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1. Voorwoord 
 

Het CvB van de Stichting Lauwers College biedt u hierbij haar jaarstukken 2018 aan. Door middel van 
dit document willen wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2018. 

Deze rapportage is ingericht conform de bepalingen en richtlijnen uit het Burgerlijk Wetboek en de 
richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (‘RJ-bundel’), alsmede het aparte hoofdstuk RJ 660 
voor onderwijsinstellingen.  

De rapportage bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening, alsmede de bijbehorende 
overige gegevens.  

Dit bestuursverslag 2018 is na vaststelling door het CvB van de Stichting Lauwers College ter 
goedkeuring aangeboden aan RvT op 19 juni 2019 en aan de Medezeggenschapsraad van het 
Lauwers College op 1 juli 2019. 

 
  



Bestuursverslag 2018 

13 juni 2019 

Pagina 5 van 35 

 

2. Visie en besturing 
 

2.1 Visie 

2.1.1 Doelstelling van de organisatie 

Missie  

We zijn een open christelijke scholengemeenschap waar leerlingen en medewerkers hun talent en 

ambitie kunnen laten groeien. 

Visie  

Ons onderwijs is gebaseerd op - Bijbelse - waarden zoals respect, verantwoordelijkheid voor jezelf, 

de ander en de omgeving, vergeving en verdraagzaamheid. Er wordt actief aandacht besteed aan 

levensvragen en het bewust worden van waarden. We bieden een veilige leeromgeving. Leerlingen 

worden gekend en voelen zich thuis. We werken samen op basis van vertrouwen. We bieden 

uitdagend onderwijs dat aansluit bij iedere leerling. We ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden 

keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om er uit te halen wat 

er in zit. We zijn een lerende organisatie. Dit vraagt een lerende houding van ons allemaal. De school 

staat midden in de maatschappij en werkt actief samen in en met de omgeving. 

 

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

De kernactiviteit van de scholengemeenschap is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs 

gebaseerd op Bijbelse waarden. We voelen het als onze maatschappelijke plicht  om het onderwijs in 

de krimpregio’s Noordoost- Friesland en het Westerkwartier in Groningen in stand te houden. 

 

2.2 Besturing 

2.2.1 Juridische structuur 

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

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

In de statuten is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van het College van Bestuur (CvB) zijn, 

hoe de Raad van Toezicht (RvT) hierop toeziet en hoe de het CvB en de RvT zijn samengesteld. 
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2.2.2 Interne organisatiestructuur 

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bestuur van de Stichting. Het CvB werd in 2018, evenals in 

de voorgaande jaren, gevormd door een éénhoofdig bestuur: dhr. G. Janze. Het bestuur 

vertegenwoordigt en bestuurt de Stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting wordt 

nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. De RvT houdt toezicht op 

het functioneren van het bestuur.  

Het besturingsmodel van het LC gaat uit van autonomie voor de directeur van de school, dat wil 

zeggen; binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders (het Schoolplan 2016-2020 en de jaarlijkse 

kaderbrief) die door het CvB worden aangegeven en verder zoals vastgelegd in het 

managementstatuut van de Stichting. Iedere school heeft een directeur die verantwoordelijk is voor 

alle zaken die de school betreffen. De directeuren en de bestuurder worden ondersteund door het 

Stafbureau. In de onderstaande organogram is de inrichting van onze organisatie weergegeven.  
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2.2.3 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid 

In 2018 is naast de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs veel aandacht uitgegaan naar een 

onderzoek naar bestuurlijke samenwerking met CSG Liudger en Dockinga College, het ontwerpen en 

uitvoeren van een mobiliteitsbeleid, de bouw van de Campus Kollum en het voorbereiden van de 

subsidie in het kader van Sterk Techniek Onderwijs. 

2.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

Om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in 

de regio’s waar het Lauwers College actief is te waarborgen, is er veel tijd gestopt in het overleggen 

met besturen in de regio om in gezamenlijkheid de demografische krimp op te vangen. Naast het 

reeds genoemde onderzoek naar bestuurlijke samenwerking met CSG Liudger en Dockinga College, 

zijn er overleggen geweest met Onderwijs Groep Noord, Quadranten (primair onderwijs), MAVO de 

Saad, Nordwin College en Piter Jelles. 

2.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het “ondernemen” 

Het Lauwers College is zich bewust van haar rol in de maatschappelijke belangen in de regio. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Energiebesparing en bijdragen aan de transitie 

 Gezonde voeding in de school 

 Inzet van personen met afstand tot de arbeidsmarkt 

 Hergebruik van meubilair 

2.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden  

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 de 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 stichting. 

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

Bij de samenwerkingsverbanden is nagedacht over de governance structuur. Dit heeft voor het 

samenwerkingsverband Groningen Ommeland geleid tot een Verenigingsstructuur met een 

uitvoerend bestuurder, een niet uitvoerend bestuur en een Algemene Leden Vergadering. In beide 
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samenwerkingsverbanden was sprake van een te hoge vermogenspositie. Vandaar dat er extra 

middelen voor lichte en zware ondersteuning naar de scholen zijn gegaan.   

2.2.8 Namen van bestuurder en toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde (neven) 
functies 

G. Janze (Bestuurder) 

 Ledenadviseur krimp en regionale samenwerking VO-raad. (nevenfunctie onbezoldigd) 

K. ten Cate  (voorzitter) 

 Lid bondsraad Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) (nevenfunctie, onbezoldigd) 

 Lid ledenraad NCRV (nevenfunctie, onbezoldigd) 

 Lid ledenraad Rabobank Drachten (nevenfunctie, onbezoldigd) 

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

K. Groenveld 

 Directeur-bestuurder woningcorporatie Accolade (hoofdfunctie, bezoldigd) 

 Commissaris bij ingenieursorganisatie Spidron (nevenfunctie, onbezoldigd) 

 Voorzitter Academische controllerskring Noord-Nederland (nevenfunctie, onbezoldigd) 

A. van der Schaaf 

 Eigenaar van Strategisch Advies & Reclamebureau Anneke Productions (AP) in Heerenveen 

(hoofdfunctie, bezoldigd) 

 Lid medezeggenschapsraad Bornego College (nevenfunctie, onbezoldigd) 

 Lid programmaraad VIOI-NVTK (bezoldigd) 

W. van der Wal 

 Ouderling van de PKN gemeente Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd) 

 Voorzitter van Uitvaartvereniging Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd) 

 Voorzitter van Stichting Begraafplaatsen Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd) 

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

 Voorzitter van Christelijke Stichting Bulgarije Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd) 

I. van Marion 

 Directeur van de school voor Zorg, Service en Welzijn van ROC Friesland College Leeuwarden 

(hoofdfunctie, bezoldigd) 

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

(nevenfunctie, onbezoldigd) 
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2.3 Naleving branchecode 

2.3.1 Ontwikkeling op het gebied van governance 

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

Het betreft: integriteitscode, klachtenregeling, klokkenluidersregeling, sociaal veiligheidsprotocol, 

social media protocol, handboek school en veiligheid, incidentenregistratie, privacy regelement 

leerlingen gegevens, regeling melding misstanden. Tenslotte hebben we de kwaliteitsagenda 

vastgesteld. 

2.3.2 Vermelding code goed bestuur 

Het Lauwers College heeft de Code Goed Bestuur onderschreven en voldoet aan de 

lidmaatschapseisen van de VO-raad. 

2.3.3 Vermelding van de afwijkingen van de code goed bestuur 

Er is in 2018 niet afgeweken van de code goed bestuur. 

2.3.4 Horizontale verantwoording 

Per locatie is een locatie ouderraad actief. Ouders bespreken met de locatieleiding zaken die het 

onderwijs van de locatie betreffen. Bij de invoering van Gepersonaliseerd Onderwijs in Kollum en 

Grijpskerk zijn extra klankbordgroepen van ouders in het leven geroepen om de invoering van dit 

nieuwe onderwijsconcept periodiek te evalueren en aan te passen. Medezeggenschap vindt plaats in 

de (P)MR. Tenslotte leggen we verantwoording af over onze prestaties via Vensters voor 

verantwoording. 

 

2.4 Verslagen toezichthoudend orgaan en medezeggenschapsraad  
 

Raad van Toezicht  

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, naast toezicht op de besturing 

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

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

bestuurder beschikbaar zijn als klankbord.  

De RvT kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke 

achtergronden (bestuurlijk, onderwijskundig en financieel) waarborgt.  
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De RvT kwam in het verslagjaar 2018 vijf keer in formele vergadering bijeen. Ook is in een 

thematische vergadering aandacht besteed aan positionering en focus in samenwerkingsverbanden 

en aan de ontwikkelingen en eerste resultaten op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs.  

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

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

contact met de bestuurder.  

