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Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting 
Rijdende School. In dit verslag brengen we onze 
groei in 2019 in beeld en leggen we verantwoor-
ding af aan onszelf en overige betrokken. Denk 
aan onze eigen medewerkers, onze leerlingen en 
ouders, de medezeggenschapsraad, partnerscho-
len (winterscholen en gastscholen), branchever-
enigingen en de inspectie van het onderwijs.

Een verantwoording is voor ons vanzelfsprekend. 
We zijn transparant in onze communicatie, we 
zijn ambitieus en laten dat ook graag zien. Met de 
nieuwe vormgeving van het bestuursverslag hopen 
we het lezen ervan aantrekkelijk en laagdrempelig 
te maken.

In dit verslag beschrijven we onze missie, visie en 
strategische doelen. De doelen zijn voornamelijk 
gebaseerd op het ondernemend schoolplan 2019-
2022: In vertrouwen samen groeien. We geven 
een overzicht van onze organisatie en de bestu-
ring ervan. We beschrijven en verbeelden onze 
groei in 2019.  Zo treft u een overzicht aan van de 
belangrijkste ontwikkelingen en onze voortdurende 
inspanning om het onderwijs telkens een beetje 
beter te maken. 

Onderwijs is onze kernactiviteit, dat waar onze 
leerlingen van groeien! De ontwikkeling richting 
het werken met een ‘Ontwikkel Groei Document’ 
voor elke leerling, is dan ook een belangrijk thema 
in 2019. Naast het verder grip krijgen op leerlijnen 
en actief wereldburgerschap. 

Voldoende, vitaal en goed geschoold personeel 
is een voorwaarde voor kwaliteit, maar zeker niet 
vanzelfsprekend. Ons strategisch personeelsbe-
leid steekt hierop in. Daarnaast kan ons onderwijs 
niet gegeven worden zonder goed uitgeruste en 
onderhouden mobiele scholen en een stabiele 
ICT-omgeving. De Rijdende School investeert veel 
in beide. Een keuze die ons inziens gerechtvaar-
digd is gezien onze uitzonderlijke positie. 

Uiteraard bevat het bestuursverslag een financiële 
verantwoording over 2019, een toekomstvisie en 
risicobeheersing. Hieruit is af te lezen dat we onze 
financiële zaken goed op orde hebben en de toe-
komst met vertrouwen tegemoet zien. We kunnen 
‘in vertrouwen samen verder groeien’. 

Tot slot vindt u achterin dit bestuursverslag de rap-
portage van de de Raad van Toezicht. Ook zij leggen 
verantwoording af over hun activiteiten en inzet.

Alle medewerkers van de Rijdende School bedank 
ik voor hun enorme inzet in 2019. Dankzij onze 
gezamenlijke inzet hebben we een mooie groei 
doorgemaakt als organisatie. Ook is een woord 
van dank op zijn plaats aan de leden van de MR 
en de Raad van Toezicht. Hun positief, kritische 
blik levert een belangrijke bijdrage aan het func-
tioneren van de Stichting. Tot slot bedank ik alle 
ouders en onze leerlingen voor het vertrouwen en 
de mooie ontmoetingen in het afgelopen jaar!

Nora Booij - Directeur bestuurder

Voorwoord
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Missie, visie en  
strategische doelen

De Rijdende School is een onderwijsorganisatie 
voor primair onderwijs, bestemd voor kinderen 
van kermisexploitanten en circusmedewerkers. 
Opgericht in 1955 in Groningen, voor en door 
kermisexploitanten. De oorspronkelijke bedoe
ling van de organisatie is onderwijs bieden aan 
kinderen van ouders met een reizend beroep en 
zo de ouders in staat stellen hun beroep uit te 
oefenen terwijl het gezin samen kan zijn. 

hoofdstuk 1

VERTROUWEN

ONZE MISSIE
De missie van de Rijdende School is: 

GROEI

BETEKENISVOL

Belangrijke kernwaarden  
in onze organisatie zijn:  

Deze waarden sturen  
ons handelen, onze keuzes en ons onderwijs.

Het bieden van kwalitatief hoog-

waardig basis onderwijs (persoons-

vorming en sociale, creatieve, 

cognitieve, morele en motorische 

vorming) aan kinderen van ouders 

met een trekkend beroep, als vol-

waardige partner van ouders en  

winterscholen. Zodat er voor het 

kind een doorgaande ontwikkelings-

lijn is en (zoveel mogelijk) continuï-

teit in inhoud, faciliteiten en aanpak.

GEZIEN  
WORDEN

SAMEN

EIGENAAR-
SCHAP
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VISIE
Om onze missie te verwezenlijken hebben we zes 
ambitieuze, richtinggevende uitspraken gedaan. Deze 
uitspraken zijn geformuleerd in termen van ‘wen-
sen van ieder kind’. Ze dienen als leidraad voor ons 
handelen, voor onze ontwikkeling, voor onze keuzes 
binnen beleid en uitvoering. Het zijn deze richting-
gevende uitspraken waar we onze investerings-, 
beleids- en scholingskeuzes aan toetsen, waar we 
ons handelen aan spiegelen en waarlangs we samen 
evalueren in onze jaarlijkse tweedaagse in het kader 
van de kwaliteitscyclus. 

De zes richtinggevende uitspraken zijn:

 

De visie-uitspraken zijn leidend voor ons onderwijs 
en onze ontwikkelingen. Het geeft weer wie we 
willen zijn en waar we voor gaan. We hebben de 
uitspraken geconcretiseerd in gedragsindicatoren 
voor ons als medewerkers van de Rijdende School. 
De gedragsindicatoren worden regelmatig aangevuld 
of bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht, 
opgedane ervaringen en/of nieuwe keuzes die we 
maken om onze visie te verwezenlijken. Zo is de visie 
onlangs aangevuld op basis van onze ervaringen bin-
nen het project Curriculum.nu en onze deelvisies op 
Vroeg Vreemde Talen Onderwijs en Actief Wereld-
burgerschap. De uitspraken met gedragsindicatoren 
vindt u terug in de schoolgids.

INHOUDELIJKE BOUWSTENEN  
STRATEGISCH BELEID 2019-2022
Het huidige strategisch beleidsplan, ook wel onder-
nemend schoolplan ‘In vertrouwen samen groeien’, 
is tot stand gekomen door een zogenoemde ‘ho-
rizontale dialoog’. Dat betekent dat we in gesprek 
zijn gegaan met onder andere het team, ouders, 
leerlingen, MR, winterscholen, Raad van Toezicht, 
brancheorganisaties binnen de kermiswereld en de 
inspectie van het onderwijs. Het beleid beschrijft vier 
bouwstenen voor de optimalisering van de kwaliteit 
van ons onderwijs. Deze bouwstenen zijn:

 Groei;
 Ondernemerschap;
 Wereldburgerschap;
 Eigenaarschap.

Wij gáán voor de optimale en doorgaande ontwik-
keling van de kinderen, tijd- en plaats onafhankelijk. 
We hebben het menselijk kapitaal én de technologie 
in huis om dit ook écht waar te maken. We hebben 
voldoende uitdagingen om een nieuwe beleidsplan-

Ik wil gezien worden en met plezier  
naar school gaan1

Ik wil ervaren dat ik het kan en  
dat ik ergens goed in ben2

Ik wil zelfsturend en autonoom zijn3

Ik wil zelf kunnen zien dat ik beter word4

 Ik wil breed uitgedaagd worden binnen  
mijn mogelijkheden, talenten en interesses5

Ik wil samen met anderen, betekenisvol  
en toekomstgericht leren6
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periode doelgericht met verbeteringen aan de slag 
te gaan. Willen we ons eigen ondernemerschap 
optimaal benutten, hebben we uiteraard voldoende 
personeel, materialen en middelen nodig én zullen 
we zo flexibel mogelijk moeten zijn. Vandaar dat we 
investeren in een nieuwe variant minischolen. Daar-
naast zien we afstandsonderwijs als een hele ‘nor-
male’ basis van ons onderwijs, als aanvulling op het 
onderwijs in de mobiele, rijdende scholen. Daarmee 
geven we ‘blended learning’ steeds meer invulling.   

Onder blended learning verstaan we 

een combinatie van online leren en 

contactonderwijs.

Om te stimuleren dat onze kinderen nationaal en 
internationaal de samenwerking aan kunnen gaan en 
met zorg met elkaar en de wereld om kunnen gaan, 
is de bouwsteen Wereldburgerschap essentieel. 
Ondernemende Wereldburgers, veel aandacht voor 
samenwerken, ook van een afstand en aandacht 
voor Engels zijn belangrijke pijlers hierbinnen.
Onze ambities voor de periode 2019-2022 zijn per 
bouwsteen als volgt uitgewerkt:

 GROEI
  Wij werken gepersonaliseerd met een ontwikkel- 
groeidocument voor ieder kind, kinderen mogen 
ook zelf aangeven waar ze in willen groeien 

  Onze leerkrachten hebben diepgaande kennis  
van leerlijnen (incl. referentieniveaus)

  Wij hebben een samenhangend ‘rijk middag-
programma’ voor brede ontwikkeling van kinderen 

  Uit ons handelen blijkt een groei mindset, deze 
stimuleren we ook bij kinderen 

  Wij werken ook aan groei op het gebied  
van beweging, spel en creativiteit

 ONDERNEMERSCHAP
  Afstandsonderwijs is een hele ‘normale’ basis  
van ons aanbod, we vullen dit zoveel mogelijk  
aan met fysiek onderwijs (blended learning) 

  Om het beste onderwijs te bieden hebben wij 
voldoende en flexibel inzetbaar personeel,  
materialen en middelen 

  Onze rijdende scholen zijn zo flexibel mogelijk 
inzetbaar 

  Wij leren kinderen nieuwe vaardigheden aan die 
van belang zijn voor hun toekomst (ICT, oplos-
singsgericht denken, onderzoekend leren enz.)
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 WERELDBURGERSCHAP

   Wij begeleiden kinderen op hun reis naar  
ondernemend wereldburgerschap 

  Wij hebben een visie en omschreven aanbod  
op het gebied van burgerschap 

  Een vreemde taal maakt op doordachte wijze 
onderdeel uit van ons curriculum 

  (Leren) samenwerken is een belangrijk aan-
dachtspunt in ons onderwijs, ook van een afstand

 EIGENAARSCHAP
  Wij begeleiden kinderen naar zelfbewustzijn  
en eigenaarschap over hun eigen leerproces 

  Wij stimuleren actief dat kinderen zich mede  
eigenaar voelen van de (werk)sfeer in de groep  
en van een samenwerkingsrelatie met een ander

CULTUURWAARDEN EN AMBITIES
Deze mooie ambities bereiken doen we samen,  
met collega’s, leerlingen, ouders, winterscholen en 
andere samenwerkingspartners. In vertrouwen, op 
de ondernemende manier die bij de Rijdende School 
en bij deze tijd past. En met passie en plezier. 

De cultuurwaarden die centraal staan de komende 
jaren zijn: Samen, Vertrouwen en Ondernemerschap. 
Ook op waarden-niveau hebben we een aantal  
ambities verwoord voor de periode 2019-2022. 

ONZE AMBITIES: 
  Wie bij de Rijdende School werkt is een  
zelfbewuste professional die eigenaar is/wordt van 
zijn/haar eigen ontwikkeling en zich mede  
eigenaar voelt van de organisatieontwikkeling;

  Wij zijn een ‘wendbare’ organisatie en passen ons 
aan aan de situatie van de ouders en kinderen en 
maatschappelijke vragen;

  Wij zijn er voor onze kinderen en ouders: van VVE tot 
aan het behalen van een startkwalificatie;

  Het consulentschap is een belangrijke rol van de leer-
kracht bij het waarmaken van bovenstaande ambities.

