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1. Inleiding bestuurder
OSG Singelland als gemeenschap is een pijler onder de 
successen. Singelland is ontstaan uit het samenvoegen van 
verschillende scholen. Dat het aantal leerlingen na de fusies 
is gegroeid van 2600 naar bijna 3500 is een waarde. Ten 
gevolge van de krimp zal het aantal leerlingen de komende 
jaren weliswaar iets dalen, maar dat doet geen afbreuk aan 
het succes van Singelland.

In ons strategisch beleidsplan staat dat we ‘de meest 
betekenisvolle en daarmee invloedrijke organisatie voor 
voortgezet onderwijs’ willen zijn. We willen geen school 
van succes zijn in de zin van cijfers najagen, maar een 
school van waarde. We houden in Nederland van lijstjes: 
lijstjes met de beste en slechtst geklede politici, lijstjes van 
de gelukkigste volken, lijstjes met de grootste blunders, 
lijstjes met de smerigste hotels etc. en natuurlijk lijstjes 
met de beste scholen. We scoren hoog op de lijsten van 
Elsevier, Trouw etc. Maar wat wordt wel en wat wordt niet 
gemeten? Hoe gekleurd is de bril waarmee we lezen? En is 
wat je niet kunt meten, minder waardevol? Het succes van 
Singelland blijkt niet uit lijstjes maar uit verhalen. Verhalen 
van medewerkers en ouders, over leerlingen die wij kennis 
bijbrengen, die vaardigheden voor het leven leren, die 
aandacht en steun krijgen en daardoor groeien en mens 
worden. Het zijn deze unieke en specifieke verhalen die 
iedereen raken. Kleine verhalen die samen het grote verhaal 
van Singelland vertellen. 

Aan het strategisch beleidsplan 2018-2022 liggen de 
uitkomsten van Singelland 400 (S400) ten grondslag. 
Een indrukwekkende vertegenwoordiging van iedereen 
die op enigerlei wijze bij Singelland betrokken is, heeft 
bijgedragen aan de visie en missie van OSG Singelland en  
in het bijzonder de uitwerking ervan. Een co-creatie op 
basis van openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid.  
De gedachte dat niemand bestaat zonder de ander stond 
daarbij centraal. 

De koers die het proces om te komen tot het strategisch 
beleidsplan heeft gekenmerkt, laat zich samenvatten als 
van binnen naar buiten:

- groeien naar verantwoordelijkheid: voor jezelf en voor de 
ander
- persoonlijke ontplooiing binnen een leergemeenschap
- van de eigen binnenwereld naar een steeds grotere 
buitenwereld

Deze koers valt samen met de drie kerntaken die in 
het huidige denken over onderwijs worden geduid als 
subjectificatie (vorming van de persoon), kwalificatie (kennis 
en vaardigheden) en socialisatie (lidmaatschap van een 
gemeenschap; waarden en normen). Voor iedere school en 
Singelland als geheel is daarbij een evenwicht tussen deze 
kerntaken van essentieel belang. De uitkomsten van S400 
kunnen worden samengevat als drie verbindende thema’s 
of pijlers onder het strategisch beleidsplan:

Centrale gedachte:

niemand bestaat
zonder de ander

- groeien naar verantwoordelijkheid
 voor jezelf en voor de ander 

- persoonlijke ontplooiing binnen één
 (leer)gemeenschap 

- van de eigen binnenwereld naar
 een steeds grotere buitenwereld

drie centrale thema’s

in het kader van subjectivicatie en kwalificatie

in het kader van socialisatie (en Bildung)

samenwerking   talent in ontwikkeling  maatwerk en keuzemogelijkheden
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Niet alleen de ideeën zijn bij elkaar gebracht, maar ook 
de doelen. Daar zijn we het over eens geworden en daar 
hebben we over besloten. De doelen bieden de structuur 
voor het beleidsplan en worden door de thema’s met elkaar 
verbonden. 

De doelstellingen en ambities voor de komende periode 
laten zich samenvatten als het Singelland-Zes-Punten-Plan 
(SZPP) en zijn in het  Strategisch Beleidsplan uitgewerkt:

1. maatwerk
2. gelijke kansen
3. plusdocument
4. professionalisering
5. opleiden in de school
6. maatschappelijke opdracht
 
Naast de welbekende feiten die onderdeel uitmaken van 
een bestuursverslag treft u ook een aantal beeldvormende 
artikelen aan. Over de ontwikkeling van ons beleid, maar 
ook over de talenten van onze medewerkers en leerlingen. 
Ik nodig u graag uit om dit bestuursverslag te lezen. Voor 
vragen en opmerkingen staan wij altijd open. 

drs. Pieter Schram,
voorzitter College van Bestuur OSG Singelland
p.schram@singelland.nl
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2.1 Organisatiestructuur
Er is binnen Singelland per december 2010 sprake van 
een scheiding van bestuur en toezicht. Singelland heeft 
een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het 
College van Bestuur wordt ondersteund door de controller, 
de afdelingen personeel en organisatie, gebouw beheer 
en ICT, door (staf)medewerkers op de terreinen planning 
en control, kwaliteitszorg, onderwijs, PR & Communicatie 
en door het secretariaat. OSG Singelland bestaat uit 
zes locaties. De directeur/ rector vormt samen met de 
teamleiders het management c.q. de schoolleiding 
van de locatie. De locaties hebben een eigen financiële 
verantwoordelijkheid en ontvangen de vergoedingen op 
basis van het soort onderwijs en het aantal leerlingen. Op 
basis hiervan wordt de locatiebegroting opgemaakt die ter 
vaststelling wordt voorgelegd aan het College van Bestuur. 
De Raad van Toezicht dient de begroting goed te keuren. 
Singelland onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur, 
zoals deze is vastgesteld door de VO-raad.  

2.2 Kernactiviteiten en doelstelling
Openbare scholengemeenschap Singelland is een brede 
scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Het 
adres van de hoofdvestiging is Van Haersmasingel 37, 
9201 KN Drachten. Naast deze vestiging zijn er nog drie 
vestigingen in Drachten zonder spreidingsnoodzaak 
en twee vestigingen in Burgum en Surhuisterveen met 
spreidingsnoodzaak. In Burgum is bovendien sprake 
van een havoTOP in samenwerking met CSG Liudger en 
gevestigd in een eigen gebouw. De stichting heeft ten 
doel het bevorderen, in stand houden en doen verzorgen 
van voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de 
regio die in elk geval gevormd wordt door de gemeenten 
Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.  
 

2.3 Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van OSG Singelland is een 
openbare stichtingsvorm. Deze stichting is opgericht per 
1 januari 1998 en heeft na een aantal fusies de huidige 
organisatorische omvang bereikt. Met ingang van 2010 
is er sprake van een Raad van Toezicht en een College 
van Bestuur. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het 
Handboek Governance.  

2. Hoe is Singelland georganiseerd?
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3. Waar staan we voor?
3.1 Onze kijk op onderwijs
•  Singelland geeft een actieve invulling aan de openbare 

identiteit van de school. Dit gebeurt door inhoud te 
geven aan democratisch burgerschap. 

•  Singelland zet zich in voor het benutten en ontwikkelen 
van alle talenten in de school. 

•  Singelland wil gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed 
onderwijs bieden. Hierin komt de individuele leerling 
tot zijn recht en wordt geprikkeld om het maximale uit 
zichzelf te halen. 

•  De leerlingbegeleiding is afgestemd op het bereiken van 
optimale prestaties, maar ook op de behoefte van de 
leerling. • Singelland biedt een lerende cultuur, waarin 
medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de 
kwaliteit van het eigen functioneren. 

•  Singelland biedt als brede school een meerwaarde 
voor leerlingen door een breed aanbod van 
onderwijsmogelijkheden aan te bieden, die goed op 
elkaar aansluiten.

•  Singelland is een goed georganiseerde school met korte 
en heldere lijnen en een goede communicatiestructuur. 

•  Singelland is op alle niveaus in de organisatie 
betrokken bij de maatschappij. De school is bereid tot 
samenwerken en is een geïnteresseerde gesprekspartner 
voor organisaties in de samenleving. 

3.2 (Media-)wijze leefregels
Onze leerlingen hebben onze leefregels zelf geschreven. Ze 
gelden voor de leerlingen, medewerkers en bezoekers van 
de school. Ze zijn ook getoetst op online gedrag. Dat heeft 
geleid tot onze eigentijdse (media-)wijze leefregels.
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De (media-)wijze leefregels van Singelland
Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van 
Singelland. 

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en 
racisme zijn online én offline onacceptabel!

2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
 
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat 

school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen. 
 
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven. 
 
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals 

geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.

6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp 
van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.

7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of 
op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.

 
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen- gebruik en misbruik van alcohol, 

(e-)sigaretten en drugs.
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Tiende 
Singelland 

Family Run 
 

Op zondag 25 november werd de 
Singelland Family Run, hét traditionele 

loopevenement voor leerlingen, familieleden, 
werknemers en vrienden van alle Singelland locaties 

voor de tiende keer georganiseerd. Er kon zowel recreatief 
als in wedstrijdverband worden gerend. Er deden ruim 
500 deelnemers mee.

Organisatie door bovenbouwleerlingen
De gehele organisatie, in samenwerking met Atletiek 
Vereniging Impala en Veneboer Sport 2000, was 
ook dit jaar weer in handen van ruim 50 vrijwillige 
bovenbouwleerlingen van de VHS en Het Drachtster 
Lyceum.  

IRUN2BFit
Na het succesvolle startjaar van het project IRUN2BFit, een 
initiatief van de bekende marathonloper Gerard Nijboer, 
gingen alle leerlingen uit klas twee van Het Drachtster 
Lyceum dit jaar wederom de 5 kilometer lopen.

Tijdregistratie met chip
Deelnemers konden kiezen voor het lopen van 2,5 of 5 km 
en kregen een persoonlijk startnummer met daarin een 
chip. Deze chip registreerde de tijd bij de finish. 

Team Singelland Alpe d’HuZes

Op donderdag 7 juni 2018 deed Team OSG Singelland 
AD6, na vele maanden van trainen, mee aan Alpe d‘HuZes 
in Frankrijk. Alpe d’HuZes is een jaarlijks terugkerende 
actie met het motto ’opgeven is geen optie’. Deelnemers 
beklimmen hardlopend, wandelend of fietsend op één 
dag tot zes keer de legendarische Alpe d’Huez. Met deze 
actie wordt geld ingezameld voor de strijd tegen kanker.
Het enthousiaste Singelland team van 23 deelnemers, met 
leerlingen, ouders en medewerkers, van de verschillende 
scholen van Singelland, bedwong de berg en haalde met 
verschillende acties het fantastische bedrag van bijna € 
110.000,- binnen. “Jullie tomeloze inzet om deze berg te 
bedwingen en geld in te zamelen, echt een
geweldig bedrag, voor de strijd tegen kanker is met 
veel respect en trots gevolgd. Een topprestatie van 
toptalenten!”, aldus Pieter Schram, voorzitter  
College vanBestuur. “Jullie bewijzen dat  
niets onmogelijk is voor het  
onmogelijk is gebleken.
Dank je wel. 
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Verrassing voor geslaagde leerling 
Singelland Burgum

Jesse Looijenga kreeg de verrassing van zijn leven toen 
minister Arie Slob en heel veel landelijke en regionale pers 
in juni 2018 kwam aankondigen dat hij was geslaagd voor 
vmbo-tl op Singelland Burgum.
 
https://www.lc.nl/friesland/Minister-Slob-verrast-
geslaagde-Jesse-Looijenga-15-uit-Tytsjerk-23275917.html

Leerlingen Singelland exposeren 
examenwerk in Museum Dr8888

Op woensdag 28 maart 2018  opende wethouder Van der 
Leck van de gemeente
Smallingerland een bijzondere tentoonstelling in Museum 
Dr8888. In het bijzijn van leerlingen, familie en docenten 
gaf hij die dag het startschot voor een expositie van 
examenmateriaal, vervaardigd door vmbo-leerlingen van 
OSG Singelland.

Thema ‘De Stad’
Tussen 19 en 22 maart 2018 maakten 13 leerlingen van 
Singelland VHS en 11 leerlingen van VO Surhuisterveen 
hun werkstukken tijdens de praktijkexamens voor het 
vak Beeldende Vorming. Het thema luidde ‘De stad’. De 
leerlingen kregen de opdracht om een kunstwerk voor 
een stad te ontwerpen of een kunstwerk te maken dat de 
stad verbeeldt. Daarbij moesten zij het magazine De Stad 
raadplegen. Elke leerling mocht zijn of haar kijk geven op 
dit thema in de vorm van een tekening, schilderij of een 
ruimtelijk werkstuk.

Leerlingen Singelland ISK spelen 
Provinciespel Friesland

Op dinsdag 10 april reisden zestien leerlingen van de 
uitstroomklas Singelland ISK af naar de hoofdstad van 
Friesland om het Provinciespel te spelen. De vraag die 
ze gesteld werd: Hoe gaat klas 3 van de ISK de provincie 
inrichten? Omdat het één van de eerste uitvoeringen 
betrof, werd het een bijzonder moment. De Commissaris 
van de Koning, Arno Brok, en de directeur van ProDemos 
ontrolden het kleed en introduceerden het spel. 
 
https://www.lc.nl/friesland/ProDemos-maakt-scholieren-warm-
voor-politiek-debat-23078639.html?utm_medium=article_
sharing&utm_source=email

https://www.lc.nl/friesland/Minister-Slob-verrast-geslaagde-Jesse-Looijenga-15-uit-Tytsjerk-23275917.html
https://www.lc.nl/friesland/Minister-Slob-verrast-geslaagde-Jesse-Looijenga-15-uit-Tytsjerk-23275917.html
https://www.lc.nl/friesland/ProDemos-maakt-scholieren-warm-voor-politiek-debat-23078639.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email
https://www.lc.nl/friesland/ProDemos-maakt-scholieren-warm-voor-politiek-debat-23078639.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email
https://www.lc.nl/friesland/ProDemos-maakt-scholieren-warm-voor-politiek-debat-23078639.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email
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4. Verslag Raad van Toezicht
Activiteiten Raad van Toezicht in 2018
De Raad van Toezicht toetst besluiten, verslagen en 
ontwikkelingen binnen de kaders van het handboek 
governance op drie kernelementen:identiteit, continuïteit 
en kwaliteit. Daarnaast weegt de Raad van Toezicht 
regelmatig tegenstrijdige belangen af, waarbij de 
hoofd- en nevenfuncties van de leden in de vergadering 
worden geactualiseerd en worden beoordeeld op de 
kans op onverenigbaarheid respectievelijk mogelijke 
belangentegenstellingen.

