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Introductie Introductie Introductie Introductie     
 

Met veel genoegen prestenteer ik u hierbij het 

jaarverslag 2019 van Radar, Vereniging voor 

Protestant Christelijk Onderwijs Schouwen-

Duiveland. De belangrijkste ontwikkelingen zijn 

nader toegelicht en waar van belang wordt een 

doorkijk naar 2020 gegeven. Met de presentatie 

van dit jaarverslag leggen het intern 

toezichthoudend bestuur, de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad en de algemeen directeur 

van Radar verantwoording af over het gevoerde 

beleid in het kalenderjaar 2019. Het verslag is 

bedoeld voor het Ministerie van OCW, de interne 

en externe stakeholders, waaronder alle 

medewerkers en ouders van Radar èn de 

samenwerkingspartners.  

Radar heeft als motto: het verschil vieren en 

samenwerken is kansen vergroten. Samen werken 

we aan goed onderwijs voor elk kind bijzonder. We 

doen dit vanuit onze Bijbelse traditie: het geloof in 

een reddende God.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2019 was een jaar waarin het samen op 

veel verschillende manier naar voren kwam: in een 

onderzoek naar bestuurlijke samenwerking, in de 

uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

in de Westhoek en in vele kleine verbanden.  

2019 was het jaar waarin de Inspectie van het 

onderwijs concludeerde dat Radar de kwaliteit van 

het onderwijs goed op orde heeft. En daar zijn we 

met recht trots op.  

Ik hoop dat u na het lezen van dit jaarverslag een 

duidelijk beeld heeft van de stand van zaken 

binnen onze vereniging en de inspanningen die 

dagelijks verricht worden met het oog op bijzonder 

onderwijs voor elke leerling! 

Wilt u reageren op het jaarverslag? Stuur dan een 

mail naar info@radarscholen.nu. 

 

20 mei 2020, Zierikzee,  

Clemens Pronk, algemeen directeur 
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Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting  
 

Bij het opstellen van het jaarverslag 2019 van 

Radar, vereniging voor Protestant Christelijk 

Onderwijs Schouwen-Duiveland, is gebruik 

gemaakt van het format van de PO-Raad.  

Het voldoet aan de Regeling jaarverslaglegging 

onderwijs (RJO). De wettelijke kaders zijn verwerkt 

in het eerste gedeelte van het jaarverslag, het 

zogenaamde “bestuursverslag”.  

Hoofstuk 1 Schoolbestuur: geeft informatie over 

de organisatie.  

Hoofstuk 2 Verantwoording beleid: gaat in op de 

doelen, activiteiten en behaalde resultaten in 

2019.  

Hoofdstuk 3 Verantwoording financiële situatie: 

geeft een analyse van de financiële situatie.  

 

 

 

 

De jaarrekening die is opgesteld door Dyade 

onderwijsbedrijfsvoering B.V. en gecontroleerd 

door accountantskantoor Astrium Onderwijs-

accountants, is als bijlage toegevoegd.  

Het onderdeel risicobeheersing is in hoofdstuk 2 

verweven en de continuïteitsparagraaf in 

hoofdstuk 3.  

De Inspectie van het Onderwijs heeft in haar 

schrijven van 6 november 2019 gevraagd aan een 

5-tal maatschappelijke thema’s aandacht te 

besteden in het jaarverslag. Drie ervan hebben 

betrekking op het Primair Onderwijs: Strategisch 

personeelsbeleid (2.2), Passend onderwijs (2.1) en 

allocatie van middelen (2.3). Deze drie thema’s zijn 

elk terug te vinden in dit jaarverslag in de 

genoemde paragraaf.  
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Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk 1 Het schoolbestuur 1 Het schoolbestuur 1 Het schoolbestuur 1 Het schoolbestuur     
 

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over het 

schoolbestuur en schets de organisatie. U leest waar 

bestuur voor staat en met welke partijen de 

organisatie samenwerkt.  
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1.1.1.1.1.1.1.1. OOOOrganisatierganisatierganisatierganisatie    

Contactgegevens Contactgegevens Contactgegevens Contactgegevens     
Naam schoolbestuur:  