ONZE AMBITIES: 
  Wij werken vanuit vertrouwen in de ontwikkeling van 
het kind, in elkaar en de organisatie 

  Wij spreken elkaar aan op onze kwaliteiten en geven 
deze ruimte 

  De verantwoordelijkheid ligt in onze organisatie bij 
ons ieder en daar waar mogelijk zo veel mogelijk op 
de ‘werkvloer’ zelf 

  Wij spreken elkaar aan op deze verantwoordelijkhe-
den en het nakomen van afspraken

ONZE AMBITIES: 
  Wij werken vanuit dezelfde ‘bedoeling’ en met 
sturing vanuit een duidelijk (meerjaren) kader aan 
hetzelfde doel 

  Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van onze kinderen 

  Wij werken vanuit een volwaardig partnerschap met 
de ouders en de winterscholen 

   Wij werken samen, werken met vormen van teamtea-
ching en dagen kinderen uit tot samenwerkend leren 
(ook van een afstand)

CULTUURWAARDEN

VERTROUWEN

ONDERNEMER- 
SCHAP

SAMEN
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Bestuur en  
organisatie

Wij verzorgen het onderwijs aan de kinderen 
wanneer de ouders voor hun beroep op reis 
zijn. Dit doen we in mobiele, rijdende scholen  
(lesbus, minischool of grote uitschuifbare 
school) en door middel van ‘afstandsonder
wijs’. Op basis van de route van de ouders en 
de onderwijsbehoeften van het kind, bepaalt 
de planning wekelijks waar rijdende scholen 
geplaatst worden, welke kinderen afstands
onderwijs krijgen en welke leerkracht waar 
ingezet wordt. Een enorme logistieke puzzel. 
Het onderwijsgevend personeel wordt in  
haar belangrijke taak bijgestaan door  
admini stratief/financieel personeel, een  
planner, ICTer, IBer, een technische dienst  
en het College van Bestuur.

hoofdstuk 2

In onze organisatie draait niet alleen alles om de 
doorgaande ontwikkelingslijn van het kind, maar  
tevens om de professionele ruimte van de leerkracht. 
Binnen de Rijdende School is geen sprake van diver-
se managementlagen. We hebben een relatief platte 
organisatie waar we talenten en interesses van een 
ieder stimuleren en ruimte bieden. Wij dragen samen 
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons 
onderwijs en de processen eromheen.
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GEGEVENS VAN DE STICHTING EN DE RIJDENDE SCHOLEN

Naam Stichting Stichting Rijdende School

Nummer bevoegd gezag 40470

Kamer van Koophandel 41010198

College van Bestuur Nora Booij  (benoemd per 1 april 2018)

Adres Rijnstraat 74

Postcode en Plaats 4191 CM Geldermalsen

Telefoonnummer 0345 572651

Email info@rijdendeschool.nl

Website https://rijdendeschool.nl/

Scholen en BRINnummers:
Overkoepelend instituut
Koningin Julianaschool
Prins Bernardschool
De Wielewaal
De Flierefluiter
De Trapeze
De Karekiet
Prinses Beatrixschool
Prinses Ireneschool
Prinses Margrietschool
Prinses Christinaschool
Prins Willem Alexanderschool

19JS
11PF
12AI
12JP
12RZ
12YW
13EU
13KE
13PD
13TD
13WO
13ZZ

Raad van Toezicht Jean Eigeman (voorzitter)
Kees van Baak (vice-voorzitter)
Willem Kruijer
Etienne van Hezik
Atze Lubach-Koers
(Functies en nevenfuncties opgenomen in Verslag 
Toezichthouder achterin dit bestuursverslag)
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ORGANOGRAM
We zijn afgestapt van het traditionele ‘harkmodel’  
als organogram. We centreren ons rond de kinderen. 
Het onderwijs ondersteunend personeel heeft als 
hoogste doel het optimaliseren van het onderwijs 
door de facilitering van leerkrachten. Zij centreren 
zich dus rondom de leerkrachten. Dat geldt voor een 
ieder van ons, of het nu een chauffeur betreft, het 
College van Bestuur of een planner. Samen stellen 
we alles in het werk om het onderwijs aan de kinde-
ren zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

AANNAMEBELEID EN LEERLING-
AANTALLEN
Alle kinderen van ouders met een reizend beroep, 
zijnde kermisexploitant of circusmedewerker, zijn in 
principe welkom op de Rijdende School. Wij probe-
ren iedere leerling een passend onderwijsaanbod te 
bieden. Passend bij her reizen van de betreffende 
ouders en de onderwijsbehoeften van de leerling. 
Dit doen we in nauw overleg met de winterschool en 
ouders. Toch kent ook de Rijdende School enkele 
grenzen aan haar zorg. Deze staan beschreven in 
ons Zorgprofiel.

In 2019 telt de Rijdende School in totaal 372  
leerlingen waarvoor we ons inzetten. 

MR
Via de MR hebben ouders en personeel invloed 
op het gevoerde beleid, zoals geregeld in de Wet 
Medezeggenschap Scholen (WMS). Het College van 
Bestuur is de primaire gesprekspartner van de MR. 
Twee maal per jaar is er overleg tussen de MR en de 
Raad van Toezicht.

alles draait om het kind

MR

LEERLINGAANTAL 

63 kinderen volgen regelmatig 
afstandsonderwijs.  

Dit is een substantiële stijging  
t.o.v. 2018 (43 –> 63)

 VVE 21 kinderen
 PO 202 kinderen
 VO/MBO 149 kinderen (MBO 28)

 Totaal 372 kinderen

16 kinderen zijn 

gestart in groep 1
18 kinderen zijn  

uitgestroomd in groep 8

leerkrach
te

nkind

financiën

o
u
de

r
s

dir
ecteur

Coördinato
rs  

& kartrekkers

Pl
an

n
in

g

IC
T

P&
o

inter
nati

onaal

administratie

TD

IB branches

RvT

in
sp

ec
ti
e

o
cw

winterscholen



13DE RIJDENDE SCHOOL  -  BESTUURSVERSLAG 2019

ORGANISATIE EN TOEZICHT
Stichting Rijdende School is lid van de branche 
organisatie voor het primair onderwijs, de PO Raad. 
Deze Raad heeft met haar leden vastgesteld wat zij 
verstaan onder goed bestuur. Het bestuur van de 
Rijdende School handelt dan ook conform deze Code 
Goed Bestuur in het primair onderwijs. 

In februari 2019 zijn de nieuwe Statuten van de 
Rijdende School gepasseerd waarin officieel is vast-
gelegd dat binnen de Rijdende School sprake is van 
een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. 
Hiermee is binnen het bestuursmodel van de stichting 
sprake van een verdere professionalisering en afba-
kening tussen besturen en toezichthouden.

Aan de hand van een vastgesteld jaarrooster komen 
diverse aspecten van toezicht houden aan de orde. 
Buiten de vergaderingen om is er regelmatig over-
leg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht 
en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht 
heeft zich, naast de reguliere kwartaalrapportages, 
in 2019 onder andere gebogen over diverse statuten 
en reglementen en de besluitvorming tot goedkeuring 
van het bestuursverslag 2018, begroting 2020, stra-
tegisch beleid/ondernemend schoolplan 2019-2022, 
de visie op het vermogen en de beleidsrijke meer-
jarenbegroting. De jaarrekening is goedgekeurd.

In 2019 heeft de Raad van Toezicht vijf officiële 
vergaderingen gevoerd met het College van Bestuur, 
telkens voorafgegaan met een eigen RvT-overleg. 
Daarnaast is de jaarlijkse ‘heidag’ georganiseerd 
en een bezoek aan kermis met een rijdende school. 
Twee maal heeft een ontmoeting plaats gevonden 
tussen de Raad van Toezicht en de MR. Vanwege 
het naderende vertrek van de voorzitter, zijn in 2019 

sollicitatiegesprekken gevoerd met potentiële nieuwe 
leden voor de Raad van Toezicht. Dit heeft geleid tot 
een benoeming per 1 januari 2020.

OMGEVING

Winter- en gastscholen
Al onze leerlingen staan ingeschreven op een re-
guliere basisschool. In de periode dat ouders niet 
voor hun beroep op reis zijn, bezoeken leerlingen 
deze zogenoemde winterschool. Afstemming met de 
ongeveer 100 winterscholen door het gehele land 
én met de ouders is belangrijk voor het behalen van 
onze doelstelling. 

Naast winterscholen hebben we te maken met 
gastscholen. Scholen waar onze leerlingen tijdelijk 
te gast zijn wanneer ze enige tijd met hun ouders 
in de buurt verblijven. Vanaf 2019 werken we met 
samenwerkingsovereenkomsten voor gastscholen die 
structureel (een minimum aantal dagdelen) onderwijs 
bieden aan (een) leerling(en) van ons. Het contact 
is afgestemd op de gastschoolcontracten van het 
LOVK (Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen). 
Dertig leerlingen maken in 2019 gebruik van een 
gastschool. Met twaalf gastscholen zijn we in 2019 
een overeenkomst aangegaan.

Samenwerkingsverbanden 
Als Rijdende School maken we geen onderdeel 
uit van één specifiek samenwerkingsverband. Wij 
hebben te maken met de samenwerkingsverbanden 
waarin de honderd winterscholen participeren.  
Het aanvragen van zorgarrangementen doen we in  
nauwe afstemming met en via de winterscholen. 
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Brancheorganisaties
Onze ouders hebben een beperkt aantal beroepen, 
ze zijn kermisexploitant of circusartiest/medewerker. 
Ons bestaansrecht ontlenen we aan deze beroepen. 
De ontwikkelingen in de kermis- en circusbranche 
zijn voor ons dan ook essentieel. Om die reden on-
derhouden we nauwe banden met de brancheorgani-
saties binnen de kermis- en circuswereld, maar ook 
met het landelijk pastoraat voor binnenvaart, circus 
en kermis. 

Internationalisering
De Rijdende School is een prachtige organisatie met 
een rijke historie, zowel nationaal als internationaal. 
De Rijdende School is al jaren internationaal actief in 
(samenwerkings-)projecten. Deze samenwerking wordt 
de komende jaren gecontinueerd. Een voorbeeld is de 
samenwerking met collega’s in Duitsland, Oostenrijk 
en Hongarije betreffende het uitwisselen van erva-
ringen met het onderwijs aan en de overdracht van 
leerlingen die internationaal reizen. 

We zijn lid van het European Network for Traveller 
Education (ENTE) en de European Showman’s Union 
(ESU). Onze coördinator circus vervult in beide  
organisaties een belangrijke rol.

VERTROUWENSZAKEN, KLACHTEN EN 
AFHANDELING
In overeenstemming met de klachtenprocedure be-
schikt de Stichting Rijdende School over een interne 
contactpersoon vertrouwenskwesties die bij een 
melding of klacht fungeert als aanspreekpunt. De 
interne contactpersoon vertrouwenszaken is, sinds 
2019, de heer Pim van den Akker. Klachten kunnen 
ook gedaan worden bij een externe contactpersoon. 
Hiervoor heeft de Rijdende School een overeen-
komst met de GGD Rivierenland te Tiel. Daarnaast  
is de Rijdende School aangesloten bij een onafhan-
kelijke klachtencommissie van Stichting KOMM.  
De klachtenregeling van deze organisatie geldt ook 
voor de Rijdende School. 

In 2019 zijn er geen meldingen gedaan bij de interne 
contactpersoon, de externe contactpersoon vertrou-
wenszaken of de onafhankelijke klachtencommissie.  
Wel is een tweetal incidenten gemeld bij het College 
van Bestuur. Eén door een ouder en één door een 
personeelslid. Deze hebben niet het stadium van een 
formele klacht bereikt en zijn in onderling overleg 
naar tevredenheid van alle partijen behandeld.
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Organisatorische 
ontwikkelingen

De Rijdende School groeit… in professione
le zin. Door onze innovatieve, proactieve en 
transparante houding bieden we de beste 
garantie die we maar kunnen voor de ontwikke
lingsmogelijkheden van onze leerlingen. In dit 
hoofdstuk noemen we de belangrijkste ontwik
kelingen in 2019. Onze doelen en ambities zijn 
beschreven en in beeld gebracht in een nieuw 
strategisch beleidsplan/ondernemend school
plan 20192022. Deze is begin 2019 in uitvoe
ring genomen. 

hoofdstuk 3

Om onze ambities voor de komende beleidsperiode 
te verwezenlijken, hebben we in 2019 een aantal 
mooie stappen gezet. Een opsomming van de  
belangrijkste organisatorische ontwikkelingen geven 
we in dit hoofdstuk.
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BELANGRIJKE ELEMENTEN VAN HET  
GEVOERDE BELEID IN 2019

  Het vaststellen van het strategisch beleid/onder-
nemend schoolplan ‘19-‘22: In vertrouwen samen 
groeien

  Het ontwikkelen van een planning van activiteiten 
in het kader van het strategisch beleid

  Het opstellen van een beleidsrijke begroting voor 
de periode ’19-‘22

  Het ontwikkelen van een visie op het vermogen
  De invoering van de nieuwe CAO, inclusief  
functiereeks 

  In het kader van de functiereeks en het voortzet-
ten van de koers richting gespreid leiderschap zijn 
twee leerkrachten bevorderd van L10 naar L11

  Het voorzetten van de koers richting meer gespreid 
leiderschap binnen de onderwijsondersteunende 
functies door taken van hoofd technische dienst (na 
pensionering) te verdelen over diverse medewerkers

  De implementatie van de ‘Schoolmonitor’ in kader 
cyclisch werken aan kwaliteitszorg

  Het ontwikkelen van en aangaan van samenwer-
kingsovereenkomsten met twaalf gastscholen

  Het digitaliseren van declaraties door medewerkers
  Het digitaliseren van het doorgeven van route-
wijzigingen door ouders via een app

  Het digitaliseren van de planning van de scholen 
en chauffeurs

  Het optimaliseren van ons digitaal plannings-, 
registratie én leerlingvolgsysteem NaviLeren

