met  73% en voor de investeringsactiviteiten met 64%. 

 

 

Continuiteitsparagraaf 
 
Ontwikkeling kengetallen 

2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -692.041 -1.257.069

Aanpassingen voor:

-afschrijvingen 349.260 408.696

-mutaties voorzieningen 137.427 372.048

486.687 780.744

Veranderingen in vlottende middelen

 - vorderingen -94.415 -159.060

 - kortlopende schulden 18.396 -395.296

 - mutatie overlopende rente

-76.019 -554.356

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -281.373 -1.030.681

Ontvangen interest 13.145 29.427

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -268.228 -1.001.254

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -451.611 -1.122.469

(Des)investeringen financiële vaste activa 0 133.685

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -451.611 -988.784

Mutatie geldmiddelen -719.839 -1.990.038

Beginstand geldmiddelen 5.735.556 7.725.593

Mutatie geldmiddelen -719.839 -1.990.038

Eindstand geldmiddelen 5.015.718 5.735.555
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De verhouding OOP/OP is gewijzigd. In de vorige cijfers is te weinig formatie toegerekend aan het primaire proces. 

 

Meerjarenbegroting  

 

Dit is de meerjarenbegroting met inbegrip van de doorgerekende bezuinigingsscenario’s van mei 
2017.  In dit bestuursverslag is vermeld dat een aantal scenario’s is uitgewerkt en andere 
scenario’s niet. De school begroot inmiddels ook met betere leerlingenprognoses. De 
meerjarenbegroting 2019-2022 bevindt zich in de besluitvormingsfase Bestuurder – Raad van 
Toezicht. 

De leerlingenkrimp heeft zich het afgelopen jaar aangediend. In de meerjarenbegroting 2018-
2021 was de meest negatieve prognose opgenomen.  

De daling van de rijksbijdragen dientengevolge is niet alleen op te vangen door een proportionele 
daling van het onderwijzend personeel. De vaste kosten van de school belemmeren een snelle 
aanpassing op de afnemende bekostiging. Inmiddels is geinvesteerd in de herinrichting van het 
onderwijs. Het gepersonaliseerd biedt de school de mogelijk zowel het onderwijsprofiel als de 
efficiency te verbeteren. In 18/19 wordt dit op twee locaties ingevoerd.  

In de zomer van 2017 is een meerjarig formatieplan opgesteld. Hierin is de leerlingenprognose 
uitgewerkt naar de vraag naar lessen en de gevolgen voor de formatiecapaciteit. Op basis van dit 
meerjarig overzicht kan gestuurd worden op de vakken waarvoor zich een overcapaciteit 
aandient. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal leerlingen per 1 oktober 1.545 1.490 1.400 1.312 1.255 1.243

Personele bezetting per 31 december

Bestuur / management (fte) 9,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00

Personeel primair proces (fte) 98,00 103,00 101,00 98,00 95,00 92,00

Ondersteunend personeel (fte) 38,00 29,00 28,00 27,00 26,00 26,00

Totale personele bezetting (fte) 145,00 140,00 137,00 133,00 128,00 125,00

Leerlingen / Totaal personeel 10,66 10,64 10,22 9,86 9,80 9,94

Leerlingen / Onderwijzend personeel 15,77 14,47 13,86 13,39 13,21 13,51

2017 2018 2019 2020 2021

Baten

Rijksbijdragen OCW 11.593.233€     11.107.824€  10.550.827€        9.888.338€          9.459.639€          

Overige baten 600.503€          453.578€        442.567€              439.792€              444.049€              

Totaal baten 12.193.737€     11.561.401€  10.993.394€        10.328.129€        9.903.689€          

Lasten

Personeelslasten 10.082.637€     9.495.607€    8.890.608€          8.208.414€          7.887.860€          

Afschrijvingen 310.559€          266.344€        291.960€              291.340€              308.852€              

Huisvestingslasten 723.585€          723.585€        710.252€              700.252€              700.252€              

Beheer 583.345€          538.345€        538.345€              538.345€              538.345€              

Onderwijs materieel 691.835€          660.041€        626.905€              587.500€              561.976€              

Totaal lasten 12.391.960€     11.683.922€  11.058.069€        10.325.850€        9.997.285€          

Resultaat -198.224€         -122.521€      -64.676€               2.279€                  -93.596€               
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Om de gevolgen van de leerlingenkrimp op te vangen is een mobiliteitsplan voor 2018 en 2019 
opgesteld. Het plan faciliteert de docenten om hun positie op de arbeidsmarkt te beoordelen en 
te verbeteren. Ook is een zgn generatiepact toegevoegd. Het doel van het mobiliteitsplan is om 
de formatie in de vakken met overformatie terug te brengen met 5 fte. 
De overige afname van de personele bezetting wordt verwacht op basis van de onderwijskundige 
vernieuwingen waar de locaties invulling aan geven vanaf schooljaaar 2018/19. 

De kosten die voortvloeien uit het mobiliteitsplan 2018/19 komen t.l.v. de exploitatiebegroting. 
Ook het effect van het mobiliteitsplan op de lagere salariskosten valt binnen de 
exploitatiebegroting. Een eventueel nadelig saldo wordt meegenomen in het bedrijfsresultaat. 
 
Ontwikkeling Eigen vermogen 

 
 
De publieke reserves worden vanaf 2018 aangewend voor de bedrijfsvoeringskosten van de 
school.  Voor de nieuwbouw Jr College en de Campus lopen al concrete verplichtingen. De 
revitalisering van de locatie Buitenpost en de upgrading van het ICT netwerk vragen ook om extra 
middelen. De reserves Onderhoud en ICT  voorzien daarin. 
 
Voor de personele verplichtingen jegens (ex-) medewerkers zijn voorzieningen van voldoende 
omvang opgebouwd.  
 
De private reserves worden ingezet voor versterking van de strategische en bestuurlijke 
organisatie en voor de digitale faciliteiten die gepaard gaan met de onderwijskundige 
vernieuwingen. 
 
Het totaalbeeld van het eigen vermogen biedt de school voldoende basis om weerstand te 
bieden aan de financiele gevolgen van haar risico’s. Zie ook de continuiteitsparagraaf.  
 
 

Investeringsbeleid  
 
ICT 

Saldo per

31-12-2017 2018 2019 2020 2021 2022

Algemene reserve 4.713.028€         5.038.805€     4.989.630€     4.989.630€     4.919.322€     4.914.202€     

 

Bestemmingsrserves (publiek)  

Personeel 34.471€               -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 

Nieuwbouw Junior College 370.368€            333.368€         314.868€        296.368€        277.868€        259.368€        

Inrichting Campus Kollum 900.000€            801.650€         787.150€        758.150€        729.150€        700.150€        

ICT 450.000€            450.000€         450.000€        450.000€        450.000€        450.000€        

Onderhoud 413.535€            413.535€         413.535€        413.535€        413.535€        413.535€        

2.168.374€         1.998.553€     1.965.553€     1.918.053€     1.870.553€     1.823.053€     

Bestemmingsreserve (privaat)  

Verenigingskapitaal 152.615€            127.615€         107.615€        87.615€           87.615€           87.615€           

Boekenfonds 252.918€            169.055€         148.089€        148.089€        148.089€        148.089€        

405.533€            296.670€         255.704€        235.704€        235.704€        235.704€        

 

Totaal eigen vermogen 7.286.935€         7.334.028€     7.210.887€     7.143.387€     7.025.579€     6.972.959€     
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In de back-end van onze IT-huishouding is in 2017 fors geïnvesteerd. Het WIFI-netwerk is 
vernieuwd, het serverbestand is vernieuwd en opgeschaald en de internetverbindingen zijn 
met extra bandbreedte en beveiliging opnieuw gecontracteerd. Hiermee kunnen we de 
toename van het verkeer faciliteren, het beheer garanderen en hebben we de flexibiliteit 
ingebouwd de groeiende digitalisering de komende jaren mogelijk te maken. In deze 
vernieuwingen is ook de verhuizing naar de Campus Kollum financieel en technisch 
inbegrepen.  
 
De front-end middelen volgen de onderwijsvernieuwingen. De chromebooks voor Kollum 
sluiten goed aan bij de wensen om meer leerplekonafhankelijk (Campus) onderwijs te 
verzorgen. Voor de invoering van gepersonaliseerd onderwijs in Kollum en Grijpskerk zal 
een definitieve device-keus gemaakt worden. De ouders zullen worden gevraagd oom een 
eigen bijdrage in de kosten. 
 