Radar, Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Schouwen-Duiveland 

Bestuursnummer:  

41583 

Kantoor:  

Kabbelaarsbank 2, 4301 XB te Zierikzee 

Postbus:   

Postbus 109, 4300 AC Zierikzee 

Telefoon  

0111 695304 (secretariaat) 

0111 695302 (algemeen directeur)  

Emailadressen:  

info@radarscholen.nu (kantoor Radar)  

bestuur@radarscholen.nu (toezichthoudend bestuur) 

cpronk@radarscholen.nu (algemeen directeur)  

Website 

www.radarscholen.nu  

Contactpersoon Contactpersoon Contactpersoon Contactpersoon     
Indien u vragen heeft over, of naar aanleiding van het bestuursverslag, kunt u contact opnemen met:  

M.C. (Clemens) Pronk, algemeen directeur   

cpronk@radarscholen.nu  

0111 695302 / 06 54222904  

Overzicht scholen Overzicht scholen Overzicht scholen Overzicht scholen     
De vereniging Radar is ontstaan op 30 december 2005 uit de fusie van twee Protestants Christelijke besturen 

op Schouwen-Duiveland. Radar startte met 7 locaties, waarvan 2 in Zierikzee en 5 verspreid op Schouwen. 

Per 1-8-2015 fuseerde De Schouw met Samuël tot De Morgenster. In augustus 2017 fuseerde Zonnewijzer 

met Jenaplan school Johan Louis de Jonge. Zonnewijzer werd daarmee een dislocatie van Johan Louis de 

Jonge. Per 1-8-2018 heeft ook deze dislocatie haar deuren gesloten en zodoende telt Radar 5 scholen op 

Schouwen-Duiveland.  

 

Naam school Directeur  Plaats school Brinnr. 

Radarschool De Morgenster  C. Visser-van Weijen Kerkwerve 05QD 

Radarschool Helchersee D. de Bruijne-Posdijk Scharendijke 07BZ 

Radarschool Jan Wouter van den Doel E. van der Schee  Zierikzee 07MR 

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge N. de Bruijne-den Boer Zierikzee 08WF 

Radarschool Onder de Wieken D. de Bruijne-Posdijk Burgh-Haamstede 07YS 

A030124
Placed Image



Radar, vereniging voor PC onderwijs Schouwen-Duiveland  – jaarverslag 2019 
 

 

 

4 

 

Juridische structuur Juridische structuur Juridische structuur Juridische structuur     
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging.  Radar, Vereniging voor Protestants-

Christelijk Onderwijs Schouwen-Duiveland is op 30 december 2005 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel te Middelburg onder dossiernummer 22059903. 

 

Organisatorische structuur Organisatorische structuur Organisatorische structuur Organisatorische structuur     
Het (toezichthoudend) bestuur bestuurt de vereniging en heeft het grootste deel van haar bevoegdheden 

gedelegeerd aan de algemeen directeur (AD). Dit is vastgelegd in het managementstatuut. De AD heeft de 

dagelijkse leiding over de scholen en staat boven het team van directeuren. Iedere directeur is integraal 

verantwoordelijk zijn/haar eigen schoollocatie(s). 

 

Het managementteam (MT) van Radar bestaat uit de algemeen directeur en de schooldirecteuren. De 

algemeen directeur heeft de leiding. Het MT vergadert maandelijks over de voortgang, onderwijskundige en 

beleidsontwikkelingen èn is er tijd voor intervisie. Het  MT neemt initiatief tot het opstellen en uitvoeren van 

nieuw beleid en voert eenmaal vastgesteld beleid uit. Waar nodig wordt gewijzigd of nieuw beleid ter 

goedkeuring voorgelegd aan het toezichthoudend bestuur en ter instemming bij de GMR. 

In 2019 hebben we afscheid genomen van mevr. C. te Ronde, directeur van de JW van den Doel in Zierikzee en 

tevens Kwaliteitsmedewerker. Haar functie van directeur is ingevuld door mevr. E. van der Schee. De taak van 

kwaliteitsmedewerker is ingevuld door mevr. L. Boot, tevens adjunct directeur van de JW. Van den Doel.  