  Het verbeteren van de processen rondom ICT 
ontwikkelingen middels het inhuren van een  
procesbegeleider

  Het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl,  
een nieuw logo en een nieuwe website

  Het voorbereiden van een wisseling van  
ARBO dienst

ZAKEN MET POLITIEKE OF  
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT IN 2019

  Het vernieuwen van diverse statuten en regle-
menten 

  Het werven van een nieuw lid voor de Raad van 
Toezicht

  Aanzet professioneel statuut
  Het monitoren van de werkdruk, stellen van  
doelen en inzet van de werkdrukmiddelen  
(zie Hoofdstuk 8 Financiën)

  Het implementeren van de AVG met behulp van 
de Functionaris Gegevensbescherming (uitvoeren 
van een bewustwordingssessie voor medewer-
kers, opstellen privacy-, wachtwoordenbeleid en 
een register gegevensverwerking en  
onderzoek naar de gegevensverwerking  
Rijdende School-winterschool)

  Regelmatig overleg met de brancheverenigingen 
en overige partners (BOVAK, NKB, Vrouwen-
bond, Landelijk Oudercontact Trekkende  
Beroepsbevolking en het landelijk pastoraat)

  Het scheppen van helderheid in de mogelijk-
heden en onmogelijkheden voor onze (deels 
meereizende) VO-leerlingen

  Het organiseren van een VO-inspiratieavond voor 
onze VO-leerlingen en hun ouders
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MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN  
VAN ONDERNEMEN IN 2019

  De oplevering verbouwing Rijnstraat: elektrische 
kranen en verlichting met bewegingssensor 

  Het voorzien van alle rijdende scholen van LED 
verlichting, in 2019 is de start daartoe gemaakt

  Het afstand doen van afgeschreven mobiele 
scholen, startend bij de meest vervuilende mi-
nischolen

  De verkoop van afgeschreven mobiele scholen 
met bij voorkeur een nieuwe onderwijsbestem-
ming

  Het laten bouwen van twee nieuwe minischolen 
die flexibeler inzetbaar zijn in het kader van duur-
zame inzetbaarheid van personeel én de afschrij-
ving van ouder, milieu onvriendelijker materieel

  Het uitrusten van de nieuwe minischolen met 
zonnepanelen 

TOEKOMSTIGE MAATSCHAPPELIJKE  
ASPECTEN VAN ONDERNEMEN EN  
DUURZAAMHEID 
We continueren het beleid om zowel de mobiele 
scholen als het kantoor in Geldermalsen te voorzien 
van LED verlichting. Bovendien zullen we ook in 
2020 investeren in nieuwe, moderne en schonere 
minischolen. De, inmiddels afgeschreven, lesbussen 
halen de aangescherpte milieunormen niet. Deze 
zullen we één voor één vervangen door de eerder 
genoemde nieuwe variant minischolen.  Startend bij 
de meest vervuilende en oudste wagens.

mmm...

m
m

m
...

mm
m...
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GEREALISEERDE BELEIDSDOCUMENTEN

Document Doel Eigenaar

Statuten Sturen College van Bestuur

Managementstatuut/bestuursreglement Functioneren College van Bestuur

Medezeggenschapsstatuut Functioneren MR

Reglement Raad van Toezicht Functioneren Raad van Toezicht

Strategisch beleid/ondernemend  
schoolplan 2019/2022

Sturen College van Bestuur

Visie op vermogen Sturen Hoofd Financiën/Controller en  
College van Bestuur

Beleidsrijke meerjarenbegroting Beheersen Hoofd Financiën/Controller

Privacy beleidsplan Sturen Privacy officer

ICT beleidsplan Sturen ICT- beleidsmedewerker

Calamiteitenplan Functioneren College van Bestuur

Jaarplan en evaluatie jaarplan Verantwoorden Kartrekkers ontwikkelgroepen
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onderwijs

De Rijdende School is een onderwijsorganisatie 
voor primair onderwijs. We doen echter meer 
dan onderwijs geven. Wij bieden, naast onder
wijs, ondersteuning aan kinderen van de kermis 
en het circus in de gehele leerplichtige leeftijd 
en aan hun ouders. We onderstrepen hiermee 
dat onze leerlingen meer nodig hebben dan 
alleen goed onderwijs. De consulenten begelei
den leerlingen en hun ouders vanaf de aanmel
ding tot het behalen van een startkwalificatie.

hoofdstuk 4 FACTS AND FIGURES ONDERWIJS

kind kermisexploitant

kind circusmedewerkers

88%

12%

Ruim 31% van 202 leerlingen
volgt afstandsonderwijs  

Stijging t.o.v. 2018 (43 –> 63 = 46%)

Van totaal 202 leerlingen:

Een consulent heeft gemiddeld zeven tot acht leerlin-
gen in de basisschoolleeftijd onder zijn of haar hoede. 
Maar dit verschilt behoorlijk per regio. Daarnaast volgt 
de consulent de ontwikkeling van jongere en oudere 
broertjes en zusjes in het gezin op de voet. In 2019 
zijn twee leerlingen via de Rijdende School didactisch 
of psychologisch (capaciteiten-onderzoek) onderzocht. 
Vijf leerlingen zijn onderzocht via het samenwerkings-
verband van hun winterschool. In 2019 heeft onge-
veer 23% van onze leerlingen extra zorg of specifieke 
begeleiding gedurende het reisseizoen ontvangen. 
Negentien leerlingen hebben extra ondersteuning  
ontvangen vanuit de Rijdende School in de winter-
periode, op de winterschool of een gastschool.  
Dit is bijna 10% van onze leerlingen.
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Leerlingen die één of meerdere malen gebruik maken  
van een gastschool in het seizoen.

Gastschoolbezoek van het totaal aantal lesdagen dat 
onder de verantwoordelijkheid van de Rijdende School valt. 

De lestijd die door de Rijdende School zelf wordt verzorgd.

Door de Rijdende School verzorgde lesmomenten die 
plaats vinden in mobiele, rijdende scholen.

In 2019 gegeven afstands onderwijs aan kinderen die  
reizen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Engeland.

15%

90%

80%

20%

10%

ONDERWIJSPRESTATIES EN ONDERWIJS-
ACHTERSTANDEN 
Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid met win-
terscholen voor de ontwikkeling van de leerlingen, de 
diverse eindtoetsen die op de winterscholen gehan-
teerd worden en de verschillen in het reizende bestaan 
per kind en zelfs per reisseizoen, is het lastig een 
beeld te geven van de uitstroomgegevens. Individueel 
worden de resultaten en Cito- toetsen per reisseizoen 
uiteraard goed bijgehouden, besproken, overgedragen 
en geanalyseerd. Intern analyseren we de opbreng-
sten op groepsniveau, inclusief de uitstroomgegevens. 
Het is echter niet eenvoudig eenduidige conclusies te 
verbinden aan de opbrengsten op groepsniveau. Met 
de inspectie is afgesproken dat de verantwoording van 
de uitstroomgegevens (groep 8) via de winterscholen 
plaatsvindt. 

Jaarlijks brengen we de eindopbrengsten in kaart 
middels een overzicht van de uiteindelijk gegeven 

schooladviezen groep 8. Hiermee hopen we over de 
jaren heen een positieve trend waar te kunnen nemen. 
Uiteraard gaat het om hele kleine leerlingaantallen 
en geven we onderwijs aan kinderen uit het regulier 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal 
onderwijs. Hierdoor kan het beeld per jaar heel erg 
verschillen en is een trend op langere termijn wellicht 
betrouwbaarder en waardevoller. 

De consulenten voeren, als voorwaardig partner van 
de winterscholen, idealiter samen met de leerkracht 
van de winterschool de schooladviesgesprekken. In de 
praktijk zien we echter veel verschillen. Zo wordt op de 
ene school het schooladvies samen geformuleerd en/
of de gesprekken zelfs samen gevoerd, op de andere 
school wordt de Rijdende School nauwelijks op de 
hoogte gesteld van het schooladvies. Wij zien veel 
meerwaarde in het gezamenlijk formuleren en geven 
van een schooladvies. Beide organisaties kennen de 
leerling en zien de leerling op een andere moment in 
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het jaar en/of in zijn/haar ontwikkeling. Een geza-
menlijk schooladvies uitbrengen kan tevens maken 
dat leerkrachten van groep 8 van winterscholen zich 
meer geruggesteund voelen, maar ook dat ouders het 
gevoel hebben dat hun kind beter ‘gezien’ wordt.

De Rijdende School ontvangt geen extra middelen 
in het kader van onderwijsachterstandenbeleid. Een 
aparte verantwoording op dit punt is dan ook niet aan 
de orde.

CURRICULUM
Het onderwijs van de Rijdende School streeft voor 
haar leerlingen dezelfde doelen na als het regulier 
basisonderwijs. Binnen de Rijdende School is echter 
sprake van een beperkte autonomie als het gaat om 
het aanbod. Wij volgen voor taal-lezen en rekenen 
zo veel als mogelijk het curriculum, de methodes en 
aanpak van de winterscholen. Deze methodes zijn af-
gestemd op de referentieniveaus en voldoen daarmee 
aan de eisen die het ministerie aan basisonderwijs 
stelt. 

Het aanbod van de wereld oriënterende vakken, 
Engels en creatieve vakken geven we in verbinding 
en ‘hangen’ we op aan de Kernconcepten. Binnen de 
Kernconcepten is ruimte voor 21ste eeuwse vaardig-
heden als een ondernemendheid, onderzoekend leren, 
computional thinking, creatief en probleemoplossend 
denken. Binnen en naar aanleiding van het project 
Curriculum.nu hebben we veelvuldig gereflecteerd op 
ons eigen curriculum. Dit heeft onze kennis en inzich-
ten verrijkt.

PASSEND ONDERWIJS: LEERLINGEN MET 
EXTRA ONDERSTEUNING
In de Wet Passend Onderwijs is vastgelegd dat 
regionale samenwerkingsverbanden ten minste eens 
in de vier jaar een schoolondersteuningsplan vast-
stellen. Onderdeel van dit ondersteuningsplan is een 
beschrijving van de basisondersteuning die op school 
geboden wordt. 

De Rijdende School maakt geen onderdeel uit van 
een samenwerkingsverband, maar heeft te maken 
met diverse samenwerkingsverbanden via de winter-
scholen van de leerlingen. Wij ontvangen geen (extra) 
gelden vanuit samenwerkingsverbanden. In nauwe 
samenwerking met de winterscholen bekijken we per 
leerling op welke wijze de extra ondersteuning van 
een leerling ook gedurende de reisperiode vorm kan 
krijgen.

In ons Zorgprofiel staat beschreven welke basisonder-
steuning wij bieden. Beschreven staat welke preven-
tieve en curatieve interventies wij binnen onze school 
uitvoeren. Het interne zorgteam evalueert minimaal 
jaarlijks de uitvoering van de beschreven interventies. 

Om onze ambities voor de komende beleidsperiode te 
verwezenlijken, hebben we in 2019 een aantal mooie 
stappen gezet. Een opsomming van de belangrijkste 
ontwikkelingen geven we in dit hoofdstuk.
Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen in 2019

  Toename aantal kinderen dat mee doet aan 
afstandsonderwijs, dit stelt ons steeds meer in 
staat voldoende onderwijstijd en een doorgaande 
ontwikkeling te garanderen

  Verdere scholing op het gebied van de leerlijn aan-
vankelijk lezen en spellen en de ontwikkeling van 
methode-overstijgende lesschema’s
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  Het opstarten van teamscholing op het gebied van 
de leerlijn Leren Leren, met als extra aandachts-
punt het omgaan met ‘grens-toetsend’ gedrag

  Vervolg implementatie Kernconcepten met aan-
dacht voor de ontwikkeling van toekomstgerichte, 
ondernemende vaardigheden zoals onderzoekend 
leren, oplossingsgericht denken en samenwerken

  Het ontwikkelen van visie op vreemde talenonder-
wijs

  Het ontwikkelen van visie en uitbreiden van ons 
aanbod op het gebied van Actief Wereldburger-
schap

  Het doorontwikkelen van ons leerlingvolgsysteem 
NaviLeren met onder andere een Ontwikkel Groei 
Document  (OGD) per leerling

  Pilot digitaal afnemen CITO toetsen

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  
ONDERWIJS

  Verdere implementatie denken en werken vanuit 
leerlijnen en ‘boven’ de methodes staan

  Implementatie leerlijn leren leren en omgaan met 
grens-toetsend gedrag en groepsdynamiek

  Verder optimaliseren, implementeren en borgen 
van NaviLeren als communicatie-, registratie- en 
volgsysteem

  Continuering implementatie toekomstgerichte, 
ondernemende en onderzoekende vaardigheden 
binnen de Kernconcepten 

  Verder uitwerken van actief wereldburgerschap 
inclusief samenwerken van een afstand en vroeg 
vreemde talen onderwijs

ONDERZOEK IN 2019 EN IN DE TOEKOMST
Onderzoek binnen de Rijdende School kent diverse 
vormen. Ten eerste stimuleren we een onderzoeken-
de houding bij medewerkers. Dat betekent dat we 
het reflecteren op het eigen handelen en de effecten 
daarvan toejuichen. In een cultuur van Vertrouwen en 
Samen worden reflecties, ook op minder succesvol 
handelen, gedeeld zonder afgerekend te worden. Juist 
doordat we op school inzichten met elkaar delen, is er 
sprake van een onderzoekende cultuur.