Huisvesting  
De bouwkosten Campus Kollum zijn onder gemeentegarantie gefinancierd door de Stichting 
Campus Kollum. Voor de inrichting van het nieuwe gebouw en de begeleiding daarbij heeft 
de school budget gereserveerd van € 0,9 mln. 
 
Eind 2017 is gestart met een nieuwe ARBO-scan. We verwachten op een aantal terreinen 
verbeterslagen te moeten maken. Voor een financieel overzicht wachten we de inventarisatie 
af.  
Voor het groot onderhoud van Kollum zijn geen middelen begroot. Eventuele tegenvallers 
komen t.l.v. de algemene reserve van de school. 
 
In 2017 is de geschiktheid van de huisvesting Buitenpost beoordeeld. Plannen voor 
aanpassingen ten behoeve van meer flexibel gebruik van de ruimten worden uitgewerkt. In 
2018 wordt de vernieuwing de praktijklokalen BIO en NASK al opgepakt omdat dit vanuit de 
ARBO-regels noodzakelijk is. Hier is een investering van € 0,2 mln. mee gemoeid. 
 

Treasurybeleid 
In 2017 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. De 

middelen die niet direct nodig zijn voor de bedrijfsvoering staan op een depositorekening; 

deze zijn zonder voorwaarden direct beschikbaar indien nodig. Het beleid past daarmee 

binnen de Regeling beleggen en lenen en derivaten van OCW.  
  

Risicomanagement 
Het Lauwers College heeft in het najaar 2017 een hernieuwd risicomanagementtraject doorlopen. 
De volgende zaken waren aanleiding voor deze nieuwe aanpak: 

 Het instrument voor het analyseren van risico’s was beperkt. De focus lag voornamelijk op 
financiële risico’s;  

 De risicoscan werd niet integraal benaderd, maar per onderwerp (onderwijs, financiën, 
organisatie, etc.); 

 De samenvatting van de risicoanalyse kwam niet verder dan constateringen. Er werden in 
de uitwerking geen beheersmaatregelen geformuleerd; 

 Vanuit de samenvatting van de risicoanalyse vindt geen doorvertaling plaats naar de inzet 
van financiële middelen ter voorkoming van risico’s.  
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Op basis van deze constateringen is er gekozen voor een hernieuwd traject voor 
risicomanagement. 

In het hernieuwde traject is gebruik gemaakt van een nieuwe, door Edunamics ontwikkelde, 
risicoscan. Medewerkers konden deze scan invullen door bij de geformuleerde risico’s de 
ingeschatte kans en impact aan te vinken. Bij kans en impact hadden medewerkers de keuze uit de 
opties ‘laag’, ‘gemiddeld’ of ‘hoog’.  Na invulling van de scans is in het vervolg meer de nadruk 
gelegd op het onderlinge gesprek over risico’s en beheersmaatregelen tussen bestuur, directeuren 
en Raad van Toezicht.  

Vanuit deze focus zijn er 31 unieke bruto risico’s geïdentificeerd, die de doelstellingen van Lauwers 
College kunnen bedreigen: 

 6 risico’s binnen het domein Onderwijs;  

 6 risico’s binnen het domein Personeel;  

 6 risico’s binnen het domein Financieel;  

 3 risico’s binnen het domein Huisvesting & ICT; 

 5 risico’s binnen het domein Bestuur & Organisatie; 

 5 risico’s binnen het domein Communicatie. 

 

Voor de 31 unieke bruto risico’s is gekeken naar bestaande en nieuwe beheersmaatregelen om zo 
het netto risicoprofiel in beeld te krijgen. Voor 26 van de 31 risico’s, zijn er binnen het Lauwers 
College reeds een of meerdere beheersmaatregelen geformuleerd en ingezet. Voor de overige vijf 
risico’s zijn nieuwe beheersmaatregelen toegevoegd. Voor deze beheersmaatregelen een 
financiële vertaling gemaakt. Om ervoor te zorgen dat deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd 
is een inschatting gemaakt van de te maken kosten om de beheersmaatregel(en) te treffen. 
Wanneer de financiële ruimte is gealloceerd, kunnen de maatregelen worden uitgevoerd. Om de 
beheersmaatregelen uit te voeren is er een totaal aan voorzieningen van €385.000,- opgenomen 
in de begroting van 2018. 

Weerstandsvermogen 
Het verloop van het eigen vermogen van het Lauwers College is hieronder weergegeven. Dit is op 
basis van de meerjarenbegroting 2018-2020 bij ongewijzigd beleid. We spreken van een netto 
weerstandsvermogen waarbij de vervangingswaarde van de activa afgetrokken is van het eigen 
vermogen. (netto weerstandsvermogen = eigen vermogen -/- materiële activa / totale baten). 
Wanneer dit weerstandsvermogen tussen de 10% en 40% van de jaarlijkse omzet is, biedt dit een 
stevige uitgangspositie voor het Lauwers College.  

Het onderstaand overzicht ontstaat wanneer geen van de bezuinigingsscenario’s uit de begroting 
2018 gerealiseerd wordt. 
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Het huidige eigen vermogen van het Lauwers College is op dit moment ruim voldoende om aan 
de ene kant te investeren in de onderwijsvernieuwing voor nog beter onderwijs maar aan de 
andere kant ook voldoende om de gevolgen van de krimp op te kunnen vangen. 

Met de beheersmaatregelen kunnen de belangrijkste risico’s voor het Lauwers College worden 
voorkomen, vermeden of bestreden. Hiervoor is een in 2018 een extra financiële impuls nodig 
van € 385.000 welke kan worden gedekt uit het eigen vermogen van het Lauwers College. 

 

11. Verslag RvT 

Het Lauwers College is in 2008 van een vereniging overgegaan in een stichting, de ‘Stichting 
Lauwers College’. De dagelijkse leiding is vanaf dat moment in handen van een éénhoofdig 
College van Bestuur, kortweg de bestuurder.  

De Raad van Toezicht (RvT) kent, conform de code good governance, 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 raad houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en adviseert hem ten aan zien van de 
ontwikkeling en continuiteit van de Stichting en de daarmee verbonden onderwijsinstellingen. De 
raad ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen van de bestuurder en de wijze 
waarop de Governance code voor het voortgezet onderwijs daarbij invulling krijgt. De raad laat 
zich adviseren door de aangestelde accountant in het bijzonder waar het gaat om de rechtmatige 
verwerving en rechtmatige en doelmatige bestemming van de financiele middelen van de 
Stichting. 

De RvT kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke 
achtergronden (bestuurlijk, onderwijskundig en financieel) waarborgt.  

De RvT kwam in het verslagjaar 2017 zes keer in formele vergadering bijeen. Ook is in 2017 
gestart met het organiseren van thematische bijeenkomsten. Zo is samen met het directieteam 
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een studiemiddag gewijd aan het thema risicoanalyse en is de RvT  uitgebreid voorgelicht over 
nieuwe vormen van onderwijs, gebaseerd op het concept van de Zweedse Kunskapsskolan.  

Daarnaast onderhoudt de voorzitter van de RvT, vanuit haar klankbord- en werkgeversrol, 
regelmatig ook informeel contact met de bestuurder.   

Ook met de MR van het Lauwers College is conform de code good governance een tweetal keren 
in een open en respectvolle sfeer vergaderd. Aan de uitdrukkelijke wens van de RvT om naast 
ouders en docenten ook leerlingen te laten participeren in de MR is in het verslagjaar gevolg 
gegeven.    

De Raad van Toezicht was in het verslagjaar als volgt samengesteld:  

de heer K. ten Cate, voorzitter; 

de heer J.F. Deinum, plv. voorzitter en portefeuille onderwijskwaliteit; 

mevr. A.G.M. van der Schaaf, voorzitter remuneratiecommissie (per 1.1.2017); 

de heer K.P. Groenveld, portefeuille financiën en auditcommissie (per 1.1.2017); 

de heer W. van der Wal, portefeuille financiën en audit commissie. 

Zoals vermeld in het jaarverslag 2016 is aan een trainee, mevr. W. Geertsma, de kans geboden 

ervaring op te doen als (niet-stemgerechtigd) lid van de Raad. Vooruitlopend op de binnenkort te 

houden evaluatie lijkt dit experiment voor herhaling vatbaar.  