De Raad van Toezicht is in 2018 in de gebruikelijke
frequentie bijeen geweest. De agenda’s werden voorbereid
door de voorzitter, een lid van de Raad en de bestuurder.
Daarnaast vonden werkbezoeken, bijeenkomsten in
het kader van samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld met
gemeenten en een bijeenkomst over het eigen
functioneren plaats. Vanzelfsprekend was er het jaarlijkse,
overigens plezierige, contact met de MR van OSG
Singelland. Ook waren leden van de raad aanwezig bij 
diverse bijeenkomsten van OSG Singelland.
 
In de vergaderingen kwamen onder meer de volgende
onderwerpen één of meerdere keren aan de orde:
 
· de vormgeving van de (werk)bezoeken
· aandacht voor het gesprek met de MR
· het toezichtkader van het samenwerkingsverband
· personele ontwikkelingen op hoofdlijnen als ook in  

enkele concrete gevallen
· de totstandkoming van het nieuwe strategisch 

beleidsplan, zowel qua inhoud als qua proces
· de inkleuring per locatie van het (lopende) strategisch 

beleidsplan
· kwaliteitsrapportages
· de werving en benoeming van twee leden van de Raad 

van Toezicht

· de financiële cyclus
· huisvestings-en onderwijsaangelegenheden van diverse 

aard

Informatie benodigd voor goed toezicht
De Raad van Toezicht acht het van groot belang zelfstandig 
informatie te vergaren om het toezicht -maar ook de 
klankbordfunctie- goed te kunnen uitoefenen. De Raad 
wil daarom zo goed mogelijk op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen op de locaties van de school. Om die reden 
werden, evenals in voorgaande jaren, voorafgaand aan de 
reguliere vergaderingen regelmatig actuele ontwikkelingen 
op een locatie besproken met de betreffende 
locatiedirecteur.
 
De Raad van Toezicht heeft in 2018 het jaarlijks werkbezoek 
door middel van een actieve deelname aan Singelland 400 
vormgegeven.
 
Ook vond een gesprek met de Medezeggenschapsraad 
(MR) plaats. Dat gesprek gaat zowel over de ontwikkelingen 
als over de samenwerking tussen de MR en de bestuurder. 
Bij de bespreking van laatstgenoemde  onderdeel is de 
bestuurder dan ook niet aanwezig. Geconstateerd is dat 
er sprake is van een voortgezette positieve constructieve 
samenwerking tussen MR en bestuurder. Het jaarlijks 
gesprek met de MR is overigens gebaseerd op het 
Reglement voor de MR.
 
In de loop van het jaar heeft de bestuurder de (leden van 
de) Raad  benut als klankbord voor bestuurlijke dilemma’s.

Gesprek
De renumeratiecommissie uit de Raad had, conform 
code Good Governance, een functionerings- c.q. 
beoordelingsgesprek met de bestuurder, waarvan de 
hoofdlijn is teruggekoppeld met de overige leden van de 
Raad.
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Financiën
Ook in dit verslagjaar is de behandeling van de financiële 
stukken voorbereid door de daartoe ingestelde 
auditcommissie uit de Raad. Besluitvorming vond plaats 
in de voltallige Raad. Diverse andere activiteiten zijn 
voorbereid door delegaties uit de Raad.

Governance
De Raad van Toezicht volgt de Governance Code voor het 
onderwijs c.q. de Code Goed Onderwijsbestuur. Daarom 
is er een bijeenkomst uitsluitend gewijd aan de diverse 
elementen van het eigen functioneren. Ook dit jaar heeft 
dat gesprek plaatsgevonden. Van de (positieve) bevindingen 
is een verslag gemaakt

Commissies
De Raad heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
commissies voor bepaalde onderdelen van het takenpakket 
in te stellen. 

De renumeratie-commissie werd (tot haar afscheid) 
bemenst door mevrouw Kalteren en de heer Maarleveld. De 
tweede helft van het jaar is de plek van mevrouw Kalteren 
ingenomen door mevrouw Stoker. De auditcommissie 
bestond uit de heren Van der Sluis en Knobbe. De plek van 
de heer van der Sluis is na diens vertrek ingenomen door de 
heer Rijnhart. De agenda wordt, zoals elders in dit verslag 
al vermeld, voorbereid door de bestuurder in samenspraak 
met de heren Van der Sluis (respectievelijk Rijnhart) en 
Maarleveld. 

Op grond van de jaarlijkse zelfevaluatie is in september van 
het verslagjaar een commissie Onderwijskwaliteit gevormd. 
Deze commissie bestond uit de heer Van der Galiën en 
mevrouw Schat-Zeckendorf en is bedoeld om meer in de 
diepte (en ter voorbereiding op de reguliere vergaderingen 
van de Raad) aspecten van kwaliteit/onderwijskundige aard 
uit te diepen. In aanvulling hierop is, na haar aantreden,  
mevrouw Jansen toegetreden tot deze commissie. 
 

Omgeving
Goede contacten met de gemeentebesturen waar OSG 
Singelland een vestiging heeft zijn belangrijk. Daarom 
brengen de bestuurder en de voorzitter van de Raad 
van Toezicht jaarlijks een bezoek aan de desbetreffende 
gemeenten. Doorgaans wordt dan gesproken met de 
portefeuillehouder onderwijs en één of meer medewerkers.

Nevenfuncties bestuurder
De bestuurder had in 2018 de volgende 
nevenfuncties:  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting, 
Samenwerkingsbestuur Gearhin, Voorzitter van het 
dagelijkse bestuur van de Coöperatie Pompeblêd, 
Toezichthoudend bestuurder van de Stichting 
Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO, Lid van het 
Bestuur van VOS/ABB en Lid Algemeen Bestuur VO-raad 
(v.a. november 2018)

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de OSG Singelland kende in 2018 
de volgende samenstelling:
·         De heer L. Maarleveld, voorzitter
·         Mevrouw I. Kalteren mgm tot medio 2018
·         Mevrouw A. Schat - Zeckendorf
·         De heer J. van der Sluis tot medio 2018
·         De heer W.Knobbe
·         De heer O. van der Galiën 
·         De heer J. Rijnhart
·         Mevrouw T. Stoker
·         Mevrouw A. Jansen

Medio 2018 zijn mevrouw T. Stoker en mevrouw A. Jansen 
toegetreden tot de Raad van Toezicht. Twee nieuwe 
leden betekent ook het afscheid van twee ervaren leden. 
Mevrouw Kalteren en de heer Van der Sluis hebben 
jarenlang op een kundige wijze en met aantoonbare 
toewijding, hun rol binnen de Singelland-organisatie 
vervuld. De Raad heeft vanzelfsprekend op een passende 
wijze afscheid genomen.
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Slot
In een relatief korte periode is de personele 
samenstelling van de raad substantieel gewijzigd. Met 
het oog op een goed beeld en met aandacht voor gepast 
inwerken, is daarom besloten de werkwijze waarbij 
op locaties vergaderd wordt en waarbij contact met 
een vestigingsleiding een wezenlijk onderdeel is, te 
continueren. De Raad heeft aldus, zowel in samenstelling 
als in werkwijze oog voor continuïteit en blikt vooruit op 
voortzetting van een degelijke en voorspelbare wijze van 
toezicht.
 
De Raad kijkt terug op een plezierig, en naar eigen oordeel, 
effectief toezichtsjaar.
.
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5. Onderwijs
5.1 Strategisch Beleidsplan
Het jaar 2018 wordt gekenmerkt door de overgang van 
het strategisch beleidsplan 2014-2018 naar het nieuwe 
strategisch beleidsplan 2018-2022. In het strategisch 
beleidsplan 2014-2018 waren niet alleen de richtingen 
en gewenste resultaten voor de komende vier jaar 
opgenomen, maar werd ook de legitimatie en de 
achtergrond van die keuzes beschreven. Het vormde de 
leidraad voor het gesprek met de verschillende geledingen 
en op de locaties. Het ging daarbij om de vraag hoe binnen 
deze kaders alle betrokkenen hun invloedssfeer konden 
laten gelden door concretisering van het beleidsplan op 
het niveau van de locatie. Met als resultaat een gedeelde 
doelstelling en principes, opgeroepen uit hart en geest van 
wie zich verbonden weet met Singelland.
 
Er is een cyclus van kwaliteitszorg ontwikkeld rond het 
strategisch beleidsplan 2014-2018 op basis waarvan jaarlijks 
inzichtelijk wordt gemaakt en wordt aangetoond of de 
organisatie ten aanzien van de strategische hoofdthema’s 
op koers ligt. Deze evaluatie is voorgelegd aan de Raad van 
Toezicht en de medezeggenschapsraad.
 
Daarnaast en in samenhang hiermee is sprake van 
activiteiten in het kader van het nieuwe strategisch 
beleidsplan 2018-2022. Aan dit nieuwe strategisch 
beleidsplan liggen de uitkomsten van Singelland 
400 (S400) ten grondslag. Een indrukwekkende 
vertegenwoordiging (onder meer personeel Singelland, 
ouders/verzorgers, leerlingen, directeuren po/mbo en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven) van iedereen 
die op enigerlei wijze bij Singelland betrokken is, heeft 
bijgedragen aan de visie en missie van OSG Singelland en 
in het bijzonder de uitwerking ervan. Een co-creatie op 
basis van openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. De 
gedachte dat niemand bestaat zonder de ander stond 
daarbij centraal.

 
Wat succesvolle aanpakken van differentiatie met elkaar 
gemeen hebben, is dat ze goed doordacht zijn en integraal 
worden uitgevoerd, en een bewuste onderwijsvisie is daarbij 
van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat Singelland 
als geheel en de scholen in hun eigenheid tot een bewuste, 
expliciete onderwijsvisie gekomen zijn.
 
De koers die het proces om te komen tot dit strategisch 
beleidsplan heeft gekenmerkt, laat zich samenvatten als: 
van binnen naar buiten:
 
• groeien naar verantwoordelijkheid: voor jezelf en voor 

de ander
• persoonlijke ontplooiing binnen een leergemeenschap
• van de eigen binnenwereld naar een steeds grotere 

buitenwereld
 
Deze koers valt samen met de drie kerntaken die in 
het huidige denken over onderwijs worden geduid als 
subjectificatie (vorming van de persoon), kwalificatie (kennis 
en vaardigheden) en socialisatie (lidmaatschap van een 
gemeenschap; waarden en normen). Voor iedere school en 
Singelland als geheel is daarbij een evenwicht tussen deze 
kerntaken van essentieel belang.
 
De uitkomsten van S400 kunnen worden samengevat als 
drie verbindende thema’s of pijlers onder het strategisch 
beleidsplan:

Centrale gedachte:

niemand bestaat
zonder de ander

- groeien naar verantwoordelijkheid
 voor jezelf en voor de ander 

- persoonlijke ontplooiing binnen één
 (leer)gemeenschap 

- van de eigen binnenwereld naar
 een steeds grotere buitenwereld

drie centrale thema’s

in het kader van subjectivicatie en kwalificatie

in het kader van socialisatie (en Bildung)

samenwerking   talent in ontwikkeling  maatwerk en keuzemogelijkheden
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Niet alleen de ideeën zijn bij elkaar gebracht, maar ook 
de doelen. Daar zijn we het over eens geworden en daar 
hebben we over besloten. De doelen bieden de structuur 
voor dit beleidsplan en worden door de thema’s met elkaar 
verbonden.
 
De doelstellingen en ambities voor de periode 2018-2022 
laten zich samenvatten als het Singelland-Zes-Punten-
Plan (SZPP) en worden in het Strategisch Beleidsplan 
uitgewerkt:
1. maatwerk
2. gelijke kansen
3. plusdocument
4. professionalisering
5. opleiden in de school
6. maatschappelijke opdracht
Enkele voorbeelden van concrete activiteiten en 
ontwikkelingen:
 
VHS
Differentiatie
• Alle leerlingen werken en leren met een device 

waardoor (meer) maatwerk mogelijk is In de 
schakelklassen wordt gewerkt met chromebooks. 
Het voornemen is om de implementatie van een 
chromebook in 2019-2020 vorm te geven.

• Rond ‘differentiatie’, wordt ‘good practice’ uitgewisseld 
in teams en secties (bijv. differentiatie op niveau bij 
Duits, formatief evalueren bij geschiedenis en Frans). 
De differentiatie training wordt schoolbreed via de 
Singelland Academie gegeven, door een VHS docente. 
Nieuwe collega’s kunnen hier aan deelnemen.

• Elk team werkt vanuit een teamplan. Differentiatie is 
één van de onderdelen in sommige teamplannen.

• In het Singelland Ontwikkelfonds werken docenten 
Biologie en twee collega’s Zorg & Welzijn aan het 
ontwikkelen van materiaal in ‘Learnbeat’, ons digitale 
platform.

• Het volgen van vakken op een hoger niveau en 
de mogelijkheid om diploma’s te ‘stapelen’ is 

beleidsmatig geborgd.
• Er wordt intensief en bottom up gewerkt aan 

toekomstgericht onderwijs, in het herontwerp van het 
totale onderwijsaanbod op de VHS.

Professionele medewerkers
• De inspectie heeft een steekproef SHRM op de 

VHS uitgevoerd (januari 2019)  en concludeert dat 
medewerkers positief zijn over de ervaren ruimte in 
scholing en deskundigheidsbevordering.

• Praktijkleren heeft de nadruk, bijv. in de 
expertgroepen die werken aan LOB, het 
onderwijsprogramma onderbouw en bovenbouw, het 
nadenken over ‘sterk techniek’ met bedrijfsleven en 
mbo.