In de tweede plaats doen we systematisch onderzoek 
naar de eigen praktijk. Dit doen we onder andere 
door kritisch te kijken naar de trendanalyses van onze 
leeropbrengsten, in het bijzonder inzoomend op het 
vakgebied dat onderwerp van schoolontwikkeling is: 
in 2019 is dat het aanvankelijk lezen en spellen. Het 
analyseren en interpreteren van de verzamelde data 
helpt ons bij het nemen van onderbouwde beslis-
singen voor het vervolg. Ook moeten leerkrachten 
die een opleiding volgen vaak een onderzoek in de 
eigen praktijk uitvoeren. In 2019 geldt dit voor twee 
leerkrachten die een IB-opleiding deden en één me-
dewerker die de schoolleidersopleiding basisbekwaam 
volgt.

Op de derde plaats dragen we, waar we kunnen, 
bij aan wetenschappelijk onderzoek. Zo doen we 
regelmatig mee met enquêtes en onderzoeken van 
bijvoorbeeld de PO raad en/of kennisnet. 
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Tot slot gebruiken we bij de Rijdende School regelma-
tig uitkomsten en inzichten die voortkomen uit onder-
zoek. Het is zelfs de voorwaarde voor iedere ontwik-
kelgroep: lees literatuur en onderzoek, kijk buiten de 
grenzen van onze eigen school, onderzoek binnen 
de eigen school hoe collega’s hiernaar kijken, voer 
eventueel een pilot uit en monitor deze. In alle gevallen 
worden ontwikkelgroepen aangespoord gemaakte 
keuzes goed te onderbouwen. In 2019 gold dit met 
name voor de Ontwikkelgroep Taal en de ontwikkel-
groep Rekenen. Leerkrachten gebruiken regelmatig 
uitkomsten van onderwijsonderzoek om zelf nieuwe 
lessen vorm te geven. Leraren en ontwikkelgroepen 
maken, naast kennis die opgedaan wordt binnen 
scholing en conferenties, gebruik van het blad Didac-
tief, de website Vernieuwenderwijs en Voordeleraar.nl.
Bovengenoemde vier vormen van gebruik maken van 
onderzoek in het onderwijs zullen we actief blijven 
stimuleren. Bovendien zal in 2020 het onderzoek in 
het kader van het regulier vierjaarlijkse bezoek van 
de inspectie ongetwijfeld nieuwe input opleveren voor 
onze eigen reflectie en onderzoekende cultuur.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN MET 
BETREKKING TOT KWALITEITSZORG IN 
2019

  Verdere inzet op afstandsonderwijs als geac-
cepteerde basis van onderwijs voor iedereen om 
continuïteit in ontwikkeling en onderwijstijd te 
waarborgen

  Start implementatie van de ‘Schoolmonitor’ in 
kader cyclisch werken aan kwaliteitszorg

  Nieuwe wijze van analyseren en verantwoorden 
van leeropbrengsten (met nadruk op het betrekken 
van het team: op schoolniveau middels trendanaly-
ses, op individueel niveau middels OGD’s)

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  
KWALITEITSZORG

  Verdere implementatie werken met Schoolmonitor
  Borgen analyseren en verantwoorden leeropbreng-
sten zoals geïntroduceerd in 2019 

  Verdere implementatie en borging werken met 
OGD’s en leerrendementsverwachting

  Borgen inwerktrajecten nieuwe collega’s door  
systeem van mentoring, intervisie en coaching
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FACTS & FIGURES PERSONEEL 

Personeelsopbouw
Leerkrachten/consulenten 30 27,0 fte
Ondersteunend aan onderwijs 10 8,5 fte

Totaal 40 35,5 fte
 (fte =fulltime equivalent)

De tien ondersteunende functies hebben betrekking 
op administratie en planning, financiën, technische 
dienst/chauffeur en College van Bestuur. 

 75%   25%
 
De opbouw van het personeelsbestand is in evenwicht.

Leeftijdsopbouw team:

Personeel

Personeel is het grootste kapitaal van een  
organisatie. Wanneer de medewerkers het  
vertrouwen en de ondersteuning van de  
organisatie voelen, goed geschoold én goed  
gefaciliteerd zijn, zijn voor hen de optimale  
omstandigheden aanwezig om te excelleren.  
En, via hen, voor onze leerlingen om te  
groeien…

hoofdstuk 5
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Van functiemix naar functiereeks
Na de invoering van de nieuwe CAO in 2019 is de 
functiemix losgelaten. Binnen de Stichting vinden we 
het belangrijk doorgroeimogelijkheden te bieden voor 
onze leerkrachten. Om zo de aantrekkelijkheid van het 
beroep en inzet van talent te stimuleren. Bovendien 
past het bij de ingezette koers van gespreid leider-
schap. In 2019 hebben twee leerkrachten gebruik 
gemaakt van de nieuwe functiereeks-mogelijkheden. 
Na de in 2019 vastgestelde procedure gevolgd te 
hebben, zijn zij van een L10 naar een L11 functie 
gegaan. 

Verhouding L10 – L11 op 31 december 2019: 

Ziekteverzuim, zwangerschaps-/ouderschapsverlof  
en ontslag
Het ziekteverzuimpercentage was in 2019 12%,  
waarvan 10,53% veroorzaakt werd door langdurig 
verzuim. Dit langdurig verzuim stond in alle gevallen 
los van arbeid gerelateerde omstandigheden.  
Het aantal ziekmeldingen in 2019 was 46. 
In  2019 is er geen sprake geweest van zwanger-
schaps- of bevallingsverlof. Ouderschapsverlof werd 
opgenomen door één medewerker. 
Voor de beheersing van uitkeringen na ontslag wordt 
de CAO PO gevolgd. In het jaar 2019 is één dienst-
verband beëindigd. Er is een transitievergoeding 
uitgekeerd. 

BELANGRIJKE PERSONELE  
ONTWIKKELINGEN IN 2019

  Opstellen strategisch personeelsbeleid
  Implementatie nieuwe CAO onderwijs
  Afstappen van de functiemix, maar meer ruim-
te voor functiereeks en doorgroeimogelijkheden 
onderwijsgevenden

  Pensionering Hoofd Technische Dienst en her-
verdeling taken en verantwoordelijkheden binnen 
onderwijsondersteunend personeel

In 2019 is het personeelsbeleid herzien en afgestemd 
op het strategisch beleidsplan 2019-2022. Belangrij-
ke hoofdlijnen van het nieuwe beleid zijn:

  Gespreid leiderschap door meer zeggenschap en 
autonomie voor mensen op de werkvloer

  Vitaliteitsbeleid en aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid, klachtenvrij werken en werkdruk 
onderwijsgevenden (preventief werken)

  Aandacht voor inwerktrajecten en coaching op de 
werkvloer/collegiale consultatie

  Het creëren van een ‘personeelsbuffer’ voor de 
eigen opvang van ziekte en periodes van hogere 
werkdruk

Het personeelsbeleidsplan zal in 2020 gereed zijn. 

VERVANGING BIJ VERZUIM
In 2019 hebben we ervoor gekozen eigen risicodra-
ger te worden. De premie is fors en het te declareren 
bedrag laag. Dat heeft te maken met het specifieke 
karakter van de organisatie. Inzetten van vervangers is 
niet/nauwelijks mogelijk. Het uitgespaarde bedrag aan 
premie gaan we inzetten om extra onderwijspersoneel 
aan te trekken. De Stichting bouwt daarmee een ex-
tra personeelsbuffer op. Per 1 januari 2020 gaat het 
eigen risicodragerschap in.

36,67%

L11: 11 leerkrachten (9,9 fte)

L10: 19 leerkrachten (17,2 fte)

63,33%
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BELEID IN HET KADER VAN  
WERKDRUKVERMINDERING
De werkdrukgelden die de Rijdende School ontvangt, 
zijn in 2019 ingezet voor een personeelsbuffer. Dat 
betekent dat er een extra leerkracht aangesteld is 
zodat er eerder of vaker gekozen kan worden voor 
een dubbele bezetting op een lesplaats. In 2019 heeft 
weer een monitoring van de werkdruk plaatsgevon-
den. Deze wijkt niet substantieel af van de meting in 
2018. Er blijkt een grote behoefte aan professionali-
sering op het gebied van ‘grens toetsend’ gedrag van 
kinderen. Deze teamscholing is in 2019 opgestart. 
Bovendien heeft een oriëntatie plaats gevonden op 
het aanstellen van leraarondersteuners. In 2019 is een 
werving uitgezet. 

ARBO
In 2019 nam de Stichting arbodiensten af bij  
Work & Health. Na een interne evaluatie en gesprek 
met de bedrijfsarts is in 2019 besloten de samen-
werking op te zeggen per 31 december 2019. 
Binnen de Stichting is een Arbo werkgroep actief. 

Eén van de medewerkers van kantoor is geschoold 
Arbo-coördinator en stuurt deze groep aan. In 2019 is 
door de arbogroep een RI&E afgerond. In het gebouw 
aan de Rijnstraat 74 is een AED-apparaat aanwezig. 
Jaarlijks worden alle leerkrachten en administratief 
personeel geschoold op Levensreddende Eerste Hulp. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  
PERSONEEL

  Ervaring opdoen met het werken met leerkracht-
ondersteuners (in onderstaand plaatje opgenomen 
bij onderwijzend personeel)

  Herwaarderen van functies van het onderwijs-
ondersteunend personeel

  Verder vormgeven aan gespreid leiderschap 
  Het creëren van een ‘personeelsbuffer’ voor  
eigen opvang van ziekte en periodes van hogere 
werkdruk

  Inzet op voldoende personeel, tijdig werven en 
intern verder opleiden van personeel

  Het werken met een nieuwe arbodienst en een 
ander verzuimregistratiesysteem

Personele bezetting in december 2019 2020 2021 2022

Management 1,00 1,00 1,00 1,00

Onderwijzend 27,10 29,50 30,30 30,30

Onderwijsondersteunend 
administratief en technisch

7,36 7,36 7,36 7,36

Totaal 35,46 37,86 38,66 38,66
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VISIE OP ICT 
Voor een kansrijke toekomst leren leerlingen gebruik 
maken van ICT in al haar diversiteit. Ze maken zich 
computional thinking eigen en leren ze op verant-
woorde wijze gebruik maken van sociale media. Onze 
leerkrachten ondersteunen en begeleiden leerlingen 
daarbij. 
In de organisatie zelf speelt ICT een belangrijke rol als 
middel om leerlingen te volgen, letterlijk en figuur-
lijk. Van de route van de ouders, de hoeveelheid 
leerlingen per leslocatie, de inzet van de scholen en 
leerkrachten tot aan de eerdere prestaties van en 
laatste bijzonderheden over een leerling ten opzichte 
van zijn of haar ontwikkelingslijn. We gebruiken het 
om te administreren, te registreren, gegevens aan 
elkaar over te dragen en met de winterscholen uit te 
wisselen. Bovendien speelt ICT een belangrijke rol in 
het onderwijsproces zelf. Van het gebruik van digibord 
software en remediërende software in de mobiele 
scholen tot het geven van online lessen aan leerlin-
gen. De aandacht van de ICT-ers en coördinatoren 
afstandsonderwijs richt zich hierbij met name op scho-
ling en professionalisering van medewerkers, stabiel 
beheer en onderhoud van hardware en software en 
de door ontwikkeling van ons eigen administratie- en 
leerlingvolgsysteem NaviLeren.

De Rijdende School draagt zorg voor het onderwijs 
aan leerlingen in bijzondere omstandigheden. Onze 
leerlingen reizen mee in binnen- en buitenland met 
hun ouders, die een reizend beroep uitoefenen. 
Bovendien zitten alle leerlingen, naast de Rijdende 
School, in de winterperiode op een eigen reguliere ba-
sisschool of school voor speciaal (basis) onderwijs. Dit 
maakt dat we afhankelijk zijn van routes van ouders 
en niet alleen intern goed moeten overdragen, maar 
ook met de zogenoemde winterscholen. Er bestaat 

ICT

ICT is binnen de Rijdende School al lang niet 
weg te denken. Nieuwe technologieën zijn  
essentieel om ons onderwijs, zowel in de  
mobiele scholen als het afstandsonderwijs,  
te optimaliseren. Al decennia lang werken we 
aan een optimale ICT structuur en laten we 
het niet na pionierswerk te verrichten. Dit alles 
om het beste onderwijs voor onze leerlingen te 
realiseren.

hoofdstuk 6
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geen administratie- of leerlingvolgsysteem dat reke-
ning houdt met deze bijzondere omstandigheden. Dat 
maakt dat we de keuze hebben gemaakt ons eigen 
administratie- en leerlingvolgsysteem op te zetten. 