Ook met de MR van het Lauwers College is conform de code good governance een tweetal keren in 

een open en respectvolle sfeer vergaderd. Dat dat ook geldt voor het overleg tussen de bestuurder 

en de MR acht de RvT een bemoedigende ontwikkeling die in positieve zin bijdraagt aan de 

besturing/bestuurbaarheid van de organisatie.  

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

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

de organisatie van de achterban van de leerlingenvertegenwoordigers.  

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

de heer K. ten Cate, voorzitter en lid remuneratiecommissie (per 1.1.2013); 

mevr. I. van Marion, portefeuille onderwijs (per 1.1.2019); 

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

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

de heer W. van der Wal, portefeuille financiën en audit commissie (per 1.1.2012).  

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. 

Ook in 2018 waren de zorgen over en de voorbereiding op de geografische krimp het belangrijkste 

speerpunt. In het jaarverslag van 2017 staat te lezen: “In financieel opzicht (meerjarenbegroting) 

betekent dat het maken van scherpe keuzes op basis van meerjarige, zo realistisch mogelijke 

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

de tering naar de nering zetten. Minder leerlingen betekent niet alleen minder geld, maar heeft ook 

consequenties voor het aantal leerkrachten en zal ongetwijfeld ook leiden tot aanpassingen in het 

onderwijsaanbod. Om die redenen zoeken bestuurder en RvT samen naar oplossingen die het 

onderwijsvoorzieningenniveau in Noord Oost Friesland zo goed en zo breed mogelijk in stand 

kunnen houden. Het aftasten van de mogelijkheden tot samenwerking met in eerste instantie het 

Liudger en het Dockinga College zien wij daarom als een mogelijk belangrijke bijdrage aan het in 

stand houden van de bestaande onderwijsvoorzieningen in de regio. Met voldoening constateert de 

RvT dat de bestuurders van deze 3 onderwijsinstellingen voortvarend deze handschoen hebben 

opgepakt door een aantal onderzoeken te entameren die het mogelijk moeten maken in oktober van 

2019 een besluit tot samenwerking te nemen.  
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Dat het Gepersonaliseerd Onderwijs met (veelal extra) inzet van de betreffende leerkrachten in 2018 

voortvarend geïmplementeerd is (in Kollum en Grijpskerk) stemt de RvT tot grote vreugde. Het 

concept wordt nog voortdurend bijgeschaafd, maar de tevredenheid, ook van leerlingen en niet te 

vergeten de ouders, is groot. Ook de plannen voor een vorm van onderwijsvernieuwing op de locatie 

Buitenpost zijn, alhoewel nog minder concreet uitgewerkt, hoopgevend.  

Veel aandacht ging ook in 2018 nog uit naar de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw in Kollum. 

Geheel volgens planning en naar het zich laat aanzien binnen het budget wordt de Campus in het 

voorjaar van 2019 opgeleverd, zodat de locatie Kollum met ingang van het schooljaar 2019-2020 de 

oude school (eindelijk) kan verruilen voor een nieuw, modern en fraai vormgegeven gebouw. 

In het verslagjaar is een begin gemaakt met de zogenaamde locatiebezoeken. Alle locaties zijn door 

een delegatie van de RvT bezocht. Door niet alleen met de locatieleiding, maar ook met docenten en 

leerlingen te spreken en een of meerdere lessen bij te wonen krijgen de leden van de RvT de 

mogelijkheid zich een levendig beeld te vormen van de ontwikkelingen, kansen en eventuele 

bedreigingen op de werkvloer. Dat deze bezoeken ook door de locaties zelf gewaardeerd worden 

sterkt de RvT in de overtuiging hiermee door te gaan waarbij jaarlijks wisselende thema’s aan bod 

kunnen komen. 
 

Financiële ontwikkeling. 

Over 2018 is wederom een verlies geleden. Alhoewel de financiële positie nu nog gezond is, is vanuit 

de auditcommissie het gesprek gevoerd over de meerjarig financiële ontwikkelingen. Voor 2018 zijn 

het met name de extra kosten voor de inzet van uitzendkrachten en huisvesting die buiten de 

normale exploitatie vallen maar zeker ook voor de RvT als toezichthouder van belang zijn. Het zegt 

namelijk iets over het in control zijn. De RvT vindt het belangrijk, dat de bestuurder de financiële 

situatie beheerst en de Raad niet confronteert met onverwachte uitgaven. Door de daling van het 

aantal leerlingen is het immers al lastig genoeg om de exploitatie rond te krijgen. De Raad ziet 

overigens behalve met zorg ook met enige voldoening dat de organisatie de eerste stappen hiertoe 

heeft gezet. 
  

Bedrijfsvoering. 

In 2017 waren al de eerste aanzetten zichtbaar voor de verbetering van de bedrijfsvoeringcyclus. 

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

vooral ook inhoud heeft gekregen: de trimester-rapportages worden steeds beleidsrijker. 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  

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 de MR zijn geprogrammeerd, voor meer structuur in de toezichtrol van 

de RvT. 

De RvT is in 2018 door de bestuurder drie maal gerapporteerd over de voortgang van de jaardoelen, 

de RvT heeft ingestemd met de meerjarenbegroting 2019-2022 en de cijfers voor de jaarrekening 
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2018 en het bestuursverslag goedgekeurd. De RvT heeft geen zaken aangetroffen die duiden op 

(potentieel) tegenstrijdig belang.  

Verder kan de Raad vaststellen dat: 

– De middelen rechtmatig zijn verworven en doelmatig zijn besteed 

– De wettelijke voorschriften worden nageleefd 

– Van Ree de externe accountant is in 2018 

– De vergoedingsregeling voor de Raad niet gewijzigd is. 

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 aan training en bijscholing worden besteed.   
 

Vooruitblik.  

De zoektocht naar effectieve samenwerking zal, zoals hiervoor beschreven, in het najaar van 2019 

tot concrete samenwerking moeten leiden. Samenwerken niet als doel op zich, maar als een 

(mogelijke en waarschijnlijke) bijdrage aan het terugdringen van de negatieve effecten van de 

geografische krimp. Voor de RvT staat daarbij de vraag centraal welke vormen van  samenwerking, 

op welk gebied of niveau ook, aan het realiseren van die doelstelling kunnen bijdragen. Daartoe 

heeft de Raad het initiatief genomen om ook met de Raad van Toezicht van het Liudger en het 

Bestuur van het Dockinga College in gesprek te komen om tijdig visies op elkaar af te stemmen, een 

en ander uiteraard ter ondersteuning van de besluitvorming door de bestuurders.   

 

Namens de Raad van Toezicht, 

De voorzitter, 

K. ten Cate. 

 

 (P)MR 

Informatie (P)MR 

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

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

plenaire MR vergaderingen worden momenten gepland waarin deze drie groepen zich opsplitsen.  

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

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

alle personeelsleden en vinden afwisselend plaats op de drie locaties. 
 

Vergaderdata PMR Vergaderdata MR Vergaderdata DB 

8 januari 2018 15 januari 2018 11 januari 2018 

5 maart 2018 19 februari 2018 15 februari 2018 

16 april 2018 26 maart 2018 22 maart 2018 

25 juni 2018 14 mei 2018 19 april 2018 

1 oktober 2018 4 juni 2018 31 mei 2018 

12 november 2018 9 juli 2018 5 juli 2018 
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 16 juli 2018 4 september 2018 

 17 september 2018 2 oktober 2018 

 15 oktober 2018 6 november 2018 

 19 november 2018 4 december 2018 
 17 december 2018  

Samenstelling (P)MR:  

Het dagelijks bestuur (DB) van de (P)MR is ontstemd over het feit dat de MR niet versterkt is met 

voldoende leden. Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 hebben meerdere leden van de (P)MR 

afscheid genomen. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is slechts één vacature ingevuld. 

Vacatures zijn er in alle drie geledingen. 

