
Groei in beeld
Bestuursverslag 2020



2 DE RIJDENDE SCHOOL  -  BESTUURSVERSLAG 2020

In 2020 bestond de Rijdende School  65 jaar, 
een mijlpaal! Maar dat het zó’n bijzonder jaar zou 
worden, konden we in januari niet vermoeden… 
We trapten het jaar af met een feestelijke nieuw-
jaarsreceptie en een prachtig jubileumboek. In 
januari vierden we een vrolijk kinderfeest in het 
Spoorwegmuseum en begin maart bezochten we 
met het hele team een theatervoorstelling in Sche-
veningen. Allemaal ter ere van ons jubileumjaar. 
Alles en iedereen stond klaar om op reis te gaan 
en voor zo’n twintig leerlingen verzorgden we al 
(afstands)onderwijs. Er werd onderwijs verzorgd 
in onder andere Praag en bij menig medeweker 
‘kriebelde’ het… de spanning van het weer ‘op reis’ 
mogen. In plaats daarvan waren we van de ene op 
de andere dag aan huis gekluisterd. Voor het eerst 
in de geschiedenis van de Rijdende School geen 
kermissen, geen circusvoorstellingen en dus geen 
reisseizoen… COVID-19 heeft grote impact gehad 
op onze leerlingen, ouders én medewerkers!

We hebben er alles aan gedaan onze leerlingen, 
ouders én winterscholen maximaal tot steun te zijn. 
Om onze missie écht waar te maken, ook in deze 
moeilijke tijd. Ter illustratie noem ik onze aanwezig-
heid bij de demonstratie in juni op het Malieveld in 
Den Haag en ons intensieve contact met de ouders. 
Onze jarenlange ervaring met afstandsonderwijs gaf 

Voorwoord
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ons dit jaar bovendien een voorsprong waarmee we 
van toegevoegde waarde konden zijn voor menig 
winterschool, voor de ouders én de kinderen.  
Anders dan andere jaren, maar zeker niet minder.

In dit bestuursverslag verantwoorden we onze 
activiteiten en inzet in het jaar 2020. Een jaar dat 
voor ons niet te vergelijken is met andere jaren. 
Toch laten we, net als andere jaren, graag zien wat 
we bereikt hebben en communiceren we open en 
transparant over onze activiteiten. We leggen hier-
mee verantwoording af aan onszelf en iedereen die 
betrokken is bij de Rijdende School.

In de eerste hoofdstukken vindt u de missie, visie 
en strategische doelen van de organisatie. De 
doelen van ons strategisch beleid/ondernemend 
schoolplan 2019-2022 zijn daarin leidend. Het 
bestuursverslag beschrijft en verbeeldt onze groei 
in 2020. Zo treft u een overzicht aan van de be-
langrijkste organisatorische, onderwijsinhoudelijke, 
personele en ict-ontwikkelingen. Verder leest u 
meer over onze strategische keuzes en voortduren-
de inspanning om het onderwijs telkens een beetje 
beter te maken.  

We geven in dit bestuursverslag inzicht in de wijze 
waarop we risico’s beheersen en verantwoorden 

de financiële inkomsten en uitgaven in 2020. Ach-
terin dit bestuursverslag treft u de rapportage aan 
van de intern toezichthouder, de raad van toezicht. 
Ook zij leggen jaarlijks verantwoording af over hun 
activiteiten en inzet.

Dan rest mij nu alleen nog een dankwoord. In eer-
ste instantie aan alle medewerkers van de Rijdende 
School. Zij hebben zichzelf overtroffen wat betreft 
creativiteit, flexibiliteit, inzet en dienstbaarheid. Het 
is te danken aan onze gezamenlijke inzet dat we er 
optimaal voor onze leerlingen, ouders en winter-
scholen konden zijn. Dit jaar hebben we bij uitstek 
ons partnerschap met ouders en winterscholen 
waar gemaakt. Graag bedank ik alle ouders en 
leerlingen voor het in ons gestelde vertrouwen, de 
openheid en de nauwe samenwerking in het afgelo-
pen jaar.

Tot slot bedank ik de leden van de MR en de raad 
van toezicht voor hun steun en support. Zij vormen 
een belangrijk klankbord voor de bestuurder, zeker 
in deze roerige tijden. We laten een moeilijke perio-
de achter ons en gaan met vertrouwen reisseizoen 
2021 tegemoet!

Nora Booij
bestuurder
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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 bedoeling 
van de organisatie is het bieden van onderwijs 
aan kinderen van ouders met een reizend beroep 
zodat ouders en kinderen niet gescheiden  
worden gedurende een groot deel van het jaar. 

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 zeven 
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 zeven 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 uit-
spraken geconcretiseerd in gedragsindicatoren voor 
ons als medewerkers van de Rijdende School. De 
gedragsindicatoren worden regelmatig aangevuld of 
bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht, opge-
dane ervaringen en/of nieuwe keuzes die we maken 
om onze visie te verwezenlijken. Zo is de visie in 
2020 aangevuld met een zevende visie-uitspraak en 
gedragsindicatoren op het gebied van actief wereld-
burgerschap.  De uitspraken met actuele gedragsin-
dicatoren 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 ‘horizon-
tale dialoog’ te voeren. We zijn in gesprek gegaan 
met onder andere het team, ouders, leerlingen, MR, 
winterscholen, raad van toezicht, brancheorganisa-
ties 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. Willen we 
ons eigen ondernemerschap optimaal benutten, heb-
ben we uiteraard voldoende personeel, materialen 

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 breed uitgedaagd worden binnen  
mijn mogelijkheden, talenten en interesses5

Ik wil kennis en vaardigheden ontwikkelen die 
ik nodig heb om nu en later als actief burger 
te kunnen meedoen in onze samenleving

7

Ik wil samen met anderen, betekenisvol  
en toekomstgericht leren6

Ik wil zelf kunnen zien dat ik beter word4
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en middelen nodig én zullen we zo flexibel mogelijk 
moeten zijn. Vandaar dat we ook in 2020 investeren 
in een nieuwe variant minischolen en een goede 
ICT infrastructuur. Afstandsonderwijs behoort als 
onderwijsvorm bij ons aanbod. We zetten dit in als 
aanvulling op het onderwijs in de mobiele, rijdende 
scholen. Deze combinatie van contactonderwijs en 
afstandsonderwijs noemen we hybride onderwijs. 

Om te stimuleren dat onze kinderen nationaal en inter-
nationaal de samenwerking aan kunnen gaan en met 
zorg met elkaar en de wereld omgaan, is de bouw-
steen Wereldburgerschap essentieel. Ondernemende 
wereldburgers, veel aandacht voor samenwerken, ook 
op afstand en aandacht voor Engels zijn belangrijke 
pijlers hierbinnen. In 2020 hebben we op deze gebie-
den belangrijke stappen gezet.

Onze ambities voor de periode 2019-2022 zijn 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 (hybride onderwijs) 

  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 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. 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. 
Ambities waar we onszelf, onze houding en gedrag 
aan spiegelen.

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
De Rijdende School verzorgt al ruim 65 jaar  
het onderwijs aan kinderen wanneer de ouders 
voor hun beroep op reis zijn. Dit doen we in 
mobiele, rijdende scholen (minischool of grote 
uitschuifbare school) en door middel van af-
standsonderwijs. Op basis van de route van ou-
ders en de onderwijsbehoeften van het kind, be-
paalt de planning wekelijks waar rijdende scholen 
geplaatst worden, welke kinderen afstandson-
derwijs krijgen en welke leerkracht waar ingezet 
wordt. Onderwijsgevend personeel wordt in haar 
belangrijke taak bijgestaan door administratief/
financieel personeel, een planner, ICT-er, ib-er, 
een technische dienst en het college van bestuur.

hoofdstuk 2

In onze organisatie draait alles om de doorgaande 
ontwikkeling van het kind. Talenten en interesses van 
medewerkers en voldoende professionele ruimte voor 
leerkrachten zetten we bewust in om onze doelen te 
bereiken. De Rijdende School is een ‘platte’ orga-
nisatie, waarbij zo min mogelijk van het onderwijs-
budget gaat naar zogenoemd ‘middenmanagement’. 
Leiding geven op onderdelen en actief volgen doen 
we allemaal. Vorm geven aan gespreid leiderschap is 
dan ook een belangrijk thema binnen de organisatie-
ontwikkeling. Wij dragen écht samen de verantwoor-
delijkheid 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 

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 Kees van Baak (voorzitter)
Willem Kruijer (vice-voorzitter)
Etienne van Hezik
Atze Lubach-Koers
Marloek de Greeff
(Functies en nevenfuncties opgenomen in Verslag 
Toezichthouder achterin dit bestuursverslag)
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ORGANOGRAM
In ons organogram komt onze missie en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid tot uitdrukking. De hele organi-
satie centreert zich rond het kind. Onderwijsgevend 
personeel uiteraard in de eerste schil. Het onderwijs 
ondersteunend personeel heeft als hoogste doel het 
optimaliseren van het onderwijs door de facilitering 
van onderwijsgevend personeel. Zij centreren zich 
dus rondom de leerkrachten. Dat geldt voor een ie-
der van ons, technische dienst, administratie, college 
van bestuur, planner, ib-er et cetera. Samen stellen 
we alles in het werk om het onderwijs aan het kind 
zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

AANNAMEBELEID EN LEERLING-
AANTALLEN
Alle kinderen van ouders met een reizend beroep in 
de categorie kermisexploitant en/of circusmedewer-
ker zijn welkom op de Rijdende School. Wij bieden al 
onze leerlingen een zo passend mogelijk onderwijs-
aanbod. Passend bij het reisgedrag van de betref-
fende ouders en de onderwijsbehoeften van het 
kind. Dit doen we in nauw overleg met de reguliere 
basisschool en ouders. Toch kent ook de Rijdende 
School enkele grenzen aan haar mogelijkheden en 
zorg. Deze staan beschreven in ons Zorgprofiel.

In 2020 telt de Rijdende School in totaal 322  
leerlingen waarvoor we ons inzetten. Consulenten, 
consulentschap is een speciale leerkrachttaak, 
begeleiden leerlingen en hun ouders vanaf de  
aanmelding tot het behalen van een startkwalificatie.  

alles draait om het kind

MR

leerkrach
te

n

LEERLINGAANTAL 
 VVE 17 kinderen (v.a. 2,5 jaar)
 PO 182 kinderen
 VO/MBO 123 kinderen (MBO 30)

 Totaal 322 kinderen

18 kinderen zijn 
gestart in groep 1

19 kinderen zijn  
uitgestroomd in groep 8kind

financiën

o
u
de

r
s

dir
ecteur

Coördinato
ren  

& kartrekkers

Pl
an

n
in

g

IC
T

P&
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administratie

TD

IB branches

RvT

in
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o
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winterscholen
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MEDEZEGGENSCHAP
In dialoog met elkaar, maar ook formeel via de MR, 
hebben ouders en personeel invloed op het gevoerde 
beleid. Dit is formeel geregeld in de Wet Medezeg-
genschap 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.

ORGANISATIE EN TOEZICHT
Stichting Rijdende School is lid van de branche orga-
nisatie 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. 
Aan de hand van een vastgesteld jaarrooster komen 
diverse aspecten van toezichthouden aan de orde. 
Buiten de vergaderingen om is er regelmatig overleg 
tussen de voorzitter van de raad van toezicht en het 
college van bestuur. De raad van toezicht heeft zich, 
naast de reguliere kwartaalrapportages, in 2020 onder 
andere gebogen over de besluitvorming tot goedkeu-
ring van het bestuursverslag 2019, de begroting 2021, 
de beleidsrijke meerjarenbegroting en de jaarrekening. 
Daarnaast is de voortgang van onder andere de doelen 
in het kader van het strategisch beleid/ondernemend 
schoolplan en de implementatie van de AVG aan bod 
gekomen. Tot slot heeft de raad van toezicht het beleid 
en de gang van zaken rondom de verscherpte maart-
regelen in het kader van COVID-19 nauwgezet gevolgd 
en zich als sparringpartner beschikbaar gesteld. 
In 2020 heeft de raad van toezicht vijf officiële ver-
gaderingen gevoerd met het college van bestuur, 
waarvan drie online. De jaarlijkse ‘heidag’ vond nog 
op locatie plaats, een week voorafgaan aan de eerste 
lockdown in maart 2020. De mogelijke maatregelen 

vanuit de overheid én de implicaties daarvan voor de 
kermis/circusbranche en de school was één van de 
belangrijkste gespreksonderwerpen. Achteraf gezien 
heeft dat gesprek ervoor gezorgd dat we als organi-
satie snel konden schakelen en gedegen voorbereid 
waren op wat er op ons af kwam. 
Het jaarlijks bezoek aan een kermis en een rijdende 
school heeft, rekening houdend met de richtlijnen van-
uit de overheid, niet plaatsgevonden. Twee maal is er 
overleg geweest tussen de raad van toezicht en de MR, 
waarvan één online. Per 1 januari 2020 is de voorzitter 
van de raad van toezicht afgetreden, is er een nieuwe 
voorzitter en vicevoorzitter benoemd en is een nieuw lid 
toegetreden. Eind 2020 hebben we afscheid genomen 
van het RvT lid dat op voordracht vanuit beide kermis-
bonden zitting heeft. Conform het reglement van de 
raad van toezicht wordt het stokje vanaf januari 2021 
overgedragen aan de andere kermisbond. 