FACTS & FIGURES ICT
  De Rijdende School beschikt over 

128 laptops voor leerlingen die 
actief ingezet worden. In de mobiele 
scholen en voor afstandsonderwijs.

Daarnaast hebben we de beschikking over zo’n 
zesentwintig reserve laptops om in te zetten indien 
wenselijk.

In 2019 zijn negentien van de achtentwintig leerkrach-
ten geschoold en ervaren in het geven van online 
onderwijs. 

BELANGRIJKE ICT ONTWIKKELINGEN  
IN 2019

  Inzetten op een groeiend aantal leerlingen dat 
deelneemt aan afstandsonderwijs in verband met 
de kleine groepjes leerlingen verspreid over  
binnen- en buitenland

  Het vertalen van strategisch beleidsplan naar  
ICT beleidsplan

  Het opstellen van nieuwe procedure beleid inkoop 
ICT middelen

  Scholing van medewerker technisch dienst op  
het gebied van ICT beheer en website beheer

  De keuze voor een uniforme, technische manier 
van werken in grote scholen en minischolen  
(netwerk in de scholen)

  Lidmaatschap SIVON
  Het ontwerpen van een nieuwe website,  
afgestemd op de nieuwe huisstijl

128128
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  Verder vormgeven aan samenwerking tussen  
leerlingen, ook van een afstand

  Het doorontwikkelen van NaviLeren  met: een 
ouderapp voor routewijzigingen, een dashboard 
met alle belangrijke informatie per leerling in één 
oogopslag, een startpagina per functie in de or-
ganisatie, een inlog voor de winterscholen en er is 
een start gemaakt met het automatiseren van het 
ontwikkel groei document

  Het inhuren van een externe procesbegeleider om 
de verdere ontwikkeling van NaviLeren in goede 
banen te leiden

In 2019 heeft een onderzoek plaats gevonden door 
BDO naar het ICT landschap van de Rijdende School 
en mogelijke verbeterpunten. Met name om nog beter 
voorbereid en toegerust te zijn op toekomstige ontwik-
kelingen en wensen van medewerkers. De gegeven 
adviezen hebben we zoveel mogelijk opgevolgd en 
zullen we in 2020 verder vorm geven. 

AVG
De Rijdende School maakt sinds 2018 gebruik van 
een externe functionaris gegevensbescherming (FG). 
Binnen de organisatie is een privacy officer benoemd.  
Deze laatste heeft in 2019 een privacy beleidsplan 
ontwikkeld, inclusief bijbehorend wachtwoordenbeleid 
en een procedure datalekken. De Rijdende School 
heeft verwerkersovereenkomsten met externe partijen 
en een verwerkingenregister. Net als in 2018 heeft 
een bewustwordingssessie met het team plaatsge-
vonden. Deze is georganiseerd door de FG.  In 2019 
heeft deze bovendien een toezichthoudend onderzoek 
uitgevoerd naar de toegang van de winterscholen 
binnen een specifiek onderdeel van NaviLeren. Er 
is een aantal aanbevelingen gedaan die we 2020 
doorvoeren.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN ICT
  Haalbaarheidsonderzoek op kantoor naar het wer-
ken in de cloud in plaats van op een eigen server 
voor de administratieve processen 

  Het doorzetten van de huisstijl in de herziening van 
de ouderapp en in NaviLeren

  Het uitbouwen van de ouderapp tot volwaardig 
communicatieplatform voor onze organisatie

  Verdere inzet op afstandsonderwijs als normale 
basis van ons onderwijs

  Samenwerking met CITO verder vormgeven om de 
processen van de interne begeleiding efficiënter 
te laten verlopen (weergave toetsafname, digitale 
toetsafnames en berekenen leerrendement)

  Samenwerkend leren van een afstand blijft een 
aandachtspunt

  Het expliciet weergeven van doelen op de start-
pagina in NaviLeren ter ondersteuning van het 
doelgericht werken

  Onderzoeken of NaviLeren op dit moment tech-
nisch in staat is onze wensenlijst voor de toekomst 
te ontsluiten (te denken valt aan meer zaken in 
eigen beheer nemen, portfolio leerlingen, samen-
werking tussen leerlingen ondersteunen)

  Het (juridisch) afdichten van de gegevensuitwisse-
ling tussen winterscholen en Rijdende School 
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FACTS & FIGURES HUISVESTING  

 
Op de piektijden zijn tegelijkertijd tien grote scholen, 
zeven minischolen en alle drie de lesbussen ingezet. 
Bovendien is 27 weken lang een caravan ingezet voor 
onderwijsdoeleinden.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN  
HUISVESTING IN 2019

  De opening van de nieuwe RS9 in juni in Deventer
  De verkoop van twee afgeschreven minischolen en 
drie grote scholen

  De bouw van twee nieuwe minischolen in een 
nieuwe ‘campervariant’

  De verbouwing van de entree en trap van het  
kantoorpand aan de Rijnstraat

De mobiele, rijdende 
scholen en overige 
huisvesting

Huisvesting…de jas van het onderwijs…een 
warme, veilige jas die bovendien duurzaam en 
toekomstbestendig is. Dat is ons streven.  
Elke mobiele, rijdende school moet een veilige 
leeromgeving bieden aan leerlingen en leer
krachten. Beleid en onderhoud zijn daar dan 
ook op gericht. En wat voor de mobiele scholen 
voor de leerlingen geldt, geldt uiteraard voor  
het kantoor voor haar medewerkers…

hoofdstuk 7
11 GROTE RIJDENDE SCHOLEN

7 MINISCHOLEN

3 LESBUSSEN

3535
WEKENWEKEN

3737
WEKENWEKEN

3434
WEKENWEKEN

Totale inzet in 
2019 van één 
of meerdere 

grote rijdende 
scholen

Totale inzet  
in 2019 

van   
minischolen

Totale inzet  
in 2019 

van 
lesbussen
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TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  
HUISVESTING
De lesbussen zijn afgeschreven. Bovendien zijn deze 
als eerste minder inzetbaar in verband met de aange-
scherpte regels rond de milieuzones. Deze vervangen 
we één voor één door de nieuwe variant minischolen. 
Hierbij houden we rekening met duurzaamheid. We 
investeren bovendien in de ‘jas’ van het onderwijs door 
tussentijds enkele grote scholen en minischolen op te 
frissen. Wensen van leerlingen en leerkrachten staan 
hierbij centraal.

Voor het kantoor aan de Rijnstraat is een MJOP  
opgesteld, deze wordt verder in uitvoering genomen. 
Zo wordt onder andere de bovenverdieping van de 
Rijnstraat geschikter gemaakt voor het geven van 
afstandsonderwijs en het voeren van werkoverleg in 
kleine werkgroepen.

Alle scholen zijn in 2019 voorzien van nieuw, verstelbaar meubilair.
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In overleg met de RvT is in 2019 een start gemaakt 
met een flinke inhaalslag op de investeringen. Dit be-
sluit is genomen omdat we op diverse vlakken werken 
met verouderde materialen. Denk aan verouderde en 
afgeschreven scholen, oude devices, en oud meubi-
lair.  Daarnaast is besloten om waar mogelijk extra 
impulsen in gang te zetten ter verbetering van het 
onderwijs. Denk hierbij aan de (extra) aanschaf van 
lesmaterialen voor bijvoorbeeld kleuters, een extra 
leerkracht, het opfrissen van een aantal oudere scho-
len, etc.  Deze lijn zal de komende jaren verder worden 
doorgezet. Omdat deze maatregelen in de loop van 
2019 zijn ingezet, is het effect financieel gezien nog 
niet zo groot. Investeringen worden meestal buiten het 
seizoen gedaan (winterperiode). De effecten hiervan 
zullen vooral in 2020 en verder zichtbaar worden. 

TREASURYBELEID
De Rijdende School hanteert een eigen treasury-
statuut dat is gebaseerd op het model van de PO 
raad. Het beleid is om alle ter beschikking staande 
middelen risicomijdend uit te zetten. Het treasury-
beleid wordt uitgevoerd door het Hoofd Financiën/
Controller, onder verantwoordelijkheid van het College 
van Bestuur. De Raad van Toezicht ontvangt jaarlijks 
een rapportage die inzicht geeft in de treasury  
activiteiten van het afgelopen jaar. 

Financiën

De Rijdende School is een financieel gezonde 
school met voldoende middelen om regulie
re betalingen te doen en te investeren in het 
onderwijs van de toekomst.  Begin 2019 is een 
nieuw strategisch beleidsplan opgesteld voor de 
periode 20192022. Medio 2019 is onze visie op 
het vermogen vastgelegd. In het najaar zijn de 
plannen uit het strategisch beleidsplan vertaald 
naar een meerjarenbegroting en naast de ver
mogensvisie gelegd. Hieruit is gebleken dat we 
voldoende vermogen en middelen hebben om 
onze ambitieuze doelstellingen financieel gezien 
te kunnen realiseren. 

hoofdstuk 8
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De Rijdende School heeft geen uitstaande beleggin-
gen en leningen, ook geen aangetrokken leningen  
en afgesloten derivatenovereenkomsten. We maken 
geen gebruik van overige financiële instrumenten  
zoals renteswaps of derivaten. 
Middelen die niet direct worden besteed, staan uit op 
zakelijke spaarrekeningen. In 2019 is afscheid geno-

men van de Volksbank (Regiobank en SNS bank), 
omdat deze bank niet meer voldeed aan de vereiste 
single A rating. In 2019 is een zakelijke rekening met 
bijbehorende spaarrekening geopend bij de Rabobank.  
De financiële middelen van de Rijdende School zijn 
begin 2020 gespreid over de Rabobank en de ING. 

TOELICHTING OP DE BALANS 2019
Het balanstotaal ultimo 2019 komt uit op € 4.165.237, tegenover een balanstotaal van € 4.033.515 ultimo 2018.

Activa
Eind 2019 is fors geïnvesteerd in schoolmeubilair en 
nieuwe devices. Daarnaast is geïnvesteerd in een 
verbetering van het netwerk in de scholen. Dit zie je 
terug in de boekwaarde van de inventaris en 

apparatuur. De verwachting is dat met de oplevering 
van de minischolen in 2020 en de aanschaf van een 
extra oprijwagen de vaste activa de komende jaren 
gestaag zullen stijgen. 

VERGELIJKEND BALANSOVERZICHT 

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018

Materiële vaste activa 1.448.576 1.430.005

Financiele vaste activa 0 60.987

Vorderingen 262.489 199.036

Liquide Middelen 2.454.172 2.343.488

 4.165.237 4.033.515

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen 3.847.113 3.517.352

Voorzieningen 65.039 133.118

Kortlopende schulden 253.085 383.045

 4.165.237 4.033.515
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Financiële Vaste Activa
De afgelopen jaren hebben we tweemaal een tran-
sitievergoeding betaald aan medewerkers in verband 
met beëindiging van de arbeidsovereenkomst door 
arbeidsongeschiktheid. In 2018 is deze vordering op-
genomen als financieel vast actief. We verwachten dat 
het UWV deze vordering in 2020 betaalt. Omdat het 
daarmee een kortlopende vordering is geworden, is 
deze op de balans verplaatst van financieel vast actief 
naar overige vorderingen. 

Vorderingen
De vordering op het ministerie van OC&W bedraagt 
het verschil tussen de toegekende en ontvangen be-
dragen over het verslagjaar. De toegekende lumpsum 
bekostiging wordt tijdsevenredig aan het verslagjaar 
toegekend. 
In 2020 gaan de grote banken negatieve rente in 
rekening brengen op spaarsaldi boven de € 1 mln.  
Wij hebben hierop voorgesorteerd, en onze liquide 
middelen zodanig gespreid dat we geen negatieve 
rente betalen.

Liquide middelen
De liquide middelen bedragen ruim € 2,4 mln.  
Het aanhouden van deze gelden gebeurt conform de 
bepalingen in het treasurystatuut. 

Passiva
In 2019 zijn de totale reserves van de stichting con-
form de vermogensvisie in de jaarrekening omge-
boekt. De bestemmingsreserves zijn om die reden 
circa een half miljoen lager dan in 2018. De alge-
mene, vrij in te zetten reserve, is om diezelfde reden 
in 2019 een stuk hoger. Daarnaast is het saldo van 
baten en lasten over 2019 aan de algemene reserve 
toegevoegd. 

Voorzieningen
De voorziening groot onderhoud is in 2019 fors 
afgenomen. Dit heeft te maken met grote, geplande 
onderhoudswerkzaamheden aan het kantoorpand in 
de Rijnstraat. 
De voorziening jubilea uitkering is iets toegenomen. 
Dit heeft te maken met het vertrek van enkele per-
soneelsleden die geen recht meer hadden op jubilea 
uitkeringen. Jongere collega’s zijn aangesteld die 
mogelijk in de toekomst wel recht hebben op een 
dergelijke uitkering. 
 