• Initiatieven van docenten worden opgepakt en 
planmatig uitgewerkt: bijv. leerling-mentor-ouder 
gesprekken in bovenbouw B/K, een  effectieve 
leerlingbespreking

• In het belang van ‘bevoegd voor de klas”: D&P 
(Dienstverlening en Producten) (1x), MVI (Media, 
Vormgeving en ICT) (2x)  en groepsleerkracht B/K (2x). 
Daarnaast Master Talentontwikkeling & diversiteit 91x, 
1e graads bevoegdheid biologie en Nederlands en 
soms een extra 2e graads bevoegdheid om bredere 
inzetbaarheid te vergroten.

• Er zijn herhalingscursussen BHV en EHBO 
georganiseerd en gefaciliteerd.

• Er is veel werkplekleren vanuit de 
docentenopleidingen, daarbij hoort intervisie voor 
de studenten. De teamleiders hebben een eigen 
intervisietraject opgestart.

• In staf en team werken we aan ‘professioneel gedrag’: 
wat verstaan we eronder en waar spreken we elkaar 
in de toekomst op aan? Dit proces bevindt zich in de 
“plannen maken” fase.

Maatschappelijke opdracht
• Het identiteitsprofiel van de VHS vormt de basis van 

een nieuwe kantine inrichting.
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• De externe prikkel ‘sterk techniek’ intensiveert de 
samenwerking in de regio, in het belang van de 
arbeidsmarkt. Zowel vmbo, mbo als bedrijfsleven 
werken hierin samen. Een mooie wervende aanpak 
was ‘techniek tastbaar’, georganiseerd op de VHS in 
november 2018.

• Er is een enorm bedrag ingezameld voor Alpe 
d’huzes; docenten, ouders en leerlingen trokken hierin 
gezamenlijk op.

• In alle teams zijn klankbordgroepen van en met 
leerlingen ingericht, waardoor inspraak vergroot wordt. 
Deelnemende leerlingen doen mee aan leerlingenraad, 
locatieraad.

• De implementatie van het plus?document in 
schooljaar 2018-2019 is voorbereid en wordt de school 
ingerold in het voorjaar van 2019.

• Rond genotmiddelengebruik werken we mee aan 
‘Zero Tolerance’. Wat betreft cyberpesten hebben we 
een ouderavond georganiseerd met interactief theater.

• In het herontwerp ‘plan van eisen’ wordt de 
samenwerkingsurgentie met zowel externe als interne 
partners verwoord en gezien als een belangrijke actie 
om te kunnen anticiperen op krimp.

• Er zijn twee subsidieaanvragen en daarbijbehorende 
plannen toegewezen in belang ‘gelijke kansen’:

     -       vmbo-mbo
     -       vmbo-havo

ISK
Differentiatie
• De ISK is sterk in maatwerk en verdiepte dit verder 

door het aanbod te richten op de uitstroomprofielen 
van leerlingen:

 - P-stroom voor leerlingen richting Praktijkonderwijs
                 en/of Entree;
 - V-stroom voor jongere leerlingen richting   

            Voortgezet Onderwijs;
 - M-stroom voor oudere leerlingen gericht op mbo      
                 niveau 2 t/m 4;
 - 18+ traject voor statushouders t/m 25 jaar

Professionalisering
·         gekoppeld aan de maatwerkstromen, wordt er   

     gewerkt met onderwijsteams. Mentoren, docenten   
          en begeleiders bouwen expertise op voor wat betreft 
      specifieke doelgroepen;
·         de school heeft een taakbeleid, dat stuurt op
      ‘teamwork’;
·         intervisiebijeenkomsten zijn uitgebreid van 
      persoonlijke leervragen naar leervragen voor het team.

Maatschappelijke opdracht 
·         Met subsidie vanuit het Samenwerkingsverband
      versterkte de ISK haar nazorg met het project 
      Verlengde overdracht: ondersteuning van teams in 
      begeleiding nieuwkomers; binnen een van de eigen 
      scholen is een Taalloket geopend ter ondersteuning 
      van leerlingen.
·         De ISK is in 2018 verhuisd naar een locatie in het hart
      van de wijk De Venen, aan het Zetveld. De school wil 
      stevig verankerd staan in haar omgeving en gaf dit 
      vorm door:
 -    Participatie in Gemeentelijk project “Gezonde  

 Buurt”;
 -    Samenwerking met maatschappelijke   

 organisaties en facilitering van vergaderruimtes  
 en ontmoetingsruimtes, zoals MOS, clubwerk en  
 buurtsportcoach;

 -    Intensivering van taalstages, beroepsstages en  
 maatschappelijke stages.

Surhuisterveen
De locatie VO Surhuisterveen heeft sinds medio 2018 de 
samenvoeging van de locaties van het Lauwers College 
en Singelland definitief afgerond. De nieuwe kantine is 
begin 2018 in gebruik genomen waarna er in maart 2018 
gevierd is dat de samenvoeging afgerond is. De beschreven 
activiteiten hebben als basis het locatieplan 2016-2019. 
In het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende activiteiten 
ontplooid:



Bestuursverslag 2018

18

Voorwaardelijke interventies
• De nieuwe kantine is in gebruik genomen en de 

pleinen zijn aangepast.
• Er is verdere uitvoering gegeven aan het 

focusdocument, dit geeft richting invoering van de 
digitalisering en implementatie van  de 21ste eeuwse 
vaardigheden. Het vak programmeren, dat inmiddels is 
ingevoerd is een uitwerking hiervan.

• Er is budget vrijgemaakt in de begroting om 
buitenschools leren mogelijk te maken.

• De nieuwbouw is sinds augustus 2017 gerealiseerd, in 
2018 zijn de laatste aanpassingen gerealiseerd.

• Er is aandacht geweest voor de cultuur van VO 
Surhuisterveen in het kader van teamontwikkeling.

Differentiatie
• De pilot iPad is gestopt. Het digitaal werken is verder 

gegaan met een chromebook. Leerlingen in de 1e klas 
zijn schooljaar 17-18 gestart met een chromebook. Dit 
is herhaald in schooljaar 18-19 waardoor de onderbouw 
volledig digitaal werkt. Er zijn studiemiddagen 
georganiseerd om goed te kunnen werken met digitale 
methodes. We werken zoveel mogelijk met Learnbeat. 
Er is geregeld scholing geweest om het werken in 
learnbeat te ondersteunen.

• In augustus 2017 is de eerste examenklas gestart 
met het werken volgens de vernieuwde profielen 
en keuzevakken in de bovenbouw van vmbo basis 
en kader. Leerlingen hebben in Surhuisterveen een 
grotere keuze gekregen, zodat zij hun programma 
meer op basis van hun kennis en interesses kunnen 
samenstellen. In 2018 hebben we de nieuwe manier 
van werken in de vernieuwde bovenbouw geëvalueerd 
en opnieuw keuzes gemaakt. De techniekgelden 
hebben ons geholpen om het techniek aanbod te 
verbreden.

• In de derde klas is gestart met een pilot waarbij 
leerlingen worden gemotiveerd door ze te belonen 
met meer vrije tijd bij goede resultaten waarbij 

we onvoldoendes niet accepteren en leerlingen 
verplichten de lesstof goed tot zich te nemen door het 
volgen van extra onderwijstijd. 

• In het bouwen, wonen en interieur programma 
wordt veelvuldig samengewerkt met het mbo en 
bedrijfsleven om differentiatie mogelijk te maken.

• Er is een werkgroep plusdocument samengesteld.

Professionalisering
• Er is een locatiescholingsplan opgesteld met veel 

professionele ruimte voor de individuele medewerker 
om keuzes te maken voor de ontwikkelingen waar hij 
of zij in wil participeren.

• Er is in een aantal secties extra geïnvesteerd in de 
samenwerking en andere culturele aspecten die de 
samenvoeging met zich heeft meegebracht.

• Verschillende docenten hebben scholingen gevolgd 
in het kader van het bevoegdheden stelsel en de 
vernieuwde vmbo bovenbouw.

• De commissie taakbeleid is bezig geweest met 
een herontwerp voor het taakbeleid. In de eerste 
helft van 2019 zullen hier de resultaten van worden 
gepresenteerd..

Maatschappelijke opdracht
• De school heeft een schaal ontvangen voor de gezonde 

schoolkantine. De voorgestelde aanpassingen van de 
coördinator gezonde school zijn geëffectueerd.

• Er is veel aandacht geweest op de locatie voor het 
goede doel Alpe d’huzes.

• Leerlingen leren steeds in de praktijk. In alle afdelingen 
wordt gewerkt met levensechte opdrachten die we 
samen met maatschappelijke partners inrichten.

Burgum
Differentiatie
• iPads zijn ingevoerd in alle leerjaren. Binnen de 

HAVOtop worden nu ook de eerste stappen gezet om 
te gaan werken met digitale methodes.
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• Veel secties zijn gaan werken met Learnbeat. Het 
streven is om te zijner tijd alle secties hiermee te laten 
werken. Voordeel voor de school is dat het financieel 
aantrekkelijk is. Voorts houden de docenten de regie 
over de leerstof. Hierdoor zijn ze beter in staat om 
maatwerk te bieden.

• De overige vakken oriënteren zich op de 
leermiddelenmarkt om zo spoedig mogelijk de 
overstap te maken.

• Het doel is om in 2019 vooral met methodes te werken 
die worden aangeboden via Learnbeat, waardoor 
geïndividualiseerd leren mogelijk is.

• De locatie is bezig met het herontwerp van de 
onderwijsvisie, waarin meer ruimte is voor maatwerk.

Professionalisering
• Alle docenten volgen verplicht zes keer scholing 

per jaar. Het aanbod voor deze scholingen 
wordt middels intervisie samengesteld. De 
scholingen hebben betrekking op leerlingenzorg, 
digitalisering, persoonlijke ontwikkeling (mindset) en 
onderwijskundige ontwikkeling.

• Alle beginnende docenten volgen 4 keer per jaar 
intervisie naast de reguliere scholingsbijeenkomsten.

• Twee keer per jaar worden er intervisiebijeenkomsten 
voor alle docenten georganiseerd.

• Alle docenten hebben twee scholingen voor het 
gebruik van Learnbeat gevolgd. Op de locatie zijn 
momenteel drie zogenaamde experts op het gebied 
van werken en arrangeren met Learnbeat.

• Voor het OOP worden vooral individuele trajecten 
aangeboden voor wat betreft de ontwikkeling in 
de bijbehorende functies. Daarnaast organiseert 
de school ook voor het OOP gerichte ICT-
scholingsbijeenkomsten.

Maatschappelijke opdracht
• Aansluitend bij de maatschappelijke stage zijn er voor 

met name de BK leerlingen mogelijkheden gecreëerd 
om bezoeken te brengen aan bedrijven. In het nieuwe 

ontwerp van de onderwijskundige visie zal er met 
name voor deze doelgroep ruimte zijn om meer 
met praktische vakken bezig te gaan, zodat ze beter 
worden voorbereid op de beroepsgerichte leerwegen.

• De talentenklas Maximus voorziet in een duidelijke 
behoefte voor de (hoog)begaafde leerlingen van de 
basisscholen.

• De school voert zes keer per schooljaar overleg met 
de gemeente en andere organisaties overleg over 
afstemming van jeugdbeleid en jeugdzorg in de regio.

• De school is bezig met een programma waardoor 
de leerlingen meer bij de lokale politiek worden 
betrokken. Doel is om de kloof tussen overheid en 
burgers te verkleinen.

Drachtster Lyceum
Differentiatie
• Er is in 2018 gestart met een deels flexibel rooster op 

de woensdagmiddag. Om een lesvrije band te creëren 
is voor alle klassen het vijfde lesuur niet ingeroosterd. 
De tijd die hierdoor beschikbaar komt, wordt ingezet 
voor verschillende activiteiten waarvoor leerlingen zelf 
kunnen kiezen; bijles, extra begeleiding, groepswerk, 
zelfstudie etc.

• De mogelijkheid om op school bijgespijkerd te worden, 
heeft verder vorm gekregen met het anders inrichten 
van de hulplessen. Leerlingen uit de bovenbouw 
worden geschoold om onderbouw leerlingen gericht 
te coachen.

• Het plusdocument is in 2018 geïntroduceerd in de 
school. Eerst in de bovenbouw en, vanaf de start 
van het schooljaar 18-19 ook in de andere klassen. 
Doel van het document is dat leerlingen hun eigen 
ontwikkeling gaan sturen en bewust gaan nadenken 
welke extracurriculaire activiteiten hier bij passen. 
Het proces wordt gemonitord door een werkgroep 
die mede als taak hebben een richtlijn op te stellen 
welke activiteiten in het plusdocument mogen worden 
bijgeschreven.

vervolg op pagina 23
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De gymzaal van Singelland VHS was op dinsdag 20 
februari 2018 getransformeerd in een conferentiezaal, 
waar werd gesproken over de vraag: ‘Wat is belangrijk 
voor de toekomst van OSG Singelland?’. Singelland ging 
in gesprek met leerlingen, ouders, medewerkers en 
samenwerkingspartners over haar toekomstplannen.

Gespreksrondes
Tijdens de conferentie werd de deelnemers gevraagd 
plaats te nemen aan een tafel met mensen die ze nog 
niet kenden. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst 
wisselden zij, in steeds veranderende groepjes van 4, 
ideeën uit. In drie rondes werd gesproken over de vragen: 
Wat vind jij belangrijk voor Singelland? Wat moet er 
gebeuren? Wat draag jij bij? En wat moeten anderen 
doen? In zogenaamde ‘wordles’, woordwolken, werden de 
belangrijkste thema’s zichtbaar gemaakt.
Karel Beke, directeur van OBS ’t Partoer te Burgum: 
“Samenwerking en kennisdeling tussen het primair en het 
voortgezet onderwijs is voor de toekomst van wezenlijk 
belang. Ik waardeer dit initiatief van OSG Singelland zeer. 
Ik heb genoten van de gesprekken met de enthousiaste 
leerlingen”.