De RvT heeft in 2017 een vergoedingsregeling vastgesteld en ingevoerd die recht doet aan de 

professionalisering van de toezichthoudersfunctie. 

NB Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvT is te vinden op de 

website van het Lauwers College.  

Speerpunten 

Het belangrijkste speerpunt in 2017 waren de zorgen over en de voorbereiding op de 

geografische krimp en als gevolg daarvan de afname van het aantal leerlingen. In financieel 

opzicht (meerjarenbegroting) betekent dat het maken van scherpe keuzes op basis van 

meerjarige, zo realistisch mogelijke scenario’s. Door de RvT en met name de auditcommissie is 

dit proces nauwlettend gevolgd.  

De RvT juicht het toe dat er onderwijskundig nieuwe initiatieven zijn ontstaan om het Lauwers 

College ook in de nabije toekomst voor leerlingen aantrekkelijk te houden en tegelijkertijd de 

organisatievorm zo vorm te geven dat optimaal het hoofd kan worden geboden aan de te 

verwachten krimp. Ook is de RvT verheugd dat ouders, leerlingen en onderwijspersoneel met 

enthousiasme het Gepersonaliseerd Onderwijs hebben ontvangen én (in Grijpskerk en Kollum) 

verder concreet vorm en inhoud wensen te geven. De plannen voor de locatie Buitenpost zijn 

nog wat minder ver uitgewerkt, maar bieden in beginsel (ook) een veelbelovend perspectief.   

Dat ook in personeel opzicht de gevolgen van de krimp niet kunnen uitblijven is door de 

bestuurder en zijn directieteam tijdig onderkend. Met de vakbonden is in het verslagjaar een 

zodanig constructief overleg gevoerd dat er een basis is gelegd voor de verdere ontwikkeling van 

een mobiliteitsplan om tijdig de personele consequenties voor zowel de organisatie als de 

individuele medewerkers zo soepel mogelijk te kunnen opvangen.  

Zoals in het verslag van 2016 al is opgemerkt zijn er ook initiatieven ontwikkeld om de 

samenwerking met andere onderwijsinstellingen te onderzoeken. Concreet is in het verslagjaar 
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de bestuurlijke samenwerking met het Dockinga College (Dokkum en omgeving) onderzocht. De 

Raad van Toezicht ondersteunt deze toenadering en is daar ook zelf nadrukkelijk bij betrokken.  

Veel aandacht ging ook in 2017 nog uit naar de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw in Kollum. 

Ondanks dat er ook bij de RvT nog enkele vragen op bestuurlijk en financieel gebied resteren kan 

met vreugde geconstateerd worden dat de voorbereidingen voor de bouw van de Campus 

Kollum inmiddels zijn begonnen, zodat met ingang van het schooljaar 2019 eindelijk, zij het met 

weemoed, afscheid genomen kan worden van de huidige locatie, die al jaren niet meer aan de 

eisen van deze tijd voldoet.    

Het interne toezicht. 

Intern heeft de RvT zich in het verslagjaar beijverd om het toezichtkader te vernieuwen en waar 

nodig aan te passen aan de eisen van good governance. Zo is er een reglement voor de 

remuneratiecommissie en een protocol voor locatie-bezoeken - waarmee in 2018 een start is 

gemaakt - geschreven en heeft ook de beoordelings- en functioneringscyclus meer structuur 

gekregen. Overigens niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor de leden van de Raad zelf.  

In 2016 waren al aanzetten zichtbaar om ook de interne bedrijfsvoeringcyclus te verbeteren. Met 

genoegen en respect constateert de RvT dat dit proces in het verslagjaar verder vorm, maar 

vooral ook inhoud heeft gekregen. Door middel van trimester-rapportages, gebaseerd op het 

schooljaarplan en daarbinnen de specifieke speerpunten van de RvT, wordt de plan-do-check-act 

cirkel cyclisch doorlopen. Met het oog op een goede informatiepositie, met name waar het gaat 

om de “toekomstige bestendigheid” van het Lauwers College, vormen de trimesterrapportages 

een onmisbaar en steeds belangrijker wordend instrument. Ook zorgt de ontwikkeling van een 

jaaragenda, waarin alle voor de RvT van belang zijnde thema’s, de formeel-juridische maar ook 

de thematische, alsmede alle formele overlegmomenten met zowel de bestuurder als met de MR 

zijn geprogrammeerd, voor meer structuur in de toezichtrol van de RvT. 

De RvT is in 2017 door de bestuurder drie maal gerapporteerd over de voortgang van de 

jaardoelen, de RvT heeft ingestemd met de meerjarenbegroting 2018-2021 en de cijfers voor de 

jaarrekening 2017 en het bestuursverslag goedgekeurd. 

De RvT heeft geen zaken aangetroffen die duiden op (potentieel) tegenstrijdig belang. 

De RvT wil ook zelf graag een lerende en dus een zichzelf ontwikkelende organisatie zijn. Daartoe 

zal ook in de toekomst naast thematische bijeenkomsten, locatiebezoeken en andere 

contactmomenten, aandacht worden besteed aan training en bijscholing.   

Vooruitblik.  

Het wordt een spannend jaar voor het Lauwers College. De locaties Kollum en Grijpskerk gaan 

vanaf het schooljaar 2018-2019 Gepersonaliseerd Leren invoeren en ook de locatie Buitenpost 

zal toewerken naar een nieuwe onderwijskundige vorm. Dat is nodig om het onderwijs op een 

nieuwe, voor de leerlingen meer aansprekende, leest te schoeien en daarmee hopelijk ook de 

toekomstige geografische krimp het hoofd te kunnen bieden. De RvT is zoals eerder opgemerkt 

ingenomen met het elan waarmee medewerkers zich hiervoor willen inzetten en de moed om 

vertrouwde lesmethoden ter discussie te stellen.  

De zoektocht naar effectieve bestuurlijke samenwerking die in 2017 is gestart door gesprekken 

aan te gaan met het bestuur en de RvT van het Dockinga College zal in 2018 worden voortgezet 
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(en met in ieder geval de CSG Liudger worden uitgebreid).  

 

Namens de Raad van Toezicht, 

De voorzitter, 

K. ten Cate. 

 

12. Verslag MR  

 

Op verzoek van de directeur-bestuurder, dhr. G. Janze, betreft dit jaarverslag van de (P)MR het 

kalenderjaar 2017, dit in tegenstelling tot voorheen, toen het jaarverslag een schooljaar betrof. 

In dit kalenderjaar is per september de structuur van de (P)MR veranderd, zoals in de paragraaf 

hieronder te lezen is. Vanwege deze veranderde structuur is er voor gekozen om bij de opmaak 

van dit jaarverslag ook te werken middels deze structuur. 

 
Informatie (P)MR 

Met ingang van het schooljaar, 2017-2018, is zowel de structuur van de (P)MR vergaderingen, als 

de rolverdeling van de (P)MR-leden gewijzigd.  

Met deze nieuwe manier van werken wordt beoogd om efficiënter en transparanter te werken 

en om ook de achterban, dus alle collegae, beter te kunnen informeren en te betrekken bij zaken 

die voor een ieder van belang zijn. 

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

Elke groep heeft zijn eigen voorzitter en notulist. De drie voorzitters (waaronder de secretaris) 

zullen samen het DB vormen. In de plenaire MR vergaderingen worden momenten gepland 

waarin deze drie groepen zich opsplitsen.  

Vergaderdata PMR Vergaderdata MR Vergaderdata DB 

16 januari 2017 6 februari 2017 30 januari 2017 

13 februari 2017 27 februari 2017 (met RvT) 16 februari 2017 

3 april 2017 20 maart 2017 9 maart 2017 

15 mei 2017 29 juni 2017 18 april 2017 

12 juni 2017 3 juli 2017 18 mei 2017 

18 september 2017 17 juli 2017 6 juni 2017 
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Er staan meer MR vergaderingen gepland en er zullen minder PMR zijn, 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. 