OMGEVING

Winter- en gastscholen
Al onze leerlingen staan ingeschreven op een reguliere 
basisschool. In de periode dat de ouders niet op reis 
zijn, bezoeken leerlingen deze zogenoemde winter-
school. Afstemming met de ongeveer 100 winterscho-
len door het gehele land én met de ouders is belang-
rijk voor het behalen van onze doelstelling. In 2020 
was deze afstemming misschien nog wel intensiever 
dan andere jaren. Wij zien het als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ons én de winterschool de 
doorgaande ontwikkeling van onze leerlingen te bege-
leiden en te volgen. In een gelijkwaardig partnerschap 
past ook dat je in crisistijd je steentje bijdraagt waar 
dat kan. Consulenten hebben het contact geïntensi-
veerd en waar gewenst en mogelijk hebben we als 
Rijdende School leerlingen begeleid en ondersteund. 
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Zowel door afstandsonderwijs of online ondersteu-
ning aan leerlingen te bieden als door winterscholen 
te ondersteunen bij het opzetten van hun eigen vorm 
van afstandsonderwijs. Hiervoor was onze coördinator 
afstandsonderwijs grotendeels beschikbaar. Diverse 
scholen hebben hiervan gebruik gemaakt. 

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. We werken daarbij met samenwer-
kingsovereenkomsten voor gastscholen die structu-
reel (een minimum aantal dagdelen) onderwijs bieden 
aan (een) leerling(en) van ons. Eénendertig leerlingen 
maken in 2020 één of meerdere weken gebruik 
van een gastschool. Met acht gastscholen zijn we in 
2020 een overeenkomst aangegaan, wat het totaal 
aantal contracten met gastscholen op twintig brengt.

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. 

Brancheorganisaties
Onze ouders hebben een beperkt aantal beroepen, 
ze zijn kermisexploitant of circusartiest/ -medewer-
ker. Ons bestaansrecht ontlenen we aan deze beroe-
pen. De ontwikkelingen in de kermis- en circusbran-
che zijn voor ons dan ook essentieel. Om die reden 
onderhouden we nauwe banden met de brancheor-
ganisaties 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. We wisselen erva-
ringen uit met collega’s in diverse landen betreffende 
leerlingen die internationaal reizen. Bovendien hebben 
we contacten met de Europese Commissie in Brussel 
om het onderwijs aan onze doelgroep op Europees 
niveau beter op de kaart te zetten. 
We zijn lid van het European Network for Traveller 
Education (ENTE) en de European Showman’s Union 
(ESU). Onze coördinator circus en internationalisering 
vervult in beide organisaties een belangrijke rol.

VERTROUWENSZAKEN, KLACHTEN EN 
AFHANDELING
In overeenstemming met de klachtenprocedure  
beschikt de Stichting Rijdende School over een  
interne contactpersoon vertrouwenskwesties die bij 
een melding of klacht fungeert als aanspreekpunt. 
De interne contactpersoon vertrouwenszaken is  
Pim van den Akker. Klachten kunnen ook gedaan 
worden bij een externe contactpersoon. Hiervoor 
heeft de Rijdende School sinds oktober 2020 een 
overeenkomst met Vertrouwenswerk.nl. Daarnaast is 
de Rijdende School aangesloten bij de onafhankelijke 
klachtencommissie van Stichting KOMM. De klach-
tenregeling van deze organisatie geldt ook voor de 
Rijdende School. 

In 2020 zijn geen meldingen gedaan bij de interne 
contactpersoon, de externe contactpersoon vertrou-
wenszaken of de onafhankelijke klachtencommissie.  
Er zijn ook geen incidenten gemeld bij het college 
van bestuur. 
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Organisatorische 
ontwikkelingen

Ondanks de totaal onverwachte wending aan 
het jaar 2020, hebben we als organisatie  
professionele groei doorgemaakt. We hebben 
ons snel en adequaat aangepast aan de nieuwe 
omstandigheid en ons er zeker niet van laten 
weerhouden onze ambities te verwezenlijken. 
Onze pro-actieve, flexibele en innovatieve 
grondhouding maakt dat we, juist nu, in  
mogelijkheden zijn blijven denken.  

hoofdstuk 3

Ook dit jaar hebben kans gezien stappen te zetten  
in de richting van onze doelen en ambities uit het 
strategisch beleidsplan/ondernemend schoolplan 
2019-2022. In dit hoofdstuk geven we een  
opsomming van de belangrijkste organisatorische 
ontwikkelingen het afgelopen jaar. 

? ?!
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BELANGRIJKE ELEMENTEN VAN  
HET GEVOERDE BELEID IN 2020

  Het maken van en regelmatig bijstellen van beleid 
in relatie tot de coronapandemie
  Het bewaren van maximale beschikbaarheid voor 
onderwijs in coronatijd door, op vrijwillige basis, 
meerdere keren vakanties te verschuiven (voor het 
eerst waren we in de zomer vier weken ‘dicht’)
  Het inrichten van een calamiteitenteam (inclusief 
MR lid) ter voorbereiding van het beleid inzake de 
coronapandemie
  Veiligheidsmaatregelen treffen in scholen en kan-
toor ter voorkoming van COVID-19 besmettingen

  Het ondersteunen van andere scholen bij het 
opzetten van online onderwijs en het vertellen over 
onze ervaringen in diverse interviews (VBS, AVS  
et cetera)
  Het, op verzoek van de PO-raad, maken van een 
tutorial over de combinatie van online en fysiek 
onderwijs (zie website van het lerarencollectief, 
YouTube en lesopafstand.nl) 
  Het op verzoek van de VBS geven van een Webi-
nar over hybride onderwijs voor leden van de VBS 
  Het monitoren van de doelen en ambities van het 
strategisch beleid/ondernemend schoolplan
  Het updaten van de functiebeschrijving en her-
waarderen van onderwijsondersteunende functies
  Het bevorderen van vier leerkrachten van L10 naar 
L11 In het kader van de functiereeks en het voort-
zetten van de koers richting gespreid leiderschap

  De verdere implementatie van de ‘Schoolmonitor’ 
in kader cyclisch werken aan kwaliteitszorg
  Het continueren van afsluiten samenwerkingsover-
eenkomsten met gastscholen
  Het inrichten van een crediteurenadministratie met 
bijbehorende procuratieregeling en activa-adminis-
tratie 

  Het digitaliseren van reiskostendeclaraties door 
medewerkers

  Het optimaliseren van de oudercommunicatie door 
de verdere inrichting van de ouder app

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

  Het verbeteren van de processen rondom ICT  
ontwikkelingen na het inwinnen van extern advies 

  Het vormgeven aan de samenwerking met een 
andere arbodienst

ZAKEN MET POLITIEKE OF  
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT IN 2020

  Het delen van onze ervaringen en expertise op het 
gebied van afstandsonderwijs en hybride leren

  Afscheid van de voorzitter van de RvT, het benoe-
men van een nieuwe voorzitter, het toetreden van 
een nieuw lid en het, conform reglement, wisselen 
van de vertegenwoordiging namens de kermisbon-
den binnen de raad van toezicht

  De aanwezigheid van een rijdende school en 
enkele collega’s bij de demonstratie in juni van 
kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag

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

  Het verder implementeren van de AVG met hulp 
van de Functionaris Gegevensbescherming

  Regelmatig overleg met de brancheverenigingen 
en overige partners (BOVAK, NKB, Vrouwenbond, 
Landelijk Oudercontact Trekkende Beroepsbevol-
king, LOVK (Landelijk Onderwijs Varende Kleuters) 
en het landelijk pastoraat

  Lid van werkgroep Kermis Immaterieel Erfgoed ten 
behoeve van het opstellen van een borgingsplan 
kermiscultuur
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MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN  
VAN ONDERNEMEN IN 2020

  Het aanbrengen van LED verlichting op de  
bovenverdieping kantoor Rijnstraat

  Het voorzien van alle rijdende scholen van LED 
verlichting, voor zover niet meegenomen in 2019

  Het afstand doen en verkopen van afgeschreven, 
minder duurzame lesbussen

  Het in gebruik nemen van vier nieuwe mini-
scholen die flexibeler inzetbaar zijn in het kader 
van duurzame inzetbaarheid van personeel én 
materieel

  Het laten uitrusten van de nieuwe minischolen 
met zonnepanelen

 
TOEKOMSTIGE MAATSCHAPPELIJKE  
ASPECTEN VAN ONDERNEMEN EN  
DUURZAAMHEID 
We continueren het beleid om het kantoor in  
Geldermalsen te voorzien van LED verlichting.  
De, inmiddels afgeschreven, service bus en een 
truck zijn aan vervanging toe. We doen grondig  
onderzoek naar mogelijke vervanging. Naast  
gebruikerswensen speelt hierbij het duurzaamheids-
vraagstuk een belangrijke rol. 

vroem
...

vroem...

vroem...
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GEREALISEERDE BELEIDSDOCUMENTEN

Document Doel Eigenaar

Aanvullen visie op vermogen vanuit richt-
lijnen inspectie (signaalwaarde mogelijk 
bovenmatig vermogen)

Sturen hoofd financiën/controller en 
college van bestuur

Gevoeligheidsanalyse coronapandemie Sturen hoofd financiën/controller en 
college van bestuur

Updaten van de risico-analyse Beheersen hoofd financiën/controller en 
college van bestuur

Beleidsrijke meerjarenbegroting Beheersen hoofd financiën/controller

Arbo beleidsplan Beheersen arbo coördinator/ preventie-
medewerker

Thuiswerkovereenkomsten Beheersen beleidsmedewerker P&O

Functiebouwwerk Onderwijsondersteu-
nend personeel FUWASYS

Functioneren beleidsmedewerker P&O

Reis- en verplaatsingskostenbesluit en 
automatiseren kilometerdeclaratie (app)

Functioneren beleidsmedewerker P&O en 
hoofd financiën/controller

Zorgprofiel Functioneren interne begeleiding

Protocol individuele lees- en  
spelling begeleiding niveau 3

Functioneren taalcoördinator/dyslexie-
specialist en interne begeleiding

Plan van aanpak/richtlijnen inzake  
coronapandemie en daaruit  
voortvloeiende protocollen

Functioneren college van bestuur en planner

Jaarplan en evaluatie jaarplan Verantwoorden kartrekkers ontwikkelgroepen
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onderwijs

De Rijdende School is een onderwijsorganisatie 
voor primair onderwijs. Wij bieden, naast on-
derwijs, ondersteuning aan kinderen en ouders 
van de kermis en het circus in de gehele leer-
plichtige leeftijd en daarvoor. We onderstrepen 
hiermee dat onze leerlingen meer nodig hebben 
dan alleen goed onderwijs. In 2020 is deze extra 
ondersteuningsrol misschien wel meer dan ooit 
aan de orde geweest. Vanaf de eerste lockdown 
in maart is het contact met de ouders geïnten-
siveerd. Bovendien hebben we vinger aan de 
pols gehouden bij de winterscholen. Daar waar 
gewenst hebben we afstandsonderwijs en/of 
ondersteuning geboden gedurende de lockdown 
periodes. Ook toen kinderen weer naar school 
mochten, is in een aantal gevallen de extra 
ondersteuning op één of meerdere vakgebieden 
vanuit ons (online) gegeven. Los van het korte 
reisseizoen dat we in de zomer tóch nog hebben 
gehad. 

hoofdstuk 4 FACTS & FIGURES ONDERWIJS

kind kermisexploitant

kind circusmedewerkers

87,5%

12,5%

Ruim 34% van 182 leerlingen
volgt afstandsonderwijs = 62  
Procentueel een stijging van 3%

Van totaal 182 leerlingen in 2020:

Naast het afstandsonderwijs hebben dertig leerlingen, 
in overleg met ouders en winterschool, online
ondersteuning vanuit de Rijdende School gekregen bij 
het thuisonderwijs. Nadat de basisscholen weer open 
waren, zijn we in overleg met de winterscholen twee-
entwintig leerlingen extra ondersteuning blijven bieden 
op één of meerdere vakgebieden. 

Het percentage van het aangeboden onderwijs 
via een gastschool is hoger dan andere jaren. Een 
belangrijke verklaring hiervoor is het, door de corona-
maatregelen, stranden van een aantal circussen voor 
langere tijd op één plek. Voor deze leerlingen hebben 
we een gastschool gezocht. Ook de verlenging van de 
oliebollenbak-periode afgelopen winter heeft ervoor 
gezorgd dat enkele leerlingen langer op een gast-
school zijn gebleven.  

Ruim 52% van het door ons geboden onderwijs heeft 
online plaatsgevonden. Via afstandsonderwijs of on-
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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.

In 2020 gegeven afstands onderwijs aan kinderen die  
reizen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Tsjechië.

16%

74%

52%

26%

dersteuning bij het thuisonderwijs. Vorig jaar was dat 
percentage 20%. Een enorme toename dus door de 
coronamaatregelen.  