 
Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlingengeleding 

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

Dhr. R. van Brummelen 
Per maart 2018 

Dhr. M. Alkema(K) 
Gehele kalenderjaar 

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

Mevr. E. Kramer (G) 
Gehele kalenderjaar 

Mevr. F. de Boer (B) 
Afgetreden per juli 2018 

Dhr. L. Kuipers (B, OP) 
Per september 2018 

Dhr. H. de Vries (B) 
Gehele kalenderjaar 

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

Dhr. K. Merkus (G, OP)  
Afgetreden per juli 2018 

Dhr. H. Hollander (B) 
Gehele kalenderjaar 

Mevr. W. de Jonge (B) 
Gehele kalenderjaar 

Dhr. B. van Overveld (B, OP) 
Gehele schooljaar (tijdelijk afwezig) 

 Dhr. G. Krol 
Gehele kalenderjaar 

Mevr. T. Talsma (B, OOP) 
Per oktober 2018 

  

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

  

Mevr. M. Steensma (K, OP) 
Gehele kalenderjaar 

  

Dhr. G. Tees (B, OP) 
Afgetreden per juli 2018 

  

Dhr. H. de Vries (K, OP) 
Gehele kalenderjaar 

  

Dhr. R. Wassens (G, OP) 
Gehele kalenderjaar 

  

 

Indeling leden (P)MR: 
Expertisegroep Onderwijs 

Voorzitter Notulist (P)MR- leden 

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

  Dhr. R. van Brummelen ( per maart ’18) 

  Mevr. E. Kramer 

  Mevr. F. de Boer (tot juli ’18) 

  Mevr. W. de Jonge 

  Dhr. M. Alkema 

  Mevr. T. Talsma (per oktober ’18) 

 

Expertisegroep Financiën 
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Voorzitter Notulist (P)MR- leden 

Dhr. G. Tees (tot juli ‘18)  Dhr. R. Wassens  Dhr. H. de Vries (B) 

  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. L. Kuipers (per sep ’18) 

 

Het dagelijks bestuur (DB) van de (P)MR wordt gevormd door: 

Mevr. M. Steensma, voorzitter expertisegroep Personeel/zorg en secretaris 

Dhr. G. Tees, voorzitter expertisegroep financiën (vacature per september ’18) 

Dhr. H. de Vries, voorzitter expertisegroep onderwijs en technisch voorzitter 
 

Contact met de Raad van Toezicht 

De leden van de (P)MR hebben op 26 maart 2018 vergaderd met de Raad van Toezicht (RvT). In deze 

vergadering is vooral aandacht geschonken aan de samenwerking tussen de bestuurder en de MR, 

aan het mobiliteitsplan en aan het gepersonaliseerd onderwijs op de locaties Kollum en Grijpskerk. 

Op 7 november 2018 hebben de leden van het DB van de MR vergaderd met de RvT. In deze 

vergadering , met informeel karakter, is vooral aandacht besteed aan de  bestuurlijke samenwerking 

met het Dockinga College en het Liudger, maar ook is o.a. het Sterk Techniek Onderwijs, het 

taakbeleid Buitenpost en de pilot Buitenpost besproken. 
 

Contact met de bonden 

De leden van de (P)MR, en dan met name de leden van het DB van de MR, hebben veel contact 

gehad met de bonden. De leden van het DB zijn bij elk overleg tussen directeur bestuurder en Voion, 

de AOb en het CNV over het mobiliteitsplan aanwezig geweest. Daarnaast is de rayonmanager van 

het AOb meerdere keren benaderd alvorens de leden van de MR instemming/advies hebben 

gegeven aan de directeur-bestuurder. 

 

Instemming en advies 

De (P)MR heeft instemming /advies gegeven op de volgende onderwerpen: 
  
Begroting 2018 Advies 
Verslag vertrouwenspersonen Advies 
Ouderbijdragen Instemming 
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Instemming 
Afschaffing functie bestuurssecretaris Instemming 
Invoering nieuwe functie managementassistent CvB Instemming 
Functieomschrijving managementassistent CvB Instemming 
Mobiliteitsplan Instemming 
Vakantieregeling  Instemming 
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Data organisatiedagen / roostervrije dagen Instemming 
Functiebeschrijving directeur Buitenpost Instemming 
Functiebeschrijving directeur Kollum Instemming 
Functieomschrijving directeur staf Instemming 
Functieomschrijving medewerker switch Instemming 
Reglement individueel keuzebudget Instemming 
Pilot taakbeleid Kollum en Grijpskerk Instemming 
Lessentabellen GO Kollum en Grijpskerk Instemming 
Pilot gepersonaliseerd onderwijs Kollum en Grijpskerk Instemming 
Kernpunten t.b.v. verkenning naar mogelijke bestuurlijke samenwerking  Advies 
Voortschrijdend gemiddelde Instemming 
Toelating VWO 5 met een havo diploma Instemming 
Schoolgids Instemming 
Verzuimprotocol Instemming 
Integriteitscode en Gedragscode social media LC 2018-2022 Instemming 
Klachtenregeling Lauwers College 2019-2022 Instemming 
Incidentenregistratie Advies 
Regeling melden (vermoeden van een ) missstand of schending integriteit 2018-2022 Instemming 
Pilot onderbouw Buitenpost Instemming 
Begroting 2019 Advies 
Meerjarenformatieplan, inclusief het meerjarenoverzicht lesformatie vakken, uitstroom en 
scenario’s. 

Instemming 
aangehouden 

Werktijden en vakantieregeling OOP en staf Instemming 
aangehouden  

 

 

2.5 Omgeving 

2.5.1 Afhandeling van klachten 

Er is dit jaar één klacht ingediend bij de Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. Deze commissie 

heeft de klacht ongegrond verklaard. 

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

Het internationaliseringsprogramma van het Lauwers College is erop gericht dat internationale 

activiteiten een essentieel onderdeel van het leerprogramma wordt. Het doel daarvan is de 

ontwikkeling van een doorgaande leerlijn internationalisering. 

Leerlingen van de brugklas gaan via e-twinning (een online community) een kijkje over de grens 

nemen en doen zo op school een internationale ervaring op zonder het klaslokaal daarvoor te 

verlaten. De leerlingen van klas twee in Buitenpost doen mee aan een uitwisselingsprogramma dat 

tezamen met een school in het Duitse Bochum (Matthias-Claudius-Schule) is opgezet. Leerlingen van 

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

Daarnaast is de werkgroep internationalisering bezig met het verder uitwerken van activiteiten voor 

klas drie. De leerlingen van de bovenbouw mavo-havo-vwo maken een buitenlandexcursie naar 

landen binnen en buiten de Europese Unie. Bij al de activiteiten die onze leerlingen ondernemen 
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ontmoeten ze leeftijdsgenoten en komen ze in aanraking met het onderwijs, de opvattingen en 

culturen buiten de landsgrenzen. 

De bestuurder en directeur staf hebben in het kader van ICT-toepassingen een werkbezoek gebracht 

aan Estland. 

 

2.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering 

In 2019 zal er een begin gemaakt worden met een uitwisselingsproject voor vwo 4 leerlingen met het 

pre-university College van de Staatsuniversiteit in Minsk (Wit-Rusland). En aan het 

excursieprogramma voor de klassen havo 4 en vwo 5 is Marrakesh (Marokko) toegevoegd. 
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3.Risicomanagement 

In 2017 is door directie en raad van toezicht een integrale risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten 

hiervan zijn in 2018 beoordeeld en de voortgang van de beheersmaatregelen is gerapporteerd in de 

begroting 2019. De belangrijkste risico’s zijn:  

Strategie 

De leerlingenprognoses en het meerjarig formatieplan zijn in samenhang opgepakt. Naast deze 

planningsinstrumenten wordt veel aandacht gegeven aan het jaarlijkse formatieproces. Deze zaken 

zijn noodzakelijk voor de wendbaarheid van een kleine school als het Lauwers College. Aanvullend 

investeert de school in de samenwerking in de regio en in een passend hrm-beleid. 

Operationele activiteitenDe onderwijsvernieuwing is in gang gezet op alle locaties. Tussentijdse 

voortgangsanalyse (pdca) wordt toegepast om behaalde resultaten te borgen, de vervolgstappen te  

kunnen zetten en de lopende schoolprestaties op niveau te houden. De in 2018 ingevoerde 

kwaliteitskalender zorgt er voor dat de informatiehuishouding op orde is en dat directeuren, 

bestuurder en de raad van toezicht worden geïnformeerd. 

Financiële positie 

De financiële indicatoren van de school presenteren een gezonde positie. In de continuteitsparagraaf 

is dit nader toegelicht. 

Financiële verslaggeving 

De bedrijfsmonitor laat zien dat de verslaglegging 2018 gemiddeld nog niet op orde is. De 

noodzakelijke maatregelen zijn inmiddels ingevoerd waarmee het beeld voor 2019 positief zal zijn. 

Wet- en regelgeving 

Evaluatie schoolexamens 2018 

Bij de evaluatie uitvoering schoolexamens zijn geen grootschalige onregelmatigheden gevonden. 

Zowel het pta als het examenreglement voldoen, al verdient het geen schoonheidsprijs, aan de 

minimum eisen. Hoewel er her en der (verplichte) onderdelen verstopt zijn binnen de gehanteerde 

tekst of ontbreken, bieden beide documenten voldoende garantie voor een goed verloop van de 

schoolexamens 2018-2019. Wel vraagt de verbinding tussen pta en examenreglement aandacht. 

Evenals het ontbreken van examencommissie per schoolsoort en een schoolbreed toetsbeleid. 