 

 

20 november 2017 11 september 2017 13 juli 2017 

 25 september 2017 4 september 2017 

 30 oktober 2017 18 september 2017 

 4 december 2017 16 oktober 2017 

Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlingengeleding 

Dhr. E. de Boer (B, OP) 

Gehele kalenderjaar 

Dhr. H. Haanstra (K) 

Gehele kalenderjaar 

Dhr. M. Alkema(K) 

Per september 2017 

Dhr. D. Fennema (G, OP) 

Afgetreden per juli 2017 

Mevr. E. Kramer (G) 

Per september 2017 

Mevr. F. de Boer (B) 

Per september 2017 

Mevr. J. v. Kammen (B, OOP) 

Gehele kalenderjaar 

Mevr. A. Leistra (B) 

Afgetreden per juli 2017 

Dhr. J. A. Gutman (B) 

Per september 2017 

Dhr. K. Merkus (G, OP)  

Per september 2017 

Dhr. H. de Vries (B) 

Gehele kalenderjaar 

Mevr. W. de Jonge (B) 

Per september 2017 

Dhr. B. van Overveld (B, OP) 

Gehele schooljaar (tijdelijk 

afwezig) 

Dhr. H. Hollander (B) 

Per september 2017 

Dhr. G. Krol 

Per september 2017 

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

Gehele kalenderjaar 

  

Mevr. M. Steensma (K, OP) 

Gehele kalenderjaar 
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Samenstelling (P)MR:  
Het dagelijks bestuur (DB)van de (P)MR is verheugd over het feit dat de MR versterkt is met 5 

leden van de leerlingengeleding. 

Spijtig is, dat het niet gelukt is om de docentengeleding te versterken met een lid voor de locatie 

Grijpskerk en/of Buitenpost. Het DB vermoedt dat dit ligt aan het feit dat de verhouding tussen 

de MR en de directeur-bestuurder niet goed was. Dit is ook de reden dat er eind vorig schooljaar 

voor gekozen is om de hulp in te roepen van Kees Parent, een consultant op het gebied van 

mediation en coaching. In de afgelopen periode is er een duidelijke, positieve verandering 

waarneembaar in de samenwerking tussen de directeur-bestuurder en de MR. 
 
 

Indeling leden (P)MR in de nieuwe structuur per augustus 2017: 
 

Expertisegroep Onderwijs 

Voorzitter Notulist (P)MR- leden 

Dhr. H. de Vries  Mevr. D. van der Slijk  Dhr. B. van Overveld 

  Dhr. H. Haanstra 

  Mevr. E. Kramer 

  Mevr. F. de Boer 

  Mevr. W. de Jonge 

  Dhr. M. Alkema 

 
Expertisegroep Financiën 

Voorzitter Notulist (P)MR- leden 

Dhr. G. Tees  Dhr. R. Wassens  Dhr. H. de Vries 

  Dhr. H. Hollander 

  Dhr. J. A. Gutman 

  Dhr. G. Krol 

 
Expertisegroep Personeel/zorg 

Voorzitter Notulist (P)MR- leden 

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

  Dhr. K. Merkus 

 

Dhr. G. Tees (B, OP) 

Gehele kalenderjaar 

  

Mevr. E. Vos (B, OP) 

Afgetreden per juli 2017 

  

Dhr. H. de Vries (K, OP) 

Gehele kalenderjaar 

  

Dhr. R. Wassens (G, OP) 

Gehele kalenderjaar 
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Het dagelijks bestuur (DB) van de (P)MR wordt gevormd door: 
Mevr. M. Steensma, voorzitter expertisegroep onderwijs/zorg en secretaris 
Dhr. G. Tees, voorzitter expertisegroep financiën 
Dhr. H. De Vries, voorzitter expertisegroep onderwijs en technisch voorzitter 
 

Contact met de Raad van Toezicht 

In de vergadering met de Raad van Toezicht (RvT) is o.a. gesproken over de leerlingenparticipatie. 

Ook de verhouding tussen directeur-bestuurder en MR is besproken.  

Het advies over de meerjarenbegroting 2017-2020 is rechtstreeks aan de RvT gestuurd. De MR 

heeft te kennen gekregen dat dit niet conform de regels van good governance is, echter dit is op 

verzoek van de RvT gebeurd. 

De MR mag om tussentijds overleg met de toezichthouder vragen, maar het moet duidelijk zijn 

dat dit slechts in zeer bijzondere gevallen zal gebeuren. Een structureel jaarlijks overleg over de 

algemene gang van zaken is in de regel voldoende. Of daar ook een vertegenwoordiger van de 

dagelijkse leiding bij aanwezig is, bepalen de MR en de toezichthouder samen. De jaarlijkse 

bespreking kan onderwerpen behandelen als de hoofdlijnen van het beleid, de financiële stand 

van zaken, het functioneren van de medezeggenschap en het functioneren alsmede de beloning 

van de leden van het schoolbestuur.  

Onderwijs 
 

Campus Kollum 

De bouw van Campus Kollum is vertraagd. De gemeente is te voorbarig geweest m.b.t. het 

bestemmingsplan. Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de bouw i.v.m. de 

veranderende verkeerssituatie.  Er volgt een nieuw bestemmingsplan. De prijs wordt 

opgedreven. De bouw wordt duurder. Er was een vast budget voor het bouwen van de Campus. 

Nu de prijs stijgt, is er minder mogelijk met dit bedrag. De renteontwikkeling is niet gunstig. De 

gemeente wil de lening afsluiten en binnen een jaar beginnen met de bouw. 

Het Lauwers College Kollum zal gaan ‘samenleven’ met het Piter Jelles in de Campus Kollum. Er 

zal een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden. De teams van beide scholen zijn 

meerdere malen met elkaar in contact geweest, zij worden ondersteund door Bureau 

Noorderlingen. 

De kernwaarden ‘vertrouwen’, ‘waardering’, ‘respect’ en ‘plezier’ zijn de waarden die door de 

meeste collegae van beide teams als belangrijk worden ervaren. 
De vervolgstap zal zijn het ontwikkelen van een visie, zodat het pedagogisch handelen binnen de 

Campus Kollum gelijk is. Opvallend is dat de teams van beide scholen opmerken dat er niet heel 

veel verschillen tussen de locaties zijn. 

In de Campus Kollum zal het gepersonaliseerd leren een rol gaan spelen. Er wordt gekeken naar 

een model dat het beste aansluit bij het Lauwers College. 

De samenwerking tussen het vmbo en mbo zal een grote rol gaan spelen. 

Er zal rekening gehouden moeten worden met de mogelijkheid tot samenwerken met andere 

locaties/scholen om de krimp die voor de deur staat op te vangen. 

 

Gepersonaliseerd leren  
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Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) wordt niet alleen ingevoerd in het kader van bezuinigingen, 

maar vooral om het onderwijs aantrekkelijker te maken.  

Gepersonaliseerd onderwijs is het op elkaar afstemmen van de leeromgeving, het curriculum, de 

didactiek en pedagogiek om tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeften en ambities 

van leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij sturen de leerlingen het eigen leerproces 

aan door het maken van eigen keuzes met betrekking tot het leren; de docent heeft een 

coachende rol ter ondersteuning van de leerling. Gepersonaliseerd leren sluit goed aan bij het 

passend onderwijs. 

De locaties Kollum en Grijpskerk hebben beide goede resultaten, maar de onderwijsinspectie is 

van mening dat er meer recht gedaan moet worden aan de verschillen tussen leerlingen. Door 

het invoeren van gepersonaliseerd onderwijs kan er maatwerk worden aangeboden. 

De visie op GO sluit mooi aan bij de visie van het Lauwers College, zoals verwoord in het 

schoolplan.  

Elk kind is uniek en heeft behoefte aan maatwerk, elk kind heeft recht op uitdaging, elk kind 

heeft recht om zijn eigen talenten, zijn eigen grenzen en daarmee zichzelf te ontwikkelen. 

De leerling leert bij elk vak in eigen tempo en op eigen niveau. Vakken waar de leerling goed in is, 

kan de leerling op een hoger niveau volgen. Op deze manier kan er meer uitdaging geboden 

worden en wordt de leerling dus meer gestimuleerd om te leren. 

Voor de vakken waar de leerling moeite mee heeft, kan de leerling extra tijd en begeleiding 

krijgen. 

Docenten moeten wel goed geschoold worden in het op de juiste manier coachen van leerlingen. 

Ook zal er ontwikkeltijd voor docenten nodig zijn om het gepersonaliseerd onderwijs goed 

gestalte te kunnen geven. Eventueel zal er een oplossing moeten komen als een docent zich niet 

kan vinden in deze vorm van onderwijs. Verandering van locatie kan in dit geval een oplossing 

zijn. 

De leden van de MR willen benadrukken dat dit alles consequenties heeft voor de huidige TVD-

regeling. Er is al een werkgroep samengesteld, onder leiding van dhr. Holvast, om de TVD onder 

de loep te nemen en aan te passen. Voor de wijziging van de huidige TVD-regelgeving is, naast de 

instemming van de MR, ook de instemming van minimaal tweederde van het personeel vereist.  