 

Elke schoollocatie heeft een ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een 

vertegenwoordiging van het personeel en ouders. Deze raad heeft een wettelijke grondslag. Radar heeft een 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin nemen een ouder en een leerkracht van elke 

school zitting. De GMR heeft advies – of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in het GMR-reglement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestuur 

Algemeen directeur  

Kantoor 

Financieel- en administratief medewerker 

Directeuren met beleidszaken  

  

GMR 

De Morgenster 

MT 

Helchersee Onder de 

Wieken 

Jan Wouter 

van den Doel 

Johan Louis de 

Jonge  
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Governance Governance Governance Governance     
In de Code Goed Bestuur primair onderwijs* zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent de professionaliteit van 

de bestuurder en de toezichthouders. Radar hanteert deze code.  
 

*https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf2.  

    

FunctiescheidingFunctiescheidingFunctiescheidingFunctiescheiding        
In het managementstatuut is de taakverdeling tussen het bestuur en de AD vastgelegd. Het bestuur heeft een 

toezichthoudende rol. De meeste uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de AD. De invoering van de Code 

Goed bestuur is een groeiproces, waarbij voor het bestuur een verschuiving in de rol plaats vindt van besturen 

naar toezicht houden. 

In 2019 heeft het bestuur onder leiding van Verus opnieuw haar eigen functioneren en in relatie tot de 

algemeen directeur geëvalueerd. Daarnaast zijn vervolgstappen gemaakt in het professionaliseren van 

het Good Governance, onder andere door de ontwikkeling van het Bestuurlijk Toetsingskader (BTK) en het 

Integraal Toetsingskader (ITK). Beiden zullen begin 2020 worden vastgesteld.  

Voor de nieuwe planperiode (2019 – 2023) stelt het bestuur richtinggevende uitspraken (RGU’s) op en legt 

deze vast in een Bestuurlijk Toetsingskader (BTK). De RGU’s vormen de basis voor het strategisch beleid van 

de organisatie. Voor elke RGU zijn één of meer kaders bepaald. Aan de hand van indicatoren kan tussentijds 

en aan het eind van de planperiode worden geëvalueerd.   

Bovendien is in het toetsingskader per RGU vastgelegd hoe en met welke frequentie de AD het bestuur zal 

informeren, zodat het bestuur toezicht kan houden op de uitvoering van het beleid.  

 

BestuurBestuurBestuurBestuur    en bestuurskantooren bestuurskantooren bestuurskantooren bestuurskantoor    
Radar heeft een algemeen directeur, die de dagelijkse leiding heeft, dhr. M.C. (Clemens) Pronk.  

Het bestuurskantoor is gevestigd in Radarschool Jan Wouter van den Doel in Zierikzee. Daar heeft de algemeen 

directeur zijn vaste werkplek. Het secretariaat en administratie zijn in handen van mevr. S. Hanse.  

Op kantoor is tevens een kwaliteitsmedeweker werkzaam: mevr. L. (Leonie) Boot.  

 

Verslag Verslag Verslag Verslag Intern toezichtsorgaan Intern toezichtsorgaan Intern toezichtsorgaan Intern toezichtsorgaan     
Radar heeft een verenigingsstructuur, met een toezichthoudend bestuur. Per 31-12-2019 is de 

bestuurssamenstelling als volgt:  

 

Bestuurslid (neven)functies  

Esther de Ruijter-Walhout 

(Scharendijke), voorzitter  

Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk De Waag Brouwershaven  

Beleidsmedewerker Periscaldus  

Marlinde Eichler-de Jonge 

(Zierikzee), lid   

Directeur Hanse Staalbouw in Nieuwerkerk 

Eldert Francke (Scharendijke), lid   Zelfstandig ondernemer (Yaats)  

Paul Potman (Zierikzee), 

penningmeester 

Manager Financiën van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 

Bert Flikweert (Zonnemaire), lid  Medewerker bij Woonboulevard Poortvliet te Poortvliet    

 

De bestuursleden hebben geen conflicterende nevenfuncties in het kader van de code goed bestuur. Dit wordt 

frequent beoordeeld.  
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De bestuursleden verrichten hun taken en verantwoordelijkheden onbezoldigd. 