Waar we normaal gesproken in een seizoen zo’n klei-
ne 500 kermis- en circuslocaties aandoen, is dat in 
2020 slechts 51 locaties geweest. Op zestien locaties 
zijn één of meerdere grote scholen ingezet, minischo-
len hebben drieëndertig leslocaties aangedaan en de 
lesbussen twee. Deze laatsten hebben we nauwelijks 
ingezet vanwege de zeer beperkte ruimte die de les-
bus biedt. De coronamaatregelen zijn in de lesbus niet 
te handhaven.
Bijna al onze leerlingen hebben op enig moment  
gebruik gemaakt van de Rijdende School. Slechts  
zeventwintig leerlingen in de PO leeftijd hebben in 
2020 helemaal geen gebruik gemaakt van onderwijs 
van de Rijdende School. Zij bleven op de winterschool 
en/of volgden het afstandsonderwijs dat vanuit de 
winterschool geboden werd. 
 
Een consulent heeft gemiddeld zeven leerlingen 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 2020 zijn vijf leerlingen via de Rijdende School 
didactisch of psychologisch (capaciteiten-onderzoek) 
onderzocht. Bij één van die leerlingen heeft de win-
terschool samen met de Rijdende School de kosten 
daarvan voor haar rekening genomen. Geen van onze 
leerlingen heeft in 2020 via de winterschool of het sa-
menwerkingsverband een didactisch of psychologisch 
onderzoek gehad. Tien leerlingen (5%) hebben in de 
periode oktober-december 2020 op basis van een 
handelingsplan extra ondersteuning ontvangen bij één 
of meerdere vakgebieden door de Rijdende School. 

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 
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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 winterschool 
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 volwaardig 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 ander moment in 
het jaar en/of in zijn of 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-spelling en rekenen 
zo veel als mogelijk het curriculum, de methodes, van 
de winterscholen. Deze methodes zijn allen afgestemd 
op de referentieniveaus en voldoen daarmee aan de 
eisen die het ministerie aan basisonderwijs stelt. We 
investeren jaarlijks in professionalisering en ontwikke-
ling op het gebied van leerlijnen, zodat onze leerkrach-
ten boven de stof en methodes staan en steeds op de 
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.
Voor begrijpend lezen en Engels hanteren we niet de 
methodes van alle diverse winterscholen, maar heb-
ben we eigen keuzes gemaakt. Het aanbod van de 
wereld oriënterende vakken, burgerschap en creatieve 
vakken geven we in verbinding en ‘hangen’ we op aan 
de kernconcepten. Net als bij het jonge kind worden 
onderdelen in samenhang aangeboden. De kerncon-
cepten en kleuterthema’s zijn bovendien op elkaar 
afgestemd zodat er samenhang is tussen het aanbod 
voor groep 1 tot en met 8. Binnen de kernconcepten/
thema’s is ruimte voor 21e eeuwse vaardigheden zoals 
ondernemendheid, onderzoekend en ontwerpend 
leren, computational thinking en creatief en probleem-
oplossend denken. Onder andere naar aanleiding 
van het project Curriculum.nu hebben we veelvuldig 
gereflecteerd op ons eigen curriculum. Dit heeft onze 
kennis en inzichten verrijkt.
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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 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 2020 een aantal mooie 
stappen gezet. Een opsomming van de belangrijkste 
ontwikkelingen is hieronder opgenomen.

BELANGRIJKE ONDERWIJSKUNDIGE  
ONTWIKKELINGEN IN 2020

  De toename van het aantal leerlingen met af-
standsonderwijs en online ondersteuning bij het 
thuisonderwijs. We verwachten dat de ervaring 
met online onderwijs impact heeft op de houding 
van ouders ten aanzien van afstandsonderwijs in 
een normaal reisseizoen

  Het scholen van ongeveer de helft van het on-
derwijsgevend team door de andere helft in het 

verzorgen van afstandsonderwijs en/of online on-
dersteuning (ingegeven door coronamaatregelen)
  Het samenwerken op afstand is zowel voor 
leerkrachten als voor leerlingen in een versnelling 
geraakt het afgelopen jaar

  De start van de ontwikkelgroep rekenen  
(van werkgroep naar ontwikkelgroep)

  De verdere teamscholing op het gebied van de 
leerlijn leren leren en het omgaan met  
‘grens-toetsend’ gedrag/groepsdynamiek

  Het vervolg van de implementatie van het wer-
ken vanuit kernconcepten met aandacht voor de 
ontwikkeling van toekomstgerichte, ondernemende 
vaardigheden zoals onderzoekend en ontwerpend 
leren en samenwerken

  Het vaststellen van onze visie op Engels taalonder-
wijs

  Het vaststellen van onze visie op actief  
wereldburgerschap

  Het door ontwikkelen van het Ontwikkel Groei 
Document (OGD) per leerling en het werken met 
leerrendementsverwachtingen

  Het uitvoeren van de pilot kleutervolgsysteem 
Kleuter in Beeld 

  De ontwikkeling en vormgeving van een nieuwe 
(portfolio) bewaarmap voor leerlingen en een  
aanzet tot het nadenken over een digitaal portfolio

  Het uitvoeren van een pilot online bieden van  
speciale lees- en spellingbegeleiding niveau 3 

  Het kennismaken met en de keuze voor een ande-
re aanpak voor begrijpend lezen: Close Reading

  Het organiseren van scholing Duits voor die  
collega’s die onderwijs bieden aan Duitssprekende 
leerlingen 

  Het aangaan van een tweejarig contract met  
e-wise voor online scholingsmogelijkheden van 
team, ontwikkelgroep en individuele medewerker
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TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  
ONDERWIJS

  De keuze en implementatie van een nieuw kleuter-
volgsysteem, uitgaande van een herziene visie op 
de ontwikkeling van het jonge kind

  De verdere implementatie online speciale  lees- en 
spellingbegeleiding niveau 3
  De continuering van de implementatie van toe-
komstgerichte, ondernemende en onderzoekende 
vaardigheden binnen de kernconcepten 

  Het verder vorm geven aan actief wereldburger-
schap inclusief samenwerken op afstand

  De implementatie van de nieuwe aanpak voor 
begrijpend lezen: Close Reading
  Het verder implementeren van denken en werken 
vanuit leerlijnen en ‘boven’ de methodes staan, 
waarbij de aandacht langzaam ook richting het 
reken onderwijs gaat
  Het uitvoeren van een pilot werken met Snappet, 
in samenspraak met Snappet en winterscholen die 
deze aanpak hanteren
  De implementatie van de nieuwe (communicatieve) 
methode en aanpak Engels
  De continuering van de implementatie van de 
leerlijn leren leren en het omgaan met grens- 
toetsend gedrag en groepsdynamiek
  Het optimaliseren van ons LVS en onderzoeken 
van toekomstscenario’s (inclusief digitaal portfolio)
  Het ontwikkelen van een school specifieke leerlijn 
ict vaardigheden/computational thinking
  Het samenwerkend leren op afstand verder  
formaliseren en borgen
  Het continueren van het contract met e-wise voor 
teamgerichte en individuele scholing

ONDERZOEK IN 2020 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. Dit doen we 
bijvoorbeeld in onze ontwikkelgroepen, teambijeen-
komsten en tijdens intervisies. 

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 2020 met name 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 2020 geldt dit voor twee leer-
krachten die een opleiding tot coördinator Wetenschap 
en Techniek doen en één collega die de opleiding tot 
video interactiebegeleider 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. 

Tot slot gebruiken we bij de Rijdende School regel-
matig uitkomsten en inzichten die voortkomen uit 
onderzoek. Het is zelfs de voorwaarde voor iedere 
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ontwikkelgroep: 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 ge-
maakte keuzes goed te onderbouwen. Leerkrachten 
gebruiken regelmatig uitkomsten van onderwijsonder-
zoek om zelf nieuwe lessen vorm te geven. Leraren en 
ontwikkelgroepen maken, naast kennis die opgedaan 
wordt binnen scholing en conferenties, gebruik van 
het blad Didactief, de website Vernieuwenderwijs en 
Voordeleraar.nl.

Bovengenoemde vormen van gebruik maken van 
onderzoek in het onderwijs zullen we actief blijven 
stimuleren. In 2020 stond een regulier vierjaarlijks be-
zoek van de inspectie van het onderwijs gepland. Dit 
bezoek had ongetwijfeld nieuwe input opgeleverd voor 
onze eigen reflectie en onderzoekende cultuur. Wij 
hopen de inspectie in 2021 wel te kunnen ontvangen. 

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN MET 
BETREKKING TOT KWALITEITSZORG IN 2020

  De implementatie van ‘Schoolmonitor’ in kader 
cyclisch werken aan kwaliteitszorg in alle ont-
wikkelgroepen en voor ontwikkelingen binnen de 
leerling zorg

  De verdere implementatie en borging werken met 
OGD’s en leerrendementsverwachting

  Het borgen inwerktrajecten nieuwe collega’s door 
systeem van mentoring, intervisie en coaching 

  Het maken van afspraken over teamgerichte 
professionaliseringsonderwepen, in samenspraak 
met de ontwikkelgroepen

  Het opschonen van het handboek en updaten van 
diverse documenten en protocollen

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  
KWALITEITSZORG

  De verdere implementatie werken met School-
monitor

  De verdere implementatie en borging werken  
met OGD’s en leerrendementsverwachting

  Het borgen analyseren en verantwoorden leer-
opbrengsten zoals geïntroduceerd in 2019 

  Het uitbreiden van een systeem voor collegiale 
consultatie en onderlinge ‘coaching-on-the-job’

  De verkenning van diverse toekomstscenario’s 
voor ons plannings-, administratie- en leerling-
volgsysteem

  Het vervolgen van het opschonen van het hand-
boek
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FACTS & FIGURES PERSONEEL 

Personeelsopbouw
Leerkrachten/-ondersteuners 31 27,38 fte
Ondersteunend aan onderwijs 10 8,5 fte

Totaal 41 35,83 fte
 (fte =fulltime equivalent)

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

 76%   24%
 
De opbouw van het personeelsbestand is in evenwicht, 
hoewel we aandacht hebben voor het op tijd werven 
van nieuwe collega’s. 

Leeftijdsopbouw team:

Personeel

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

hoofdstuk 5

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

15
-2

5

25
-3

5

35
-4

5

45
-5

5

55
-6

5

65
+



27DE RIJDENDE SCHOOL  -  BESTUURSVERSLAG 2020

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 2020 hebben vier leerkrachten gebruik ge-
maakt 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 in 2020 was 7,64%, 
waarvan 5,48% veroorzaakt wordt door langdurig 
verzuim. Dit langdurig verzuim stond in alle gevallen 
los van arbeid gerelateerde omstandigheden. In  2020 
is er geen sprake geweest van zwangerschaps- of be-
vallingsverlof. Ouderschapsverlof is opgenomen door 
één medewerker.
Voor de beheersing van uitkeringen na ontslag wordt 
de CAO PO gevolgd. Ontslag is in 2020 niet aan de 
orde geweest. Wel heeft een collega op eigen initiatief 
de Rijdende School verlaten. De vacature is inmiddels 
weer vervuld. In het jaar 2020 is één medewerker, na 
ruim 36 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Rijdende 
School, met pensioen gegaan. 

BELANGRIJKE PERSONELE  
ONTWIKKELINGEN IN 2020

  Het werken met een nieuwe arbodienst en een 
ander verzuimregistratiesysteem 

  Het herwaarderen van de functies van het onder-
wijsondersteunend personeel

  Het werven en aanstellen van drie nieuwe leer-
krachten 

  Het aanstellen van twee leerkrachtondersteuners 
in het kader van werkdrukverlichting onderwijs

  De evaluatie van de inzet van de leerkrachton-
dersteuners en in gang zetten van de aanpassing 
van ons functiebouwwerk

  Het eigen risicodragerschap bij ziekte van mede-
werkers 

  De pensionering van de ‘laatste’ meereizende 
directeur (vanuit de oorspronkelijke opzet van de 
Rijdende School) en het buitengewoon mooie en 
warme afscheid dat we haar hebben bezorgd

Belangrijke hoofdlijnen personeelsbeleid in het kader 
van het strategisch beleid 2019-2022 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

Dit laatste punt heeft echter gezien de bijzondere 
omstandigheden in 2020 minder prioriteit gekregen. 
Vele kermissen en circussen zijn niet op reis gegaan. 
We hebben dan ook minder ingestoken op de perso-
neelsbuffer, maar meer op de zorgvuldige inwerking 

46,75%

L11: 15 leerkrachten (14,58 fte)

L10: 16 leerkrachten (12,8 fte)

53,25%
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van nieuwe collega’s. Zowel de nieuwe leerkrachten 
als de leerkrachtondersteuners. Ook op het gebied 
van afstandsonderwijs.

BELEID IN HET KADER VAN  
WERKDRUKVERMINDERING
De werkdrukgelden die de Rijdende School ontvangt, 
zijn in 2020 ingezet ten behoeve van leerkrachtonder-
steuning. Twee leerkrachtondersteuners versterken in-
middels ons team. In 2019 bleek bovendien een grote 
behoefte aan afspraken over en professionalisering op 
het gebied van ‘grens toetsend’ gedrag van kinderen. 
Deze teamscholing is in 2020 gecontinueerd. In 2020 
heeft, gezien de bijzondere omstandigheden, geen 
monitoring van de werkdruk plaatsgevonden. 