De leden van de MR geven het advies om te onderzoeken of er voldoende draagkracht is voor het 

invoeren van KED op de locatie Grijpskerk. 

De leden van de MR stemmen slechts in met de verandering van de onderwijskundige 

doelstellingen van de school, met dien verstande dat er wordt overgaan van docent gestuurd 

onderwijs naar gepersonaliseerd onderwijs in Kollum en in Grijpskerk. Alle inhoudelijke aspecten 

van het GO zullen afzonderlijk ter instemming aan de leden van de (P)MR worden voorgelegd. 

 

Aantrekkelijker onderwijs op de locatie Buitenpost 

Er is een stuurgroep gevormd om te onderzoeken hoe het onderwijs op de locatie Buitenpost 

aantrekkelijker gemaakt kan worden. Later kan worden onderzocht welke aanpassingen er 

eventueel nodig zijn in het gebouw. 

Wijziging profielen bovenbouw vwo 

Het aantal leerlingen in de bovenbouw van het vwo is de laatste jaren flink afgenomen. Om op 
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deze trend in te kunnen spelen, is er binnen de locatie Buitenpost gekozen om voor het 

schooljaar 2017-2018 de oplossing te zoeken in het flexibeler organiseren van de organisatie en 

in een andere roosteraanpak. 

Deze aanpassingen moeten zich uiteindelijk vertalen in het behoud, dan wel in de groei van het 

aantal (vwo) leerlingen. Er wordt 1 kunstvak, kunst òf muziek, als keuzevak in de bovenbouw 

aangeboden en geschiedenis kan niet meer gekozen worden door NG of NT leerlingen (of 

leerlingen met een combiprofiel) in het reguliere keuzeaanbod van het vrije deel. Leerlingen die 

het heel graag willen, kunnen geschiedenis nog kiezen als extra examenvak, maar dan zonder 

roostering. Het initiatief ligt bij de leerling (maatwerkplan). 

Positie ANW op het vwo 

Op 17 juni 2014 heeft de Eerste kamer ingestemd met het afschaffen van ANW als verplicht vak 

in het gemeenschappelijk deel van de profielen op het vwo met ingang van augustus 2017. 

Scholen kunnen er voor kiezen ANW als vak aan te blijven bieden in het vrije deel. 

Bovenstaande betekent dat het eindcijfer  voor het vak ANW niet langer deel uit maakt van het 

combinatiecijfer en dat het daardoor niet automatisch aan alle leerlingen van het vwo wordt 

aangeboden. Op het Lauwers College, locatie Buitenpost, heeft bovengenoemde wetswijziging 

niet geleid tot aanpassing van beleid en zo staat het vak nog als verplicht onderdeel voor alle 

leerlingen op het curriculum. Dit betekent echter dat het vak geen enkele officiële status heeft. 

Als deel van het combinatiecijfer telt het namelijk niet meer mee en leerlingen hebben niet 

kunnen aangeven dit vak in het vrije deel te willen kiezen. De leden van de MR zijn het eens met 

het opschorten van het vak ANW voor het schooljaar 2017-2018, maar benadrukken dat hier 

geen sprake is van het verdwijnen van dit vak en verwachten volgend jaar een voorstel, waarin 

duidelijk staat beschreven hoe dit vak in een andere vorm zal worden aangeboden. 

Wijziging benaming vmbo-tl 
De leden van de MR zien de voordelen in van een naamswijziging van vmbo-tl naar mavo. 

Een advies van de leden van de MR aan de bestuurder is om de mavo meer cachet te geven, door 

op de locatie Buitenpost deze afdeling zichtbaar te maken binnen het gebouw. Te denken valt 

aan eigen lokalen en eigen werkplekken binnen het gebouw, met als doel om leerlingen een 

betere status te geven binnen de school en deze zichtbaar te maken voor ouders. 

Overgangsnormen 
Elke school mag zelf overgangsnormen vaststellen. Deze overgangsnormen zijn onderdeel van 

het onderwijskundig beleid van de school. Deze normen kan de school bekendmaken op de 

website of in de schoolgids. De normen staan uiteraard ook in het schoolplan. Indien de 

overgangsnormen worden gewijzigd, valt dit onder wijziging van de onderwijskundige 

doelstellingen van de school. 
De gedane wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op dit schooljaar, onder voorbehoud van 

nadere uitwerking van de wet. Het indienen van deze voorstellen is later dan gebruikelijk, maar 

hebben geen nadelige gevolgen voor de leerlingen en zijn in de teams besproken. 
De leden van de MR stemmen in met de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van 

de school, met dien verstande dat het  huidige reglement van toelating en bevordering wordt 

aangepast, evenals de overgangsnormen van klas 3 naar klas 4.  

 

Schoolgids 2017 (oudergeleding) 

Wat opvalt is dat de leden van de MR hebben aangegeven de voordelen in te zien van de 



 

Pagina 32 van 40 

naamswijziging van tl naar mavo, maar dat in deze schoolgids de naam mavo niet terugkomt. Dit 

vinden de leden van de MR een gemiste kans en zij doen de directeur-bestuurder de aanbeveling 

om dit aan te passen. 

In deze nieuwe versie van de schoolgids staan de ouderbijdragen goed vermeld. 

De oudergeleding stemt in met de schoolgids op voorwaarde dat de laatste onjuistheden en 

spelfouten verbeterd worden.  

 

Vakantieregeling 
Jaarlijks wordt de vakantieregeling aan de MR voor het komende jaar  voorgelegd (hier betreft 

het schooljaar 2017-2018). De (vakantie)dagen voor de kerst-, mei- en zomervakantie zijn reeds 

door het ministerie van Onderwijs vastgesteld. 
De leden van de MR zijn positief over de voorgestelde data van de 10 vrije vakantiedagen voor 

leerlingen (het betreft de 10 vakantiedagen van de herfst- en de voorjaarsvakantie). 
De leden stemmen in met de voorgestelde data van de 12 roostervrije dagen. 

De leden van de PMR stemmen niet direct in met de invulling van de roostervrije dagen, omdat 

er geen correcte invulling is gegeven aan de twee organisatiedagen, 28 november en 20 maart. 

Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen over op welke manier deze twee dagen tot 

werkdrukvermindering leiden.  

 

Meerjarenbeleidsplan VO in NO-Fryslân  
BMC begeleidt het proces om de krimp in NO-Fryslân op te vangen in samenwerking met andere 

scholen. Inzichtelijk is gemaakt hoe de krimp zal doorzetten in de komende jaren. Volgens 

prognose zal er in 2028 een terugloop zijn van 25% van de leerlingen t.o.v. nu. Vooral in het vwo 

en in de basis/kaderberoepsgerichte leerweg zal deze krimp flink doorzetten.  

Met de scholen onderling is afgesproken dat elke vestiging een onderbouw afdeling zal houden. 

Er is een mogelijkheid dat er gekozen wordt voor samenwerking in bijv. de bovenbouw. De vraag 

“Hoever zal een leerling bereid zijn om te reizen voor onderwijs?” is dan wel belangrijk. 

Identiteit zal geen belemmering vormen voor samenwerking. 

Een oplossing voor het LC kan zijn om na te denken over combinaties van profielen voor havo en 

vwo, omdat het belangrijk is deze leerlingen ‘binnen’ te houden. 

Er wordt nog niet gesproken over de mavo, eerst zal er ervaring opgedaan moeten worden met 

het nieuwe eindexamenprogramma. 

Misschien valt er winst te behalen met een samenwerking met het openbaar vervoer in de regio. 

 
Convenant 

Er is een convenant tussen de acht instellingen voor het voortgezet onderwijs in Noordoost 

Friesland, de politie (basisteam Noordoost Fryslân) en de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, 

Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gesloten, met als doel: 

Het middelengebruik onder jongeren terug te dringen om daarmee gezondheidswinst en een 

betere ontwikkeling van jongeren te behalen. De preventieactiviteiten die mede op grond van 

het op te stellen uitvoeringsprogramma worden gepleegd, zullen moeten leiden tot betere 

schoolprestaties, minder schoolverzuim en –uitval en op het terrein van veiligheid tot minder 

geweld, pestgedrag en andere vormen van overlast.  