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan voor het grootste 
deel uit nog te betalen belastingen, premies sociale 
verzekeringen pensioenen omdat ze met één maand 
vertraging worden betaald. 
De overige kortlopende schulden zijn facturen die 
we in 2020 hebben ontvangen, maar die betrekking 
hebben op 2019. In 2018 waren de overige kortlo-
pende schulden nog bijna € 178.000. In 2018 was op 
deze regel ook de kleine scholentoeslag opgenomen, 
die we op eigen verzoek, hebben teruggegeven aan 
het Ministerie van Onderwijs. Eind 2019 is dit bedrag 
volledig verrekend met het DUO.
De overlopende passiva zijn de opgebouwde rechten 
vakantietoeslag van de collega’s. Deze worden in mei 
2020 uitbetaald.
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EXPLOITATIEREKENING
Over 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van 
€ 329.000. Dit is lager dan begroot, deels omdat we 
bewust hebben gekozen voor extra investeringen en 
uitgaven ten behoeve van het onderwijs. Gezien het 
feit dat we eind 2019 nog extra baten hebben ontvan-
gen (CAO gelden) die pas in 2020 zijn uitgekeerd, zou 
het resultaat eigenlijk nog zo’n € 64.000 tot € 80.000 
euro lager zijn, als de baten en lasten in hetzelfde jaar 
zouden zijn gevallen. Hiermee is een goede eerste 
aanzet gedaan om de vermogensopbouw tot staan te  

 
brengen en de onderwijsgelden efficiënt en effectief 
in te zetten voor onderwijsdoelen. 

Baten
De rijksbijdragen zijn uitgekomen op ruim € 4 mln. 
over 2019. Dit is ongeveer € 100.000 meer dan 
verwacht. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard 
door verlenging van het project curriculum.nu en een 
hogere indexatie van de beschikking dan we vooraf 
hadden ingepland.

Exploitatieoverzicht Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Baten

(Rijks) bijdragen OC&W 4.079.533 3.978.977 3.966.534

Overige overheidsbijdragen 0

Overige baten 37.953 12.500 1.631

Totaal baten 4.117.485 3.991.477 3.968.165

Lasten

Personele Lasten 2.974.899 2.894.279 2.868.366

Afschrijvingen 205.628 170.865 166.700

Huisvestingslasten 119.233 96.968 98.904

Overige instellingslasten 488.354 464.100 452.704

Totaal Lasten 3.788.114 3.626.212 3.586.674

Saldo baten en lasten 329.372 365.265 381.491

Saldo financiële baten en lasten 389 500 650

Exploitatieresultaat 329.761 365.765 382.141
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Lasten 
De personele lasten zijn hoger uitgekomen dan be-
groot. De helft hiervan wordt verklaard door hogere 
lasten van personeel in loondienst. We hebben de 
formatie van het personeel uitgebreid. Ook de extra 
werkdrukgelden zijn ingezet voor uitbreiding van de 
formatie leerkrachten. Dit levert hogere loonkosten 
op. Aan de andere kant was in de begroting rekening 
gehouden met een (forse) loonstijging in 2019, die is 
doorgeschoven naar 2020 (zie baten). 

De andere helft van de overschrijding is terug te 
vinden in de overige personele lasten. Voornamelijk  
in de post personeel niet in loondienst. Er is extra 
ICT-inzet ingehuurd om de punten uit het door BDO 
gevoerde onderzoek op te lossen. Daarnaast is binnen 
Navileren een aantal nieuwe onderdelen opgepakt. 
De afschrijvingslasten van de scholen zijn hoger dan 
begroot. Dit heeft vooral te maken met het feit dat 
meer scholen zijn verkocht dan waar in de begroting 
rekening mee is gehouden. Deze scholen stonden nog 
in de boekhouding met een restwaarde. Bij verkoop 
wordt ook de restwaarde eerst afgeschreven, wat tot 
extra afschrijvingslasten leidt. 

De huisvestingslasten zijn iets hoger dan begroot.  
Dit heeft te maken met de gestegen zakelijke energie-
tarieven en schoonmaakkosten in 2019.  

De overige huisvestigingslasten zijn fors hoger dan  
vorig jaar. Dit heeft met name te maken met twee 
grote eenmalige uitgaven:  herstelwerkzaamheden 
aan de wasinstallatie voor de scholen en het voorzien 
van het kantoor aan de Rijnstraat van natuurlijk groen. 

VERANTWOORDING BESTEDING  
PRESTATIEBOXGELDEN
In 2019 bedroegen de prestatieboxuitgaven ruim  
€ 34.000. Deze middelen zijn besteed aan het pro-
fessionaliseren van leerkrachten op het gebied van 
leerlijnen,  materialen benodigd voor doorlopende 
leerlijnen en materialen op gebied van excellentie, 
zoals onderzoekend leren en talentontwikkeling. Aan 
overige, reguliere leermiddelen is eenzelfde bedrag 
uitgegeven. 

VERANTWOORDING BESTEDING  
WERKDRUKGELDEN
De werkdruk in het onderwijs is een belangrijk politiek, 
maar ook maatschappelijk, thema. Het ministerie 
van OVW heeft het afgelopen jaar behoorlijk geïn-
vesteerd in het aanpakken van de werkdruk in het 
onderwijs. Ook de Rijdende School heeft hiervoor 
gelden ontvangen. Bij de keuze voor de besteding van 
deze middelen is het gehele (onderwijsgevende) team 
betrokken. Ten eerste is een 0-meting uitgevoerd met 
de Werkdrukscan van het Vervangingsfonds. Deze is 
in een teamvergadering besproken, evenals sugges-
ties ter vermindering van de werkdruk. Een werk-
groep heeft zich vervolgens over deze input gebogen 
en is met een voorstel naar het team gekomen. Er 
is in 2018 eerste instantie gekozen voor een extra 
leerkracht en het starten met een scholingstraject in 
het kader van ‘gedrag’. In 2019 is een tweede meting 
gedaan. Hieruit blijkt dat de beleving van de werkdruk 
gelijk is als in de 0-meting in 2018. Na een bespre-
king in het team en de MR is in 2019 gekozen voor 
het inzetten van twee leraarondersteuners. Hiervoor is 
een werving uitgezet. Het teamtraject ‘gedrag’ is nog 
in uitvoering en zal in 2020 afgerond worden. 
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Bestedingscategorie Besteed bedrag in 2019 Eventuele toelichting

Personeel € 63.226 Leerkracht 0,8 fte
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AANDACHTSPUNTEN 2020 

Strategie
In dialoog met het team en de ouders is een sterk-
te/zwakte analyse gemaakt in de aanloop naar de 
nieuwe beleidsperiode 2019-2022. Deze staat hieron-
der weergegeven. Op basis van onder andere deze 
sterkte/zwakte analyse is een strategisch beleidsplan/
ondernemend schoolplan opgesteld voor 2019-2022. 
Hierin hebben we rekening gehouden met de grootste 
risico’s en ambities voor ons onderwijs en de organi-
satie. In hoofdstuk 1 hebben we hiervan een overzicht 
opgenomen.

Operationele activiteiten
De operationele activiteiten van de Rijdende School 
zijn sterk afhankelijk het beschikken over voldoende 
personeel en de kwaliteit van personeel, communi-
catie met ouders over de routes van de gezinnen en 
de ontwikkeling van de kinderen, afstemming met 
winterscholen over de ontwikkeling van de leerlingen 
en onze ICT omgeving. Vorm geven aan partnerschap 
met ouders en winterscholen, werving en professio-
nalisering van personeel en de ontwikkeling van en 
facilitering middels ICT systemen en devices zien we 
dan ook als topprioriteit. Deze krijgen veel aandacht in 
het beleid van de Rijdende School en in de begroting, 
actieplannen en jaarplannen.

Toekomstvisie en  
risicobeheersing

Vertrekpunt voor onze eigen groei zijn onze 
ambities zoals beschreven in het strategisch 
beleid/ondernemend schoolplan. Hieraan ten 
grondslag ligt een sterkte/zwakte analyse en 
een risico inventarisatie. Ons doel de komende 
jaren is: In vertrouwen samen groeien. Zowel 
voor de leerling, als voor de medewerker van 
de Rijdende School als voor de organisatie als 
geheel.

hoofdstuk 9
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STERKTE-ZWAKTE ANALYSE (OPGESTELD IN 2018)

  Tevredenheid van ouders en leerlingen
  Hoog ervaren sociale veiligheid
  Open en laagdrempelige uitstraling naar ouders
  Sterke, professionele & betrokken personeel
  Diversiteit aan competenties en kwaliteiten 
personeel

  Flexibiliteit in organiseren
  Tijd- en plaats onafhankelijk onderwijs kunnen 
bieden

  Continue monitoring van ‘onderwijsparameters’
  Ruimte voor ontwikkelingen, verbeteringen en 
scholing (met name in de winter) 

  Financieel gezonde organisatie

  Loyaliteit van de ouders en de betrokkenheid 
van de kermisbonden en circusorganisaties

  Toenemende aandacht voor Actief Burgerschap 
en sociale ontwikkeling van kinderen

  Wetenschap en Techniek (onderzoekend leren)
  Nieuwe vaardigheden (21ste eeuwse)
  Mogelijk nieuw curriculum (en onze deelname 
aan Curriculum.nu)

  Behoefte aan ondersteuning in VO en MBO 
leeftijd van onze doelgroep

  Veranderingen van traditioneel reisseizoen naar 
geheel jaar

  Afname management en toename aantal fte 
ingezet ten behoeve van primair proces

  Veel zelfstandig aan het werk in het veld
  Communicatie onderling door a. de fysieke af-
standen tussen ons en b. de angst voor geven 
en ontvangen van feedback

  Door zelfstandigheid van leerkrachten, diversi-
teit in aanpak zelfstandigheid, uitgestelde aan-
dacht maar ook het op leren komen voor jezelf

  Implementatie ICT toepassingen
  Borging van afspraken blijft een aandachtspunt
  Hoge werkdruk onderwijs gevend personeel in 
reisseizoen (o.a. door reisafstanden)

  Beperkte hoeveelheid minischolen
  Verouderde materialen in de scholen

  Fluctuerend aantal meereizende kinderen op 
kermissen en bij circussen

  Economische en politieke invloed op onderne-
merschap van onze ouders

  Toenemend aantal ‘hoppers’ tussen winter-
school en rijdende school

  Toename percentage kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften (SBO en SO leerlingen)

  Toenemende diversiteit binnen taal- en reken-
methodes

  Toenemende administratieve druk
  Dreigend leerkrachttekort, maar ook dreigend 
tekort aan vakmensen/chauffeurs

  Implementatie ICT toepassingen

STERKTE ZWAKTE

BEDREIGINGENKANSEN
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MEERJARENBEGROTING

Meerjarenbegroting
20192023

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

Rijksbijdragen 3.978.977 4.113.279 4.236.677 4.363.777 4.494.691

Uitkeringen 0 0 0 0 0

Vervangingsfonds 30.000 20.000 0 0 0

Overige baten 12.500 3.000 3.000 3.000 5.000

Totaal baten 4.021.477 4.136.279 4.239.677 4.366.777 4.499.691

Lasten

Personele lasten 2.924.279 3.326.094 3.346.165 3.302.383 3.032.570

Afschrijving 170.865 223.389 241.189 265.935 273.079

Huisvestingslasten 96.968 135.307 115.177 118.122 121.156

Onderwijsbudget 40.000 80.000 86.000 87.000 72.000

Overige lasten 424.100 479.963 441.219 470.902 420.789

Totaal lasten 3.656.212 4.244.753 4.229.750 4.244.343 3.919.594

Rente baten 500 0 0 0 0

Resultaat gewone  
bedrijfsvoering

365.765 108.474 9.927 122.435 580.097

Buitengewone baten 0 0 0 0 0

Buitengewone lasten 0 0 0 0 0

Saldo Exploitatie 365.765 108.474 9.927 122.435 580.097
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Toelichting op de verwachte ontwikkelingen
Onze ambities 2019-2022 zijn ingerekend in een 
beleidsrijke meerjarenbegroting. Dit leidt tot een nega-
tief resultaat van ruim € 100.000 euro in 2020, een 
nulresultaat in 2021 en een positief resultaat van ruim 
€ 100.000 in 2022. Wij zijn van mening dat dit prima 
past in de eerder uitgesproken lijn dat we verwachte 
overschotten moeten/kunnen inzetten om onze onder-
wijsdoelstellingen te realiseren. 

Binnen het strategisch beleidsplan creëren we finan-
ciële ruimte voor het tussentijds opfrissen van onze 
scholen. Hiermee maken we een forse inhaalslag 
in het moderniseren van ons wagenpark. Dit plan is 
zodanig opgesteld dat ons hele wagenpark over 4 jaar 
bestaat uit (relatief) nieuwe scholen, of een opgefriste 
versie. 