Aanbevelingen schooljaar 2019-2020 

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

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

een heldere herkansingsregeling  

 Het examenreglement wordt vernieuwd zodat deze voldoet aan alle gestelde eisen  

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

verstuurd 

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

(voor 2020) 
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 Het instellen van een examencommissie per schoolsoort die de examinering organiseert, jaarlijks 

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

verantwoordelijk is voor inhoud en uitvoering 

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

gezag dit tijdig kan vaststellen en de mr kan instemmen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

De toepassing van de AVG vordert gestaag. De school heeft onvoldoende capaciteit om alle 

verplichtingen direct in uitvoering te nemen. In 2018 is een datalek gemeld aan de autoriteit 

vanwege het verlies van een usb-stick. Alle bekende incidenten worden nu door de school 

geregistreerd. In samenwerking met het kennisnetwerk Fricolore en de Functionaris 

Gegevensbeveiliging is in 2019 gestart met een versnelling. 
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4. Bedrijfsvoering 
 

4.1 Bedrijfsvoering 
 

4.1.1 Ontwikkelingen personeel 

In 2018 zijn we gestart met een (vrijwillig) mobiliteitsplan – dit plan heeft een looptijd van  

1 maart 2018 tot 1 mei 2019. Voor een aantal vaksecties krijgen wij te maken met boventalligheid in 

de vaste formatie, reden om te komen met een plan voor vertrekbevorderende maatregelen.  

Voor het OOP zijn wij, in aansluiting op het uitgevoerde onderzoek, gestart met de herijking van de 

functiebeschrijvingen. Samen met DIPO is een traject gestart, dat moet leiden tot nieuwe 

beschrijvingen voor het OOP. Het traject zal worden afgerond voor de zomervakantie van 2019. 

Samen met bureau ‘Noorderlingen’ zijn we gestart met een herziening van ons strategisch 

personeelsbeleid. Vanuit de visie van de school willen wij komen tot een duidelijk en stimulerend 

beleid.  

De leerlingaantallen staan onder druk door de krimp in onze regio. Vorig jaar (2017) waren 1.496 

leerlingen ingeschreven, in 2018 nog 1.451 leerlingen. We mogen constateren dat de keuze voor 

gepersonaliseerd onderwijs voor de locaties Grijpskerk en Kollum een positieve uitwerking heeft op 

de aanmelding van nieuwe leerlingen. Verder verwachten wij dat de nieuwe campus in Kollum in 

2019 ook zijn invloed zal hebben. 

Het mobiliteitsplan heeft ertoe geleid dat een aantal collega’s hun baanomvang hebben verminderd; 

ook zijn we met collega-scholen een aantal detacheringen aangegaan, met perspectief voor de 

langere termijn. Verder zijn de verlofmogelijkheden goed benut, zodat wij in het schooljaar 2018-

2019 geen boventalligheid hadden. Voor de langere termijn blijft de druk bij een aantal vaksecties 

nog wel aanwezig. 

Als school zijn wij eigenrisicodrager voor de WGA (werkhervattingsregeling gedeeltijk 

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

dienstverbanden. 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 2018 ruim € 

130.000 euro (+ 12.000 euro ten opzichte van 2017).  

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, 
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wanneer er vacatures ontstaan. Het streven blijft om deze mensen een passende werkkring te 

kunnen bieden; niet alleen vanuit het aspect van de kosten, maar ook voor de betreffende WW-ers 

zelf. 

Ten aanzien van het bestand oud-medewerkers dat een WW-uitkering (bestand 31-12-2018) 

ontvangt heeft de bestuurder vastgesteld dat de kans op reintegratie zeer laag tot nihil is. 

 

4.1.2 Ontwikkelingen huisvesting 
 

De invoering van gepersonaliseerd onderwijs in Grijpskerk vraagt om aanpassing van de ruimte-

indeling. Naast de plaatsing van een tijdelijke unit op het terrein van de school wordt op de 1e 

verdieping een flexibele leerruimte ingericht. Voor het kunnen faciliteren van de diverse eigen 

gekozen vormen van het KWT-deel is er behoefte aan inspirerende ruimtes met een multifunctionele 

indeling. De huidige op klassikaal onderwijs ingerichte lokalen bieden daarvoor onvoldoende 

mogelijkheden. In de gereserveerde € 200.000,- zijn stelposten opgenomen omdat de begroting 

verbouw en herinrichting nog getoetst moet worden op klimaatbeheersing, installatiewerk en 

verlichting. Met deze renovatie en vernieuwing is voor ongeveer de helft van het aantal leerlingen 

passende ruimte gemaakt. 

Voor de locatie Kollum zijn de faciliteiten voor gepersonaliseerd onderwijs meegenomen in de 

nieuwbouw Campus. 

Voor Buitenpost zijn de renovatie van de Toren en de Zitkuil investeringen waarmee een basis wordt 

gelegd voor een meer flexibel ruimtegebruik. In het juniorgebouw zijn deze mogelijkheden voor een 

deel aanwezig; voor de oudbouw nog niet. In 2018 is al een start gemaakt met de herinrichting van 

de 1e verdieping van de Toren.  

Deze investeringen vloeien voort uit het revitaliseringsplan dat in 2017 voor de locatie Buitenpost is 

opgesteld. Door een aantal ruimten passend te maken voor de toekomst wordt ook ruimte gemaakt 

om de lokalen waarvoor dit niet meer mogelijk is, uit het beheer te halen.  

De teruggang van het leerlingenaantal creëert leegstand en dat houdt in dat de inzet van de 

semipermanente lokalen in de toekomst afgebouwd kan worden. Op dit moment is de leegstand niet 

van voldoende omvang om dit te kapitaliseren.  

De bestaande huisvesting vraagt echter in toenemende mate extra onderhoud en investeringen. De 

opgaven duurzaamheid waar de scholen voor komen te staan kunnen onvoldoende met bestaande 

middelen worden ingevuld. In het kader van het IHP vindt hierover overleg en afstemming met de 

gemeenten. Op dit moment zien de gemeenten deze ontwikkeling aankomen maar vanwege de 

ontbrekende middelen wacht men eerst de uitwerking van het energieakkoord en het beleid van 

OCW en VNG af. 
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4.1.3 Financiële positie op balansdatum 

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

 

 
 

Met uitzondering van de rentabiliteit is de ontwikkeling van de indicatoren als positief aan te 

merken. Het laat zien dat de school haar vermogen inzet voor het onderwijs.  

In de negatieve rentabiliteit komt tot uitdrukking dat de school flink investeert in haar profiel en in 

de faciliteiten die daarvoor nodig zijn.  Deze uitgaven, die deels uit de bestemmingsreserves van de 

school worden gefinancierd, belasten echter het jaarlijkse begrotingsresultaat.  

Buiten deze investeringen gerekend is het resultaat van de normale bedrijfsvoering nog negatief. 

 

4.1.4 Toelichting ontwikkeling balansposten 
 

De vaste activa laten in 2018 een lichte daling zien terwijl de investeringen in de huisvesting 

toenemen. Deze ontwikkeling is in de balanscijfers niet zichtbaar omdat voor de vestiging Kollum een 

afwaardering van de activa van bijna € 230.000,- is ingeboekt vanwege de nieuwbouw Campus 

Kollum. 

De afname van de vlottende activa betreft de daling van de liquide middelen door investeringen  

(€ 311.000,-) en het effect van het negatieve begrotingsresultaat (€ 277.000,-). 

De daling van het eigen vermogen met € 600.000,- weerspiegelt de afname van de liquide middelen.  

2016 2017 2018

Solvabiliteit 1 (EV/TV) 83% 80% 80%

 

Solvabiliteit 2 (EV+VZ) / TV 89% 88% 88%

Rentabiliteit (1 -jarig) -12,8% -7,5% -8,6%

Weerstandsvermogen (EV/BATEN 61% 57% 52%

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

Current ratio (VA/KS) 5,8 5,2 4,7

Werkkapitaal (VA-KS) 5.158.748€         4.526.425€         3.764.810€       

Personeelsratio (PERS. LASTEN/TOTALE LASTEN) 78% 79% 77%
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4.1.5 Toelichting op resultaat 
 

Het verlies in 2018 is € 658.000,- hoger dan begroot. Hierin is het genoemde boekverlies ad.  

€ 230.000,- verwerkt. De overige tegenvaller bestaat vooral uit: 

– personele inhuur en uitvoering mobiliteitsplan, samen € 188.000,- 

– het opschuiven van de efficiencyverbetering Gepersonaliseerd Onderwijs € 56.000,-  

– meerkosten voor boeken-licentie-methoden € 117.000,- 

– extra huisvestingslasten en PR-activiteiten € 32.000,-. 

Deze meerkosten zijn in de volgende paragraaf nader toegelicht. 
 