ARBO & VERVANGING BIJ VERZUIM
Vanaf januari 2020 neemt de Stichting arbodiensten 
af bij Perspectief. Deze samenwerking is in 2020 
binnen met de medewerkers geëvalueerd en verloopt 
naar wens. 
Binnen de Stichting zijn drie BHV-ers en is een arbo 
werkgroep actief. Er is een arbo-coördinator, tevens 
preventiemedewerker, die de werkgroep aanstuurt. 
De werkgroep draagt zorg voor de uitvoering van de 
RI&E. In het kantoor aan de Rijnstraat is een AED- 
apparaat aanwezig. Jaarlijks worden alle leerkrachten 

en administratief personeel geschoold op levens-
reddende eerste hulp. De technische dienst neemt 
tweejaarlijks deel aan een scholing in het kader van 
de verplichte code 95. Veiligheid maakt structureel 
deel uit van deze professionalisering.

In 2020 is ons arbo beleidsplan volledig herschreven 
en aangepast aan onze nieuwe situatie en de huidige 
omstandigheden.

Sinds 1 januari 2020 zijn we eigen risicodrager. Gezien 
het specifieke karakter van de organisatie konden we 
weinig profiteren van de voordelen van een Vervangings-
fonds. Binnen de Stichting streven we naar een extra 
personeelsbuffer om vervanging zelf te kunnen regelen. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  
PERSONEEL

  Het verder vormgeven aan gespreid leiderschap 
  Het op peil brengen van de ‘personeelsbuffer’ 
voor eigen opvang van ziekte en periodes van 
hogere werkdruk zodra er weer zicht is op de 
organisatie van evenementen

  De inzet op voldoende personeel, tijdig werven en 
intern verder opleiden van personeel

  Het opnemen van de functiebeschrijving leer-
krachtondersteuner in ons functiebouwwerk

Personele bezetting in december 2020 2021 2022 2023

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

Onderwijzend 27,38 29,00 29,00 29,00

Onderwijsondersteunend 
administratief en technisch

7,45 7,45 7,45 7,45

Totaal 35,83 37,45 37,45 37,45
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VISIE OP ICT 
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 geen 
administratie- of leerlingvolgsysteem dat rekening 
houdt met deze bijzondere omstandigheden. Om die 
reden is ooit de keuze gemaakt een eigen plannings-, 
administratie- en leerlingvolgsysteem op te zetten. 

In de organisatie zelf speelt ICT een belangrijke rol als 
middel om leerlingen te volgen, letterlijk en figuurlijk. 
Van de route van de ouders, de hoeveelheid leerlingen 
per leslocatie, de inzet van de scholen, chauffeurs en 
leerkrachten tot aan de eerdere prestaties van leer-
lingen of de laatste bijzonderheden ten opzichte van 
zijn of haar ontwikkelingslijn. We gebruiken het om te 
administreren, te plannen, te registreren, gegevens 
aan elkaar over te dragen, te communiceren met 
ouders en om gegevens 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 afstandsonderwijs aan 
leerlingen. De aandacht van de ICT-ers en coördina-
toren afstandsonderwijs richt zich hierbij met name 
op scholing en professionalisering van medewerkers, 
stabiel beheer, onderhoud van hardware en software 
en de optimalisering van ons eigen administratie- en 
leerlingvolgsysteem NaviLeren.

ICT

ICT is essentieel binnen de Rijdende School  
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 pioniers-
werk te verrichten. Dit alles om het beste  
onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. 

hoofdstuk 6
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FACTS & FIGURES ICT
  De Rijdende School beschikt over 

zevenentachtig laptops voor  
leerlingen die actief ingezet worden 
voor afstandsonderwijs.

Van deze laptops zijn er zeven die volledig Duits zijn 
ingericht. Daarnaast zijn er tien laptops die we ter 
beschikking stellen aan ‘onze’ leerlingen in het VO. In 
de mobiele scholen beschikken we over vijf leerling 
laptops per grote school en twee per minischool. 
Daarnaast hebben we de beschikking over zo’n twintig 
reserve laptops om in te zetten, indien wenselijk. In 
2020 kwamen deze reserve laptops goed van pas 
toen we snel over wilden schakelen naar het bieden 
van online ondersteuning bij het thuisonderwijs. 

In 2020 zijn, voor zover dat nog niet het geval was, 
alle leerkrachten geschoold in het geven van en inge-

zet voor online ondersteuning en begeleiding. Dit is 
razendsnel door de collega’s onderling georganiseerd 
en opgepakt. Twintig van de eenendertig leerkrachten 
geven bovendien officieel afstandsonderwijs zoals we 
dat binnen de Rijdende School inrichten. 

BELANGRIJKE ICT ONTWIKKELINGEN  
IN 2020

  Het ‘live’ gaan van onze website met nieuwe 
huisstijl en nieuw logo

  Het vervangen van de netwerkbekabeling, plaat-
sen van een nieuwe serverkast en een nieuwe 
Sophos router (VPN verbinding) in het kantoor

  Het uitbreiden van het draadloos netwerk op 
kantoor (accespoints)

  Het aanpassen van het serverplatform kantoor 
naar de laatste Windows Server 2019 versie

  Het vervangen van de NaviLeren server (Dronten)

8787
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  De verdubbeling van de snelheid van onze glasve-
zelverbinding

  De toename van het aantal leerlingen met 
afstandsonderwijs, online ondersteuning bij het 
thuisonderwijs en het inzetten van onze extra ICT 
middelen

  Het uitzoeken van de consequenties voor de Rij-
dende School van de invoering van het Eck-ID

  De intensivering van de samenwerking met CITO, 
Basispoort en Snappet

  De continuering van scholing medewerker tech-
nisch dienst op gebied van ICT en website beheer

  Het implementeren van een uniforme, technische 
manier van werken in grote scholen en minischo-
len (netwerk in de scholen)

  Het gereed maken van de ICT voorzieningen in 
de nieuwe minischolen

  Het maken van en werken vanuit een Service Le-
vel Agreement voor het onderhoud van NaviLeren

  Het doorvoeren van procesmatige verbetervoor-
stellen voor de ontwikkelingen binnen NaviLeren

  Het uitbouwen van de ouderapp tot volwaardig 
communicatieplatform voor onze organisatie

  Het inhuren van een externe adviseur voor de 
verkenning van toekomstscenario’s op het gebied 
van onze ICT systemen

  De overstap naar een andere externe partij voor 
het beheer van de kantoor- en netwerk server

AVG
De Rijdende School maakt sinds 2018 gebruik van 
een externe functionaris gegevensbescherming (FG). 
Binnen de organisatie is een privacy officer benoemd. 
Er is een privacy beleidsplan, inclusief bijbehorend 
wachtwoordenbeleid en procedure datalekken. De  
Rijdende School heeft verwerkersovereenkomsten 
met externe partijen en een verwerkingenregister. 
Net als in 2018 en 2019 heeft in 2020 een bewust-
wordingssessie met het team plaatsgevonden. Deze 
is georganiseerd door de FG.  In 2020 heeft deze 
bovendien een toezichthoudend onderzoek uitgevoerd 
naar de gegevens die we verwerken van onze leerlin-
gen. Met de aanbevelingen gaan we aan de slag.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN ICT
  Het werken aan een structurele oplossing voor de 
Rijdende School in het kader van de invoering van 
het Eck-ID en de implementatie hiervan

  De voortzetting verkenning toekomstscenario’s op 
het gebied van onze ICT systemen

  Het optimaliseren van het LVS en de ouder app
  Het vervangen van de leerling laptops voor  
afstandsonderwijs

  Het verplaatsen van de kantoorserver in het  
kader van een interne verbouwing
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De medewerkers van de technische dienst van de 
Rijdende School omarmen bovengenoemde visie 
als belangrijke missie voor hun werk. Zij plaatsen de 
scholen op leslocaties met de veiligheid van de leerlin-
gen als belangrijkste aandachtspunt. Ze onderhouden 
de mobiele scholen, doen voorstellen ter verbetering 
en verduurzaming, bouwen/verbouwen scholen of be-
geleiden de bouw door externen. Bovendien beheren 
ze het klein onderhoud aan het kantoor.
In 2020 hebben we minder les op locatie kunnen 
geven dan we gewend zijn. Dat betekent ook dat er 
minder scholen ingezet en geplaatst zijn. In 2019 tot 
en met 2022 staan jaarlijks een paar scholen op de 
planning om tussentijds opgefrist te worden. Zodat 
ze weer de uitstraling hebben die wij de leerlingen en 
onderwijsgevenden gunnen als werkplek. Door de 
beperkte inzet van de rijdende scholen gezien de  
coronamaatregelen hebben we meer scholen op  
kunnen frissen dan oorspronkelijk gepland.  

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.  
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
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FACTS & FIGURES HUISVESTING  

Van de lesbussen hebben we versneld afstand 
gedaan in april 2020. Ze waren afgeschreven, de 
anderhalve meter maatregel bleek onuitvoerbaar en 
de wetgeving rondom de milieuzones maakt ze steeds 
lastiger inzetbaar. Bovendien waren er twee nieuwe 
minischolen in aantocht én geven we leerkrachten en 
leerlingen liever meer ruimte in de scholen in verband 
met de kans op besmetting met het COVID-19 virus. 
Zo hebben we dus eerder een grote school ingezet, 
ook bij kleinere leerlingaantallen en gekozen voor een 
minischool boven een lesbus, ook bij kleine aan-
tallen leerlingen. Overigens zijn in 2020 alle scholen 
uitgerust met voorzorgsmaatregelen om de kans op 
besmetting te minimaliseren (‘spatschermen, desin-
fecterende gel, mondkapjes, desinfecterende zeep en 
papieren handdoekjes).

Een complicerende factor bij de inzet van de rijdende 
scholen dit jaar was de geringe ruimte op de salon-
wagenterreinen. Doordat kermissen regelmatig uit 
moesten wijken naar plekken buiten het centrum, 
kwamen de salonwagenterreinen zo nu en dan in het 
gedrang. Vaak werd de kermis op hetzelfde terrein 
georganiseerd als waar de salonwagens gestationeerd 
zijn gedurende de kermis periode. In een aantal geval-
len was er geen ruimte meer voor een (tweede) grote 
school en moesten we uitwijken naar een ‘smalle’ 
school of een minischool. In dat laatste geval hebben 

we soms groepjes leerlingen moeten splitsen: de helft 
les in de ochtend, de andere helpt in de middag. Op 
drie locaties is dit het geval geweest.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN  
HUISVESTING IN 2020

  De levering en ‘onderwijs klaar’ maken van vier 
nieuwe minischolen

  De verkoop van drie afgeschreven lesbussen
  De bestelling van nog twee nieuwe minischolen
  Het opfrissen van drie minischolen en drie grote 
scholen

  De vervanging van de elektra in en rond de werk-
plaats (deze voldeden niet meer aan de eisen en 
bleken brandgevaarlijk) 

  De verbouwing van de bovenverdieping van het kan-
toor, er is een grotere ruimte voor afstandsonderwijs 
en een extra overlegplek voor kleine groepen

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  
HUISVESTING
In 2021 verwachten we nog twee nieuwe mini scholen. 
Het MJOP voor het kantoorpand wordt verder in 
uitvoering genomen. Dat betekent dat in 2021 de 
benedenverdieping opgeknapt wordt. Zo wordt het 
vergadermeubilair vervangen en de ventilatie en  
verlichting aangepast aan de eisen van deze tijd.

10 GROTE RIJDENDE SCHOLEN

9 MINISCHOLEN

3 LESBUSSEN

88
WEKENWEKEN

1515
WEKENWEKEN

66
WEKENWEKEN

Totale inzet in 
2020 van één of 
meerdere grote 

rijdende scholen

Totale inzet  
in 2020 

van   
minischolen

Totale inzet  
in 2020 

van 
lesbussen
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TREASURYBELEID
De Rijdende School hanteert een eigen treasurysta-
tuut dat is gebaseerd op het model van de PO-raad. 
Het beleid is om alle ter beschikking staande midde-
len risicomijdend uit te zetten. Het hoofd financiën/
controller voert het treasurybeleid uit, onder verant-
woordelijkheid van het college van bestuur. De raad 
van toezicht ontvangt jaarlijks een rapportage die 
inzicht geeft in de treasury activiteiten van het afgelo-
pen jaar. 

De Rijdende School heeft geen uitstaande beleggin-
gen of leningen en er zijn heeft geen aangetrokken 
leningen of afgesloten derivatenovereenkomsten. 
Bovendien maken we geen gebruik van overige 
financiële instrumenten zoals renteswaps of derivaten. 
Middelen die niet direct worden besteed, staan uit op 
zakelijke spaarrekeningen. De financiële middelen van 
de Rijdende School zijn gespreid over de Rabobank en 
de ING bank. 