Verdieping van de gekozen thema’s
De deelnemers kozen, op basis van persoonlijke voorkeur, 
een thema waarmee zij verder aan de slag gingen. Deze 
verdieping vond plaats met een groep van 8 deelnemers. 
Samen werkten zij aan een voorstel. Aan het einde van 
de conferentie konden de deelnemers stemmen op 
elkaars voorstellen. Als belangrijkste thema’s 
werden genoemd: samenwerking, 
keuze, talentontwikkeling, 
motivatie, maatwerk, 
respect, 

veiligheid, luisteren/zien/gezien worden, betrokkenheid. 
Jacoba Hiemstra, ouder van een zoon op Singelland 
VHS: “De uitkomst van de voorstellen is onder meer 
dat iedereen gehoord en gezien wil worden. Ook de 
conferentie zelf heb ik als dusdanig ervaren. De voorstellen 
zijn een mooi uitgangspunt voor alle betrokkenen om de 
toekomst uit te zetten”.

De uitkomsten van de gesprekken en de voorstellen 
van de deelnemers vormden de input voor de 
toekomstplannen van Singelland. De deelnemers 
werden na de conferentie door Pieter Schram, voorzitter 
College van Bestuur, bedankt en uitgenodigd voor een 
vervolgsessie. Tijdens deze sessie werden doelen en 
thema’s uitgewerkt voor het strategisch beleidsplan 2018 
– 2022.

‘Ubuntu’
Pieter Schram, voorzitter College van Bestuur, opende 
de vervolgsessie, waar de deelnemers van de eerste 
bijeenkomst zich voor konden inschrijven,
met het benoemen van ‘Ubuntu’, een ethische of 
humanistische filosofie. Het concept wordt gebruikt om 
te benadrukken dat er consensus moet zijn bij besluiten 
en een menselijke ethiek nodig is op basis waarvan 
besloten wordt. Of zoals de heer Schram verwoordde: 
“niemand bestaat zonder de ander”. De koers die 
Singelland inzet is van binnen naar buiten: 
persoonlijke ontplooiing binnen 
een leergemeenschap, 
groeien naar 

In de kijker:

OSG Singelland geeft betrokkenen 
stem in toekomstplannen

Uitkomsten S400 conferentie uitgangspunt voor 
strategisch beleid
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verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de ander en 
van de eigen binnenwereld naar de steeds grotere 
buitenwereld.

Drie centrale thema’s
In groepen werden drie hoofdthema’s uitgewerkt: (meer) 
Samenwerking, (meer) Talent in ontwikkeling, (meer) 
maatwerk en keuzemogelijkheden. De deelnemers 
werd gevraagd de situatie te bespreken en te noteren 
in een powerpoint presentatie. De uitkomsten van de 
gesprekken en de voorstellen van de deelnemers vormden 
de input voor de toekomstplannen van Singelland. 
Het uitgeschreven strategisch beleidsplan is met een 
Klankbordgroep besproken en vastgesteld.

Strategisch beleidsplan 2018 - 2022
“Aan dit strategisch beleidsplan 2018 - 2022 liggen de 
uitkomsten van Singelland 400 (S400) ten grondslag. 
Een indrukwekkende vertegenwoordiging van iedereen 
die op enigerlei wijze bij Singelland betrokken is, heeft 
bijgedragen aan de visie en missie van OSG Singelland 
en in het bijzonder de uitwerking ervan. Een co-creatie 
op basis van openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. 
De gedachte dat niemand bestaat zonder de ander stond 
daarbij centraal”. 
Met deze woorden introduceert Pieter Schram het 
strategisch beleidsplan 2018 - 2022 (LINK) met als missie 
‘Talent in ontwikkeling’, ‘Elk talent telt’. 

Ben Westervoorde maakte tijdens de vervolgsessie S400 
diverse cartoons. 

In deze factsheet een samenvatting van het beleidsplan.

 

Niemand bestaat zonder de ander
Ons uitgangspunt

Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin 
leerlingen – zo veel mogelijk op hun eigen manier – boven 
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• Er wordt door een werkgroep onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn tot het verder uitbouwen 
van het flexibele rooster. Doel is het vergroten van 
eigenaarschap bij leerlingen en het actualiseren van 
het onderwijsaanbod en de didactiek aan de eisen van 
de huidige maatschappij en het vervolgonderwijs.s.

Professionalisering 
• In 2018-2019 wordt er verder gewerkt aan het 

professionaliseren van met name de secties 
en de sectievoorzitters. De in 2017-2018 
vastgestelde beleidsstukken met betrekking tot 
verantwoordelijkheden en besluitvorming worden 
in de school geïntroduceerd en geëvalueerd met de 
betrokken partijen.

• De schoolleiding richt zich op het verder verbeteren 
van het functioneren van de secties door het 
vaststellen van een kwaliteitszorgcyclus voor zowel 
secties als schoolleiding.

• De schoolleiding schoolt zich in het gebruik van 
management tools als Foleta en MMP om de 
ontwikkeling en voortgang van de school te kunnen 
monitoren.

• Alle docenten zijn aanwezig op de scholingsmiddagen. 
Zij kunnen kiezen uit een aantal deelonderwerpen 
waarbij met name ICT-bekwaamheid een belangrijk 
item is.

• Er vindt aan de start van het schooljaar een gesprek 
plaats tussen docenten en teamleiders over de 
professionaliseringsuren en de plannen om dit, naast 
de verplichte scholingsmomenten, inzetten voor de 
eigen ontwikkeling.

• Er wordt gewerkt aan een nieuw taakbeleid dat 
rekening houdt met de ontwikkeling van docenten 
en de wens tijd te creëren voor samenwerken en 
onderwijsontwikkeling. Ook heeft het vernieuwde 
taakbeleid tot doel de werkdruk te verlagen. 
 
 

Maatschappelijke opdracht 
• De school heeft zich in 2018 gecommitteerd aan de 

werkgroep ‘Samen voor zero tolerance’ die tot doel 
heeft het middelengebruik bij jongeren. Onderdeel 
hiervan is het scholen van docenten, leerlingen en 
hun ouders over middelengebruik en de effecten en 
gevaren hiervan.

• Er is een start gemaakt met het verder verduurzamen 
van de school onder andere door afval te gaan 
scheiden. Ook is er een plan gemaakt voor het plaatsen 
van laadpalen voor elektrische auto’s.

• In overleg met buurtbewoners en de politie is er in 
de onderbouw aandacht voor de verkeersveiligheid 
van leerlingen. Het belangrijkste thema is hierbij 
‘zichtbaarheid’ en de eigen verantwoordelijkheid van 
leerlingen hierin.

• De school neemt deel aan het overleg met de 
gemeente over het herinrichten van de Torenstraat 
met als doel de verkeersveiligheid te vergroten.

• Een flink aantal collega’s, leerlingen en ouders hebben 
zich, met ondersteuning van de hele school, ingezet 
voor Alp d’huzes.

De Venen
Voorwaardelijk
• Afgelopen jaar heeft binnen de Venen een grote 

organisatorische verandering plaatsgevonden. 
Hetmanagementteam heeft halverwege het 
schooljaar na goed overleg zijn taken neergelegd en 
na het vertrek van de directeur is tijdelijk een interim-
directeur aangesteld. Vanaf 1 oktober 2018 is de 
nieuwe directeur gestart. In 2018 is het overgrote deel 
van deze taken verdeeld onder de medewerkers. Er is 
een nieuwe (tijdelijke) rol binnen de school ontstaan, 
de dagcoördinator. Deze heeft een kar trekkende rol 
bij de dagelijkse organisatie.  
Door al deze wisselingen zijn een aantal 
ontwikkelingen onvoldoende aan de orde gekomen. 
De focus heeft vooral gelegen op het bewaken van 
de pedagogische en organisatorische rust in de 
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school. Het primaire proces heeft niet geleden onder 
de onrust in de school. Het afgelopen jaar is voor de 
medewerkers een zwaar jaar geweest. Ze hebben 
gezamenlijk de verantwoordelijkheden opgepakt

Differentiatie
• Er heeft een duidelijke ontwikkeling plaatsgevonden 

met betrekking tot het goed kunnen organiseren 
van niveau differentiatie. Het effectief inzetten van 
de digitale mogelijkheden om zo meer differentiatie 
op tempo te realiseren is minder van de grond 
gekomen. De middelen en de methodes sluiten nog 
onvoldoende op elkaar aan. Door het lesgeven in 
niveaugroepen is er ruimte voor instructie en kan er 
meer verdieping plaatsvinden op de verschillende 
didactische niveaus. Hierdoor is er ook voor de 
A-leerling meer tijd en ruimte voor herhaling en 
aandacht.

• Méér lessen gegeven door de mentor vanuit het 
advies van het herontwerp is slechts gedeeltelijk 
gelukt en heeft daardoor weinig meerwaarde 
opgeleverd. De meerwaarde die het wel heeft 
opgeleverd is dat er sinds de mentor meer lessen 
geeft aan zijn mentorgroep, meer aandacht is voor 
positieve groepsvorming en kan er beter gewerkt

• Vanaf klas 4 hebben leerlingen de mogelijkheid om 
voor de theorie of de praktijkroute te gaan. De theorie 
route is in principe voor C-leerlingen en bereidt 
leerlingen voor op mbo Entree. In de praktijkroute 
hebben de leerlingen minder theorielessen en meer 
praktijklessen/ stage. Dit wordt door zowel docenten 
als leerlingen positief ervaren.

• Er is mogelijkheid binnen de praktijkroute om 
Nederlands, rekenen en Engels te volgen en examen 
te doen op kse1 (onder 1f), kse2 (1f) en kse3 (2f) 
niveau. Dit kan binnen het zogenoemde ‘talentuur’. 
Leerlingen kunnen kiezen om binnen het talent uur 
AVO te volgen of om extra praktijklessen te volgen. 
Deze route sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte 
van leerlingen die er nog niet aan toe waren de stap 

te maken naar de theorie route, maar wel ambities 
hebben om door te stromen naar het mbo.

• Ook binnen de C-route hebben leerlingen 
verschillende mogelijkheden. Mocht bijvoorbeeld 
blijken dat een profiel vak helemaal niet aansluit 
bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, is het 
mogelijk om een extra dag of dagdeel stage te lopen 
bij een bedrijf dat de leerling wel kan bieden wat hij 
nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die hun 
melkersdiploma willen halen. 

• De invulling van de lessen binnen het ’talentuur’ 
moeten nog verder ontwikkeld worden. De invulling 
gaat nu niet uit van de talenten van leerlingen, maar 
bestaat naast AVO uit koken (gericht op zelfstandig 
wonen), verzorging (gericht op zelfstandig wonen), 
klussen in en om het huis en klussen in de garage.

Professionalisering
• Sinds de implementatie van het herontwerp wordt er 

gewerkt vanuit twee teams. De fasen zijn veranderd 
in een verdeling in onderbouw en bovenbouw. Zoals 
hierboven al beschreven worden deze op dit moment 
niet aangestuurd door teamleiders. De geplande 
begeleiding van Beteor voor de nieuwe manier van 
samenwerken heeft onvoldoende plaatsgevonden.

• De studiedagen die effectief onderwijs heeft 
verzorgd hebben nog niet voldoende rendement 
opgeleverd. De medewerkers stonden onvoldoende 
open voor scholing en ontwikkeling ten tijde van de 
organisatorische onrust. Er is inmiddels weer een 
lerende houding ontstaan en scholing op dit thema 
blijft noodzakelijk.

• Alle mentoren hebben de scholing gevolgd die nodig 
is voor het geven van de leefstijl lessen. Binnen de 
klassen is hierdoor ook een merkbaar rustiger klimaat 
in de groepen ontstaan.

• Learnbeat is onvoldoende van de grond gekomen. 
Doordat er geen methodes zijn voor het 
praktijkonderwijs die gekoppeld zijn aan Learnbeat is 
het een intensief proces dat veel van de medewerkers 
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vraagt. Medewerkers voelen zich onvoldoende 
bekwaam in het maken van de lessen. Bijkomend 
nadeel is dat er voor het praktijkonderwijs geen 
methodes zijn die gekoppeld kunnen worden aan 
Learnbeat. Op dit moment worden er volop lessen 
ontwikkeld zodat deze komend jaar in Learnbeat 
kunnen worden geplaatst. Extra scholing voor enkele 
collega’s lijkt hiervoor noodzakelijk.

• In de onderbouw is gestart met intervisie onder 
begeleiding van de algemeen coach. In de 
bovenbouw zou het ook opgestart worden, door de 
veranderende organisatiestructuur is dit niet van de 
grond gekomen. In plaats daarvan is er een vraag 
gestuurde leerlingbespreking gepland. Ondanks dat 
dit op verzoek van de collega’s was, werden er geen 
leerlingen ingebracht.

Maatschappelijke opdracht
• De herinrichting van het schoolterrein krijgt duidelijk 

vorm. In samenwerking met de gemeente wordt er 

vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid op dit 
moment een plan gemaakt. De uiteindelijke realisatie 
zal in schooljaar 19-20 plaatsvinden. NHL, Stenden 
en/of Snoek zijn hier nu niet bij betrokken. Dit is wel 
besproken maar bleek niet realiseerbaar.

• Het onderzoek naar de mogelijke 
samenwerkingsvormen tussen de Ring en De Venen 
is inmiddels afgerond. Welke stappen er gezet gaan 
worden zal in de loop van huidig schooljaar moeten 
blijken.

• Het convenant tussen de Friese praktijkscholen en 
de Friese mbo’s lijkt vooralsnog wel goede resultaten 
te boeken. De evaluatie vindt plaats in 2019. De 
geluiden zijn tot nu toe wel dat er een verschil is in 
samenwerking met de mbo’s. De voorspelbaarheid 
van de uitstroom blijft een punt van aandacht.
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5.2 De vijf belangrijkste bevindingen

Goed onderwijs 
Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve rapportages, 
kan opnieuw geconcludeerd worden dat het onderwijs 
van Singelland als goed wordt beoordeeld. In januari 
2017 is OSG Singelland vooruitlopend op het nieuwe 
waarderingskader bezocht door de inspectie voor het 
onderwijs. Het inspectierapport (gepubliceerd) bevestigt 
dit beeld. Ook de reacties van leerlingen en ouders laten 
hetzelfde beeld zien. De instroomcijfers blijven op een 
enkele locatie iets achter op basis van krimp, niet op basis 
van kwaliteit.