 

Rooster van aftreden: 

2019  Esther de Ruijter; 

2020 Bert Flikweert en Paul Potman*;  

2022 Edert Francke, Marlinde Eichler.   

* Paul Potman zal in 2020 praktisch functioneren als adviseur van het bestuur op de portefeuille financiën. Hij zal niet 

deelnemen aan de vergaderingen en heeft enkel kennis van de P&C producten.   

 

Activiteiten  

Op 14 mei 2019 werd een algemene ledenvergadering gehouden, in de Radarschool JW van den Doel te 

Zierikzee. Tijdens deze ALV werd het jaarverslag 2018 toegelicht en werd er afscheid genomen van Hans Jonker 

als bestuurslid. Daarnaast werd er informatie gegeven over het onderzoek dat gestart was naar mogelijkheden 

van samenwerking met andere christelijke schoolbesturen. In het tweede deel van de vergadering stond de 

volgende vraag rond identiteit centraal; ‘wat gunnen wij onze kinderen’. Guido de Bruin van Verus heeft met 

een beeldende vertelling over de leerlingen van Jezus een introductie hierop gegeven. De input vanuit deze 

avond werd in de loop van 2019 verwoord in een zogenaamde identiteitsnota. 

Er zijn in 2019 nieuwe bestuursleden gezocht en gevraagd, echter er zijn geen kandidaten gevonden die zich 

beschikbaar hebben gesteld. Daarom zijn er geen nieuwe bestuursleden geïnstalleerd in de algemene 

ledenvergadering van 2019.  

Het bestuur heeft in 2019 tien reguliere vergaderingen gehouden (toezichthoudend bestuur en algemeen 

directeur als uitvoerend bestuur). Tijdens deze vergaderingen werden per kwartaal de financiële en inhoudelijke 

managementrapportages besproken. Verdere belangrijke onderwerpen op de agenda waren de opzet van het 

BTK en ITK met de daarbij behorende beleidsdocumenten. De ontwikkeling van deze documenten is gestart in 

2019 maar afronding zal pas in het volgende jaar plaatsvinden. Wel is de identiteitsnota geschreven en 

vastgesteld en zijn de eisen vanuit de AVG geïmplementeerd. Tijdens de algemene bestuursvergaderingen 

heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden over de lopende processen betreffende de Regioschool Westhoek 

en het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking met andere christelijke schoolbesturen. Beide 

processen lopen in 2020 door. 

De jaarrekening en het accountantsverslag zijn door de penningmeester besproken met de accountant. Er 

waren geen bijzonderheden op financieel gebied. Vastgesteld kon worden dat de financiële administratie op 

orde is en dat er geen aanwijzingen voor fraude zijn gevonden. Verder werden de begroting 2020 en het 

bestuursformatieplan 2019-2020 goedgekeurd en vastgesteld. Voor de begroting 2020 heeft het 

toezichthoudend bestuur aan de algemeen directeur de doelstelling mee gegeven om de ambities die er zijn, 

onder andere in het ontwikkelen van kindgericht onderwijs (KGO), meetbaar te maken in de begroting. 

Maandelijks vond overleg plaats tussen de voorzitter van het bestuur, de penningmeester en de algemeen 

directeur, ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen.  

De WNT-norm is goedgekeurd op basis van de complexiteitspuntenberekening. 
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De vereniging De vereniging De vereniging De vereniging     
Een jarenlange trend van daling van het aantal leden is in 2014 omgezet in een groei. Vooral in 2015 groeide 

het aantal leden fors (83 leden). Deze stijging is verklaarbaar uit het feit dat er door veel leden actief is 

geworven. De aanleiding was de discussie over de toekomst van de Radarscholen. In 2016 was er weer sprake 

van een lichte daling, die de jaren daarna doorzette: in 2017 zegden 108 leden hun lidmaatschap op. De 

redenen daarbij waren niet altijd duidelijk. De opgegeven redenen varieerden van: geen kind meer op de 

basisschool tot voldoende vertrouwen in bestuur. Eind 2019 telde Radar 175 leden.  