De komende jaren zijn we van plan om jaarlijks een 
bedrag van tussen de € 250.000 en € 375.000 te 
(her)investeren. Het grootste deel hiervan zijn de 
investeringen in de nieuwe minischolen. De eerste 
twee nieuwe minischolen zijn begin 2020 opgeleverd. 
De planning is komende 3 jaren ieder jaar 2 nieuwe 
minischolen aan te schaffen ter vervanging van oude 
(mini)scholen en lesbussen. 

Verder hebben we in de winter van 2019-2020 
enkele grote ICT investeringen gedaan, waaronder 
het vervangen van de laptops in de scholen en de 
laptops van de medewerkers en de servers/routers /
noodstroom/accespoints in de scholen. Daarnaast 
doen we komend voorjaar een (her)investering in het 
meubilair op kantoor, de lesruimte voor afstandson-
derwijs en de herinrichting van de vergaderruimte. De 
effecten van deze investeringen zijn zichtbaar in de 
afschrijvingslasten van 2020 en verder. 
Om de doelstellingen uit het strategisch plan te rea-
liseren, wordt fors geïnvesteerd in extra leerkrachten 
en twee leerkrachtondersteuners. Bovendien wordt de 
komende jaren extra ingezet op scholing en training. 
Dit betreft zowel individuele training/ondersteuning als 
thematische in company trainingen voor leerkrachten 
in de wintermaanden. Tot slot blijven we de komende 
jaren investeren in nieuwe school- en lesmaterialen 
zodat deze up to date zijn en blijven.
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Activa 31122018 31122019 31122020 31122021 31122022 31122023

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 123.834 216.638 245.284 194.456 170.486 226.874

Overige materiele  
vaste activa

1.306.171 1.231.938 1.344.403 1.492.242 1.619.377 1.537.960

Totaal vaste activa 1.430.005 1.448.577 1.589.687 1.686.698 1.789.863 1.764.834

Financiële vaste activa

Transitievergoeding nog te 
ontvangen UWV

60.987 0 0 0 0 0

Totaal financiële  
vaste activa

60.987 0 0 0 0 0

Vorderingen

Betaalritme lumpsum 
OC&W

196.131 201.193 206.223 211.378 216.663 222.079

Overige vorderingen  
OC&W

0 0 0 0 0 0

Overige vorderingen 2.255 60.987 2.500 2.500 2.500 2.500

Te ontvangen rente 650 309 0 0 0 0

Totaal vorderingen 199.036 262.489 208.723 213.878 219.163 224.579

Liquide middelen 2.343.488 2.454.172 2.265.768 2.187.781 2.177.286 2.785.587

Totaal vlottende activa 2.542.523 2.716.661 2.474.491 2.401.660 2.396.449 3.010.166

Totaal activa 4.033.515 4.165.237 4.064.178 4.088.358 4.186.312 4.775.000

MEERJARENBALANS
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Passiva 31122018 31122019 31122020 31122021 31122022 31122023

Eigen vermogen

Algemene reserve 942.617 1.814.868 1.724.202 1.751.936 1.892.176 2.487.023

Bestemmingsreserves 2.316.802 1.841.120 1.841.120 1.841.120 1.841.120 1.841.120

1e waardering  
materiële vaste activa

257.933 191.125 173.317 155.509 137.704 122.954

Reserve uit eigen  
activiteiten

Totaal 3.517.352 3.847.113 3.738.639 3.748.565 3.871.000 4.451.097

Egalisatierekening 31122018 31122019 31122020 31122021 31122022 31122023

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 111.751 37.466 46.292 26.926 18.812 23.403

Jubilea-uitkeringen 21.367 27.573 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal 3.517.352 3.847.113 3.738.639 3.748.565 3.871.000 4.451.097

Langlopende schulden

Leningen o/g

Kortlopende schulden

Belastingen en premies  
soc. verz.

110.821 111.260 113.000 115.000 117.000 120.000

Schulden terzake pensi-
oenen

27.826 32.522 32.500 32.500 32.500 32.500

Overige kortlopende schulden 177.573 38.545 40.000 40.000 40.000 40.000

Overlopende passiva 66.825 70.758 75.000 76.000 77.000 78.000

Totaal 383.045 253.086 260.500 263.500 266.500 270.500

Totaal passiva 4.033.515 4.165.237 4.064.178 4.088.358 4.186.312 4.775.000
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De beleidsrijke meerjarenbegroting leidt tot bijgaande 
meerjarenbalans. 
We zien in de komende periode (2020-2022) een vrij 
constante balans. Het eigen vermogen loopt in deze 
periode niet verder op, hetgeen ook niet wenselijk 
en/of noodzakelijk is. Overigens zal het nog wel een 
uitdaging zijn om dit te realiseren, gezien onder andere 
de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt voor zowel het 
binnenhalen van nieuwe leerkrachten, als de moge-
lijkheid tot uitbesteden van bijvoorbeeld de bouw van 
nieuwe scholen. 

Het jaar 2023 is niet representatief, omdat voor dit 
jaar (nog) geen beleid is ingerekend in de meerjaren-
begroting. 

Activa
De materiele vaste activa zijn geprognosticeerd met 
behulp van de meerjareninvesteringsplanning en de 
bijbehorende afschrijvingen. Deze zijn één op één 
ingerekend vanaf het jaar 2020. Gezien de forse in-
vesteringsambitie de komende jaren, zien we de vaste 
activa gestaag stijgen.  

De vordering inzake OC&W in verband met het betaal-
ritme loopt ieder jaar iets op, omdat ook de lumpsum 
vergoeding ieder jaar stijgt door indexeringen. Er is 
nog geen rekening gehouden met het wetsvoorstel 
vereenvoudiging bekostiging, waardoor deze post in 
de toekomst mogelijk gaat verdwijnen. 

De liquide middelen nemen gedurende de periode 
2020-2022 iets af, door de forse investeringen en 
een negatief begroot resultaat over het jaar 2020. Dit 
is geheel in lijn met de eerder opgestelde meerjaren-
begroting. 
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Passiva
De onderhoudsvoorziening sluit aan bij de meerjaren-
onderhoudsbegroting. De voorziening jubilea loopt iets 
op in verband met de formatie uitbreiding. 
Ultimo 2018 staat onder de overige kortlopende 
schulden de kleine scholen toeslag op de balans. 
Deze is, op ons aangeven, door het ministerie van 
OC&W/DUO in het najaar van 2019 teruggevorderd. 
De overlopende passiva over de periode 2019-2023 
betreffen de aanspraken vakantiegeld van de mede-
werkers. 

Met de visie op het vermogen, is uitgerekend hoeveel 
reserves voor personeel, materieel en calamiteit we 
willen aanhouden.  De bestemmingsreserves zijn in 
2019 hiermee in overeenstemming gebracht. Het ver-
wachte resultaat dat uit de meerjarenbegroting volgt, 
is in deze meerjarenbegroting jaarlijks aan de algeme-
ne reserves toegevoegd of onttrokken. 

RISICOBEHEERSING EN -MANAGEMENT
Middels kwartaalrapportages op financiën en perso-
neel wordt nauwkeurig bijgehouden wat de stand van 
zaken is op financieel en personeel vlak. De jaarlijks 
ontvangen managementletter naar aanleiding van 
de accountantscontrole, wordt door ons zeer serieus 
genomen. De adviezen uit deze managementletter 
plaatsen we in een actieplan en volgen we zoveel als 
mogelijk op. 

Eens per drie jaar voeren we een risico-analyse uit. 
Deze wordt uitgevoerd door de directeur bestuurder, 
op onderdelen in samenspraak met de intern begelei-
der, planner, Hoofd Financiën/Controller, beleidson-
dersteunend medewerker PO en beleidsmedewerker 
ICT. In 2018 is de inventarisatie uitgevoerd met het 

instrument ‘Risico’s in beeld’ van de PO raad. Actie-
punten naar aanleiding van deze risico-inventarisatie 
zijn opgenomen in eerder genoemd actieplan of het 
jaarplan van de onderwijsinhoudelijke werkgroepen.
De interne ARBO werkgroep neemt eens per vier 
jaar een RI&E af. Deze, op arbeidsomstandigheden 
gerichte inventarisatie en evaluatie, is afgenomen in 
2019. Actiepunten zijn opgenomen in een plan van 
aanpak. Daarnaast voert de functionaris gegevens 
bescherming jaarlijks, naast bewustwordingssessies, 
een (thema)onderzoek uit in de organisatie in het 
kader van de AVG. Ook hieruit vloeien verbeterpunten 
voort. Zo proberen we voortdurend meerdere mensen 
in de organisatie te betrekken bij de risicobeheersing 
en onze risico’s zo veel als mogelijk te managen.

Wet- en regelgeving
De Rijdende School valt onder een apart besluit bin-
nen de Wet op het Primair Onderwijs (WPO): het be-
sluit trekkende bevolking. Veel artikelen van de WPO 
zijn ook voor ons van kracht. Op onderdelen wijken 
we af van de WPO en is het besluit van toepassing. 
De Rijdende School verantwoordt zich net als overige 
scholen conform de WPO. De financiering van ons 
onderwijs is niet jaarlijks afhankelijk van de teldatum, 
maar wordt voor meerdere jaren achtereen vastge-
steld. Dit is omdat de jaarlijkse fluctuatie nauwelijks 
effect heeft op het aantal kermis- en circuslocaties in 
het land en dus op de impact op de organisatie van 
ons onderwijs.
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Risico omschrijving Consequenties Risico Maatregel

Brand, vandalisme, 
schade aan de mo-
biele scholen en/of 
kantoor

Onze verzekering dekt  
schade naar dagwaarde. 
Tijdelijke huisvesting of op-
schalen van afstandsonder-
wijs vraagt extra investering.

Hoog Frequent onderhoud en herstel  
schade aan scholen en kantoor,  
ontruimingsoefeningen, verzekerings-
pakket regelmatig onder de loep. 
Visie op vermogen ontwikkeld met 
financiële buffer voor calamiteiten.

Ziekteverzuim In 2019 was het ziektever-
zuim bovengemiddeld hoog. 
De consequentie is dat van 
overige medewerkers een 
extra inspanning gevraagd 
wordt of dat extra personeel 
ingehuurd moet worden. 
Dit leidt tot mogelijk meer 
werkdruk bij medewerkers 
en extra kosten.

Hoog Investeren in de werkomgeving, 
werkomstandigheden en preventie, 
transparantie en communicatie over 
taken, aangepaste werkzaamheden 
en aandacht voor werkdruk.

Leeftijdsgroep 56+ 
(duurzame inzetbaar-
heidsregeling)

Een toename van het  
aantal medewerkers in de 
genoemde leeftijdscategorie 
leidt tot extra kosten voor 
de duurzame inzetbaar-
heidsregeling. 

Middel Ook jongere medewerkers aannemen, 
intern (verder) opleiden. Bovendien 
ervaren veel medewerkers in deze 
leeftijdscategorie het werk bij de 
Rijdende School als zwaar. Met hen 
gaan we individueel op zoek naar  
mogelijkheden om het werk te  
kunnen blijven doen.

Personeelstekorten Met name onderwijsgevend 
personeel is schaars.  
Bij een tekort aan personeel 
loopt onze continuïteit  
onderwijs geven zelf gevaar.

Middel Tijdig personeel werven, intern 
(verder) opleiden. Tot nu toe lukt het 
iedere keer weer goed personeel 
te interesseren voor het werk in de 
Rijdende School.

Hieronder noemen we kort de grootste risico’s en de maatregelen die we ertegen treffen.
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Risico omschrijving Consequenties Risico Maatregel

Financiële buffer Een financiële buffer boven 
signaleringsgrenzen van 
OCW. Zonder verantwoor-
ding en investeringsplan 
bestaat het risico op terug-
betaling of gekort worden. 

Middel Onderbouwing noodzakelijke buffer 
(visie op vermogen) en opstellen 
meerjarenbegroting met strategische 
investering in onderwijs.

Politiek klimaat Het politieke klimaat kan 
elke paar jaar aan verande-
ring onderhevig zijn.  
Bij veranderende politieke 
windrichting, kan de houding 
ten opzichte van de Rijdende 
School onder druk komen 
staan.

Middel Blijven investeren in bekendheid van 
onze organisatie en ons prachtige 
(pioniers)werk.

Economische omstan-
digheden en invloed 
op reizende beroepen

Geen kermissen en  
circussen, geen Rijdende 
School… We zijn onlos-
makelijk verbonden met de 
beide branches. Dit is een 
gegeven en kunnen we  
niet veranderen. 

Hoog Onze leerlingen opleiden tot creatieve 
ondernemers en/of ondernemende 
creatievelingen zodat ze in staat zijn 
voor zichzelf werk te creëren. Zodat 
zij, ondanks dat het reizen ze in  het 
bloed zit, te allen tijde voor zichzelf en 
hun gezin kunnen zorgen.