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. We beschikken 
over voldoende vermogen en middelen om 
onze ambitieuze, strategische doelstellingen de 
komende jaren te kunnen realiseren. We laten 
de reserves niet verder oplopen, maar kiezen er-
voor om deze (gedeeltelijk) in te zetten voor on-
derwijs. In 2020 is de inhaalslag op de investe-
ringen gecontinueerd. Oude materialen, devices 
en rijdende scholen zijn vervangen. Verder wordt 
een aantal oudere scholen opgefrist, zodat 
deze weer een aantal jaar mee kunnen. Deze 
lijn zetten we de komende jaren verder door. In 
2020 hebben we een negatief exploitatieresul-
taat gerealiseerd, hetgeen volledig conform de 
ingezette lijn en verwachting is.  

hoofdstuk 8
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TOELICHTING OP DE BALANS 2020
Het balanstotaal ultimo 2020 komt uit op 
€ 4.081.528, tegenover een balanstotaal van 
€ 4.165.237 ultimo 2019. 

Activa
De materiële vaste activa zijn in 2020 ten opzichte van 
2019 fors toegenomen. In 2020 zijn flinke investe-
ringen gedaan in ICT middelen. We hebben onder 
andere nieuwe laptops voor scholen en leerlingen 
aangeschaft en de MSI-beeldschermen in de scholen 
vervangen. Er zijn vier nieuwe minischolen in gebruik 
genomen en twee minischolen besteld die in 2021 
worden opgeleverd. Om de nieuwe minischolen op 
locatie te krijgen, is bovendien eind 2020 een tweede 
oprijwagen aangeschaft.  

Financiële Vaste Activa
Zowel in 2019 als in 2020 hebben we geen financiële 
vaste activa. 

Vorderingen
De vordering op het ministerie van OCW bedraagt  
het verschil tussen de toegekende en ontvangen be-
dragen over het verslagjaar. De toegekende lumpsum 
bekostiging wordt tijdsevenredig aan het verslagjaar 
toegekend. Daarnaast hebben we ultimo 2020 nog 
een vordering op het UWV ter grootte van bijna  
€ 61.000 in verband met nog terug te ontvangen 
transitievergoedingen. Het UWV heeft deze vordering 
begin 2021 betaald. 

VERGELIJKEND BALANSOVERZICHT 

ACTIVA 31 december 2020 31 december 2019

Materiële vaste activa 1.800.930 1.448.576

Financiële vaste activa 0 0

Vorderingen 290.146 262.489

Liquide Middelen 1.990.452 2.454.172

 4.081.528 4.165.237

PASSIVA 31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen 3.731.718 3.847.113

Voorzieningen 40.327 65.039

Kortlopende schulden 309.483 253.085

 4.081.528 4.165.237
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Liquide middelen
De liquide middelen bedragen bijna € 2 mln. euro. 
Ten opzichte van 2019 zijn de liquide middelen sterk 
afgenomen. Dit heeft te maken met de investeringen 
die we in 2020 hebben gedaan.
Het aanhouden van de liquide middelen gebeurt 
conform de bepalingen in het treasurystatuut. De 
banken brengen steeds vaker en sneller negatieve 
rente in rekening over tegoeden. Er is in 2020 een 
aanvraag gedaan bij de ABN AMRO voor het openen 
van twee extra rekeningen, om zo de liquide middelen 
beter te kunnen spreiden. Het doorlooptraject van zo’n 
aanvraag is echter erg lang. We hopen in kwartaal 2 
van 2021 gebruik te kunnen gaan maken van deze 
rekeningen.  

Passiva
Het eigen vermogen is in 2020 gedaald. Dit komt 
omdat het negatieve saldo van baten en lasten over 
2020 aan de algemene reserve is onttrokken. 
De bestemmingsreserves van de stichting zijn conform 
onze visie op het vermogen opgenomen in de jaar-
rekening. Daarnaast hebben we eind 2020 besloten 
een bestemmingsreserve ICT te vormen ter grootte 
van € 1,5 mln. Dit is noodzakelijk om onze ICT syste-
men, die nu volledig uit maatwerk bestaan, toekomst-
bestendig te maken. 

Voorzieningen
De voorziening groot onderhoud is in 2020 fors 
afgenomen. Dit heeft te maken met grote, geplande 
onderhoudswerkzaamheden aan het kantoorpand in 
de Rijnstraat. De voorziening jubilea uitkering is nage-
noeg ongewijzigd. 
 
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan voor het grootste 
deel uit nog te betalen belastingen, premies sociale 
verzekeringen en pensioenen. Dit heeft te maken met 
het feit dat deze met één maand vertraging worden 
betaald. 
De overige kortlopende schulden zijn facturen die in 
2021 zijn ontvangen, maar die betrekking hebben op 
2020. Deze zijn inmiddels allemaal betaald. 
De overlopende passiva zijn de opgebouwde rechten 
vakantietoeslag van de collega’s. Deze worden in mei 
2021 uitbetaald. 
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EXPLOITATIEREKENING
Over 2020 is een negatief resultaat gerealiseerd van 
ruim € 115.000 euro. Dit is conform begroting en ver-
wachting. Ons doel om de vermogensopbouw in 2020 
tot staan te brengen en onderwijsgelden efficiënt en ef-
fectief in te zetten voor onderwijsdoelen, is gerealiseerd.  

Baten
De rijksbijdragen voor het jaar 2020 zijn uitgekomen 
op bijna € 4,2 mln. Dit is ruim € 80.000 meer dan 
verwacht en wordt voornamelijk verklaard door een 

hogere indexatie van de beschikkingen dan we vooraf 
hadden geraamd. 

Lasten 
De personele lasten kwamen in 2020 op bijna € 3,3 
mln, circa € 50.000 minder dan begroot. Dit is een 
saldo van diverse effecten. De lasten van personeel in 
loondienst zijn ruim € 100.000 hoger dan verwacht. 
Dit betreft voor het overgrote deel de eenmalige 
uitkering over het jaar 2019 die in februari 2020 is 
uitbetaald. 

Exploitatieoverzicht Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

Baten

(Rijks) bijdragen OC&W 4.196.709 4.113.279 4.079.533

Overige overheidsbijdragen

Overige baten 0 3.000 37.953

Totaal baten 4.196.709 4.116.279 4.117.485

Lasten

Personele Lasten 3.253.553 3.306.094 2.974.899

Afschrijvingen 217.031 223.389 205.628

Huisvestingslasten 192.524 135.307 119.233

Overige instellingslasten 648.989 559.963 488.354

Totaal Lasten 4.312.098 4.224.753 3.788.114

Saldo baten en lasten -115.389 -108.474 329.372

Saldo financiële baten en lasten -6 0 389

Exploitatieresultaat -115.395 -108.474 329.761
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Daarnaast hebben we € 60.000 minder uitgegeven aan 
externen en blijven de overige personele lasten zo’n  
€ 85.000 achter op de begroting. Dat heeft voorname-
lijk te maken met de coronamaatregelen. Omdat onze 
leerkrachten in 2020 veel minder fysiek, op locatie les 
hebben gegeven, zijn er ook veel minder reis- en verblijfs-
kosten gemaakt. 
De ontvangen vergoedingen, die in mindering worden 
gebracht op de personele kosten bedroegen bijna  
€ 30.000. Dit betreft de bonus van het vervangingsfonds 
over het jaar 2019. Per 1 januari 2020 zijn we eigen risi-
codrager geworden en daarmee vervalt deze post vanaf 
het jaar 2021. 
De afschrijvingslasten zijn iets lager dan begroot. Dit 
heeft te maken met iets later dan geplande aanschaf van 
scholen en inventaris. Daarnaast hebben we in 2020 de 
activa opgeschoond en de afschrijvingstermijn en rest-
waardes geüniformeerd. Enkele activa zijn versneld afge-
schreven, wat heeft geleid tot een boekverlies in 2020. 
De huisvestingslasten zijn € 56.000 euro hoger dan be-
groot. Deze overschrijding is in zijn geheel toe te schrijven 
aan een onvoorziene vervanging van de elektriciteitska-
bels in ons kantoorpand. Deze voldeden niet meer aan de 
eisen en bleken brandgevaarlijk. 
De overige instellingslasten zijn bijna € 90.000 hoger 
uitgekomen dan begroot. Dit heeft te maken met de 
coronamaatregelen. Minder les kunnen geven op locatie, 
betekent ook een lagere inzet van de rijdende scholen. 
Van deze nood hebben we nog enigszins een deugd 
gemaakt door het opfrissen van de oudere scholen naar 
voren te halen. Hierdoor vallen meer kosten dan geraamd 
in 2020. Daarnaast is ons personeel, indien gewenst, 
gefaciliteerd met een extra computerscherm, printer en/
of bureaustoel in verband met het verplichte thuiswerken. 
Tot slot zijn veel minder brandstofkosten gemaakt voor het 
transporteren van onze rijdende scholen naar leslocaties. 
 

VERANTWOORDING BESTEDING  
PRESTATIEBOXGELDEN
In 2020 bedroegen de prestatieboxuitgaven ruim  
€ 41.000. Deze middelen zijn besteed aan het pro-
fessionaliseren van leerkrachten op het gebied van 
leerlijnen Leren leren, onderzoekend en ontwerpend 
leren, materialen benodigd voor doorlopende leerlijnen 
en materialen op gebied van excellentie. 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 
OCW investeert behoorlijk 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 (onderwijs-
gevende) team betrokken en is een tijdelijke werk-
groep ingericht. Er zijn diverse metingen uitgevoerd 
met een werkdrukscan van het Vervangingsfonds (in 
2018 en 2019). In 2020 hebben we de monitoring 
niet uitgevoerd, het jaar was voor ons té afwijkend van 
andere jaren. In 2021 zijn we voornemens de werk-
druk wel weer te monitoren. 
Voor het jaar 2020 is in samenspraak met het team en 
de PMR gekozen voor het inzetten van twee leraaron-
dersteuners. De aanstellingen zijn inmiddels verlengd 
en gaan structureel onderdeel uitmaken van ons func-
tiebouwwerk. Daarnaast continueerden we in 2021 de 
scholing op het gebied van ‘omgaan met gedrag’.
Naast bovengenoemde werkdruk verlagende maatre-
gelen, is in 2020 aandacht besteed aan immateriële 
aspecten zoals het waarderen van de inzet van mede-
werkers en het uitvoeren van enkele (online) teamvor-
mende activiteiten. Het betreft hier veelal kosteloze 
activiteiten, maar wel zeer waardevolle momenten. 
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Bestedingscategorie Besteed bedrag in 2020 Eventuele toelichting

Personeel € 60.000 Twee leraarondersteuners, 1,8 fte

Materieel

Professionalisering € 5.940 Teamcursus Gedrag

Overig
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AANDACHTSPUNTEN 2021 

Strategie
In de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode 2019-
2022 is in dialoog met team en ouders een sterkte/
zwakte analyse gemaakt. In 2020 is deze geüpdatet, 
mede op basis van de nieuwe risico inventarisatie.  
In het strategisch beleid (zie hoofdstuk 1) houden we 
rekening met de grootste risico’s en ambities voor ons 
onderwijs en de organisatie. De updates geven ons de 
kans tussentijds bij te sturen.

Operationele activiteiten
De operationele activiteiten van de Rijdende School 
zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van 
voldoende, goed gekwalificeerd personeel, optimale 
communicatie met ouders en winterscholen en een 
efficiënte ICT omgeving. Het vorm geven aan part-
nerschap met ouders en winterscholen, de werving en 
professionalisering van personeel en de optimalisering 
van onze ICT systemen en devices zien we dan ook 
als topprioriteit. Deze krijgen veel aandacht in het 
beleid, de begroting, actie- en jaarplannen. 

Toekomstvisie en  
risicobeheersing

Aan onze ambities ligt een sterkte/zwakte analy-
se en een risico-inventarisatie ten grondslag. 
Beide zijn in 2020 herzien om, indien nodig, 
tussentijds bij te kunnen sturen. Het afgelopen 
jaar was een bizar jaar. In de 65-jarige geschie-
denis van de Rijdende School het eerste jaar 
zonder écht reisseizoen, maar met een centraal 
geregelde mei- en zomervakantie. De gebeurte-
nissen van het afgelopen jaar waren aanleiding 
ons nóg flexibeler op te stellen dan anders en 
heeft bovendien veel creativiteit los gemaakt. 
Daarnaast wierp het nieuw licht op onze krach-
ten, kansen, bedreigingen en risico’s. Maar de 
koers in grote lijnen blijft hetzelfde: In vertrou-
wen samen groeien. Dat geldt voor de leerling, 
voor de medewerkers én voor de organisatie als 
geheel.

hoofdstuk 9
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STERKTE-ZWAKTE ANALYSE (2020)

  Tevredenheid van ouders en leerlingen
  Hoog ervaren sociale veiligheid
  Open en laagdrempelige uitstraling naar ouders
  Creatief, professioneel & betrokken personeel
  Diversiteit aan competenties en kwaliteiten 
  Flexibiliteit medewerkers en in organiseren 
  Slagkracht van een kleine organisatie
  Ervaring met afstandsonderwijs & hybride onderwijs
  Continue monitoring van ‘onderwijsparameters’
  Ruimte voor ontwikkeling, verbetering en scholing
  Financieel gezonde organisatie
  Opgefriste en nieuwe scholen, nieuwe  
lesmaterialen

  Loyaliteit ouders en betrokkenheid van en bij 
kermisbonden en circusorganisaties
  Visie op actief wereldburgerschap incl. Engels, 
wetenschap & techniek (onderzoekend  
ontwerpend leren)
  Behoefte aan ondersteuning VO en MBO leeftijd
  Verschuiving traditioneel reisseizoen naar jaar 
rond
  Gespreid leiderschap en inzet kwaliteiten
  Groeiende aandacht voor communicatie  
onderling
  Digitalisering methodes en aanpakken 
  Aandacht voor afstandsonderwijs en hybride 
onderwijs in Nederland en Europa