Dit convenant is op 30 oktober ondertekend door alle partijen en de MR heeft instemming 

verleend. 
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Financiën 

Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 

Op grond van art. 11. 1b WMS heeft de MR adviesrecht inzake vaststelling of wijziging van de 

hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, waaronder de voorgenomen 

bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag t.b.v. de school uit de openbare kas 

zijn toegekend.  

Het door de MR uitgebrachte advies op deze begroting is negatief, omdat de leden van de MR 

constateerden dat er in de oplegger meerdere onjuistheden te lezen vielen. De jaarbegroting 

moet een integraal onderdeel zijn van de meerjarenbegroting, dat was niet het geval. Beide 

documenten zijn los van elkaar aangeboden, waarbij de tekst van een van beide bovendien niet 

actueel is. 

Voor het opstellen van de begroting heeft men gewerkt met een eigen prognose van de te 

verwachten leerlingenaantallen. De LC-prognose doorbreekt de trend van de landelijke prognose 

voor de komende (twee) jaren. Er wordt vanuit gegaan dat de komende jaren een hogere 

instroom gerealiseerd wordt door actief leerlingen te werven. De leden van de MR vinden dat 

ambitie in strijd met de trend een te onzekere basis is voor een begroting en dat er ook een 

doorrekening gemaakt had moeten worden voor een minder gunstig plaatje. 

De MR mist in de meerjarenbegroting de beleidsmaatregelen om het, bij ongewijzigd beleid, 

oplopende tekort te keren. De begroting is beleidsarm, terwijl het advies van de MR juist moet 

gaan over de hoofdlijnen van meerjarig financieel beleid. 

De begroting 2017 in cijfers als onderdeel van de meerjarenbegroting is weinig inzichtelijk op 

onderdelen die van belang zijn voor de komende formatieplanning. Er wordt aangekondigd dat er 

een ombuiging gemaakt moet worden in de personele component van de lasten. Er staat echter 

nergens hoe groot de personele taakstelling zal zijn. Verder is er maar één bedrag opgenomen 

voor de loonkosten van het personeel i.p.v. de gebruikelijke onderverdeling naar de categorieën 

directie, OP, OOP, tijdelijk/vast. Dit zijn gegevens die voor de MR en PMR van belang zijn waar 

het gaat om de aangekondigde bezuinigingen op het personeel. 

De leden van de MR hebben van de directeur-bestuurder een schriftelijke reactie ontvangen op 

het uitgebrachte negatieve advies inzake de begroting. 

De leden van de MR spreken hun ongenoegen uit over de wijze waarop met de MR wordt 

omgegaan, waar het gaat om een van de belangrijkste bevoegdheden, namelijk de begroting. Er 

wordt geconcludeerd dat het vermelde in deze schriftelijke reactie niet correct en niet passend is 

bij de inhoud van het negatieve advies.  

 
De ‘Route naar een sluitende begroting 2018-2021’ 
De leden van de MR hebben dus adviesrecht ten aanzien van de vaststelling en wijzigingen inzake 

de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school . Op grond hiervan hebben de 

leden van de MR de meerjarenbegroting 2018-2021 ontvangen, zodat kennis kan worden 

genomen van de hoofdlijnen en uitgangspunten t.a.v. het meerjarig financieel beleid van het LC 

over deze periode. 
De directeur-bestuurder heeft toegezegd deze meerjarenbegroting in kleinere porties, per 

deelonderwerp, ter advisering aan te bieden aan de leden van de MR. 
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De bestuurder heeft de eerdere kritiek van de leden van de MR op de meerjarenbegroting 2017-

2020 ter harte genomen en getracht een beleidsrijke meerjarenbegroting op te stellen teneinde 

de MR zo goed mogelijk mee te nemen inzake het financieel beleid van het LC voor de komende 

jaren. In de aangeboden meerjarenbegroting is grote aandacht besteed aan de krimp (welke onze 

regio en school eerder heeft getroffen dan gedacht) en de scenario’s die eventueel een 

(gedeeltelijke) oplossing kunnen betekenen voor het LC. Een van de scenario’s is het invoeren 

van het gepersonaliseerd leren op de locaties Grijpskerk en Kollum.  

Aan de MR is gevraagd advies te geven met betrekking tot de richting  van de 

meerjarenbegroting. In een later stadium zal aan de MR instemming worden gevraagd op de 

deelgebieden die nog uitgewerkt moeten worden, zoals Reductie van de staf, Reductie OOP op 

de locaties, Optimalisatie onderwijsproces Buitenpost en Kleine efficiency OP Buitenpost. 

Hoewel de leden van de MR begrijpen dat de directie zo snel mogelijk houvast wil hebben en 

daarom direct na de aanmelding van leerlingen in mei een financieel overzicht wil zien, willen de 

leden van de MR toch graag de meerjarenbegroting samen met de begroting voor het volgend 

jaar van advies c.q. instemming voorzien. Dat zal dan in november moeten zijn.  

De leden van de MR gaan weliswaar akkoord met de grote lijnen van de meerjarenbegroting, 

maar houden wel op talrijke punten het advies aan tot de indiening van de jaarbegroting in 

november. De MR-leden zijn het dus wel eens met de richting van de meerjarenbegroting, maar 

er zijn veel onzekerheden waar zorg over is en die besproken dienen te worden met de directie. 

De leden van de MR verschillen van mening met dhr. Janze en dhr. Boersma over het juiste 

tijdstip van aanleveren van de meerjarenbegroting.  

 
Trimesterrapportages 2017 
Opvallend in de eerste trimesterrapportage is dat het ziekteverzuim omhoog is gegaan, de 

verzuimduur is wel afgenomen. Concreet betekent dit, dat medewerkers zich vaker kort 

ziekmelden. 

De onderwerpen van de volgende trimesterrapportage zijn zingeving, onderwijs, organisatie, 

personeel en financiën. Bij elk onderwerp is een doel geformuleerd. Vanaf 2018 zal aan de 

directeuren gevraagd worden om te kijken naar de gerealiseerde doelen. In het rapport wordt 

vervolgens door de directeuren beschreven in hoeverre de doelen behaald zijn.  

 
Jaarrekening  

De jaarrekening is later ingediend dan normaal, op 31 oktober i.p.v. voor 1 juli. 

 
Jaarbegroting 2018 
Dhr. Boersma heeft toelichting gegeven op de begroting en de kaderbrief. 
De doelen van het schoolplan 2017-2020 zijn voor 2018 concreet gemaakt in de Kaderbrief van 

de bestuurder en uitgewerkt in de locatieplannen van de scholen en het jaarplan van de staf.  

De uitgangspunten zijn duidelijk verwoord. 
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Hoewel de MR volgens de WMS geen adviesrecht heeft over de jaarbegroting, vraagt de 

bestuurder toch advies van de MR over de jaarbegroting 2018.  Adviesrecht bestaat wel voor de 

meerjarenbegroting, vandaar dat de jaarbegroting 2018 en de meerjarenbegroting in samenhang 

worden besproken. Dit wordt door de leden van de expertisegroep als prettig ervaren.  

De begroting wordt besproken na de aanmelding van de leerlingen in mei en in november, 

hiermee is de directeur-bestuurder tegemoet gekomen aan de wens van de leden van de MR. 

Het geheel staat aanzienlijk beter op papier dan de afgelopen jaren het geval was. De leden van 

de expertisegroep kunnen zich vinden in de uitgangspunten, echter, de risicoparagraaf ontbreekt. 

Daarom heeft het oordeel een voorlopig karakter.  

Vanuit de leerlingengeleding wordt de suggestie gedaan om meer werkplekken met computers te 

creëren voor leerlingen en wordt de vraag gesteld waarom het scheikunde-biologielokaal 

begroot is op € 200.000. Er wordt voorgesteld om dit lokaal in het Juniorcollege te bouwen, 

omdat het lokaal daardoor mogelijk goedkoper is, vanwege gemakkelijker uit te voeren 

grondwerkzaamheden.  

De leden van de expertisegroep zijn benieuwd naar de loonkostenverhouding staf en personeel. 

De leden van de MR willen meer zicht krijgen op alle personele kosten. Onduidelijk is of de 

personele kosten van de locatiedirectie bij locatie of bij bestuur-staf worden gerekend. De leden 

van de expertisegroep doen de suggestie om bovenstaande te vergelijken met andere scholen in 

Fricolore-verband (benchmark). Wat is de verhouding in fte’s tussen directie , OOP, OP, en 

ingehuurd personeel? Voor wat betreft het ingehuurde personeel, tot welke categorie behoren 

deze (OP of OOP of nog iets anders)?  