4.1.6 Analyse uitkomsten exploitatie t.o.v. begroting 
 

 

Staat van baten en lasten 

 Begroot Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

3 Baten 

3.1 Rijksbijdragen 12.441.004 11.893.501 12.293.124

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 0 0 5.000

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 0 0 0

3.4 Baten werk in opdracht van derden 0 0 0

3.5 Overige baten 441.570 281.950 536.020

Totaal baten 12.882.574 12.175.451 12.834.144

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 10.546.220 9.829.934 10.677.094

4.2 Afschrijvingen 560.024 327.172 338.748

4.3 Huisvestingslasten 739.294 686.658 718.847

4.4 Overige lasten 1.795.441 1.422.190 1.791.694

Totaal lasten 13.640.979 12.265.954 13.526.383

Saldo baten en lasten -758.405 -90.503 -692.239

5 Gerealiseerde herwaardering 0 0 0

6 Financiële baten en lasten 9.764 0 13.145

Resultaat -748.641 -90.503 -679.094

7 Belastingen 0 0 0

8 Resultaat uit deelnemingen 0 0 0

Resultaat na belastingen -748.641 -90.503 -679.094

9 Resultaat aandeel van derden 0 0 0

Totaal resultaat -748.641 -90.503 -679.094
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Toelichting baten 

De rijksbijdragen zijn in totaal € 547.600,- hoger uitgekomen dan de begroting.  Daarin is de stijging 

van de bijdragen van de samenwerkingsverbanden aan de scholen ad. € 186.800,- meegeteld. 

De grootste stijging zit in de personele lumpsum (+€ 220.000,-). Dit betreft met name de bijdrage 

voor de kosten van de cao-verhoging in 2018 (+ € 260.000,-). De verwachte bijdrage voor de 

verhoogde pensioenpremies is niet ontvangen (- € 60.000,-). Deze loonkostenstijging moet de school 

zelf betalen. 

De overige stijging van de rijksbijdragen betreft de verhoging van de materiele lumpsum (€ 35.000,-) 

en de middelen voor de versterking van het techniekonderwijs  (€ 85.800,-) en de OCW subsidies 

voor zij-instromers en lerarenbeurs (€ 18.000,-). 

De stijging van de overige baten met € 160.000,- betreft met name de detacheringsinkomsten van 

docenten die op andere scholen werken € 124.000,-. In de begroting zijn de opbrengsten als 

negatieve personele kosten opgenomen. Het overige deel zijn de hogere ontvangsten voor excursies 

en werkweken. Deze baten en lasten verlopen niet gelijktijdig over de kalenderjaren. 

 

Toelichting personele lasten + € 716.000,- 

Personele kosten formatie + € 592.000,- 

 De formatiekosten zijn gestegen met € 320.000,-  door het loonakkoord 2018-2019 en door de 

stijging van de sociale lasten en pensioenpremies; 

 Daarnaast is de beoogde personeelsreductie op basis van gepersonaliseerd onderwijs (2 fte) niet 

ingevoerd. Voor 2018 houdt dit in dat de bezuiniging van € 56.000,- niet plaatsvindt; 

 Voor de versterking van de zorgstructuur zijn tijdelijk extra kosten gemaakt (€ 50.000,-); 

 T.o.v. de begroting zijn de kosten met € 124.000,- toegenomen omdat de baten uit detachering 

niet meer in mindering worden gebracht op de personele lasten. 

 De kosten van het in maart gestarte mobiliteitsplan (€ 43.000,-) zijn tot nu toe beperkt gebleven 

tot de kosten van loopbaanadviesgesprekken (6x), vermindering dienstbetrekking (2x) en de 

vertrekpremies voor twee personen. 

Overige personele lasten + € 124.000,- 

 Vanwege ziekte en plotseling vertrek is de inzet van uitzendkrachten met € 145.000,- 

toegenomen. Door de tijdige werving waren de uitzendkosten met ingang van het nieuwe 

schooljaar teruggebracht zijn naar nihil. Daarna was opnieuw externe inzet nodig voor de 

vervanging van docenten vanwege ongevallen; 

 De toevoeging aan de personele voorziening is € 21.000,- lager dan begroot. 

 

Toelichting materiele lasten  + € 673.000,- 

De afschrijvingskosten zijn gestegen met € 233.000,-. Hierin is een boekverlies verbouwkosten van 
de locatie Kollum opgenomen. In de periode 2001-2007 is voor € 438.000,- in de school geïnvesteerd  
waarvan € 229.000,- nog niet afgeschreven is. Dit verlies is nu genomen omdat in 2019 de nieuwe 
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Campus Kollum in gebruik wordt genomen en de oude locatie overgedragen wordt aan de 
gemeente. 

De huisvestingslasten zijn met € 53.000,- toegenomen door met name hogere energielasten en 

schoonmaakkosten. In dit bedrag is ook € 20.000,- opgenomen voor huur van gemeentelijke 

sportaccommodaties in 2017.  

De overige instellingslasten bestaan uit: 

Administratie en beheerlasten + € 160.000,- 

 De bestuurskosten zijn € 76.000,- hoger; vooral door de niet begrote kosten van het onderzoek 

samenwerking (€ 50.000,-) waarvan 80% is verrekend met Liudger en Dockinga  (toename 

overige baten). Daarnaast hebben de onderwijsvisitatie Fricolore en het vervangen van de 

bestuurssecretaris extra middelen gevergd (€ 14.000,-); 

 Verder zijn voor PR-activiteiten en de administratie extra middelen ingezet (€ 60.000,-). 

Materiele middelen voor het onderwijs + € 213.000,- 

 De boeken-licentie kosten zijn € 112.000,- hoger dan de begroting; in de jaarrekening 2017 was 

al vastgesteld dat het begrote kostenniveau € 35.000,- te laag was. Daarnaast is in 2018 € 

30.000,- aan boetes betaald vanwege voortijdige afschrijving van methoden. De helft hiervan is 

gelegen in de methodewijziging als gevolg van de invoering van gepersonaliseerd onderwijs.  

De overige kostenstijging betreft de inzet van digitale methoden in de onderbouw van 

Buitenpost. De uitgevoerd analyse laat zien dat daar € 90,- per leerling meer wordt uitgegeven 

dan het landelijke gemiddelde. Met de vaksecties wordt onderzoek gedaan naar welke 

methodeontwikkelingen de komende jaren nodig zijn en welke kosten daarbij horen. De boeken-

licentiekosten voor Grijpskerk en Kollum zijn afgenomen door de invoering van gepersonaliseerd 

onderwijs; 

 Voor werkweken en excursies is € 25.000,- meer uitgegeven. Dit betreft met name 

voorschotbetalingen voor reizen in 2019; 

 Voor leermiddelen technisch onderwijs (BWI en PIE) is € 42.000,- extra ingezet; 

 Bijdrage van in totaal € 21.000,- aan de leerlingendevices voor Gepersonaliseerd Onderwijs. 

 

4.1.7 Investeringsbeleid 

Het beleid was in 2018 gericht op het faciliteren van de ontwikkelingen Gepersonaliseerd Onderwijs. 

Voor de docenten zijn ontwikkelingsuren beschikbaar gesteld en voor de leerlingen is de inzet van 

digitale leermiddelen mogelijk gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de invoering van de Chromebook 

voor de leerlingen van het eerste leerjaar in Kollum en Grijpskerk. Met de ouders is een 

betalingsregeling getroffen voor de duur van de vierjarige opleiding.  

Vanuit het revitaliseringsplan huisvesting Buitenpost zijn de investeringen uitgevoerd; zie paragraaf 

huisvesting. Daarnaast zijn vanuit de ARBO-analyse 2018 een aantal urgente 

vervangingsinvesteringen van apparatuur en meubilair voor het BINASK-onderwijs uitgevoerd.  
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De volgende tabel geeft het overzicht van de investeringen voor 2019. Dit betreft zowel 

vervangingsinvesteringen als investeringen die nodig zijn in het kader van nieuwbouw Campus 

Kollum en verbouwingen voor de toepassing van nieuwe onderwijsmethoden. 
 

 
 

4.1.8 Inzet aanvullende middelen techniekonderwijs 

De bekostiging voor de versterking techniek in 2018 is € 85.838,-. Dit budget is in 2018 als volgt 

ingezet. 

 
Leermiddelen techniek vmbo  

€ 17.600,- 

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

 

Machines Campus 

€ 17.700,- 

In de periode 2017-2019 wordt fors geïnvesteerd in de inrichting van de Campus 
Kollum die in 2019 in gebruik wordt genomen. Vooral voor de sectoren BWI en PIE is 
geanticipeerd op deze ontwikkeling. 

Ouderbijdragen BWI en PIE  

€ 10.000,- 

De ouderbijdragen zijn voor 4 jaren vervallen (Brief sept. 2018). 

Deze bijdragen zijn fors voor de doelgroep; afschaffing betekent een directe 
verbetering van de toegankelijkheid van deze opleidingen. 