 

 

    

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraadGemeenschappelijke medezeggenschapsraadGemeenschappelijke medezeggenschapsraadGemeenschappelijke medezeggenschapsraad    
 De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 Radarscholen. Van elke Radarschool neemt een 

lid uit de oudergeleding (OGMR) en een lid uit de personeelsgeleiding (PGMR) zitting. Het lid uit de 

oudergeleding is lid van de MR van één van de Radarscholen. Hetzelfde geldt voor het personeelslid. Bij een 

enkele school is de personeelsvertegenwoordiger geen MR-lid en is de zitting in de PGRM een aparte taak.  

De GMR kan beschikken over de gelden die vanuit de bekostiging Primair Onderwijs zijn vastgesteld.  

Jaarverslag 2018 - 2019 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Radarscholen 

 

Dit is het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Radar, vereniging voor 

Protestants Christelijk Onderwijs Schouwen met betrekking tot het schooljaar 2018- 2019.  

Er werd door de GMR ongeveer tweemaandelijks vergaderd, dit schooljaar elke keer op de Jan Wouter van 

den Doel school. De vergaderingen worden door de voorzitter geleid, en geopend met een tekst en/of 

gebed. 

Het belangrijkste doel van de GMR is om inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering 

van het dagelijks bestuur en de vereniging. 

 

GMR-leden en functies 

In het schooljaar 2017- 2018 was de samenstelling van de GMR als volgt: 

Radarschool Helchersee: Evelien van der Bok, Peter Vlam/Marco Capelle  

Radar Jenaplanschool JL de Jonge: Willeke Braber-Schot en Jan de Pagter 

Radarschool Jan Wouter van den Doel: Cora Reijngoud en Sytske de Looze  

Radarschool Onder de Wieken: Carine Francke en Leonie Boot 

Radarschool De Morgenster: Kees de Broekert en Marieke Flikweert/Rianne Hartman 
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De GMR-geleding per school bestaat uit een personeelslid en een ouder van de betreffende school. Een van 

beide leden maakt ook deel uit van de lokale MR, doet daar verslag van de GMR-vergaderingen en dient als 

contact tussen MR en GMR. 

 

Indien één van de leden niet aanwezig kan zijn op de vergadering, mag er een ander  MR lid als vervanging 

worden gestuurd. 

 

De functies in de GMR waren als volgt ingevuld: 

Voorzitter:  Jan de Pagter (ouder van de JL de Jonge)  

Secretaris:  Willeke Braber 

Penningmeester : Vacant 

 

Vergaderingen 

In totaal kwam de GMR in het schooljaar 2018-2019  5 keer bij  elkaar.  

 

Onderwerpen / activiteiten 

De onderwerpen die aan de orde komen, worden meestal aangeleverd door de directie of het bestuur. Naar 

de aard van het stuk wordt dan instemming of advies van de GMR gevraagd. De GMR draagt ook zelf 

onderwerpen aan bij het bestuur en probeert zoveel mogelijk mee te denken in de processen. Ook de lokale 

MR-en kunnen onderwerpen aandragen. 

De GMR boog zich dit jaar over diverse beleidszaken en -stukken. Ook nam, en neemt, een afgevaardigde 

vanuit de PGMR zitting in de sollicitatiecommissie voor de LB functies en voor de A-poule. 

 

Dit jaar kwamen volgende onderwerpen ter tafel en zijn goedgekeurd door de GMR 

TEC (Taal Educatie Centrum) A poule 

IHP / IKC 

gezondheidsbeleid Functiehuis 

Bestuur formatie plan AVG - Privacyreglement 

vakantierooster 2019-2020 begrotingen 

financiële rapportages 

personele zaken mobilisatie management Handboek kwaliteitbeleid Sluiting Zonnewijzer Vervangingsbeleid 

IKC 

Rooster van aftreden GMR 

 

Verslaglegging 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen worden na vaststelling uitgedeeld aan de 

directie en het bestuur. Indien gewenst kunnen lokale MR-raden een kopie van deze verslaglegging 

ontvangen. Dit wordt geregeld via de GMR-afgevaardigde. 