Differentiatie
Singelland wil onderwijs bieden waarbij elke leerling als 
unieke persoon kan excelleren binnen zijn of haar kunnen. 
Docenten faciliteren het leren op niveau en bieden 
hierbij maatwerk voor het individu, gebruikmakend 
van een aantal gestandaardiseerde opties. Hiermee 
wordt differentiatie in aanbod, talent, thema, tempo en 
leerstijl van de leerling gefaciliteerd. Dit impliceert dat 
verschillende soorten van differentiatie zowel binnen 
klassenverband als daarbuiten in gang zijn gezet. 
De ontwikkelingen voor wat betreft het strategisch 
hoofdthema differentiatie laten zich als volgt samenvatten:

Samenwerking
Bij Singelland staat samenwerking met elkaar en met 
de omgeving – zoals de samenwerkingsconstructies 
in Burgum en Surhuisterveen – centraal. De 
samenwerkingsconstructie in Surhuisterveen is daarbij 
in 2015 binnen wet- en regelgeving gebracht waarbij 
Singelland de locatie van het CSG Lauwers College heeft 
overgenomen. 

Aansluiting arbeidsmarkt en vervolgopleiding 
De demografische ontwikkelingen (krimp) in de 
regio, het veranderende belang van denominatie als 

onderscheidend kenmerk en de verandering van het 
karakter van de onderkant van de arbeidsmarkt vragen 
om alertheid. Singelland participeert in meerdere 
netwerken op het gebied van werkgelegenheid, 
het belang van OSG Singelland voor de regio en de 
arbeidsmarkt. In de regio wordt een toenemende vraag 
naar arbeidskrachten voor zorg, ict en techniek verwacht 
ook op mbo+ en hbo niveau. Samenwerking van de drie 
O’s: Onderwijs, Overheid en Ondernemers is daarvoor een 
goed platform. OSG Singelland werkt samen met andere 
vo scholen en met roc’s om een goede doorgaande lijn 
richting de arbeidsmarkt te realiseren. Daarvoor worden 
grenzen overschreden waar het gaat om sectoren, 
denominatie, gemeenten en regio. Problemen trekken 
zich immers niets aan van geografische grenzen en dat 
geldt ook voor de oplossingen. OSG Singelland heeft een 
kwalitatief en breed onderwijsaanbod dat binnen het 
vmbo verder wordt versterkt binnen de nieuwe profielen.

Persoonsvorming
Singelland wil zich niet beperken tot puur cognitief 
onderwijs. Singelland wil meer ruimte en focus 
voor persoonsvorming en waardeontwikkeling 
(gebruikmakend van de zeven leefregels), waarbij de 
mogelijke inzet van activiteiten op het gebied van sport, 
kunst en cultuur een belangrijke rol inneemt. Dit sluit 
naadloos aan bij de landelijke discussie over een opleving 
van het begrip ‘’Bildung’’ als tegenhanger van het alleen 
focussen op kernvakken en sturen op cijfers. Bildung staat 
voor het werken aan een breder doel van vorming, brede 
cultuuroverdracht en persoonsontwikkeling. 
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5.3 Externe factoren

Demografische ontwikkelingen
Het voortgezet onderwijs in Friesland krijgt de 
komende jaren te maken met steeds verder dalende 
leerlingenaantallen. In 2020 zal de omvang van de 
basisgeneratie in Zuidoost Friesland afgenomen zijn met 
3,6 procent. De langere termijn verwachting (2030) komt 
uit op een daling van 10,5%.
 
De prognoses over de omvang van de basisgeneratie op 
gemeenteniveau lopen daarbij uiteen. Op korte termijn 
(2020) is een daling in de omvang van de basisgeneratie 
te verwachten in de gemeente Ooststellingwerf (-10,8%), 
Smallingerland (-6,1%) en Opsterland (-0,4%), terwijl 
Tytsjerksteradiel nog een lichte groei laat zien (+3,6%). 
Op langere termijn zullen alle gemeenten te maken 
krijgen met een daling van het aantal jongeren in de 
basisgeneratie, variërend van 9,8% in Tytsjerksteradiel tot 
16,0% in Opsterland.
 
Tot 2017 is er in de meeste toeleverende gemeentes 
echter nog sprake van een lichte stijging van het aantal 
leerlingen dat zal instromen in het voortgezet onderwijs. 
Daarna daalt het licht zoals weergegeven in onderstaande 
tabel:

De analyse van de instroom in 2018 laat zich als volgt 
samenvatten:
Singellandbreed zien we dat de daadwerkelijke 
instroom in 2018 3,3% is achtergebleven op de verwachte 
instroom, waarbij reeds rekening is gehouden met 
de demografische krimp. Wanneer we de instroom 
analyseren op marktaandeel vanuit het perspectief 
van denominatie, zien we dat de instroom vanuit het 
openbaar basisonderwijs 2,2% lager dan voorspeld. Het 
marktaandeel binnen het bijzonder basisonderwijs is 
Singellandbreed nagenoeg gelijk gebleven. De instroom 
vanuit de samenwerkingsscholen is hoger dan verwacht; 
binnen het kerngebied is er een toename van 5,8% 
zichtbaar.
 
De prognose voor de totale populatie van OSG Singelland 
uitgesplitst naar de locaties is dan als volgt:

progonose basisgeneratie vo
ZO Friesland          stand 2011     prognose 2020     prognose 2030

basisgeneratie      12.369             11.922                       11.076   
                             100%               96,4%              89,5%

locatie                                    2018      2019      2020      2021      2022

VHS
Burgum
Surhuisterveen
ISK
De Venen
Lyceum

totaal

951
416
507
197
223
1.371

3.665

868
376
486
178
219
1.354

3.481

851
345
478
157
206
1.314

3.351

843
337
458
157
201
1.308

3.304

814
347
461
157
201
1.289

3.269

Voor het vmbo is er naast krimp op demografische 
gronden ook al enige tijd sprake van een ander soort 
krimp. Dit wordt doorgaans geduid als de opwaartse druk: 
een toenemende keuze voor het havo/vwo ten koste van 
het vmbo. Er is wat deze krimp betreft landelijk gezien 
echter sprake van licht herstel. De groei van havo/vwo 
neemt af en lijkt te stabiliseren.
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Samengevat geven de demografische ontwikkelingen 
voor wat betreft het totaal aantal leerlingen van OSG 
Singelland geen reden tot zorg. Voor het vmbo geldt dit 
evenmin voor de krimp op grond van opwaartse druk. 
Bovendien lijkt de lichte daling in aantal leerlingen op 
de markt en op grond van de opwaartse druk in ieder 
geval voor een deel te zullen worden gecompenseerd 
door een stijging van het marktaandeel uit het bijzonder 
primair onderwijs. Dat laat onverlet dat de kleinere 
locatie in Surhuisterveen (VO Surhuisterveen) en ook het 
praktijkonderwijs (De Venen) onder druk kunnen komen 
te staan. Het gaat dan in het bijzonder om de breedte 
van het onderwijsaanbod op deze locaties. De locatie in 
Burgum lijkt hierop ondanks toegenomen concurrentie 
structureel een uitzondering te worden waar het gaat om 
een stijging van de instroom. Er bestaat geen risico op 
bijzondere waardeverminderingen voor de betreffende 
locaties. Zoals hieronder verder zal worden uitgewerkt kan 
ook hier worden opgemerkt, dat we beter zullen kunnen 
bereiken wat we willen in samenwerking met anderen. 
De scenario’s die in relatie tot aantallen leerlingen de 
komende jaren zullen worden uitgewerkt zullen dan ook 
gericht zijn op samenwerkingsconstructies.

Andere externe factoren van betekenis
1) De invoering van passend onderwijs heeft betekend 

dat scholen in hun zorgaanbod verdergaand moeten 
samenwerken en dat de financieringsstromen 
anders zijn gaan lopen. Voor OSG Singelland heeft 
de invoering van passend onderwijs gelet op de 
aanwezige en uitgebreide zorgstructuur geen 
ingrijpende consequenties gehad voor wat betreft 
de organiseerbaarheid van de zorg die geboden 
moet kunnen worden. Belangrijk daarbij is de op- 
en inrichting van het Expertise Centrum Singelland 
geweest. Het betreft dan zowel de kwaliteit van de 
ondersteuning door het ECS als de exploitatie door ook 
diensten aan derden te verlenen.

 De betaalbaarheid van de zorg blijft echter 
wel een aandachtspunt. De ambitie van het 
samenwerkingsverband is enerzijds meer leerlingen 
in het regulier en minder in het speciaal onderwijs en 
anderzijds een betere verdeling van de zorg beter over 
de scholen. Dit heeft enige maar geen ingrijpende 
invloed gehad op het aantal leerlingen op OSG 
Singelland die specifieke ondersteuning nodig hebben.

2) Landelijk gezien kiezen binnen het vmbo steeds 
minder leerlingen voor de beroepsgerichte leerwegen. 
De nieuwe profielen binnen het vmbo – 10 profielen 
in plaats van de huidige 36 programma’s – bieden 
enerzijds de kans c.q. kunnen de oplossing vormen 
om juist de beroepsgerichte programma’s opnieuw 
vorm te geven en anderzijds beter aan te sluiten bij de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de regio. De 
toekomstbestendigheid van het vmbo staat ook hier 
gelijk aan samenwerkingsconstructies. Daarmee kan 
het ‘hoe’ van ‘wat’ er moet veranderen beter worden 
gerealiseerd waarbij ook verdergaande samenwerking 
met het mbo aan het succes kan bijdragen.

3) De eerder geschetste soorten krimp in relatie tot 
de ontwikkelingen in het vmbo vragen om meer 



30

Bestuursverslag 2018

samenwerking in Drachten en omgeving ten einde 
het onderwijsaanbod te kunnen verbreden en 
verdiepen. De locatie in Surhuisterveen kijkt voor de 
beroepsgerichte vakken dan meer richting Drachten 
dan – in geografisch opzicht - omhoog. Dat laat onverlet 
dat Surhuisterveen participeert in het RPO voor Noord-
Oost Friesland

4) Een andere factor van betekenis zijn de eisen die aan 
taal en rekenen worden gesteld. De uitkomsten van 
toetsen rekenen zijn wederom verbeterd. Met name 
het havo is echter nog niet op de eigen norm. Hoewel 
rekenen met uitzondering van het vwo nog geen 
deel uitmaakt van de slaag-zakregeling zal Singelland 
de interventies die reeds zijn ingezet borgen en 
versterken waarbij differentiatie als een van de kritische 
succesfactoren wordt beschouwd.

5) De digitalisering van onze samenleving impliceert dat 
de wereld om ons heen in een razend tempo verandert. 
Singelland wil niet stil blijven staan, maar wil gebruik 
maken van de mogelijkheden die de technologische 
ontwikkelingen ons bieden. Er is aandacht voor nieuwe 
vaardigheden voor zowel leerlingen als docenten en 
voor mediawijsheid. Digitale leermiddelen bieden 
meer mogelijkheden voor het bieden van maatwerk, 
differentiatie en contextrijk onderwijs. Belangrijke 
vragen daarbij zijn:

 -  Wat leert de leerling?
 -  Waar leert de leerling? 
 -  Waarmee leert de leerling?
 -  Welke rol speelt de docent?
 -  Hoe weet je hoe het met de leerling gaat?

5.4 Marketing en PR-activiteiten
Demografische gegevens tonen aan dat Singelland de 
komende jaren een daling van leerlingen kan verwachten. 
Ook is er sprake van enige verschuiving van aanmelding 
(daar waar een leerling uit het OPO voorheen veelal koos 
voor OVO, is dit nu minder aan de orde). Daarbij hebben 

er de laatste jaren diverse veranderingen plaatsgevonden 
in onze organisatie en daarbuiten. Singelland moet 
maximaal anticiperen op deze bewegingen in de markt

Werkgroep Marketing 
In het najaar van 2018 is de werkgroep Marketing 
opgericht met als doel ‘Singelland op de kaart’ te 
zetten. Een onderdeel van deze missie is onderzoek 
(laten) doen naar identiteit en imago. Het doel is om 
wenselijke identiteit (wie je wilt zijn) en wenselijk imago 
(hoe je gezien wilt worden) zo dicht mogelijk bij elkaar 
te krijgen. Er is gestart met het proces de Corporate 
Identity van Singelland te bepalen, zoals benoemd 
bij de missie van het strategisch beleidsplan 2018 - 
2022 (Identiteitsmarketing). Met andere woorden: het 
beschrijven van een identiteit vanuit het betekenisvol 
willen zijn voor haar omgeving. In onze veranderende 
samenleving wil Singelland scherpstellen waar zij 
belangrijk in wil zijn en wat zij als opdracht voor haar 
omgeving ziet.

Werving voorlichtingsavonden en Open Dagen
Voor de start van schooljaar 2018-2019 zijn data van 
voorlichtingsavonden en Open Dagen aangekondigd aan 
directies van basisscholen, direct na de schoolvakantie zijn 
ook alle ouders van groep 8 hierover geïnformeerd via een 
digitale ’save the date’ mailing. In november vonden de 
voorlichtingsavonden plaats. Naast de advertenties in de 
weekbladen, inzet van reclameborden en huis-aan-huis 
brochures (Singelland Burgum en VO Surhuisterveen) zijn 
De Open Dagen ook online onder de aandacht gebracht 
(promotie via Facebook en Google). Online adverteren zal 
in de toekomst worden geïntensiveerd. Ook organiseerden 
alle locaties van Singelland doe-middag of -middagen 
voor leerlingen van groep acht.

Evaluatie en ontwikkeling Open Dagen
Om scherp te blijven op de kwaliteit van onze Open 
Dagen heeft de afdeling PR & Communicatie in 2017 een 
Mystery Guest ingezet om alle Open Dagen van Singelland 
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te bezoeken. De rapporten van deze bezoeken werden 
besproken met de locatiedirecteur en de organisatoren 
van de Open Dagen. Met behulp van een checklist is 
in schooljaar 2018 - 2019 wederom gekeken naar de 
organisatie van de Open Dagen.

Input vanuit de locaties
Op elke school is minimaal één pr-contactpersoon 
aangesteld. Deze persoon wordt begeleid door de afdeling 
PR & Communicatie. Deze samenwerking tussen afdeling 
en locaties leidt tot stimulering en intensivering van onder 
andere berichtgeving. Driemaal per jaar vindt gezamenlijk 
overleg plaats met alle pr-contactpersonen. De pr-
contactpersonen zijn ook verantwoordelijk voor beheer 
van hun locatie-info op de website.