Het advies wordt aangehouden, mede omdat er nog een paragraaf in de begroting ontbreekt.  

 
Notitie kwaliteitsbeleid 

In de notitie ‘In control’ wordt ingegaan op hoe de bedrijfsvoering kant van het Lauwers College 

‘in control’ gebracht en gehouden wordt, hoe de onderwijskant ontwikkeld wordt aan de hand 

van duidelijke plannen, hoe de kwaliteit van het onderwijs geborgd wordt en hoe samenhang 

gebracht wordt in de beleidsprocessen verantwoording, planning en control en kwaliteit. 

In deze notitie staan de mijlpalen in de planning en control cyclus in een tabel uitgewerkt. 

De leden van de MR kunnen zich niet vinden in de periodes waarop enkele stukken, waaronder 

de meerjarenbegroting, worden aangeleverd. 

De bestuurder stelt een schoolplan vast waarin de ambities en doelen voor de komende vier 

jaren benoemd worden. Aansluitend bij deze doelen stelt het hoofd staf een meerjarenbegroting 

op, die de directeur-bestuurder vaststelt. Dit schoolplan en de meerjarenbegroting horen een 

helder beeld te geven van de koers die het Lauwers College de jaren daarna zal ingaan. De 

meerjarenbegroting, inclusief scenario’s, biedt inzicht in de financiële situatie, zodat eventueel 

tijdig kan worden geanticipeerd op een veranderende situatie.De leden van de MR zijn van 

mening dat het niet praktisch is een meerjarenbegroting in mei op te stellen. Het is logischer als 

deze in november wordt opgesteld, nadat de oktobertellingen binnen zijn. 

 
De Kaderbrief 
Het afgelopen jaar is gewerkt aan een proces om als organisatie meer in control te komen.  

In het kalenderjaar 2018 zal er voor het eerst volgens een nieuw geformuleerd proces gewerkt 
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worden. In september stelt de bestuurder op basis van het schoolplan 2016-2020 een kaderbrief 

op. Hierin stelt hij de doelen voor 2018 vast. De directeuren vertalen de doelen uit de kaderbrief 

naar hun eigen locatie of staf. In oktober stellen zij hun locatie- of stafplan op. Deze plannen 

bieden input voor de jaarlijkse begroting. Op basis van deze input stelt de directeur staf in 

november de begroting voor het Lauwers College op. 

 

Personeel/zorg 

‘De Spiegel’, oftewel de SHRM-enquête 'Personeel en school' 
Dhr. Leisink heeft de resultaten van ‘De Spiegel’ met de leden van de PMR en de weinige, 

aanwezige personeelsleden besproken.  
Opvallend is, dat leidinggevenden menen dat ze de onderwijskundige doelen van de school goed 

voor het voetlicht brengen, terwijl docenten daar heel anders over oordelen. De heer Leisink 

geeft aan dat dit mogelijk komt doordat het schoolplan een andere taal spreekt dan de docenten 

en/of dat er geen focus in het schoolplan zit en daarin geen prioriteiten worden gesteld.  

Dhr. Leisink adviseert om docenten meer bij het schoolplan te betrekken.De leden van de PMR 

hebben geconstateerd dat er vele collegae waren die de enquête niet hebben ingevuld.  

De leden van de PMR vragen zich af of dit komt doordat er een gebrek aan gevoel van veiligheid 

was, waardoor mensen zich geremd voelden om eerlijke antwoorden te geven. Een andere reden 

voor het niet invullen van deze enquête zou kunnen zijn dat er te weinig communicatie vooraf is 

geweest, zodat men of het belang van het invullen niet inzag of dat de enquête als spam werd 

gezien.  De leden van de PMR vragen zich af in hoeverre de uitkomst van deze enquête een reëel 

beeld van de werkelijkheid schetst. 
Deze enquête is een middel om met elkaar in gesprek te komen. Belangrijk is om te kijken naar 

hoe met deze uitkomsten de vertaalslag gemaakt kan worden naar een personeelsbeleidsplan. 

 
Meerjarenformatie (hangt samen met meerjarenbegroting) 
De meerjarenformatie vloeit voort uit de meerjarenbegroting en is gebaseerd op de 

leerlingenaantallen van de komende jaren. 
Wat opvallend is, is dat de loonsom van het Lauwers College lager is t.o.v. andere scholen, dit 

vanwege het feit dat het personeel dat verbonden is aan het Lauwers College relatief jong is.  
Desalniettemin zal er in de komende jaren toch bezuinigd moeten worden op personele lasten. 

Er zullen gesprekken volgen met de vakbonden over een eventueel sociaal plan. De directeur-

bestuurder vindt het belangrijk om transparant te zijn, daarom is het DB van de MR uitgenodigd 

om bij alle gesprekken met de vakbonden aanwezig te zijn.  

In kaart is gebracht hoe de lessentabel zich verhoudt t.o.v. het aantal fte. 

Het valt de leden van de PMR op dat in deze uitgewerkte Excel sheets nog niet rekening is 

gehouden met verschillende scenario’s’. Deze zullen later nog in kaart worden gebracht. 

In de komende schooljaren bereiken elk jaar 2 personen de AOW-leeftijd bereiken en de flexibele 

schil kleiner wordt kleiner. 

De leden van de PMR willen benadrukken dat het noodzakelijk is om tijdelijke krachten in te 

lichten over de tijdelijkheid van hun contract. Het is belangrijk dat er een goed personeelsbeleid 

is, zodat er zorgvuldig omgegaan kan worden met personen/contracten.  

Duidelijk is dat de krimp niet alleen het OP en het OOP treft, maar ook het management. 



 

Pagina 37 van 40 

 
Formatieplan 2017-2018 

Aan het formatieplan 2017-2018 kan geen aandacht worden geschonken, omdat dit (nog) niet 

aanwezig is. 

 
Het strategisch personeelsbeleidsplan 2017-2020 
De leden van de PMR  vinden de aansluiting bij het schoolplan 2016-2020 niet helder. De kaders 

voor het personeelsbeleid zijn in dit schoolplan niet duidelijk genoeg. Er wordt slechts verwezen 

naar een nog nieuw te maken strategisch personeelsbeleidsplan. Dit personeelsbeleidsplan is 

voor een duur van 4 jaar, terwijl in de P&C-cyclus wordt gesproken over een tweejaarlijkse cyclus. 

De leden van de PMR zijn benieuwd naar de manier waarop het plan geëvalueerd en, zo nodig, 

bijgesteld wordt en binnen welke termijn. De term 'maatwerk' valt veelvuldig. Dit mag volgens de 

leden van de PMR  geen manier worden om zaken niet te regelen en geen beleid te (hoeven) 

maken. 

Generatiepact 
Het generatiepact houdt in dat oudere medewerkers minder kunnen gaan werken en daarvoor 

gedeeltelijke financiële compensatie krijgen. De hierdoor ontstane ruimte in de formatie wordt 

dan gebruikt om jongere medewerkers te werven. Uiteindelijk levert dit alles bezuinigingen op, 

naar verwacht, maar op dit moment ontbreken de rekentools. 

 
Vakantieregeling - Roostervrije dagen voor leerlingen 
De leden van de PMR constateerden eerder dat er ongelijkheid is in de invulling van deze dagen 

tussen de locaties Kollum en Grijpskerk enerzijds en de locatie Buitenpost anderzijds.  
De leden van de PMR benadrukken dat deze organisatiedagen werkdrukvermindering dienen te 

bewerkstelligen en hebben de directeur-bestuurder aanbevelingen gedaan om te komen tot een 

ander voorstel.  
De directeur-bestuurder heeft overleg gehad met de locatiedirecteuren Kollum en Grijpskerk. 