Visieontwikkeling NO-Fryslân  

€ 21.500,-  

De bestuurder LC is penvoerder voor de regio. Samen met de projectdirecteur zijn de 
verbindingen gemaakt met de initiatieven in de regio NO Fryslân. De inzet is geraamd 
op drie dagdelen per week. 

Faciliteiten technische 
oriëntatie locatie Buitenpost. 

€ 7.100,- 

De locatie Buitenpost participeert in het regioproject Energy-Challenges. Een initiatief 
om de bewustwording m.b.t. de energietransitie te stimuleren en leerlingen te 
betrekken bij de technische mogelijkheden en kansen daarvan. Daarnaast is een 
etalageopstelling voor de 3D-printers aangeschaft. 

Inzet docent techniek 

€ 11.700,- 

Voor de voorbereiding en uitwerking van de plannen is een docent voor 1 dag 
ingeroosterd. 
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4.1.9 Besteding middelen prestatiebox 

De bijdrage van OCW in 2018 voor de prestatieafspraken van het sectorakkoord is € 441.000,- 
 

AMBITITIES ACTIVITEITEN KOSTEN 
Uitdagend onderwijs voor alle 
leerlingen 

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

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

Eigentijdse voorzieningen Digitale leermiddelen via 
Kunskapsskolan 

Licenties                                € 24.500,- 
Schoolbijdrage devices       € 23.000,- 

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

Training                                  € 3.700,- 
Ontwikkeluren                    € 13.400,- 
 
Ontwikkeluren                      €  10.000,- 

Partnerschap in de regio 
 

Samenwerking bestuur en stafbureau 
met Dockinga College en Liudger 
College. 
 
Begeleiden samenleven en 
samenwerken in Campus Kollum / 
Centrum voor Cultuur en Educatie 
 
Buitenpost 
* Bedrijvencontacten i.s.m. Kennis en 
innovatiehuis 
* Deelname aan en inbreng in Lokaal 
Educatieve Jeugd Agenda 
Achtkarspelen 
* Deelname Energy Challenges 

Onderzoekrapport                € 9.100,- 
Inzet directie/bestuur        € 20.000,- 
 
 
Procesbegeleiding               € 4.000,- 
Inzet voor bestuur, stuurgroep 
en bouw begeleiding          € 40.000,- 
 
 
 
Ontwikkeluren                   € 10.100,- 

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

Procesbegeleiding              € 2.800,- 
 
 
Trainingen                            € 2.000,- 
 
Ontwikkeluren                    € 6.700,- 

Toekomstbestendigheid organiseren Training persoonlijke effectiviteit 
 
Deelname leergang SHRM VO 
academie teamleider en directie 
Buitenpost 
 
Onderzoek en visievorming 
onderwijsondersteuning. 

Procesbegeleiding               € 2.850,- 
Inzet management             € 10.000,- 
 
Leergang SHRM 2x               € 5.000,- 
 
 
 
Begeleiding                           € 6.000,- 

Nieuwe verhoudingen in 
verantwoording en toezicht 

Kwaliteitskalender opgesteld en 
geïmplementeerd 
 
Implementeren Governance 

Inzet projectleider             € 40.000,- 
 
 
Trainingen                             € 2.450,- 
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4.1.10 Toelichting kasstromen en financiering 
 

 

Toelichting  

De negatieve kasstroom is t.o.v. 2017 afgenomen met € 141.000,-. Deze daling komt voort uit een 

lagere investeringsuitgave - € 140.000,- De negatieve kasstroom uit operationele activiteiten is t.o.v.  

2017 op hetzelfde niveau gebleven. 

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -758.405 -692.239

Aanpassing voor:

Afschrijvingen 560.024 338.748

Mutaties voorzieningen -83.034 137.427

Verandering in vlottende middelen:

Voorraden (-/-) 0 0

Vorderingen (-/-) 64.419 -94.415

Schulden -70.021 18.397

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -287.017 -292.082

Ontvangen interest 9.764 13.145

Betaalde interest (-/-) 0 0

9.764 13.145

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -277.253 -278.937

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) -310.706 -450.390

Desinvesteringen in MVA 0 0

Investeringen in IVA (-/-) 0 0

Desinvesteringen in IVA 0 0

Investeringen in deelnemingen en/of

samenwerkingsverbanden (-/-) 0 0

Mutaties leningen (-/-) 0 0

Overige investeringen in FVA (-/-) 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -310.706 -450.390

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Afl ossing langlopende schulden 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen -587.959 -729.327

Beginstand liquide middelen 5.006.229 5.735.556

Mutatie liquide middelen gedurende het boekjaar -587.959 -729.327

Eindstand liquide middelen 4.418.270 5.006.229

2018 2017
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4.1.11 Informatie over financiële instrumenten 

In 2018 zijn de financiele tegoeden van de school overeenkomstig het treasurystatuut 2017 niet 

aangewend voor beleggingen. Het beleid van het Lauwers College is: geen risico’s. Voor de normale 

bedrijfsuitoefening maakt het Lauwers College alleen gebruik van vorderingen en schulden zoals in 

de balans zijn opgenomen. De middelen die niet direct nodig zijn voor de bedrijfsvoering staan op 

een depositorekening bij de huisbankier; deze zijn zonder voorwaarden direct beschikbaar indien 

nodig. Daarmee is er geen sprake van een kredietrisico. Het beleid past daarmee binnen de Regeling 

beleggen en lenen en derivaten van OCW.  

 

4.1.12  Administratieve organisatie 

Naar aanleiding van het accountantsverslag 2017 zijn de volgende verbeteracties uitgevoerd 

 Aanpassing drempelbedragen inkoopbeleid 

 Volledigheid personeelsdossier  

 Functiescheiding bestel-, goedkeurings- en betaalprocessen 

 Activastaat intergeren in de financiele administratie 

 Tijdige verwerking van de bankmutaties. 

 

 

4.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 
 

4.2.1 Onderwijsprestaties 

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

 

  Buitenpost   Grijpskerk   Kollum 
   

  LC Land.   LC Land.   LC Land. 
   

MAVO 97 93 BB 100 98 BB 100 98 
   

HAVO 81 88 KB 100 95 KB 97 95 
   

VWO 96 92 MAVO 100 93 MAVO 88 93 
   

            
 

In Kollum is bij de mavo-afdeling op het 3 jaargemiddelde sprake van een onvoldoende op twee 

indicatoren: bovenbouwsucces en examencijfers. T.a.v. het bovenbouwsucces kan genoemd worden 

dat het relatief weinig zittenblijvers betreft, maar wel veel afstromers van mavo naar de 

Kaderberoepsgerichte Leerweg. De oorzaak ligt in het feit dat we als school de leerlingen veel kansen 

willen bieden en dan vooral de kans om op een hoger niveau uit te stromen. In het plan van aanpak 
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staat dat er een duidelijker en consequente determinatie aan het eind van klas 2 zal plaatsvinden, 

waardoor leerlingen bij het afsluiten van de onderbouw op het juiste niveau zitten en het 

bovenbouwsucces zal toenemen. 

Om de indicator examencijfers weer op voldoende te krijgen is in het plan van aanpak opgenomen 

dat er een toetsweek komt voor examenklassen waardoor de leerlingen kunnen wennen aan de 

examen omstandigheden. Daarnaast wordt de verplichte examenvoorbereiding ingeroosterd voor 

alle mavoleerlingen voor de vakken die onvoldoende scoren: biologie, Engels en economie. 

In de afdeling Havo in Buitenpost dreigt de indicator eindexamencijfer onvoldoende te worden. De 

schoolleiding heeft een plan van aanpak opgesteld om dit probleem aan te pakken. Maatregelen op 

korte termijn zijn: het in beeld brengen van de risicoleerlingen en gesprekken voeren met hen. 

Daarnaast wordt ingezet op extra examentraining. Voor de lange termijn wordt ter ondersteuning 

van de onderwijskwaliteit de docentcoaches (Icalt coaches) weer ingezet. Daarnaast worden de 

PTA’s herijkt. Tenslotte zal gewerkt worden aan een herziening van het curriculum en alle 

onderdelen die daar mee samenhangen zowel didactisch als pedagogisch. 

  

4.2.2 Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken 

Het jaar 2018 heeft in Kollum en Grijpskerk in het teken gestaan van het voorbereiden en invoeren 

van gepersonaliseerd onderwijs (GO). Op beide locaties is in september, na een zeer intensieve 

voorbereidingsperiode, een nieuwe onderwijsvorm ingevoerd: GO. De belangrijkste pijlers van deze 

onderwijsvorm zijn het werken in doelen, leerlingen meer verantwoordelijkheid geven voor hun 

leerproces en intensieve coaching van de leerlingen. In Kollum heeft men gekozen om deze 

onderwijsvernieuwing vorm te geven via het Peppels systeem, Grijpskerk gebruikt de KED-portal van 

Kunskapsskolan Nederland. Als gevolg van de invoering van GO is het taakbeleid aangepast. In april 

2019 zal de invoering van GO geëvalueerd worden. Maar nu al kan geconstateerd worden dat zowel 

leerlingen, ouders en docenten tevreden zijn met de resultaten die we tot nu toe met deze 

onderwijsinnovatie hebben geboekt. 