Communicatiekanalen
De website (gelanceerd in september 2017) is ontwikkeld 
op basis van een plan van eisen en wensen en heeft een 
externe functie, informatie- en imago-ondersteunend met 
als primaire doelgroepen:
a) potentiële ouders en leerlingen groep 8
b) Singelland-ouders en leerlingen (algemene info)
c) sollicitant, gemeente, stagebedrijf etc.
 Verder hanteert Singelland de volgende kanalen voor 
communicatie met medewerkers, leerlingen en ouders:
1) Afas Insite: medewerkers (intern)
2) Nieuwe website: algemene info (potentiële) ouders en 
leerlingen, belanghebbenden (extern)
3) Magister/Schoolbord.info (Het Drachtster Lyceum)/
Google omgeving: Singellandleerlingen en -ouders (intern)
4) Sociale media als Facebook, Twitter, Instagram (extern).
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5.5 Welk onderwijs waar?

5.6 Aantal leerlingen per locatie

1 oktober 2016
 Totaal LWO PRO 
 
VHS 951 418 0
Burgum 416 29 0
Surhuisterveen 507 111 0
ISK 197 18 0
De Venen 223 0 223
Drachtster Lyceum 1.371 0 0

 3.665 576 223

1 oktober 2018
 Totaal LWO PRO 
 
VHS 868 385 0
Burgum 376 39 0 
Surhuisterveen 486 120 0 
ISK 178 4 0 
De Venen  219 0 219 
Drachtster Lyceum 1.354 0 0 

 3.481 548 219 

Schematisch ziet het onderwijs op de diverse locaties van Singelland er als volgt uit:

 Van Het Drachtster Burgum Surhuisterveen De Venen
 Haersmasingel Lyceum    
Onderbouw vmbo oom/schakel havo/atheneum vmbo vmbo oriëntatie
1e leerjaar bbl, kbl, tl, tl/havo gymnasium bbl, kbl, tl bbl, kbl, tl 1, 2 en 3
     havo/ath vmbo/havo  

2e leerjaar vmbo havo/atheneum vmbo vmbo 
 oom (bbl), gymnasium bbl, kbl, tl bbl, kbl, tl 
 kbl, tl, tl/havo  havo/ath vmbo/havo 

Bovenbouw vmbo havo/atheneum vmbo vmbo theorie- of 
vanaf 3e bbl, kbl, gl, tl gymnasium tl, havo bbl, kbl, tgl praktijkroute
leerjaar   bovenbouw   4, 5 en 6

bbl: basisberoepsgerichte leerweg
kbl: kaderberoepsgerichte leerweg
t(g)l: theoretisch/gemengde leerweg

lwo: LeerWeg Ondersteuning
oom: Onderwijs Op Maat
Voor elke vmbo-leerling is Iwo mogelijk



    Derde ‘Gouden              
                                              schaal’ voor  
    schoolkantine  
                                             Singelland VHS 
 
   De kantine van Singelland  
  Van Haersmasingelland heeft in 2018  
            voor de derde keer ‘Goud’ van het Voedingscentrum 
verdiend. Met een schaal van De Gezonde Schoolkantine 
kunnen scholen laten zien dat de schoolkantine een 
gezond aanbod heeft.

De Gezonde Schoolkantine
Het Voedingscentrum heeft een programma genaamd 
De Gezonde Schoolkantine, een langlopend project om 
kantines op vo- en mbo-scholen gezonder te maken. 
Singelland VHS heeft hard gewerkt om de kantine 
gezonder te maken, aan de hand van praktische tips 
van het Voedingscentrum. “In de kantine hebben we 
automaten met betere snoepkeuzes en met geheel 
suikervrije frisdrank. Ook hebben we bruin brood, 30+ 
kaas, vers fruit en water. De leerlingen bereiden elke dag 
verse soep”, aldus Jan Doddema en Ypie de Vries van de 
catering.

Directrice Annemarie Kingma: “Een gezond aanbod in 
schoolkantines is erg belangrijk, juist ook omdat jongeren 
daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Hun 
lichamen zijn nog in de groei. Leren dat gezond eten 
de normaalste zaak van de wereld is, legt de basis voor 
een gezond eetpatroon waarvan ze ook op volwassen 
leeftijd nog profiteren”. Singelland) sprak zijn trots uit 
over de samenwerking die geleid heeft tot “deze mooie 
school met uitstekende onderwijsresultaten”. Ook werd 
een vlog, gemaakt door leerlingen van klas 4TL, getoond. 
Na een officiële openingshandeling werden de gasten 
uitgenodigd de nieuwbouw te bekijken onder  
het genot van een hapje en drankje.

In de media

Feestelijke opening nieuwbouw VO 
Surhuisterveen 
 
Op dinsdag 6 maart 2018 vierde VO Surhuisterveen 
aan de Langelaan 18 de samenvoeging van het 
openbaar en christelijk voortgezet onderwijs, de bouw 
van een nieuw panden de uitbreiding van de kantine. 
De genodigden werden door locatiedirecteur Ralf 
Buiter verwelkomd met ‘bubbels’ en gebak.  
 
Het feestelijke programma startte met een 
welkomstlied gezongen en geschreven door leerlingen 
van klas 1. Locatiedirecteur Ralf Buiter vertelde over 
het proces naar de opening toe, wethouder Sjon 
Stellinga bood een watertappunt voor de leerlingen 
aan en Pieter Schram (voorzitter College van Bestuur 
van OSG Singelland) sprak zijn trots uit over de 
samenwerking die geleid heeft tot “deze mooie school 
met uitstekende onderwijsresultaten”. Ook werd een 
vlog, gemaakt door leerlingen van klas 4TL, getoond.  
Na een officiële openingshandeling  
werden de gasten uitgenodigd de  
nieuwbouw te bekijken  
onder het genot  
van een hapje  
en drankje.
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Grote belangstelling voor Kick off 
’Samen voor zero tolerance’ 

 Tijdens de Week van de Opvoeding 2018 organiseerden 
de scholen van het middelbaar en voortgezet onderwijs 
in Smallingerland allerlei activiteiten op gebied van 
genotmiddelengebruik, zoals alcohol, roken en drugs. Op 
dinsdag 2 oktober jl. was in Poppodium Iduna de officiële 
Kick off om aandacht te geven aan de samenwerking 
tussen scholen op gebied van middelengebruik. Onder 
grote belangstelling onthulde wethouder Piet de 
Ruiter het nieuwe logo voor de gezamenlijke aanpak 
’Samen voor zero tolerance’. Dit deed hij samen met Roy 
Croezen, leerling van Singelland Het Drachtster Lyceum 
en  winnaar van de logo-ontwerpwedstrijd. Vervolgens 
trad Theater Smoar op met indrukwekkende de 
voorstelling ’De la Noya’. Als blijk van 
verbinding is het logo op een 
koffer ondertekend door 

vertegenwoordigers van de scholen, Verslavingszorg 
Noord Nederland (VNN), GGD Fryslân, gemeente 
Smallingerland en Maatschappelijke Onderneming 
Smallingerland (MOS). Deze „inspiratiekoffer“ reist 
een jaar langs alle schoollocaties om gevuld te 
worden met activiteiten, tips en ervaringen over 
genotmiddelengebruik. 

Open Huis ISK groot succes

Op donderdag 28 juni  
vierden drie scholen in de  
wijk De Venen de start van  
hun nieuwe onderkomen.  
De Pionier en De Vlinder- 
boom (Opo Furore),  
voorheen De Barte en  
De Barte NT2, en de  
Internationale Schakel Klassen (Singelland) zetten de 
deuren open voor iedereen die wilde komen kijken. In 
de ochtend verrichtten wethouder Haverkort en oud-
wethouder Van der Leck de openingshandeling op het 
schoolplein van de ISK.

Kleurrijke opening
Om 10 uur in de ochtend stond het hele schoolplein vol 
met leerlingen van de drie scholen. Ballonnen, slingers 
en veel kleurig verklede kinderen vormden het decor. De 
wethouders klommen op het podium om de grote houten 
sleutels symbolisch te overhandigen aan de directeuren 
van de drie verschillende scholen. De opening werd 
afgesloten met het zingen van het lied “Iedereen is van 
de wereld’’. De kinderen van de basisscholen lieten de ISK 
vervolgens achter zich en vertrokken in een lawaaioptocht 
naar hun eigen gebouw. Op de ISK waren in de ochtend 
open lessen die ouders, buurtbewoners en andere 
geïnteresseerden konden bijwonen. Na de middagpauze 
barstte het interculturele feest los. Met muziek, dans, 
lekkere hapjes en volop zonneschijn ontstond een vrolijk 
geheel. Gedurende de middag kwam bezoek af en aan 
lopen om op de ISK sfeer te proeven.
            

In de media
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Friese les voor Haagse ambtenaren op 
Het Drachtster Lyceum 

Op donderdag 25 januari 2018 hebben ambtenaren van 
de ministeries van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid 
een les Fries van de examenklas HAVO 5 en VWO 6 
bijgewoond. Reden hiertoe is dat er in 2018 een nieuwe 
‘Bestuursafspraak Friese taal en cultuur’ opgesteld moest 
worden. In de bestuursafspraak staan afspraken om de 
Friese taal en cultuur te bevorderen op het gebied van 
onderwijs, media en cultuur. De groep ambtenaren uit 
Den Haag wilden ervaren hoe het Fries in de praktijk 
wordt gegeven.

Aansluiting op vervolgopleiding en samenleving
Voor de oefening heeft vwo-examenkandidaat Sjirk 
Bruinsma de delegatie op de hoogte gebracht van de 
recente ontwikkelingen die hij samen met Ans Wallinga bij 
het vak Fries heeft doorgevoerd. Zo is het programma van 
het schoolexamen sinds het begin van dit schooljaar in de 
examenklas volledig veranderd.  
 
“Leerlingen leren beter samenwerken, presenteren 
en reflecteren. Daarmee sluit het vak beter aan bij 
de vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn voor 
een opleiding aan het HBO of universiteit én om te 
participeren in de samenleving”.
 

3535In de media
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6.1 Opbrengsten en rendement onderwijs

6.  Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid

Onderwijspositie²  -9% 13% 23% 0% 9% 19% 18% 1% -2% 16% 14% 10%
Onderbouwsnelheid vmbo  100% 100% 99% 100% 100% 100% 97% 100% 100%   
 havo/vwo          97% 98% 98%
Bovenbouwsucces vmbo  97% 95% 95% 97% 99% 96% 99% 91% 94%   
 havo/vwo       79% 86% 83% 89% 88% 88%
Examencijfers vmbo  6,6 6,7 6,6 6,6 6,8 6,5 6,5 6,4 6,4   
 havo/vwo       6,6 6,4 6,2 6,4 6,5 6,4
Slaagpercentage vmbo  99% 98% 98% 99% 99% 97% 98% 91% 95%   
 havo/vwo       83% 87% 90% 87% 88% 92%
Ongedipl. schoolverlaten  0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1
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1) bron: gegevens van de Inspectie van het Onderwijs en 
het CFI

2)De onderbouwpositie is gebaseerd op:
• de adviezen van de basisschool;
• de onderwijssoort waarin deze leerlingen voor het eerst  

onderwijs volgen in het 3e ljr.

voor de periode 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018.

6.2 Kwaliteitsbeleid
Er is een cyclus van kwaliteitszorg ontwikkeld voor 
het strategisch beleidsplan 2014-2018. Hierin worden 
jaarlijks de onderdelen van het strategisch beleidsplan 
(differentiatie, professionalisering en maatschappelijke 
legitimatie) systematisch in kaart gebracht. Dit vindt 
plaats door middel van gesprekken op de locaties. Deze 
gesprekken worden gehouden met zowel directie als 
docenten. Tijdens deze gesprekken geven de locaties aan, 
welke (door)ontwikkelingen er binnen de onderdelen van 
het strategisch beleidsplan op hun locatie plaatsvinden. 
De uitkomsten van deze gesprekken worden vervolgens 
gevisualiseerd. Deze gesprekken hebben gedurende de 
beleidsperiode van 2014-2018, jaarlijks plaatsgevonden. 
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In 2018 heeft de eindevaluatie, op basis van de drie 
centrale thema’s van het strategisch beleidsplan, 
plaatsgevonden. Op het gebied van differentiatie 
zien we dat er schoolbreed veel aandacht is voor 
niveaudifferentiatie. Op de opkomst van het device 
maakt dat ook de randvoorwaarden beter zijn geworden; 
dit zien we terug in de ontwikkelingen op het gebied 
van tempodifferentiatie en differentiatie in leerstijlen. 
Op het gebied van professionalisering zien we een 
verschuiving ontstaan van individuele ontwikkeling naar 
een kennisgemeenschap waar delen en leren van elkaar 
centraal staat. Ook zijn we de afgelopen vier jaar steeds 
meer de stakeholders van de school in gesprek gegaan 
(maatschappelijke legitimatie). Dit maakt dat er mooie 
initiatieven op het gebied van samenwerking zichtbaar 
zijn.

De  systematische aanpak inzake het meten van bepaalde 
indicatoren is geborgd. Op centraal niveau worden cijfers 
rond in- en doorstroom, rendement en examenresultaten 
geanalyseerd. Op basis van aandachtspunten wordt er op 
locatieniveau een verbeterplan opgesteld, dat gemonitord 
wordt op management niveau. Parallel hieraan wordt 
ingezet op bewustwording van de mogelijkheden die 
kwaliteitszorg biedt op docent- en klasniveau.
Dit betekent dat kwaliteitsbeleid beleidsmatig steeds 
verder de organisatie wordt ingebracht, waarbij het accent 
ligt op opbrengstgericht werken. Om dit te concretiseren 
is het project DataDelenDoen (DDD) opgezet. In dit 
project, onder leiding van de beleidsmedewerker kwaliteit, 
wordt vanuit verschillende disciplines gekeken naar de 
mogelijkheden meer opbrengstgericht te werken. We 
hanteren hierbij de uitgangspunten van een lerende 
organisatie. Dit betekent dat de begrippen; delen van 
kennis en de focus op successen centraal staan.
Het Magister Managementinformatie Platform (MMP) is 
een hulpmiddel om data onderzoek te doen. We willen 
niet alleen kijken naar de cijfers, maar vooral met elkaar 
in gesprek over ‘wat zeggen deze cijfers’ en ‘wat betekent 
dit voor ons’. In 2018 zijn er, op verzoek van locaties, 

verschillende projecten gestart. Deze projecten hebben 
twee gezamenlijke doelstellingen; inbedding van het 
MMP op locatieniveau en het structureel inzetten van de 
dialoog (binnen bestaande overlegstructuren) om data te 
bespreken. Daarnaast kennen de projecten doelstellingen 
op locatieniveau. 