ICT (oud materieel, 
niet goed werkend 
internet, hack, virus, 
systemen die onvol-
doende passen bij de 
situatie van de Rijden-
de School et cetera)

Zonder ICT geen onderwijs 
op diverse kermis/circusloca-
ties en geen afstandsonder-
wijs. De Rijdende School is 
in hoge mate afhankelijk van 
een veilige en goed functio-
nerende ICT omgeving.

Hoog Inzet op scholing van personeel,  
optimalisering van ons eigen  
administratie- en leerlingvolg- 
systeem, tijdige vervanging van  
(afgeschreven) ICT materialen en 
investeren in goede beveiliging en 
netwerk- en systeembeheer.
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CONSEQUENTIES CORONA-CRISIS
In maart 2020 zijn, vrijwel gelijktijdig met de start van 
het reisseizoen van de ouders, de scholen gesloten 
in verband met de Coronacrisis. Omdat kermissen en 
circussen onder evenementen vallen, zullen wij in ieder 
geval tot 1 september niet met onze mobiele scholen 
op locatie werken. Wij bieden op afstand onder-
steuning aan onze leerlingen en ondersteunen ook 
winterscholen bij het verzorgen van afstandsonderwijs. 
Een deel van onze leerlingen is het afstandsonder-
wijs gewend, onze leerkrachten zijn er grotendeels in 
geschoold of zelfs zeer ervaren en onze processen zijn 
erop ingericht. Wij beschikken over voldoende devices 
om onze leerlingen online te kunnen lesgeven. 

Alle collega’s werken vanaf maart 2020 zoveel 
mogelijk vanuit huis. Dit heeft geleid tot enkele extra 
aanvragen voor thuiswerkmiddelen (een tweede 
computerscherm, een printer et cetera).  Daarnaast 
hebben we met grote spoed onze school uit Praag 
teruggehaald, hetgeen ook tot wat extra kosten heeft 
geleid. Daar staat tegenover dat we minder brandstof 
verbruiken en minder reis- en verblijfkosten maken dit 
seizoen, omdat we niet met de mobiele scholen op 
locatie werken. 

Wij zijn niet genoodzaakt de opvang van onze leerlin-
gen te organiseren. De meesten van hen zaten nog 
op de winterscholen op het moment van de lockdown 
en wij hebben geen leerlingen met ouders in zoge-
noemde vitale beroepen. Wij maken hiervoor dan ook 
geen extra kosten. Financieel gezien, verwachten we 
in 2020 geen grote wijzigingen ten opzichte van de  
begroting als gevolg van de coronamaatregelen.

De kinderen die onze scholen bezoeken, komen uit 
ondernemers- en creatieve gezinnen. We zien dat 
de ouders zich organiseren via brancheverenigingen 
en in overleg zijn met (lokale) overheden over hun 
overlevings mogelijkheden. Het ziet er naar uit dat er 
financiële ondersteuning komt en sommige ouders 
hebben inmiddels tijdelijk ander werk gevonden. 

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de ker-
missen en circussen weer opgestart mogen worden. 
In het ergste geval is het hele reisseizoen 2020 ver-
loren. In dat geval hopen we op overheidssteun voor 
de kermis- en circusbranche. Ondanks de ernstige en 
onzekere situatie waarin alle ondernemers zich op dit 
moment bevinden, gaan wij ervan uit dat het overgrote 
deel van de kermis- en circusondernemers zich door 
deze crisis heen slaat. Kermisexploitant en circusar-
tiest is niet alleen een beroep, het is een manier van 
leven die vaak van ouder op kind wordt overgedra-
gen…. Dat betekent dat we voor de periode na 2020 
verwachten dat het onderwijs bij de Rijdende School 
grotendeels hervat kan worden zoals we gewend zijn.
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VERANTWOORDING WETTELIJKE TAKEN

Goedkeuring begroting, jaarrekening,  
bestuursverslag en strategisch meerjarenplan
De Raad van Toezicht is in 2019 zes maal bijeen 
geweest. Het betrof een vijftal reguliere vergade-
ringen, éénmaal (29 januari 2019) is een bijeen-
komst gewijd aan de lange termijn strategie.

Tijdens de reguliere vergaderingen zijn de ge-
bruikelijke onderwerpen aan de orde geweest 
waaronder het goedkeuren van de begroting 
en het financiële jaarverslag, het bespreken van 
managementrapportages, het bespreken van de 
voortgang in de kernactiviteiten etc. In 2019 is in 
het bijzonder aandacht besteed aan de voortgang 
van digitaliseringstrajecten, inclusief de borging 
van de privacy. 

De verdere profilering van de Rijdende School 
heeft op verschillende momenten aandacht ge-
had. De nieuwe bestuurder heeft hard gewerkt 
met haar team aan de inhoudelijke focus. De RvT 
heeft daar met waardering kennis van genomen, 
ook door de wijze waarop zij daar bij betrokken is 
geweest.

Rapportage toezicht-
houdend orgaan SRS

De Raad van Toezicht van de Rijdende School 
doet jaarlijks verslag van haar activiteiten.  
Hiermee legt de RvT verantwoording af over 
haar activiteiten. Deze verantwoording is  
integraal opgenomen in het bestuursverslag  
van de Stichting. Op deze manier vormen de 
verantwoording vanuit de stichting en die vanuit 
de toezichthouders één transparant geheel.
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Naleving wettelijke voorschriften
Zoals afgesproken heeft in 2019 twee maal een 
bijeenkomst plaatsgevonden met de medezeg-
genschapsraad. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
de belangrijkste aandachtspunten die leven bij 
de medezeggenschapsraad en bij de Raad van 
Toezicht besproken. 

De raad heeft in het najaar gesproken over de 
definitieve reglementen voor de Raad en voor de 
bestuurder, De inhoud is afgerond, in de eerste 
vergadering van 2020 zullen definitief de betref-
fende documenten worden vastgesteld.

Code goed bestuur
De RvT werkt conform de code goed bestuur voor 
het Primair Onderwijs. In 2019 is aandacht be-
steed aan deze code door te investeren in oplei-
ding door één van de leden van de RvT. Ook in 
het traject om de reglementen en statuten aan te 
passen is de code nadrukkelijk betrokken.

Rechtmatige verwerving en rechtmatige en  
doelmatige besteding van middelen
De RvT heeft kunnen vast stellen dat de bestuur-
der uiterst correct te werk gaat in de verwerving 
van middelen en bij de besteding van midde-
len. De bijzondere bekostiging van de Rijdende 
School vergt extra aandacht als het gaat om 
rechtmatigheid en doelmatigheid. Die aandacht 
is intensief en met een uitstekend resultaat (zoals 
ook in voorgaande jaren).

Benoeming externe accountant 
In 2018 is besloten een nieuwe accountant te  
benoemen conform het principe dat periodiek 

(vier a vijf jaar) uit het oogpunt van gezond toe-
zicht gewenst is. 

Optreden als werkgever van het uitvoerend  
bestuur
RvT en bestuurder spreken elkaar met regelmaat, 
ook buiten de reguliere vergaderingen. Eenmaal 
per jaar hebben voorzitter en een tweede lid van 
de RvT een functioneringsgesprek. De MR wordt 
hierover geraadpleegd. 

De RvT heeft grote waardering voor de wijze 
waarop de bestuurder haar taak uitoefent. Zij 
heeft samen met het team voortvarend de ontwik-
keling van het onderwijs opgepakt en heeft ook de 
durf getoond om op verantwoorde wijze te inves-
teren in menskracht en fysieke middelen.

Evaluatie van het uitvoerend bestuur
Het bestuur oefent de taken op bekwame wijze uit 
en maakt op een uitstekende manier gebruik van 
de (personele) kwaliteiten van de organisatie.

VERANTWOORDING OP GROND VAN DE 
CODE VOOR GOED BESTUUR

Inrichting toezichthoudende organisatie
De Raad van Toezicht was in 2019 als volgt  
samengesteld:

Jean Eigeman, voorzitter
Kees van Baak, vicevoorzitter
Etienne van Hezik, lid
Atze Lubach, lid
Willem Kruijer, lid
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De RvT heeft in 2019 onderstaande competentietabel vastgesteld.  
De indeling in aandachts gebieden spoort met de competentietabel.

Binnen de Raad van Toezicht is geen sprake van 
een portefeuilleverdeling.

Er zijn wel aandachtsgebieden benoemd. Mevrouw 
van Hezik en de heer Lubach hebben als aandachts-
gebied de ontwikkelingen binnen de doelgroep en 
de kermis- en circuswereld. De heer van Baak volgt 
nadrukkelijk de onderwijskundige aspecten en de 
heer Kruijer heeft als aandachtsgebied de strategie 
van de organisatie, financiën, ICT en de interne orga-
nisatie. Naast het voorzitterschap is het uitvoeren van 
de werkgeversfunctie belegd bij de heer Eigeman.

Op 1 januari 2020 lopen de zittingstermijnen van 
mevrouw van Hezik en de heer Eigeman af. Me-
vrouw van Hezik kon worden herbenoemd. Zij is 
na overleg met de Medezeggenschapsraad voor 
een tweede termijn benoemd.

De heer Eigeman stopt definitief per 1 januari 
2020. Hij is 12,5 jaar bestuurlijk betrokken ge-
weest, aanvankelijk als voorzitter van het bestuur 
van de stichting, nadien als voorzitter van de Raad 
van Toezicht. Al vroeg in 2019 is in de RvT ge-
sproken over opvolging. De heer van Baak heeft 
te kennen gegeven het voorzitterschap over te 
willen nemen. Daarover is overleg geweest met de 
Medezeggenschapsraad. In de junivergadering is 
besloten de heer van Baak tot voorzitter te benoe-
men per 1 januari 2020 en tevens de werving te 
starten va een nieuw lid. Bij de werving is bijzon-
dere aandacht besteed aan de juridische kennis 
van kandidaten. In de november vergadering heeft 
de RvT besloten mevrouw Marloek de Greeff te 
benoemen. Zij treedt per 1 januari 2020 aan als 
lid van de RvT.

Competentiematrix Jean  
Eigeman

Kees van 
Baak

Willem 
Kruijer

Etienne 
van Hezik

Atze 
Lubach

Koers

voorzitter vicevoorzitter lid lid lid

Onderwijskundig x x

Financieel/economisch x x

Personeel en organisatie x

Kennis kermis en circusbranche x x

Wet- en regelgeving x

Overig (ICT/governance) x x
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Betaalde en onbetaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders

Per 31 december kende de Rijdende School de volgende bestuurders/toezichthouders.  
Zij hadden naast hun functie bij de Rijdende School, ook nog onderstaande (neven)functies:

Naam Rol Rijdende 
School

(Neven)functie (Neven)functie 
bezoldigd?

Jean Eigeman Voorzitter RvT Lid rekenkamer Gorinchem (tot 01-09-2019) Ja

Penningmeester theater de Fransche School Nee

Vicevoorzitter RAVON RvT,  
vanaf 01-03-2019 voorzitter

Nee

Lid RvT CLIB Ja

Lid van Dijk Nijkamp Nee

Voorzitter Stichting Vrijstadfestival Nee

Voorzitter kennisplatform Stadslandbouw Nederland Ja

VNG Internation Associate Expert Ja

GDO bestuurlijk moderator Ja

Lid Raad van Advies Hartman stichting Nee

Voorzitter kwaliteitsboard VNG trainee Ja

Voorzitter Stichting Caetshage, stadsboerderij  
Culemborg

Nee

Vicevoorzitter RvT Stichting Linge’s zorglandgoed in 
Rumpt

Nee

Kees van Baak Lid RvT Voorzitter Stichting Stoomgemaal Arkemheen Nee

Secretaris Stichting Weeshuis Nijkerk Nee

Lid Provinciale Staten Gelderland (t/m 26-03-2019) Ja
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Naam Rol Rijdende 
School

(Neven)functie (Neven)functie 
bezoldigd?

Willem Kruijer Lid RvT Voorzitter RvC woningcorporatie Openbaar Belang 
te Zwolle

Ja

Voorzitter/beheerder VvE Hanzehaven te Zwolle Nee

Atze Lubach Lid RvT Voorzitter BOVAK (Nationale Bond voor Kermisbe-
drijfhouders)

Ja

Eigenaar Atze J. Lubach Entertainment Ja

Etienne van Hezik Lid RvT Directie VOF HEZAL Ja

Nora Booij Directeur/ 
bestuurder

Geen nevenfuncties

Vergoedingsregeling
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen 
een vergoeding van € 2.500 per jaar exclusief 
BTW voor hun werkzaamheden. De voorzitter 
ontvangt een vergoeding van € 3.750 per jaar 
exclusief BTW. Deze bedragen vallen binnen de 
normvergoedingen van de WNT. 
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