In Buitenpost is de voorbereiding gestart van een onderbouw- en een bovenbouwpilot. Het doel van 

de pilot is om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlingen door maatwerk en 

keuzemogelijkheden aan te bieden. We gaan werken vanuit leerdoelen en daarmee creëren we een 

stevige basis om het onderwijs meer en meer op maat aan te bieden. Het betekent eveneens dat de 

leerling meer de regie krijgt over zijn/haar eigen leerproces. De leerling wordt begeleid door een 

mentor en heeft daarnaast een coach. Vanwege het feit dat de leerling meer regie krijgt, moet hij 

daarin goed begeleid worden. Voor de coaching worden vaste momenten ingeroosterd. 

In de pilot wordt er gedraaid met een ochtend- en een middagdeel. Iedere docent maakt 

voorzijn/haar vak in de serie van vijf weken een keuze voor 1, 2 of 3 uren ‘Star-time’. Deze ‘Star-

time’ is voorbereid met de verschillende vaksecties. Om deze Star-time te realiseren levert een 

aantal vaksecties tijd in. Dat is uitgebreid besproken in de verschillende secties. 
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Na afloop van de pilot wordt er geëvalueerd en de uitkomst zal worden gebruikt om een keuze te 

maken. Door te leren van de pilot zullen we in staat zijn om maatwerk en keuzemogelijkheden op de 

juiste manier te implementeren in ons onderwijsaanbod. 

 

4.2.3 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

In principe zijn alle leerlingen die zich aanmelden welkom op onze school want het Lauwers College 

is een open christelijke scholengemeenschap. Uiteraard is de enige voorwaarde voor plaatsing van 

een leerling de vraag of de school in staat is om passend onderwijs te bieden. In ons 

ondersteuningsplan wordt aangegeven wat de grenzen van ons passend onderwijs zijn.  

 

 

4.3 Duurzaamheid 

Sinds het schooljaar 2017-2018 is: ‘Energy Challenges’ een bekend begrip op het Lauwers College te 

Buitenpost. Het is de naam van een competitie, die is opgezet voor leerlingen om op een leerzame 

manier energie te besparen in schoolgebouwen. In deze competitie worden leerlingen van het basis- 

en voortgezet onderwijs in contact gebracht met de thema’s energie en energietransitie.  

In het Lauwers College heeft een uitvoerig energieonderzoek plaatsgevonden. De school heeft van 

het onderzoek een gedetailleerd rapport ontvangen inclusief maatregelen en aanbevelingen 

Deze aanpak past bij het Lauwers College. Gewoon beginnen met energiebesparing en 

duurzaamheid; bij verbouwingen en onderhoudswerkzaamheden kan dit namelijk in het werk 

worden meegenomen. Zo zijn delen van de verlichting, van de gevels en ventilatiesystemen al 

aangepast. Voor meer complexe besparingssystemen worden specialisten ingehuurd.  

De basis van de energiebesparingen van de school bestaat uit een WKO-systeem en een 

zonnecentrale op het dak. In 2019 wordt het nieuwe MJOP opgeleverd met inbegrip van de 

maatregelen die de school moet nemen conform de Wet Milieubeheer. 

In de Campus Kollum, oplevering 2019, wordt een circulair project uitgevoerd. Het oude 

schoolmeubilair wordt gerestyled met inzet van leerlingen en een circulaire lokale ondernemer. De 

school wil dit project starten en daarmee voor de toekomst het circulaire avontuur aangaan. 
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5. Toekomstige ontwikkelingen 
 

5.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 

De verwachting is dat ook in 2019 de focus voor een groot deel gericht zal zijn op het verder 

ontwikkelen van GO in Kollum en Grijpskerk. Dat betekent een evaluatie van GO in de 1e klas en 

voorbereiding van GO in klas 2. Verder zal voor het vmbo voor de richtingen BWI en PIE het grote 

project Sterk Techniek Onderwijs in Noordoost-Friesland voorbereid worden.  

In Buitenpost zullen de onderwijskundige pilots uitgevoerd en geëvalueerd worden. 

 

5.1.2  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg 

Vanuit het oogpunt van goed bestuur is het van belang dat de school (bestuurder en medewerker) 

weet hoe de kwaliteit van het gegeven onderwijs, op onderwijskundig en financieel niveau, is. Om 

dit goed te kunnen monitoren wordt gewerkt met een kwaliteitsagenda op operationeel niveau 

waarin de door de inspectie gehanteerde kwaliteitskaders worden gevolgd. Bij de vervolgstappen 

hierop wordt op de systematische en cyclische manier van gewerkt volgens de PCDA-cirkel. 

Op verschillende manieren wordt hierover verantwoording afgelegd. Extern gebeurt dit via Vensters 

voor Verantwoording en het jaarlijkse bestuursverslag. Intern wordt dit door de directeuren gedeeld 

met zijn medewerkers en gerapporteerd aan de bestuurder. De bestuurder neemt de opbrengsten 

hiervan mee in zijn trimesterrapportages. 

In 2019 zullen de AVG maatregelen opgenomen worden in de kwaliteitsagenda. 

5.1.3  Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 

In het najaar zijn we gestart met het ontwerpen van Strategisch HRM-beleid. Met ondersteuning van 

het buro Noordelingen zijn we van plan om medio 2019 ons SHRM-beleid ontworpen te hebben. We 

streven naar personeelsbeleid dat samenhangend en inspirerend is, de doelen van de school 

dichterbij brengt en duidelijke kaders geeft waarbinnen medewerkers en leidinggevenden kunnen 

opereren. Bij het maken van SHRM-beleid gaan we er van uit dat SHRM gericht moet zijn op het 

optimaliseren van de potentie van personeel ten behoeve van de school/onderwijskundige doelen. 

De medewerkers van de school worden uitgenodigd om actief mee te werken aan het ontwerpen 

van dit beleid. 
 

5.2 Continuiteitsparagraaf 
 

5.2.1 Kengetallen 
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Prognose leerlingen 

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018/19 zijn aanmerkelijk verbeterd. Grijpskerk en Kollum 

hebben baat bij de introductie van gepersonaliseerd onderwijs; respectievelijk + 35 en + 12 t.o.v. 

vorig jaar. Ook verloopt de leerlingenafname in Buitenpost minder snel dan de vorige prognose.  

Door deze positieve ontwikkeling kan de leerlingenprognose van de meerjarenbegroting naar boven 

bijgesteld worden. Voor de jaren 2019-2022 geeft dit de volgende verbetering. 

 

 

T.o.v. de meerjarenbegroting 2018-2021 is de gemiddelde teruggang van leerlingen daarmee terug 

gebracht van 60 naar 20 per jaar. 

In de volgende tabel is te zien dat de prognose van het Lauwers College op het landelijke niveau 

(VOION) zit en daar iets bovenuit komt. Voor 18/19 is de leerlingenprognose LC 40 leerlingen hoger. 

 

 

De leerlingentelling oktober 2018 resulteert in een leerlingendaling van 39 t.o.v. schooljaar 17/18. 

Daarmee is de leerlingenomvang van het Lauwers College nu 1451 leerlingen.  

De leerlingendaling zet zich voort in 19/20. In de begroting is rekening gehouden met een 

formatiereductie van 2 fte. Voor een deel kan dit opgevangen worden in de flexibele formatie. Er is 

in de begroting geen rekening gehouden met de kosten van eventuele boventalligheid. De 

aanmeldingen voor 19/20 laten een hoger aantal zien dan de prognose (1424).  

De leerlingenontwikkeling van dit moment houdt in dat de kleinere locaties hun positie behouden 

c.q. verbeteren. De locatie buitenpost behoudt in tegenstelling tot de voorbije jaren nu haar 

marktaandeel. De krimpgevoeligheid van het Lauwers College is hiermee in relatieve zin afgenomen. 

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

Grijpskerk 264 254 255 274 267 259

Kollum 205 179 188 192 184 176

Buitenpost 985 973 961 949 937 925

totaal 1454 1406 1404 1414 1388 1360
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De leerlingenontwikkelingen worden per locatie nauwlettend gevolgd. Het profiel van de school 

levert een belangrijke bijdrage aan de bewegingen van het marktaandeel . De lokale prognoses, die 

rekening houden met de regionale ontwikkeling in woningbouw en bedrijvigheid zijn van veel 

waarde. De landelijke prognoses zijn te algemeen om daarop beleid te maken.  