In het kader van de wet sociale veiligheid worden 
tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder diverse 
groepen leerlingen binnen de school. In breder perspectief 
worden ook ouders bevraagd naar hun ervaringen met de 
school. Singelland participeert sinds 2010 in Scholen op 
de Kaart, het voormalige Vensters voor Verantwoording. 
Dit is een landelijk project dat via vaste sjablonen inzicht 
geeft in de kwaliteit van een school. De belangrijkste 
kwaliteitsgegevens zijn daarmee voor iedereen 
beschikbaar en in het kader van onze maatschappelijke 
opdracht wordt in het openbaar en in volle transparantie 
verantwoording afgelegd over prestaties en kengetallen.
Het dalende leerlingenaantal maakt dat de scholen van 
Singelland steeds meer behoefte hebben aan tijdige 
en betrouwbare gegevens rondom de instroom van 
leerlingen vanuit het primair onderwijs. Om in deze 
behoefte te voorzien, is er een prognose instrument 
ontwikkeld. Met dit instrument wordt inzicht verkregen 
in de verwachte instroom (aantal leerlingen) vanuit 
het primair onderwijs, waarbij het marktaandeel een 
belangrijke indicator is. Door vervolgens ook de interne 
doorstroom te registeren in het model, wordt het mogelijk 
om inzicht te krijgen in de totale leerlingpopulatie voor 
de komende jaren (zie ook Foleta). Hierdoor kan er een 
inschatting worden gemaakt van het aantal FTE dat de 
komende jaren nodig is. Op eventuele veranderingen kan 
zo vroegtijdig worden geanticipeerd. 
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6.3 Opbrengstenkaart per locatie

  Gemid. score Norm Beoordeling
  laatste 3 jaar

Onderwijspositie vmbo 5,64% -10,05% Boven de norm

Onderbouwsnelheid vmbo 92,74% 95,48% Boven de norm

Bovenbouwsucces vmbo (b) 96,39% 87,11% Boven de norm

 vmbo (k) 94,63% 85,95% Boven de norm

 vmbo (t) 95,33% 86,55% Boven de norm

Examencijfers vmbo (b) 6,87 6,30 Boven de norm

 vmbo (k) 6,39 6,14 Boven de norm

 vmbo (t) 6,64 6,17 Boven de norm

Slaagpercentage vmbo (b) 100% 98% 

 vmbo (k) 98% 95% 

 vmbo (t) 97% 93% 

Ongediplomeerd  vmbo (b) 0  

schoolverlaten vmbo (k) 0  

 vmbo (t) 0  

Opbrengstenkaart

2017-2018                                  Landelijk

1. VHS
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  Gemid. score Norm Beoordeling
  laatste 3 jaar

Onderwijspositie vmbo 11,11% -10,05 Boven de norm

Onderbouwsnelheid vmbo 99,73% 95,32% Boven de norm

Bovenbouwsucces vmbo (b) 95,93% 86,87% Boven de norm

 vmbo (k) 96,33% 85,57% Boven de norm

 vmbo (t) 96,73% 86,40% Boven de norm

Examencijfers vmbo (b) 6,98 6,30 Boven de norm

 vmbo (k) 6,50 6,19 Boven de norm

 vmbo (t) 6,45 6,18 Boven de norm

Slaagpercentage vmbo (b) 100% 98% 

 vmbo (k) 97% 95% 

 vmbo (t) 93% 93% 

Ongediplomeerd  vmbo (b) 0  

schoolverlaten vmbo (k) 0  

 vmbo (t) 1  

Opbrengstenkaart

2017-2018                                 Landelijk

2. Surhuisterveen
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  Gemid. score Norm Beoordeling
  laatste 3 jaar

Onderwijspositie vmbo/havo 6,33% -7,00 Boven de norm

Onderbouwsnelheid vmbo/havo 98,62% 95,47% Boven de norm

Bovenbouwsucces vmbo (t) 94,03% 86,61% Boven de norm

 havo 82,38% 79,36% Boven de norm

Examencijfers vmbo (t) 6,42 6,17 Boven de norm

 havo 6,40 6,27 Boven de norm

Slaagpercentage vmbo (t) 95% 93% 

 havo 90% 88% 

Ongediplomeerd  vmbo (t) 0  

schoolverlaten havo 0  

Opbrengstenkaart

2017-2018                                 Landelijk

3. Burgum

  Gemid. score Norm Beoordeling
  laatste 3 jaar

Onderwijspositie havo/vwo 13,86% 4,75% Boven de norm

Onderbouwsnelheid havo/vwo 97,98% 95,48% Boven de norm

Bovenbouwsucces havo 86,99% 79,74% Boven de norm

 vwo 89,70% 81,89% Boven de norm

Examencijfers havo 6,42 6,27 Boven de norm

 vwo 6,45 6,30 Boven de norm

Slaagpercentage havo 88% 88% 

 vwo 96% 92% 

Ongediplomeerd  havo 1  

 vwo 0  

Opbrengstenkaart

2017-2018                                 Landelijk

4. Het Drachtster Lyceum



41

Bestuursverslag 2018

6.4 Onderwijstijd  (weergave in gemiddelden per klas)

VHS            
klas 1 1.000 1.072 13 1,24% 1.059 59
klas 2 1.000 1.054 16 1,49% 1.038 38
klas 3 1.000 1.105 26 2,33% 1.080 80
klas 4 700 872 21 2,40% 851 151

Burgum            
klas 1 1.000 1.097 38 3,46% 1.059 59
klas 2 1.000 1.093 39 3,59% 1.054 54
klas 3 1.000 1.125 35 3,10% 1.090 90
klas 4 700 774 12 1,57% 762 62
klas 4 havo 1.000 1.091 - -% - -
klas 5 havo 700 768 - -% - -

Surhuisterveen      
klas 1 1.000 1.027 19 1,85% 1.008 8
klas 2 1.000 1.033 16 1,50% 1.018 18
klas 3  1.000 1.070 21 2,00% 1.049 49
klas 4  700 712 17 2,40% 695 -5

De Venen            
klas 1 1.000 1.022 4 0,41% 1.018 18
klas 2 1.000 1.023 4 0,37% 1.019 19 

klas 3 1.000 1.041 3 0,32% 1.038 38
klas 4 1.000 1.252 3 0,21% 1.250 250
klas 5 1.000 1.182 3 0,22% 1.179 179
klas 6 1.000 1.392 1 0,07% 1.391 391

Drachtster Lyceum            
klas 1 1.000 1.068 25 2,30% 1.044 44
klas 2 1.000 1.065 54 5,09% 1.011 11
klas 3 1.000 1.082 10 0,96% 1.071 71
klas 4 1.000 1.063 36 3,34% 1.028 28
klas 5 vwo 1.000 1.057 42 3,98% 1.015 15
klas 5 havo 700 783 29 3,73% 754 54
klas 6 vwo 700 784 15 1,93% 769 69

   geplande      werkelijke verschil
  norm onderwijs   uitval les met
  uren tijd uitval % tijd norm
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7. Sociaal beleid
7.1 Personeels- en organisatiebeleid
In het jaarverslag van 2017 was te lezen dat het 
functiebouwwerk voor het management was 
aangepast. Begin 2018 is deze vastgesteld en zijn er 
ook startgesprekken gevoerd met teamleiders en 
directeuren. Daarnaast is met de teamleiders een 
afspraak gemaakt omtrent hun aanstelling als teamleider 
in een directiefunctie in plaats van een LD-functie. De 
teamleiders hebben hier allemaal mee ingestemd.

In 2018 is op een eerder tijdstip dan normaal gestart met 
formatieoverleg. Al in januari waren de eerste gesprekken. 
Ook is het generatiepact als mobiliteitsregeling binnen 
Singelland geïmplementeerd. In 2018 hebben 3 personen 
hiervan gebruik gemaakt.

Het ziekteverzuimpercentage was op 31 december 2018 
gemiddeld 6,3%. De laatste jaren zien we een stijging van 
het ziekteverzuimpercentage. Met name 1 locatie heeft te 
maken met extreem hoog ziekteverzuim, wat zorgt voor 
dit gemiddelde. Op meerdere locaties binnen Singelland is 
sprake (geweest) van onrust en onzekerheid. Wijzigingen 
in structuur, dan wel cultuur en management hebben 
effect op het welbevinden van medewerkers.
Het belang van het investeren in peoplemanagement 
wordt door het CvB als speerpunt benoemd voor 2019 en 
daarna.

In 2018 is een start gemaakt met het project Duurzaam 
Leven en Werken. Uiteindelijk blijft dit geen project, maar 
moet het onderdeel worden van de gesprekkencyclus. 
Medewerkers en leidinggevenden dienen na te denken 
over het eigen inzetbaarheid en daar met elkaar over te 
praten. Vervolgens faciliteert Singelland HRM maatregelen 
die passend zijn bij de situatie waarin de medewerkers 
zich bevinden. Te denken valt aan vitaliteitsprogramma’s, 
coaching, scholing, loopbaangesprekken enz.  

7.2 Kengetallen personeel
 
 2018 2019 2020 2021
Leerlingenaantallen 3.665 3.482 3.351 3.304
    
Personele bezetting in fte    
Bestuur/management 19,6 17,4 17,0 16,8
Onderwijzend Personeel 265,3 235,9 229,8 227,7
Overige medewerkers 97,7 86,9 84,6 83,9
Totaal 382,6 340,2 331,4 328,4

7.3 Ziekteverzuim
In 2018 bedroeg het ziekteverzuim 6,3%, ruim boven het 
percentage van 4,6% in 2017. 

Per locatie/afdeling is het ziekteverzuimpercentage als 
volgt verdeeld:

OSA 5,4%
VHS 9,1%
Burgum 5,2%
Surhuisterveen 6,5%
ISK 5,4%
De Venen 7,7%
Het Drachtster Lyceum 4,3%

Beleid na ontslag
Het gevoerde beleid is gericht op beheersing van uitgaven 
inzake uitkering na ontslag. Ontslagen medewerkers 
worden aangemeld bij de reïntegratiemedewerker van 
Pompeblêd om een traject aan te gaan naar werk. De 
resultaten zijn positief.
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8. Financiën
 
8.1 Financiële positie van Singelland
Het resultaat over 2018 is uitgekomen op ruim € 247.000 
negatief. Het resultaat is € 255.000 lager dan het begrote 
resultaat van € 7.000. Het verschil tussen de werkelijke en 
de begrote kosten en baten is op hoofdpunten als volgt te 
verklaren.

Aan de kostenkant zijn de belangrijkste oorzaken:
• Hogere bruto lonen en salarissen (€-1.110.000). De 

brutolonen zijn gestegen door een loonsverhoging 
met 2,35% en meer inzet van personeel door een hoog 
ziekteverzuim. Daarnaast zijn er ontslagvergoedingen 
betaalt van ruim €300.000.

• ·oor de loonsverhoging en meer inzet van personeel 
en hogere premiepercentages zijn de kosten van 
de sociale lasten en de pensioenpremies hoger dan 
begroot (€300.000)

• De scholingskosten zijn lager dan begroot (-€143.000). 
Dit komt vooral door minder centrale scholingen.

• De kosten van afschrijving inventaris en apparatuur 
zijn lager dan begroot (-€98.000) doordat de devices 
voor leerlingen grotendeels worden geleased i.p.v. 
worden aangeschaft.

• Hogere advieskosten dan begroot (-€85.000), het 
betreft diverse advieswerkzaamheden.

• Hogere wervingskosten personeel door het 
aantrekken van 3 nieuwe directeuren (-€39.000)

• Hogere kosten voor boeken en licenties door het niet 
realiseren van een verwachte bezuiniging op deze 
kosten (-€89.000).

• Door een hoger aantal nieuwkomers is er meer 
gebruik gemaakt van de symbiosetrajecten met het 
ROC Friese Poort. De opleidingskosten zijn hierdoor 
hoger dan begroot (-€57.000).

• De kosten van de internetverbindingen zijn hoger 
door het verhogen van de bandbreedte (-€58.000).

 
In totaliteit zijn de kosten € 1.439.000 hoger dan begroot.
 

Aan de batenkant zijn de belangrijkste oorzaken:
 
•  De GPL (gemiddelde personele last) is gestegen 

met 2,61% (ongeveer €700.000) ten opzichte van 
de begroting. Het betreft voornamelijk middelen 
vanwege de loonsverhoging en gestegen sociale 
lasten en pensioenlasten.

• Een hogere opbrengst uit niet-geoormerkte OCW-
subsidies van €61.000. In 2018 is er een subsidie voor 
techniekgelden gekomen (+€157.000). De subsidies 
voor doorstroom po-vo (-€35.000) en de lerarenbeurs 
(-€17.000) waren lager dan begroot.

• De middelen voor passend onderwijs zijn 
€188.000 hoger dan begroot. In 2018 is vanuit het 
bestemmingsfonds van het SWV (€67.000) een 
budget beschikbaar gesteld en een budget restsaldo 
lwoo/pro (€140.000).

• De ouderbijdragen zijn lager dan begroot (-€99.000). 
De bijdrage neemt af doordat voor het nieuwe 
schooljaar de chromebooks door de leerlingen 
worden geleased en er geen bijdrage vanuit 
Singelland in rekening wordt gebracht.

• Door de groei van het aantal leerlingen bij het 
Matrix Lyceum zijn de inkomsten hoger dan begroot 
(€100.000).

• De belastingdienst heeft positief besloten op de 
pro-rata regeling (aftrek BTW op bouw en gemengde 
kosten) voor de jaren 2017. Het betreft een bedrag van 
ongeveer €50.000.

 
In totaliteit zijn de baten € 1.296.000 hoger dan begroot.