  Veel zelfstandig aan het werk in het veld
  Communicatie door grote fysieke afstand  
medewerkers

  Diversiteit in aanpak op leslocaties blijft een 
aandachtspunt

  Borging van afspraken blijft een aandachtspunt
  Hoge werkdruk onderwijsgevend personeel in 
reisseizoen (o.a. door reisafstanden)

  Kwetsbaarheid beroep ouders bij pandemie
  Economische en politieke invloed op onderne-
merschap van ouders

  Toenemend aantal wisselingen leerlingen  
tussen winterschool en rijdende school 

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

  Toename diversiteit binnen taal- en rekenmethodes
  Toename eisen aan administratie en registratie
  Dreigend leerkrachttekort en vakmensen/chauffeurs
  Kwetsbaarheid ICT systemen gebouwd in eigen 
beheer

  Invoering Eck-ID en andere consequenties AVG 
  Kwetsbaarheid van een ‘éénpitter’

STERKTE ZWAKTE

BEDREIGINGENKANSEN
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RISICOBEHEERSING EN -MANAGEMENT
Binnen de Rijdende School monitoren we per kwar-
taal de stand van zaken op financieel en personeel 
vlak middels zogenoemde kwartaalrapportages. De 
adviezen uit de jaarlijkse managementletter vertalen 
we naar een actieplan. We streven ernaar de adviezen 
zoveel als mogelijk op te volgen. 
Eens per twee à drie jaar voeren we een risicoana-
lyse uit. Deze wordt uitgevoerd door de directeur 
bestuurder, op onderdelen in samenspraak met de 
intern begeleider, planner, hoofd financiën/controller, 
beleidsmedewerker P&O en beleidsmedewerker ICT. 
In 2018 en 2020 is de inventarisatie uitgevoerd met 
het instrument ‘Risico’s in beeld’ van de PO raad. Ac-
tiepunten 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. De laatste, op arbeidsomstandigheden 
gerichte inventarisatie en evaluatie, is afgenomen in 
2021. Actiepunten zijn opgenomen in een plan van 
aanpak. Daarnaast voert de functionaris gegevensbe-
scherming 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 risicobeheersing en onze 
risico’s zo veel als mogelijk te managen. 

Wet- en regelgeving
De Rijdende School valt onder een apart besluit 
binnen de Wet op het Primair Onderwijs (WPO): 
het besluit trekkende bevolking. Veel artikelen van 
de WPO zijn ook voor ons van kracht. Op onderde-
len 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 
vastgesteld. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse fluc-
tuatie 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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Hieronder noemen we kort de grootste risico’s en de maatregelen die we ertegen treffen.

Risico omschrijving Consequenties Risico Maatregel

Economische en 
andere omstandighe-
den met invloed op 
reizende beroepen

Geen kermissen en cir-
cussen, geen Rijdende 
School… We zijn onlosma-
kelijk verbonden met beide 
branches. Dit is een gege-
ven. Gedurende het afge-
lopen jaar hebben we aan 
den lijve ondervonden welke 
impact het kan hebben.

Hoog Onze leerlingen opleiden tot creatieve 
ondernemers en/of ondernemende 
creatievelingen, wat hen in staat stelt 
voor zichzelf werk te creëren. Opdat 
zij, ondanks dat het reizen in  het 
bloed zit, te allen tijde voor zichzelf  
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/circuslo-
caties en geen afstandson-
derwijs. De Rijdende School 
is in hoge mate afhankelijk 
van een veilige, toekomstbe-
stendige en goed functione-
rende ICT omgeving.

Hoog Inzet op scholing van personeel, on-
derzoek naar mogelijkheden voor de 
toekomst van ons administratie- en 
leerlingvolg-systeem, tijdige vervan-
ging van ICT materialen en investeren 
in goede beveiliging en netwerk- /
systeembeheer.

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

Onze verzekering dekt scha-
de naar dagwaarde. Tijdelij-
ke huisvesting of opschalen 
van afstandsonderwijs 
vraagt extra investering.

Hoog Frequent onderhoud en herstel scha-
de aan scholen en kantoor, ontrui-
mingsoefeningen, verzekeringspakket 
regelmatig onder de loep. Visie op 
vermogen ontwikkeld met financiële 
buffer voor calamiteiten.

Ziekteverzuim Bij hoog ziekteverzuim is 
de consequentie 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 (ook 
ten behoeve van het thuiswerken), 
preventie, transparantie en com-
municatie over taken, aangepaste 
werkzaamheden indien wenselijk en 
aandacht voor werkdruk.
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Risico omschrijving Consequenties Risico Maatregel

Leeftijdsgroep 56+ 
(duurzame inzetbaar-
heidsregeling)

Een toename van het aantal 
medewerkers in de ge-
noemde leeftijdscategorie 
leidt tot extra kosten voor de 
duurzame inzetbaarheidsre-
geling. 

Middel Ook jongere medewerkers aanne-
men, intern (verder) opleiden. Veel 
medewerkers in deze leeftijdscatego-
rie ervaren het werk bij de Rijdende 
School als belastend. In individueel 
gesprek zoeken we naar mogelijkhe-
den om het werk te kunnen blijven 
doen.

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

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

Politiek klimaat Het politieke klimaat kan 
elke paar jaar aan veran-
dering onderhevig zijn. Bij 
veranderende politieke wind-
richting, 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.
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CONSEQUENTIES CORONA-CRISIS
In maart 2020 zijn, vrijwel gelijktijdig met de start van 
het reisseizoen van de gezinnen, de scholen geslo-
ten in verband met de coronacrisis. In de zomer van 
2020 heeft nog een aantal kermissen en circussen 
plaatsgevonden. Daarna kwam er weer een verbod op 
evenementen. Onze onderwijsactiviteiten hebben zich 
in 2020 dan ook voornamelijk gericht op het onder-
steunen van onze leerlingen en hun winterscholen/
gastscholen bij afstandsonderwijs en online onder-
steuning bij het thuisonderwijs.
De gezinnen hebben het zwaar gehad in 2020 en 
hebben dat nu nog… Kermissen en circussen vallen 
onder de evenementenwetgeving en verguninningen 
worden anno maart 2021 nog niet verleend. Ook in 
2021 start het reisseizoen dus later dan we gewend 
zijn. Het lijkt er vooralsnog op dat er vanaf juli 2021 
weer evenementen mogelijk zijn. De eerste kermissen 
zijn reeds in voorbereiding genomen. Wat de corona-
crisis voor blijvende impact heeft gehad op de kermis- 
en circusbranche is moeilijk te voorspellen. Verreweg 
de meeste van onze gezinnen zijn vastbesloten weer 
te gaan reizen zodra de seinen op groen staan. 

Het afgelopen jaar is extra geïnvesteerd in thuis-
werkmiddelen om het thuiswerken van medewerkers 
te ondersteunen. Bovendien is fors geïnvesteerd in 
de interne professionalisering. Inmiddels zijn al onze 
onderwijsgevende medewerkers ingewijd in het geven 
van afstandsonderwijs en/of online begeleiden van 
leerlingen. Deze ontwikkeling maakt ons nog flexibeler 
als organisatie dan we al waren en de medewerkers 
nog bekwamer. We hopen dat vanaf 1 juli het onder-
wijs bij de Rijdende School grotendeels hervat kan 
worden zoals we gewend zijn, namelijk een combinatie 
tussen onderwijs op locatie en afstandsonderwijs. 
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MEERJARENBEGROTING

Meerjarenbegroting
2020-2024

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

Rijksbijdragen 4.113.279 4.280.689 4.406.860 4.536.815 4.670.670

Uitkeringen 0 0 0 0 0

Vervangingsfonds 20.000 0 0 0 0

Overige baten 3.000 0 0 10.000 0

Totaal baten 4.136.279 4.280.689 4.406.860 4.546.815 4.670.670

Lasten

Personele lasten 3.326.094 3.317.141 3.248.296 3.343.423 3.385.837

Afschrijving 223.389 229.540 239.415 244.415 249.415

Huisvestingslasten 135.307 185.206 188.212 126.308 129.497

Onderwijsbudget 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Overige lasten 479.963 463.834 447.433 477.682 452.240

Totaal lasten 4.244.753 4.275.721 4.203.356 4.271.828 4.296.989

Rentelasten 0 -5.750 -5.750 -5.750 -5.750

Resultaat gewone  
bedrijfsvoering

-108.474 -782 197.754 269.237 367.931

Buitengewone baten 0 0 0 0 0

Buitengewone lasten 0 0 0 0 0

Saldo Exploitatie -108.474 -782 197.754 269.237 367.931
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Toelichting op de verwachte ontwikkelingen
Onze ambities voor 2021-2024 zijn ingerekend in 
een beleidsrijke meerjarenbegroting. Alle mensen 
en middelen die we nodig denken te hebben om de 
doelen uit het strategisch beleidsplan te realiseren, 
zijn verwerkt in de jaren 2021 en 2022. Voor de jaren 
daarna geldt dat de extra menskracht uit het huidig 
strategisch beleid structureel is meegenomen. Er zijn 
nog geen extra middelen ingerekend voor specifieke 
nieuwe plannen. Dit is terug te zien aan de oplopen-
de exploitatiesaldi voor de jaren 2023 en 2024. In 
feite geven deze positieve saldi de ruimte aan die we 
te zijner tijd voor het nieuwe strategisch beleidsplan 
kunnen inzetten. 

Binnen het huidig strategisch beleid is financiële 
ruimte gecreëerd voor het tussentijds opfrissen van 
onze scholen. Hiermee maken we een forse inhaal-
slag in het moderniseren van het wagenpark. Het plan 
is zodanig opgesteld dat ons hele wagenpark in 2023 
bestaat uit (relatief) nieuwe scholen, of een opge-
friste versie. In 2020 zijn meer scholen opgefrist dan 
gepland. We lopen dus iets voor op schema door de 
werkzaamheden die naar voren zijn gehaald door de 
coronacrisis. 

Diezelfde coronacrisis zorgt voor behoorlijk wat onze-
kerheden in deze meerjarenbegroting. Op het moment 
van opstellen van de begroting zijn evenementen (en 
daarmee kermissen en circussen) verboden. In de 
begroting van 2021 is, aan de kostenkant, uitgegaan 
van een ‘mager’ evenementenjaar in 2021. Dat bete-
kent dat we rekening houden met meer afstandson-
derwijs en wederom wat minder onderwijs op locatie. 

In 2020 is een negatief resultaat gerealiseerd van  
€ 115.000. Voor 2021 verwachten we een nulresul-
taat. Voor de jaren na 2022 is nog ruimte in de be-
groting om in te zetten voor het realiseren van nieuwe 
strategische onderwijsdoelstellingen. 
De komende jaren zijn we van plan jaarlijks een 
bedrag van tussen de € 300.000 en € 500.000 te 
(her)investeren. Het grootste deel hiervan betreft 
investeringen in ons wagenpark. De effecten van deze 
investeringen zijn zichtbaar in de afschrijvingslasten 
van 2020 en verder. 

In 2020 is de bovenverdieping van ons kantoorpand 
opgeknapt en voorzien van ergonomisch meubilair. 
Voor 2021 en 2022 staan de vergaderruimtes, de 
keuken en de werkplaats op de planning. Deze kosten 
worden deels betaald uit de voorziening onderhoud. 
Omdat de voorziening ontoereikend is, wordt een deel 
van deze kosten ten laste gebracht van de huisvesti-
gingskosten. Dit leidt tot hogere huisvestigingslasten 
in 2021 en 2022. 

Om de doelstellingen uit het strategisch plan te rea-
liseren, hebben we fors geïnvesteerd in extra leer-
krachten en twee leerkrachtondersteuners die begin 
2020 aan de formatie zijn toegevoegd. Daarnaast zijn 
we per 1 januari 2020 eigen risicodrager geworden bij 
het vervangingsfonds. Dit scheelt netto zo’n € 70.000 
aan kosten per jaar. Ook dit vrijgekomen bedrag wordt 
ingezet om een extra leerkracht aan te nemen, zodat 
we binnen onze organisatie toekomstig ziekteverzuim 
kunnen opvangen. Tot slot blijven we de komende 
jaren investeren in nieuwe school- en lesmaterialen 
zodat deze up to date zijn en blijven. 