Beiden hebben aangegeven dat het voor hun medewerkers niet alleen efficiënter, maar ook 

prettiger is om de studiedagen overdag te organiseren, i.p.v. zoals te doen gebruikelijk, na de 

lessen.  
Door deze twee studiedagen overdag te organiseren, wordt voorkomen dat medewerkers aan 

het eind van de dag, na lesgevende activiteiten, zich moeten bezighouden met het nadenken 

over onderwijsvernieuwing.  
Derhalve hebben de directeuren van Grijpskerk en Kollum hun voorkeur uitgesproken voor het 

houden van twee studiedagen i.p.v. rapportvergaderingen. Op de beide locaties geldt dat het 

houden van rapportvergaderingen gezien de omvang van de locaties minder belastend is, omdat 

zij minder tijdsbeslag op de organisatie leggen. Dit i.t.t. de bedoelde studiedagen.  
Aan de leden van de (P)MR is gemeld dat er elke maand een dinsdagmiddag zonder ingeplande 

vergadermomenten wordt ingeroosterd, daarom is besloten alsnog in te stemmen met het 

voorgelegde plan. De leden van de (P)MR gaan er van uit deze dinsdagmiddagen terug te vinden 

in de jaaragenda’s van de locaties. 

 
Reglement persoonlijk budget LC (oftewel de 50 cao-uren) 
In het gewijzigde reglement persoonlijk budget LC zijn aanvullende afspraken toegevoegd ten 

aanzien van het aanwenden van het basisbudget in relatie tot het opnemen van verlofdagen. 
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De leden van de PMR zijn van mening dat het op dit moment niet mogelijk is om een advies te 

geven inzake het reglement persoonlijk budget, omdat men vindt dat er onvoldoende gegevens 

zijn verstrekt om tot een gefundeerd advies te kunnen komen. 
De leden van de PMR willen wijzen op het feit dat de inhoud van dit aangepaste reglement 

persoonlijk budget mede thuishoort bij het taakbeleid en het financieel beleid. 
Het is de leden van de PMR niet duidelijk of het in de begroting opgenomen bedrag van 75.000 

euro volstaat voor vervanging. De bestuurder wordt verzocht om inzichtelijk te maken hoeveel 

geld nodig is voor dit plan. Vooral ook, omdat een van de genoemde opties het uitbetalen van 

deze uren is. Het is niet duidelijk of dat om de opbouw van uren vanaf nu is, of met 

terugwerkende kracht van de vorige jaren. Dit alles heeft namelijk gevolgen voor de begroting 

van volgend jaar, waarop de leden van de MR adviesrecht hebben. 

De leden van de PMR benadrukken dat het belangrijk is om overleg in een team te hebben over 

het toekennen/opnemen van verlof. 

Taakbeleid 
Er is een stuurgroep gevormd, waar 2 leden vanuit de locatie Buitenpost en 1 lid vanuit de locatie 

Kollum zitting in hebben.  

De leden van de PMR ervaren het als prettig dat ze feedback kunnen geven op de aangeleverde 

notitie Taakbeleid en zijn van mening dat er nog vele onduidelijkheden zijn en dat er meerdere 

malen wordt afgeweken van de richtlijnen van de AOb en de CAO.  

Taakbeleid dient een raamwerk te zijn en teams kunnen zelf een invulling hieraan geven om zo 

een zo goed mogelijk en transparant taakbeleid te hebben. 

Bij een verandering van taakbeleid zal tweederde van het personeel moeten instemmen. 

 
Nieuw Arbo contract 
Naast het feit dat de direct leidinggevende eigen regie heeft om te bepalen wanneer een 

werknemer in gesprek gaat met een Arbo arts, om zo te komen tot meer maatwerk, een betere 

preventie en meer samenspel om zieke werknemers in het werk terug te krijgen, levert deze 

overstap ook een geschatte besparing op van 20.000 euro per jaar. 

Dhr. Janze heeft inmiddels een preventiemedewerker aangesteld, namelijk mevrouw Weening. 

Zij zal zich o.a. bezig houden met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een voor iedere 

organisatie verplicht onderdeel van de Arbowet. 

De leden van de PMR geven instemming t.a.v. het nieuwe Arbo-contract. Wel willen de leden van 

de PMR benadrukken dat de directeur-bestuurder een interne vacature preventiemedewerker 

had moeten uitzetten alvorens iemand te kunnen aannemen.  

 
Onderzoek functies OOP 
Op dit moment is het zo dat er veel onduidelijkheid is over de verantwoordelijkheden van het 

OOP. Wat wel duidelijk is, is dat het OOP vele ballen in de lucht houdt en dat er weinig 

gesprekken zijn geweest met direct leidinggevenden in de afgelopen jaren. 
De leden van het OOP hebben het zogeheten ‘Kruisjesstencil’ ingevuld en aan de hand hiervan 

zijn er gesprekken gevoerd met een ieder. Aan de hand van deze gesprekken is een rapport 

geschreven dat teruggekoppeld wordt aan alle leden van het OOP. Dit rapport wordt aan dhr. 
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Jansen verstrekt. Gegarandeerd wordt dat alle gegevens vertrouwelijk zijn en niet herleidbaar op 

personen.  

Dit onderzoek is de basis voor het maken van heldere afspraken, een duidelijkere taakverdeling 

en om te komen tot een betere samenwerking tussen OP en OOP. Tevens zullen 

functieomschrijvingen aangepast worden om beter aan te sluiten bij de realiteit. Doel is ook om 

te komen tot werkdrukvermindering. 

Aan de hand van dit onderzoeksrapport zal een visie op de ondersteuningsorganisatie worden 

neergezet, zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. 

 
Mobiliteitsplan 
In het laatste overleg met de bonden is besloten om te kiezen voor een mobiliteitsplan i.p.v. een 

sociaal plan. De reden hiervoor is, dat de bonden vinden dat op basis van prognoses geen 

stappen ondernomen kunnen worden. Het mobiliteitsplan is gericht op het vrijwillig vertrekken 

van mensen, het opnemen van (deeltijd)pensioen, etc. Dit alles wordt financieel aantrekkelijk 

gemaakt.  

 

Invulling vacatures (P)MR 
De leden van de MR zijn hebben dringend behoefte aan collegae die de MR komen versterken. 

Samen staan we sterk. 
Er is een vacature OP voor de locatie Grijpskerk of Buitenpost. 

 
Evaluatie ondersteuningsstructuur 
In de evaluatie van de ondersteuningsstructuur komt naar voren dat deze 

ondersteuningsstructuur de laatste jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt en goed is 

ingericht. Het beeld dat is ontstaan, is dat het Lauwers College een goede 

ondersteuningsstructuur heeft. De betrokkenheid en passie bij de zorgfunctionarissen, de 

zorgcoördinator en de vakdocenten is erg groot, ondanks soms hun beperkt aantal uren geven ze 

leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. Toch ligt hier ook een valkuil, soms wordt er 

namelijk te lang gewacht met het inschakelen van externe hulp. Er wordt voor langere tijd uit de 

basiszorg geput, terwijl er eerder extra middelen mogen en kunnen worden ingeschakeld. Het 

inschakelen van tijdige extra zorg kan helpen de inzet van zware ondersteuning te voorkomen. 

Binnen de samenwerkingsverbanden zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de prestatie 

indicatoren waarop scholen getoetst worden. De grote lijnen van SWV ZO-Friesland zijn ingericht 

en het Lauwers College werkt conform deze lijnen. Doordat het Lauwers College dus verdeeld is 

over twee samenwerkingsverbanden, is het niet mogelijk om een vaste structuur op alle locaties 

toe te passen. Het is belangrijk dat de ondersteuningsstructuur een lokale aanpak krijgt, zodat 

medewerkers meer sturing op het proces hebben. 

De taakverdeling behorend bij de ondersteuningsstructuur roept vragen op. Er zal een herijking 

van rollen en verantwoordelijkheden moeten komen. 
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Door de locaties verantwoordelijk te maken voor de budgetten ontstaat een financieel inzicht bij 

de locatiedirecteuren. In de trimesterrapportages leggen zij hierover verantwoording af aan de 

directeur-bestuurder en het hoofd staf, zodat zij ook inzicht hebben in de budgetten.  

 
Nieuw inspectiekader  
De inspectie zal aandacht besteden aan het sociaal veiligheidsbeleid van een school. Het is zaak 

om niet alles slechts ‘op papier’ in orde te hebben, maar ook in de praktijk. Scholen moeten 

voldoen aan protocollen over bijv. pesten en het gebruik van sociale media. Er zullen jaarlijks 

verplichte steekproeven komen op het gebied van de sociale veiligheid om analyses te maken. 
De inspectie zal kijken of het Lauwers College voldoet aan de wetgeving. Het is dus belangrijk om 

een sociaal veiligheidsonderzoek uit te voeren. 

Ten slotte:  
De PMR leden maken zich ernstige zorgen over het ontbreken van een goed personeelsbeleid, 

taakbeleid en formatiebeleid. 
















