De nieuwe prognose van de school zal door de verbeterde instroom aanzienlijk hoger liggen dan de 

laatste landelijke prognose voor het Lauwers College. 

 

Prognose personele bezetting 

 

 
Van de bezetting OP is 6 fte in tijdelijke dienst. 
 

De begroting is erg gevoelig voor leerlingenmutaties maar deze relatie is in de praktijk nogal indirect. 

De formatiecapaciteit en lesorganisatie van het moment zijn bepalend voor het verloop van de 

kosten. Het effect van deze mutaties laat zich dus over meerdere jaren meten. In het volgende 

overzicht is over de afgelopen jaren deze ontwikkeling weergegeven en het blijkt dat de 

personeelsomvang de leerlingendaling wel volgt.  

 

 

Het leerlingenaantal is verminderd met 11%. Het onderwijzend personeel met 18%. 
 

5.2.2 Meerjarenbegroting  
 

Ontwikkeling begroting 

De meerjarenbegroting is opgesteld in juni 2018. De verbeterde instroomprognoses voor 18/19 zijn 

in deze begroting meegenomen.  

De ontwikkeling van de baten en de personele lasten zijn gerelateerd aan de leerlingenontwikkeling. 

In de personele lasten is een extra effect opgenomen voor de efficiencyverbetering in de formatie 

van de locaties. Deze bezuiniging loopt op tot € 525.000,- in 2022.  De wendbaarheid van de scholen 

komt o.a. tot uitdrukking in de samenstelling van de formatieomvang en de beweeglijkheid daarin. 

Het in 2018 gestarte mobiliteitsplan heeft een eerste bijdrage daaraan geleverd. Het is belangrijk dat 

medewerkers zich realiseren dat werk en posities niet meer vanzelfsprekend zijn in deze tijd.  

Personeel 2018 2019 2020 2021 2022

OP 90,6 87,7 83,2 80,6 80,6

OOP 36,4 34,9 34,9 34,9 34,9

MT 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0

15/16 16/17 17/18 18/19 totaal

LL'N 1628 1545 1490 1451 -177 -11%

OP fte incl. switch mdw. 114 98 95,4 93 -21 -18%
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In de materiele lasten is doorberekend dat de huisvestingslasten afnemen door het in gebruik nemen 

van de nieuwe school Campus Kollum en dat de boekenkosten afnemen door de inzet van digitale 

leermiddelen. De afschrijvingskosten nemen toe door de voorgenomen investeringen in 2019. 

Van het exploitatiesaldo wordt gemiddeld € 120.000,- per jaar gedekt uit de bestemmingsreserves. 

Deze reserves worden ingezet om de afschrijvingslasten die resulteren uit een deel van de 

investeringen, op te vangen. Deze investeringen zijn nodig om het onderwijskundige profiel van de 

school eigentijds en aantrekkelijk te houden.  

De meerjarenbegroting laat zien dat het mogelijk is door de combinatie van investeren en 

efficiencyverbetering de financiële positie van het LC voor de periode tot 2023 structureel te 

verbeteren. De verbeterde leerlingeninstroom in Grijpskerk en Kollum bieden de eerste bevestiging. 

In 2019 zal ook duidelijk worden in welke mate de afgesproken besparingen gerealiseerd worden.   

 

 

BATEN 2019 2020 2021 2022

OCW PERSONEEL 9.048.287€           8.749.363€           8.735.779€           8.800.317€           

OCW MATERIEEL 1.284.273€           1.241.845€           1.239.917€           1.249.077€           

OCW BOEKEN 453.874€               438.879€               438.198€               441.435€               

OCW PRESTATIEBOX 430.523€               416.300€               415.654€               418.725€               

BIJDRAGEN ZORGSTRUCTUUR 405.179€               398.585€               391.990€               391.990€               

BIJDRAGEN OUDERS 188.638€               186.014€               192.624€               194.501€               

OVERIGE BATEN PERSONEEL -€                        -€                        -€                        -€                        

OVERIGE BATEN MATERIEEL 39.000€                 39.000€                 39.000€                 39.000€                 

TOTAAL BATEN 11.849.774€    11.469.986€    11.453.161€    11.535.045€    

LASTEN 2019 2020 2021 2022

PERSONELE LASTEN 9.498.268€           9.128.601€           8.922.634€           8.764.234€           

HUISVESTING 673.658€               646.658€               646.658€               646.658€               

BEHEER 574.745€               574.745€               574.745€               574.745€               

BOEKEN+CONTENT 521.200€               496.800€               462.400€               462.400€               

MATERIEEL OVERIG 391.243€               386.250€               398.826€               402.397€               

AFSCHRIJVINGEN 332.442€               392.706€               374.719€               393.054€               

MATERIELE LASTEN 2.493.287€           2.497.158€           2.457.348€           2.479.254€           

TOTAAL LASTEN 11.991.555€    11.625.759€    11.379.982€    11.243.488€    

2019 2020 2021 2022

EXPLOITATIESALDO -141.781€        -155.773€        73.180€           291.557€         
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Ontwikkeling balans 

 

De algemene reserve wordt ieder jaar verlaagd met het exploitatiesaldo na aftrek van de inzet van 

bestemmingsreserves. Tot en met 2020 is dit volgens de meerjarenbegroting een negatief saldo. 

Daarna is een positief saldo begroot. Vanuit de optiek van financiële voorzichtigheid is dit effect niet 

in dit overzicht weergegeven. 

 

Inzet bestemmingsreserves (BR) 

Het restant Personeel wordt ingezet voor de kosten van het mobiliteitsplan 2018. 

De BR Junior College is bestemd voor de jaarlijkse afschrijvingskosten (20x) van de investeringen 

personeelskamer en ruimte stafbureau/bestuur. 

De inrichtingskosten van de Campus Kollum (2019) wordt gedekt uit de BR. 

De ICT reserve wordt aangewend voor de upgrading van het netwerk van de school. 

De onderhoudsreserve wordt ingezet voor de gebouwkosten die het gevolg zijn van de invoering van 

GO! in Grijpskerk. 

Het verenigingskapitaal is bestemd voor de versterking van strategie en besturing van de school.  

Het grootste deel wordt in 2019 aangewend. 

Het resterende boekengeld wordt tot en met 2021 aangewend voor de stimulering van digitale 

leermiddelen in het gepersonaliseerd onderwijs. 

De liquide middelen van het LC zijn eind 2018 € 4,4 mln. (banksaldi totaal). Volgens het meerjarig 

exploitatiesaldo wordt deze kaspositie vanaf 2021 weer aangevuld.  

In het geval dat het Lauwers College niet slaagt in de uitvoering van het (financiële) beleid zal de 

kaspositie in 2025 (c.p.)  teruglopen naar € 1,3 mln. door de exploitatieverliezen van 7 jaren  

(€ 2,1 mln.) en door investeringen (€ 1 mln.).  

 

Saldo per

31-12-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Algemene reserve 4.890.129€         4.761.533€     4.712.358€     4.642.050€     4.636.930€     4.636.930€     4.636.930€  4.636.930€  4.636.930€  

 

Bestemmingsrserves (publiek)  

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

Nieuwbouw Junior College 351.868€            333.368€         314.868€        296.368€        277.868€        259.368€        240.868€      222.368€      203.868€      

Inrichting Campus Kollum 858.300€            769.050€         729.050€        682.383€        635.717€        589.050€        542.383€      495.717€      449.050€      

ICT 450.000€            426.250€         400.000€        363.750€        325.000€        276.250€        227.500€      178.750€      130.000€      

Onderhoud 413.535€            413.535€         413.535€        403.535€        393.535€        383.535€        373.535€      363.535€      353.535€      

2.108.174€         1.942.203€     1.857.453€     1.746.036€     1.632.120€     1.508.203€     1.384.286€  1.260.370€  1.136.453€  

Bestemmingsreserve (privaat)  

Verenigingskapitaal 98.615€               98.615€           23.615€           3.615€             3.615€             3.615€             3.615€           3.615€           3.615€           

Boekenfonds 190.018€            115.578€         80.578€           45.578€           20.578€           20.578€           20.578€        20.578€        20.578€        

288.633€            214.193€         104.193€        49.193€           24.193€           24.193€           24.193€        24.193€        24.193€        

 

Totaal eigen vermogen 7.286.936€         6.917.929€     6.674.004€     6.437.279€     6.293.242€     6.169.326€     6.045.409€  5.921.492€  5.797.576€  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting Lauwers College

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Lauwers College te Achtkarspelen

gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Lauwers College

op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming 

met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018; 

2. de staat van baten en lasten over 2018; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Lauwers College zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als

basis voor ons oordeel. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 



ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:

 bestuursverslag; 

 overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de 

jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuu noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 



de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s 

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 



fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

Zwolle, 28 juni 2019 

Van Ree Accountants

w.g.

R. van der Weerd RA MSc