50 DE RIJDENDE SCHOOL  -  BESTUURSVERSLAG 2020

Activa 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 216.638 238.858 218.522 204.786 245.400 286.014

Overige materiele  
vaste activa

1.231.938 1.562.072 1.845.568 1.937.189 1.973.810 2.045.431

Totaal vaste activa 1.448.577 1.800.930 2.064.090 2.141.975 2.219.210 2.331.445

Financiële vaste activa

Transitievergoeding nog te 
ontvangen UWV

0 0 0 0 0 0

Totaal financiële  
vaste activa

0 0 0 0 0 0

Vorderingen

Betaalritme lumpsum 
OC&W

201.193 209.763 215.007 0 0 0

Overige vorderingen  
OC&W

0 0 0 0 0 0

Overige vorderingen 60.987 60.987 2.500 2.500 2.500 2.500

Te ontvangen rente 309 8 -5.750 -5.750 -5.750 -5.750

Transitorische kosten 0 19.388 20.000 20.000 20.000 20.000

Totaal vorderingen 262.489 290.146 231.757 16.750 16.750 16.750

Liquide middelen 2.454.172 1.990.452 1.779.758 2.122.634 2.327.228 2.593.095

Totaal vlottende activa 2.716.661 2.280.598 2.011.515 2.139.384 2.343.978 2.609.845

Totaal activa 4.165.237 4.081.528 4.075.605 4.281.359 4.563.188 4.941.290

MEERJARENBALANS
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Passiva 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.814.868 229.750 246.776 462.335 746.322 1.125.687

Bestemmingsreserves 1.841.120 3.341.120 3.341.120 3.341.120 3.341.120 3.341.120

1e waardering  
materiële vaste activa

191.125 160.848 143.040 125.235 110.485 99.051

Reserve uit eigen  
activiteiten

Totaal eigen vermogen 3.847.113 3.731.718 3.730.936 3.928.690 4.197.928 4.565.859

Egalisatierekening 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 37.466 13.169 13.169 13.169 17.760 19.931

Jubilea-uitkeringen 27.573 27.158 27.500 27.500 27.500 27.500

Totaal voorzieningen 65.039 40.327 40.669 40.669 45.260 47.431

Langlopende schulden

Leningen o/g

Kortlopende schulden

Crediteuren inkoopboek 0 39.738 40.000 40.000 40.000 40.000

Belastingen en premies  
soc. verz.

111.260 136.212 140.000 145.000 150.000 155.000

Schulden terzake pensioenen 32.522 35.213 36.000 37.000 38.000 39.000

Overige kortlopende schulden 38.545 18.304 6.000 6.000 6.000 6.000

Overlopende passiva 70.758 80.016 82.000 84.000 86.000 88.000

Totaal kortlopende 
schulden

253.085 309.483 304.000 312.000 320.000 328.000

Totaal passiva 4.165.236 4.081.528 4.075.605 4.281.359 4.563.188 4.941.290
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In de meerjarenbegroting is expliciet weergegeven wat 
een beleidsrijke begroting doet voor het resultaat. Het 
gezamenlijk verwachte resultaat is over de periode 
2020-2022 ongeveer nul. Voor de jaren 2023 en 
2024 zijn nog geen beleidsmaatregelen ingerekend, 
hetgeen tot een fors positief exploitatieresultaat leidt. 
Dit effect is terug te zien in de meerjarenbalans.  

Activa
De materiele vaste activa zijn geprognosticeerd met 
behulp van de meerjareninvesteringsplanning en 
bijbehorende afschrijvingen. Deze zijn één op één 
ingerekend vanaf het jaar 2021. Gezien de forse in-
vesteringsambitie de komende jaren, zien we de vaste 
activa gestaag stijgen. Er worden de komende jaren 
geen financiële vaste activa verwacht. 

De vordering inzake OCW in verband met het betaal-
ritme loopt ieder jaar iets op, aangezien ook de lump-
sum vergoeding ieder jaar stijgt door indexeringen. Per 
1 januari 2023 treedt de nieuwe wet ‘vereenvoudiging 
bekostiging’ in werking. Het is zeer waarschijnlijk dat 
het ministerie de vordering inzake het betaalritme niet 
af financiert en dat deze komt te vervallen per ultimo 
2022.
Ultimo 2020 hebben we nog een vordering op het 
UWV inzake de vergoeding van een tweetal oude 
transitievergoedingen. Het UWV heeft deze in de 
eerste week van januari 2021 betaald. De overige 
vorderingen zijn minimaal. Het betreft een mogelijke 
creditnota die de jaargrens over gaat. 
De rentevorderingen zijn naar verwachting de komen-
de jaren negatief. Banken berekenen negatieve rente 
over creditsaldi boven de € 250.000 per rekening. 
Het afgelopen jaar is dit grensbedrag behoorlijk ge-
zakt waardoor we nu over een deel van onze liquide 
middelen negatieve rente betalen. Er zijn maatregelen 
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genomen om de te betalen negatieve rente zo laag 
mogelijk te houden. 

De liquide middelen zijn de sluitpost aan de acti-
vakant. De liquide middelen nemen gedurende de 
periode 2020-2022 fors af. Dit heeft te maken met 
investeringen die we doen, een negatief gerealiseerd 
resultaat over het jaar 2020 en een verwacht negatief 
resultaat over het jaar 2021. Geheel in lijn met de 
eerder opgestelde meerjarenbegroting. Voor de jaren 
2023 en 2024 geldt dat de strategische plannen nog 
worden opgesteld. 

Passiva
De onderhoudsvoorziening sluit aan bij de meerjaren-
onderhoudsbegroting. Bovendien is in de meerjaren-
begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een 
extra bedrag opgenomen om de verbouwing van het 
kantoorpand te kunnen realiseren. 
De kortlopende schulden bestaan uit facturen die 
betrekking hebben op het boekjaar, maar die na het 
boekjaar worden betaald. Deze volgen grotendeels 
uit onze crediteurenadministratie. Daarnaast staan 
de kortlopende loonbelastingverplichtingen, premies 
sociale zekerheid en pensioenpremies hier vermeld. 
De belasting en premies worden altijd één maand 
later betaald dan de salarissen. Deze posten betreffen 
dan ook de premies en belastingen over de maand 
december van het voorgaande jaar. 
De overlopende passiva over de periode 2019-
2024 betreffen de aanspraken vakantiegeld van de 
medewerkers. Deze loopt ieder jaar een beetje op, in 
verband met stijging van de lonen. 
Het eigen vermogen is de sluitpost aan de passiva 
kant. Het verwachte resultaat, dat volgt uit de meerja-
renbegroting, is in deze meerjarenbalans jaarlijks aan 
de algemene reserves toegevoegd of onttrokken. 

Met de visie op het vermogen hebben we in 2019 
uitgerekend hoeveel reserves we voor personeel, 
materieel en calamiteit willen aanhouden.  Daarnaast 
is met het vaststellen van de meerjarenbegroting 
2020-2024 in november 2020, besloten om een 
bestemmingsreserve ICT te vormen ten laste van de 
algemene reserve.  

UITGAVEN DIE NIET IN DE MEERJAREN-
BALANS ZIJN MEEGENOMEN
In november 2020 is besloten een bestemmingsreser-
ve ICT te vormen ter grootte van € 1,5 mln., voor-
uitlopend op de te verwachten investeringen in onze 
ICT systemen. Begin 2021 is gestart met onderzoek 
naar de noodzakelijke investeringen en bijbehorende 
kosten. De kosten en de fasering over de diverse 
jaren zijn nu nog niet bekend. Deze ICT-kosten zijn 
niet opgenomen in de meerjarenbegroting en daarmee 
ook nog niet zichtbaar in deze meerjarenbalans. We 
hopen in het najaar van 2021, bij het opstellen van 
de meerjarenbegroting voor de periode 2021-2025 
een (globaal) inzicht te kunnen geven in de kosten en 
de verdeling over de jaren. Deze verwachte uitgaven 
leiden tot een fors lager exploitatiesaldo en balanssal-
do vanaf 2022, afhankelijk van de keuzes die we nog 
gaan maken. 

EIGEN VERMOGEN
  
Signaalwaarde mogelijk boven matig eigen vermogen
De inspectie heeft in het jaar 2020 een nieuwe 
signaleringswaarde voor het detecteren van mogelijk 
bovenmatig publiek eigen vermogen opgesteld. Iedere 
instelling met een eigen vermogen boven de signaal-
waarde moet deze waarde publiceren in het bestuurs-
verslag en daarbij de motieven vermelden voor de 
omvang van het publiek eigen vermogen. 
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De formule om de signaleringswaarde te berekenen is 
dan als volgt:

  (0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,27) (A)
  Plus: boekwaarde resterende materiële vaste  
activa (B) 
  Plus: (omvangafhankelijke rekenfactor * totale 
baten) (C)

Voor de Rijdende School komt de signaleringswaarde 
voor 2020 op het volgende bedrag:

Motieven aanhouden eigen vermogen
Bovengenoemde signaalwaarde is berekend met de 
rekentool van de inspectie. Hierbij merken wij op dat 
deze algemene rekentool minder geschikt is voor de 
Rijdende School. Wij hebben geen reguliere gebou-
wen, maar scholen op wielen. De hiermee gepaard 
gaande risico’s, kostenindexaties, onderhoudskosten 
en investeringen zijn substantieel afwijkend van regu-
liere basisscholen. 
Gezien het unieke karakter van de Rijdende School, 
en de bijbehorende specifieke risico’s die volgen uit 
de risicoanalyse en onze visie op het vermogen, zijn 
wij van mening dat de omvang van het vermogen 
goed te verantwoorden is. In de vermogensvisie is op 
twee verschillende manieren naar het vermogen van 
de Rijdende School gekeken. Ten eerste is gekeken 

naar het standaard benodigd vermogen, aangevuld 
met specifieke zaken en risico’s die voor de Rijden-
de School gelden. Ten tweede is ter vergelijking de 
methode Don er tegenaan gezet. De uitkomsten van 
beide methodes verschillen niet zo veel van elkaar. De 
conclusie luidt dat de Rijdende School een boven-
gemiddeld hoog vermogen heeft. Dit wordt echter 
gerechtvaardigd door de bijzondere situatie waarbin-
nen de Rijdende School opereert en de potentiële 
specifieke risico’s die voor de Rijdende School gelden.
 
In 2020 is bovendien een groot onderzoek gedaan 
naar ons belangrijkste ICT systeem, NaviLeren. Naar 
aanleiding van dit onderzoek is besloten tot een gron-
dige renovatie of herziening van dit systeem. Dit zal 
de komende jaren verder vorm krijgen. Voor dit doel 
hebben we uit de algemene reserve een bedrag van  
€ 1,5 mln. gevormd als bestemmingsreserve ICT. 
Deze laatste post is nog niet verwerkt in de meerja-
renbegroting en meerjarenbalans. Momenteel doen 
we onderzoek naar de omvang en timing van de inves-
teringen. Het verder laten oplopen van het vermogen 
is niet gerechtvaardigd en niet noodzakelijk. We zetten 
dan ook de komende jaren een deel van het vermo-
gen in ten behoeve van onderwijskundige doelstellin-
gen en (ICT) verbeteringen.

Onderdeel A € 2.004.057

Onderdeel B €    242.230

Onderdeel C €   368.860

Totaal signaleringswaarde € 2.615.147

Feitelijk vermogen ultimo 2020 € 3.731.718

Verschil € 1.116.571
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Het jaar 2020 begon zo mooi met de viering van 
het 65-jarig bestaan van de Rijdende School in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. We constateerden 
dat de organisatie er goed voor stond, goed bezig 
was met de toekomst. Met nieuwe scholen en met 
een enthousiast team. Alle seinen op groen om het 
in spoorwegtermen te zeggen. 
De gevolgen van de coronapandemie komen in het 
bestuursverslag uitgebreider aan de orde. Voor 
de raad van toezicht is de toezichthoudende taak 
ook in 2020 ‘gewoon’ doorgegaan. Omdat ook het 
werk van de Rijdende School op een aangepaste 
wijze ‘gewoon’ is doorgegaan. De werkwijze van 
de raad van toezicht werd uiteraard ook aangepast. 
Met behulp van de moderne digitale media zijn we 
in nauw contact gebleven met de bestuurder en via 
haar met de organisatie als geheel. 
We prijzen ons gelukkig dat we als raad van 
toezicht in 2020 toch nog een paar keer in het 
echt konden vergaderen. Het jaar 2020 zal in het 
volgende jubileumboek dat in 2025 uitkomt, onge-
twijfeld een bijzondere plek krijgen. En tot die tijd 
kijken we verwachtingsvol vooruit.

Rapportage toezicht-
houdend orgaan

Het jaar 2020 is voor de Stichting Rijdende 
School, zoals voor zovelen, een bijzonder jaar 
geweest. Het is bizar dat een virus onze  
samenleving zo in haar ban heeft gehouden. 
Vele sectoren in onze samenleving zijn hard 
getroffen door alle beperkende maatregelen  
om de verspreiding van het virus zoveel  
mogelijk tegen te gaan. Dat geldt wel heel in 
het bijzonder voor de ouders van de leerlingen 
van de Rijdende School. Geen evenementen, 
geen kermissen en geen circusvoorstellingen. 
En vooral lange tijd onzekerheid over hoe het 
verder zou gaan. 
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VERANTWOORDING WETTELIJKE TAKEN

Goedkeuring begroting, jaarrekening,  
bestuursverslag en strategisch meerjarenplan
De raad van toezicht is in 2020 vijf keer bijeenge-
weest. Er zijn vier reguliere vergaderingen gehou-
den waarvan een in Geldermalsen. Drie verga-
dering zijn via Teams gehouden. De vergadering 
van april is vervangen door een schriftelijke ronde 
waarbij unaniem is ingestemd met de geagendeer-
de voorstellen.
De jaarlijkse heisessie is gehouden op 10 maart, 
dus vlak voor de eerste coronamaatregelen zijn 
ingegaan. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid 
bijgepraat, is informatie uitgewisseld en is voor-
al ingegaan op ontwikkelingen in de kermis- en 
circusbranche. Daarbij is diepgaand verkend hoe 
het onderwijs op de Rijdende School zo optimaal 
mogelijk afgestemd blijft op specifieke vragen en 
mogelijkheden van de doelgroep. Onderdeel van 
de bijeenkomst was ook de jaarlijkse zelfevaluatie 
waarbij de verhouding binnen de raad van toezicht, 
de werkwijze in relatie tot de bestuurder en de 
medezeggenschapsraad centraal stonden.