Het verschil tussen de werkelijke en de begrote financiële 
baten en lasten is als volgt te verklaren:
• Daling van de waarde van de obligatie van Aegon 

(€111.000).
 
In totaliteit betekent dit dat de financiële baten € 112.000 
lager zijn dan begroot.
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Daarnaast zijn per augustus 2018 180 minder leerlingen 
ingestroomd dan uitgestroomd. Voor deze groep worden 
wel de rijksbijdragen toegekend, omdat de peildatum 1 
oktober 2017 is. De inkomsten ten bedrage van circa
€ 500.000 worden pas per 1 januari 2019 niet meer 
toegekend. Het lagere aantal leerlingen is zonder de 
nieuwkomers korter dan één jaar in Nederland. Hierbij 
is geen sprake van voorfinanciering omdat er meerdere 
peildata voor de bekostiging gelden.

De meeste financiële kengetallen (solvabiliteit en 
weerstandsvermogen) van Singelland zijn in 2018 vrijwel 
gelijk gebleven aan 2017. De kengetallen voldoen aan de 
door het ministerie gestelde signaleringswaarden.

De cijfers komen in hoofdlijnen overeen met de 
aangegeven cijfers van de meerjarenbegroting.

  2018 2019 2020 2021
Baten    
3.1  Rijksbijdragen 33.808 30.745 29.736 29.248
3.2  Overige
    overheidsbijdragen
    en –subsidies 242 34 34 34
3.5  Baten  1.986 1.744 1.662 1.530
Totaal baten  36.036 32.523 31.432 30.812
    
4.1 Personeelslasten 29.055 25.937 25.096 24.834
4.2 Afschrijvingen 1.549 1.381 1.304 1.179
4.3 Huisvestingslasten 1.841 1.849 1.849 1.849
4.4 Overige lasten 3.733 3.449 3.141 3.019
Totaal lasten 36.178 32.616 31.390 30.881
    
Saldo baten en lasten -142 -93 42 -69
    
5. Financiële baten
 en lasten -106 9 66 98
    
Resultaat -248 -84 108 29

8.2 Staat / Raming van Baten en Lasten

(bedragen x 1.000 euro)
PROGNOSES



45

 2018 2019 2020 2021
ACTIVA
Vaste activa    
Materiële vaste activa 7.694 8.132 7.904 7.551
Financiële vaste activa 276 387 387 387
Totaal vaste activa 7.970 8.519 8.291 7.938
    
Vlottende activa    
Vorderingen 2117 669 602 477
Liquide middelen 7.508 6.878 7.304 7.450
Totaal vlottende activa 9.625 7.547 7.906 7.927
    
Totaal activa 17.595 16.066 16.197 15.865
    
PASSIVA    
Eigen vermogen    
Algemene reserve 3.932 3.326 3.459 3.513
Bestemmingsreserve
publiek 2.244 2.296 2.271 2.246
Bestemmingsreserve
privaat 821 821 821 821
Totaal eigen vermogen 6.997 6.443 6.551 6.580
    
Voorzieningen 5.294 5.351 5.619 5.686
Kortlopende schulden 5.304 4.272 4.027 3.599
    
Totaal passiva 17.595 16.066 16.197 15.865

8.3 Balans 8.4 Kengetallen
(bedragen x 1.000 euro)

 Sector
 2017 2017 2018
Solvabiliteit geen bijzonderheden
Weerstandsvermogen geen bijzonderheden
Liquiditeit geen bijzonderheden 
Rentabiliteit geen bijzonderheden
Algemene reserve / totale baten 15,7% 11,2% 10,9%
Voorzieningen / totale baten 7,6% 3,5% 14,7%
Rijksbijdragen / totale baten 94,4% 94,4% 94,1%
Ov. overheidsbedr./ totale baten 1,1% 0,5% 0,7%
Pers. lasten / totale lasten 78,7% 80,9% 80,3%
Totale lasten per leerling NB 9.569 9.863
Personele lasten per leerling NB 7.739 7.921
Huisvestingslasten per leerling NB 462 502

1)

1) bron: Financiële gegevens voortgezet onderwijs 
jaarrekeningen 2013 tot en met 2017 van DUO.

PROGNOSES
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9. Huisvesting
De meeste gebouwen van OSG Singelland zijn van recente 
of relatief recente datum. De verwachting was dan ook 
dat er minder druk en risico ligt op dit beleidsterrein. Door 
nieuwe ontwikkelingen kunnen de volgende activiteiten 
op dit beleidsterrein echter worden genoemd.

Er bestaat helaas een relatie tot de situatie in de wereld 
en de instroom van het aantal leerlingen in het ISK 
en de verhuizing naar het voormalige gebouw van De 
Barte is nu noodzakelijk geworden. Door een complex 
roulatieschema tussen verschillende scholen is het tevens 
noodzakelijk gebleken dat de ISK (tijdelijk) is verhuisd 
naar de RENN4 locatie aan De Weme. Deze tijdelijke 
verhuizing zal in maart 2018 worden beëindigd met de 
definitieve verhuizing naar het voormalige gebouw van 
De Barte. Er wordt nog geïnventariseerd of de huidige 
(tijdige) huisvesting kan worden ingezet ten behoeve 
van onderwijs – in samenwerking met de gemeente 
Smallingerland - aan de doelgroep 18plus.

De uitbreiding van de huisvesting in Surhuisterveen is 
afgerond en het nieuwe gebouw en de uitbreiding van de 
kantine zijn succesvol opgeleverd.
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OSG Singelland is gericht op samenwerking waar 
dat betekent dat de strategische hoofdthema’s 
beter kunnen worden gerealiseerd. Hieronder 
wordt eerst het toekomstbeeld voor wat betreft 
samenwerkingsconstructies geschetst.
 
De constructie met de voormalige locatie van het 
Lauwers College in Surhuisterveen is een exponent 
van samenwerking. Er bestond voor deze vorm van 
samenwerking nog geen wet- en regelgeving en ook 
het regeerakkoord bleek in de zogenaamde aprilbrief 
onvoldoende ruimte te bieden. De doelstelling was dan 
ook om vanuit een wettelijke basis te komen tot één 
school voor voortgezet onderwijs in Surhuisterveen met 
twee denominaties onder een dak. Hiertoe is onderzocht 
of een van beide locaties administratief en daarmee 
juridisch onder het andere bestuur kon worden gebracht. 
Met het borgen van de huidige denominaties wordt in 
een behoefte van ouders en leerlingen voorzien. Dit heeft 
al geleid tot een hogere instroom vanuit de omgeving 
van Surhuisterveen. Het samenvoegen van de locaties 
onder het bestuur van Singelland heeft betekenis voor het 
mogelijke onderwijsaanbod en voor een meer efficiënte 
bedrijfsvoering.
 
Door de samenwerking in Burgum met CSG Liudger is het 
mogelijk een havo-top aan te bieden waardoor leerlingen 
op hun eigen school de volledige opleiding kunnen 
volgen.
 
OSG Singelland werkt door middel van onderwijskundige 
projecten nauw samen met het (openbaar) primair 
onderwijs. Het was de vraag of samenwerking onder 
de noemer van shared service ook een toegevoegde 
waarde zou kunnen hebben. De systematiek van 
het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is 

dermate verschillend dat deze vraag niet op voorhand 
bevestigend kon worden beantwoord. Dit is onderzocht 
maar lijkt op geen van de peilers van continuïteit, 
stoffelijk gewin of kwaliteit voldoende voordelen te 
bieden. De onderwijskundige samenwerking – zoals op 
het gebied van hoogbegaafdheid - en alles wat daarmee 
samenhangt, is wel verder geïntensiveerd.
 
Ook voor de toegevoegde waarde van samenwerking 
binnen de coöperatie Pompeblêd kan het onderscheid 
worden gemaakt tussen onderwijs en shared service: 
is een coöperatie de meest geëigende vorm om de 
kwaliteit van het onderwijs duurzaam te verbeteren 
en is een coöperatie de meest geëigende vorm om de 
bedrijfsvoering duurzaam te verbeteren? Ook hier is een 
eventuele verdergaande vorm van samenwerking c.q. 
een vorm van shared service op eerder genoemde peilers 
onderzocht. Het rapport van kpmg heeft bevestigd dat 
Singelland niet wint aan continuïteit, kwaliteit of financieel 
voordeel door samen te gaan werken met de andere 
scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Friesland. 
De afdeling Ondersteuning, Service en Advies (OSA) op 
Singelland is dermate ‘lean and mean’ georganiseerd 
dat vooral meer ‘organische’ vormen van samenwerking 
voordeel zouden kunnen bieden.
 
Naast deze min of meer geformaliseerde 
samenwerkingsconstructies is OSG Singelland ook 
anderszins naar buiten gericht. Zo worden ten behoeve 
van de herstructurering van het vmbo constructies 
uitgewerkt tussen de locaties van Singelland en andere 
scholen waaronder de Friese Poort (mbo) ten einde het 
aanbod te kunnen verbreden en verdiepen.
 
OSG Singelland is een partner van de FROSK (FRyske 
Opliedings SKoalle). De FROSK is een partnerschap 

10. Samenwerkingsrelaties
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van 5 VO-scholen in Friesland, de tweedegraads 
lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en 
Universitaire lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De aspirant opleidingsschool is gestart met 
de scholengemeenschappen OSG Singelland en Simon 
Vestdijk. Op basis van de voorgenomen uitbreiding is 
de opleidingsschool en met ingang van februari 2018 
uitgebreid met Magister Alvinus te Sneek en per 12 
september 2018 met CSG Bogerman te Sneek en CSG 
Liudger. De FROSK heeft als doel het gezamenlijk 
opleiden van nieuwe leraren en begeleiden van startende 
docenten in de praktijk. Hierbij worden schoolopleiders, 
instituutopleiders, directie/bestuur en HRM nauw samen.
De FROSK wil bijdragen aan de kwaliteit van het opleiden 
van leraren en voortgezette professionele ontwikkeling van 
ervaren leraren door aan te sluiten bij talent en kracht van 
studenten, coaches en docenten.
          
Ook met het bedrijfsleven zijn en worden afspraken 
gemaakt over zowel het onderwijsaanbod en stages als 
over de LOB trajecten. Het project ‘Bouwen aan Ambitie’ in 
Surhuisterveen is hier een voorbeeld van. 
 
Tenslotte kan hier worden genoemd dat in een 
consortium met de NHL de RUG en OSG Simon Vestdijk 
met succes een subsidieaanvraag is ingediend voor de 
status van opleidingsschool. Daarnaast wordt verdergaand 
samengewerkt met onder andere de NHL in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek naar het rendement van 
ontwikkelingen die op Singelland worden ingezet.

Tenslotte kan hier worden genoemd dat in een consortium 
met de NHL, de RUG en OSG Simon Vestdijk met succes 
een subsidieaanvraag is ingediend voor de status 
van opleidingsschool. Daarnaast wordt verdergaand 
samengewerkt met onder andere de NHL in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek naar het rendement van 
ontwikkelingen die op Singelland worden ingezet. 
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Namen en adressen
Belangrijke adressen

Raad van Toezicht:
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in 
de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en 
Achtkarspelen 
Postbus 112, 9200 AC Drachten, 
T (0512) 58 23 45, E directiesecretariaat@singelland.nl 

Voorzitter College van Bestuur:
Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, 
Postbus 112, 9200 AC Drachten,  
T (0512) 58 23 45, 
W www.singelland.nl 

Toezicht:
Inspectie van het onderwijs, E info@winsp.nl, 
W www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie 
of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 
3 111 (lokaal tarief ). 
 
 
 
Locaties Singelland

Van Haersmasingel (hoofdvestiging incl. Centrale 
Dienst):
Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112,  
9200 AC Drachten, 
T (0512) 58 23 45,  
E info.vhs@singelland.nl, 
W www.singelland.nl 

Burgum:
Schoolstraat 101, 
9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum,  
T (0511) 46 02 10, 
E info.burgum@singelland.nl, 
W bg.singelland.nl 

Internationale Schakel Klassen:
Zetveld 38, 9202 LM Drachten, T (0512) 54 61 65, 
E info.isk@singelland.nl, 
W isk.singelland.nl 

VO Surhuisterveen:
Langelaan 18,  9231 EN Surhuisterveen Postbus 13,  
9230 AA Surhuisterveen, 
T (0512) 36 90 90, 
E info.surhuisterveen@singelland.nl, 
W voshv.singelland.nl

Het Drachtster Lyceum:
Torenstraat 28, 9201 JW Drachten 
Postbus 37, 9200 AA Drachten, 
T (0512) 57 10 20,  
E info@drachtsterlyceum.nl, 
W dl.singelland.nl 

De Venen:
De Ring 4, 9202 NW Drachten, 
T (0512) 51 76 24,  
E info.devenen@singelland.nl, 
W dv.singelland.nl
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 BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg (vmbo)
 BHV Bedrijfs Hulp Verlening
 B/K of BK Basis/Kader (beroepsgerichte leerwegen binnen het vmbo)
 CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
 CFI Centrale Financiële Instelling
 CITO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling
 CSG Christelijke ScholenGemeenschap
 DO Directie Overleg
 ECS Expertise Centrum Singelland
 FTE Fulltime Equivalent
 G(T)L Gemengde Leerweg (vmbo)
 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
 HRM Human Resource Management
 ICT Informatie- en Communicatie Technologie
 ISK Internationale SchakelKlassen
 KBL Kader Beroepsgerichte Leerweg (vmbo)
 KNAG Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
 KSE Kwalificatie Structuur Educatie
 LOB LOopbaanBegeleiding
 LWO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs
 MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
 MR MedezeggenschapsRaad
 NT2 Nederlands als Tweede Taal
 OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 OOM Onderwijs Op Maat 
 OP Onderwijzend Personeel
 OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel
 OPO Openbaar Primair Onderwijs
 OVO Openbaar Voortgezet Onderwijs
 PR Public Relations
 PRO PRaktijkOnderwijs
 ROC Regionaal Onderwijs Centrum
 RPO Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
 SWV Samenwerkingsverband
 TL Theoretische Leerweg (vmbo)
 VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
 VHS Van Haersmasingel (de vmbo-locatie in Drachten)
 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
 VO Voortgezet Onderwijs
 VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
 VWO Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs
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