De bijeenkomst vond in alle rust plaats, maar wel 
in de loop van de dag met een toenemend besef 
dat er grote veranderingen aankwamen. Hoe groot 
de impact zou worden, konden we toen nog niet 
inschatten. De heisessie is in de loop van het jaar 
wel van groot belang geweest om als organisatie 
en dus ook als toezichthoudend orgaan het over-
zicht te behouden.

Tijdens de reguliere vergaderingen zijn alle ge-
bruikelijke onderwerpen volgens de jaarplanning 

aan de orde geweest. Daaronder het goedkeuren 
van de begroting, het financiële jaarverslag en het 
bestuursverslag. Tijdens de behandeling van de 
jaarrekening hebben de accountants van Van Ree 
accountants een nadere toelichting gegeven en 
vragen vanuit de raad van toezicht beantwoord.
In alle vergaderingen zijn de voortgang van het on-
derwijsproces en de bestuursrapportages aan de 
orde geweest. Datzelfde geldt voor ‘In vertrouwen 
samen groeien’, het Strategisch beleid en Onder-
nemend Schoolplan 2019-2022. De raad stelt vast 
dat de uitvoering conform de planning verloopt.
De ontwikkelingen rond de coronamaatregelen 
zijn frequent besproken tussen de bestuurder en 
de voorzitter van de raad van toezicht. De door de 
bestuurder en haar team genomen maatregelen om 
het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk 
door te laten gaan, zijn op alle bijeenkomsten van 
de raad van toezicht uitgebreid besproken. Dat-
zelfde geldt uiteraard voor de ontwikkelingen in de 
kermis- en circusbranche. De directe en persoonlijk 
inbreng van de vertegenwoordigers van de kermis-
branche in de raad van toezicht is daarbij van grote 
waarde geweest.

In 2020 is uitgebreid aandacht besteed aan het 
belang van ict in de organisatie. Het gegeven dat 
de Rijdende School een unieke school en organisa-
tie in Nederland is, bepaalt ook het belang van een 
optimaal functionerend systeem. De ontwikkelingen 
in ict-land gaan snel en dus is het essentieel dat de 
organisatie voortdurend anticipeert op toekomstige 
ontwikkelingen. Hierover heeft de raad van toezicht 
regelmatig gereflecteerd met de bestuurder. Een  
up-to-date en toekomstgericht ict-systeem is  
essentieel voor de toekomst van de Rijdende School.
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Het in december 2020 verschenen document 
‘Code goed toezicht, Aanzet voor een Code Goed 
Toezicht en het gesprek daarover’ van de VTOI-
NVTK zal in 2021 geagendeerd worden. 

Rechtmatige verwerving en rechtmatige en  
doelmatige besteding van middelen
De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de 
bestuurder correct te werk gaat in de verwerving 
van middelen en bij de besteding van middelen. 
De bijzondere bekostiging van de Rijdende School 
vraagt om specifieke aandacht als het gaat om 
rechtmatigheid en doelmatigheid. Die aandacht is 
er ook in 2020 volop geweest in de contacten met 
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
en de Inspectie van het Onderwijs.

Benoeming externe accountant 
In 2020 is gebruik opnieuw gemaakt van de dien-
sten van Van Ree accountants. Zij zullen ook in 
2021 de accountantsdiensten vervullen. 

Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur
De raad van toezicht en de bestuurder spreken 
elkaar regelmatig. Gebruikelijk is dat de bestuur-
der de vergaderingen van de raad van toezicht 
bijwoont. Daarnaast is er frequent contact met de 
voorzitter van de raad van toezicht. En regelmatig 
met de leden van de raad van toezicht in het kader 
van informatievoorziening, gebruikmaking van des-
kundigheid en om te sparren. 
Eenmaal per jaar hebben voorzitter en een tweede 
lid van de raad van toezicht een functioneringsge-
sprek. De MR wordt hierover geraadpleegd. Dit 
gesprek heeft in november plaatsgevonden.
De raad van toezicht heeft in grote waardering voor 

In enkele vergaderingen is aandacht besteed aan 
de borging van de privacy. Zeker gezien de grote 
rol van social media blijft dit een aandachtspunt.

Naleving wettelijke voorschriften
In 2020 zijn twee bijeenkomsten gehouden met de 
medezeggenschapsraad. In februari met een lunch 
in Geldermalsen en in november via Teams. Met de 
voorzitter en secretaris van de medezeggenschaps-
raad zijn nadere werkafspraken gemaakt. Dit alles 
in goed overleg met de bestuurder. Om er zo voor 
te zorgen dat er niet alleen twee keer per jaar een 
formele bijeenkomst is, maar dat er, wanneer no-
dig, een direct contact tussen de voorzitters van de 
medezeggenschapsraad en de raad van toezicht is.
Tijdens de bijeenkomsten is wederzijds informatie 
uitgewisseld. Conclusie was beide keren dat de 
bestuurder de medezeggenschapsraad betrekt bij 
alle relevante onderwerpen die in de organisatie 
spelen. Dat geldt in het bijzonder voor de genomen 
maatregelen in verband met de coronapandemie.

Code goed bestuur
De raad van toezicht werkt conform de ‘Code 
Goed bestuur in het Primair Onderwijs’ zoals 
opgesteld door de PO-raad. Daarmee wil de raad 
concreet invulling geven aan de principes van goed 
bestuur. 
De raad van toezicht heeft in februari 2021 de op 
19 november 2020 door de PO-raad vastgestelde 
nieuwe versie onderschreven. In 2021 zal de nieu-
we versie van de code geagendeerd worden.
In 2020 is aandacht besteed aan de uitwerking van 
de code door te investeren in deskundigheidsbevor-
dering. Eén van de leden van de raad heeft hiertoe 
deelgenomen aan cursussen van de VTOI-NVTK.
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de wijze waarop de bestuurder haar taak uitoe-
fent. Zij heeft samen met het team voortvarend de 
ontwikkeling van het onderwijs opgepakt en heeft 
ook de durf getoond om op verantwoorde wijze te 
investeren in menskracht en fysieke middelen.

Evaluatie van het uitvoerend bestuur
De raad van toezicht is van mening dat de  
bestuurder haar taken op deskundige, bekwame en 
effectieve manier uitvoert. Daarbij is er duidelijke 
gerichtheid op goede onderlinge verhoudingen met 
alle teamleden. Op deze wijze wordt op een uit-
stekende wijze gebruik gemaakt van de binnen de 
organisatie aanwezige kennis en ervaring. Er is in 
de organisatie een sterk gevoel van samenwerking 
waarin iedereen zijn of haar plaats heeft.
Daarnaast wordt, waar nodig, effectief gebruik 
gemaakt van externe expertise.
De bestuurder zorgt ervoor dat de raad van toe-
zicht tijdig en volledig geïnformeerd is over de 
relevante onderwerpen.

VERANTWOORDING OP GROND VAN  
DE CODE VOOR GOED BESTUUR

Inrichting toezichthoudende organisatie
De raad van toezicht heeft in 2020 gewerkt met 
een deels nieuwe bezetting en met een deels nieu-
we taakverdeling.
Op 31 december 2019 heeft Jean Eigeman af-
scheid genomen van de raad van toezicht. Tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari 2020 is 
Jean uitgezwaaid en hartelijk bedankt voor zijn 
12,5-jarige inzet. Eerst als voorzitter van het be-
stuur en later de raad van toezicht. Veel structurele 
veranderingen zijn onder zijn leiding tot stand geko-
men en daarmee staat de organisatie er uitstekend 
voor. Ook op deze plek een welgemeend ‘Jean 
bedankt’.
Kees van Baak is per 1 januari 2020 voorzitter van 
de raad van toezicht en Willem Kruijer vervult de 
functie van vice-voorzitter.
Nieuw in de raad van toezicht is per 1 januari 2020 
Marloek de Greeff. Zij brengt als jurist de in de 
raad belangrijke competenties wet- en regelgeving 
en governance in. Dus: ‘Welkom Marloek’.

De Raad van toezicht was 1 januari tot en met  
31 december 2020 als volgt samengesteld:

Kees van Baak voorzitter
Willem Kruijer vicevoorzitter
Etienne van Hezik lid
Atze Lubach lid
Marloek de Greeff lid
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De Raad van toezicht heeft in 2020 onderstaande competentietabel gehanteerd.  
De indeling in aandachtsgebieden is in lijn met de competentietabel.

Binnen de raad van toezicht is geen sprake van 
een portefeuilleverdeling, maar zijn aandachtsge-
bieden benoemd.
Etienne van Hezik en Atze Lubach hebben als 
aandachtsgebied de ontwikkelingen binnen de 
kermis- en circuswereld en de doorwerking naar 
het onderwijspakket.
Willem Kruijer heeft, naast het vicevoorzitterschap 
als aandachtsgebieden de strategie van de orga-
nisatie, financiën, ICT en de interne organisatie.
Marloek de Greeff heeft het brede veld van wet- 
en regelgeving en governance als aandachtsge-
bied.
Kees van Baak heeft de onderwijskundige aspec-
ten, personeel en organisatie en governance als 
primair aandachtsgebied. Naast het voorzitter-
schap is het uitvoeren van de werkgeversfunctie 
eveneens bij hem belegd.

Op 1 januari 2021 loopt de zittingstermijn van 
Atze Lubach af. Atze is vijf jaar namens de kermis-
bonden lid van eerst het bestuur en later de raad 
van toezicht geweest. De raad van toezicht is Atze 
zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en 
voor de inbreng van zijn kennis en ervaring in de 
kermisbranche. Op 17 november heeft de raad in 
een Teamsvergadering maar wel met een hapje en 
een drankje Atze uitgezwaaid.

In lijn met het reglement van de raad van toezicht 
wisselt een zetel elke twee jaar tussen de BO-
VAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders 
en de Nederlandse Kermis Bond. In goed overleg 
tussen beide bonden is Jan Boots, directeur van 
de NKB, voorgedragen als nieuw lid van de raad 
van toezicht per 1 januari 2021. De medezeggen-
schapsraad is hierover geïnformeerd en de raad 

Competentiematrix Kees van 
Baak

Willem 
Kruijer

Etienne  
van Hezik

Atze 
Lubach

Marloek  
de Greeff

voorzitter vicevoorzitter lid lid lid

Onderwijskundig 

Financieel/economisch 

Personeel en organisatie 

Kennis kermis- en circusbranche  

Wet- en regelgeving 

ICT 

Governance  
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van toezicht heeft op 17 november ingestemd met 
de voordracht voor het lidmaatschap van  
Jan Boots.

Het secretariaat van de raad van toezicht is in 
handen van Cindy Schmitz. Haar voorbereidende 
en uitvoerende werk zorgt ervoor dat het werk 
van de raad van toezicht ook in 2020 efficiënt en 
effectief is verlopen.

Betaalde en onbetaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders

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

Naam Rol Rijdende 
School

(Neven)functie (Neven)functie 
bezoldigd?

Kees van Baak Voorzitter RvT Voorzitter Stichting Stoomgemaal Arkemheen Nee

Secretaris Stichting Weeshuis Nijkerk Nee

Lid Raad van Advies Stichting Geldersch Landschap 
en Kasteelen

Nee

Willem Kruijer Vice-voorzitter 
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  
Kermisbedrijfhouders)

Ja

Eigenaar Atze J. Lubach Entertainment Ja

Etienne van Hezik Lid RvT Directie VOF HEZAL Ja

Marloek de Greeff Lid RvT Senior-adviseur bij gemeente Huizen en Regio Gooi 
en Vechtstreek

Ja

Redacteur dorpsblad Blaricum hei & wei Nee

Nora Booij College  
van bestuur

Geen nevenfuncties
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Vergoedingsregeling
De leden van de raad van toezicht ontvangen een 
vergoeding van 2.500 euro per jaar (al dan niet ex-
clusief BTW) voor hun werkzaamheden. De voor-
zitter ontvangt een vergoeding van 3.750 euro per 
jaar (al dan niet exclusief BTW). Deze bedragen 
vallen binnen de normvergoedingen van de WNT.  

Tot slot
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. De raad van 
toezicht wil hier alle medewerkers van de Rijden-
de School heel hartelijk bedanken voor hun grote 
inzet. Om het onderwijs aan de leerlingen zoveel 
mogelijk op gang te houden. Op een heel andere 
manier dan gebruikelijk, maar wel steeds weer 
met de onderwijs- en sociaal emotionele ontwik-
kelingsbehoeften van het kind voor ogen.
De bestuurder heeft dat proces in 2020 op een 
rustige en vastberaden manier geleid.  
Ondersteund door het hele team. Een welge-
meend applaus is hier op zijn plaats.
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