 

Samenwerking 

In schooljaar 2018-2019 hebben we een aantal keer een kort overleg gevoerd met het bestuur. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. Profiel Profiel Profiel Profiel     
 

MissieMissieMissieMissie    
We werken vanuit de overtuiging dat de Bijbel de vitale Bron is die ons richtlijnen geeft voor onderwijs en 

opvoeding. We zien het als onze opdracht om onderwijsontwikkelingen steeds vanuit die richtlijnen te 

doordenken en te beoordelen.  Dat is des te belangrijker in een wereld waarin de Bijbel niet meer als norm 

wordt gehanteerd.  

 

De missie verwoordt wat Radar uitdraagt en wat haar bestaansrecht is, wie we zijn en wat we doen.    

De missie van Radar is: Christelijk primair onderwijs vormgeven en in stand houden voor ieder kind op 

Schouwen-Duiveland.  De missie wordt kernachtig verwoord in het motto: voor elk kind bijzonder!   

Bijzonder betekent voor ons:    

Eigentijds Christelijk onderwijs, onderwijs vanuit de Bijbel – als bijzondere schat, waarin de boodschap van 

Liefde en redding te vinden is die we belangrijk vinden voor ieder mens.   

Dit wordt zichtbaar in een kwalitatief verantwoord en eigentijds aanbod van Bijbelverhalen, vieringen, 

activiteiten en liederen en het beoefenen en uitdragen van onze op de bijbel geïnspireerde waarden;  

Uniek, omdat we vanuit de Bijbelse gedachten elk kind uniek vinden en er mag zijn. We kijken naar elk 

kind bijzonder;   

Op maat, onderwijs dat de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt neemt;  

Onderscheidend, omdat wij activiteiten in onze onderwijsprogrammering opnemen waarin onze 

Christelijke waarden tot uiting komen;  

Vernieuwend; professionals die dagelijks op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om beter onderwijs 

mogelijk te maken;  

Betrokken, ouders zijn betrokken bij de scholen, zijn onze partners in de ontwikkeling van het kind.  

  

De Radarscholen staan open voor alle leerlingen – zolang zij de levensbeschouwelijke visie van de Radarscholen 

respecteren, meeleven en met evenzoveel respect deelnemen aan het hele onderwijsproces op de 

Radarscholen.   

  

KernwaardenKernwaardenKernwaardenKernwaarden            
Betere wereld; Wij willen leerlingen nu en in de toekomst een bijdrage laten leveren aan een betere wereld, 

dichtbij en ver weg. We denken groot en beginnen klein.  Vanuit de Bijbel willen we de kinderen zorg 

bijbrengen voor wie kwetsbaar is en verantwoordelijkheid geven voor elkaar en de schepping.  

Samen/ verbinden; Wij willen samenwerken met anderen en ons verbinden met de omgeving waarin de 

scholen staan.   

Zorgzaam; Wij willen goed zorgen voor elke medewerker en elke leerling en leren onze leerlingen zorgzaam 

voor anderen te zijn.   

Uniek; Elk kind is uniek en wordt gewaardeerd om wie het is. Uniek in de ogen van de Schepper, uniek in 

ontwikkeling, uniek in karakter, talenten en mogelijkheden.  

Veiligheid; Wij bieden – en zorgen met elkaar voor een veilig leer- en leefklimaat voor iedereen.   

Uitdagen; We dagen elke leerling en elke medewerker uit om zijn/haar talenten te ontwikkelen.  
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VisieVisieVisieVisie            
Elk kind is uniek, met zijn eigen talenten, kennis, vaardigheden en kansen. Die kansen zijn het uitgangspunt in 

ons onderwijs. Dat betekent dat ons onderwijs ten dienste staat van een optimale ontwikkeling van elk kind. 

Dit betekent dat we voor elk kind een passend aanbod hebben en zorgdragen voor een ononderbroken 

ontwikkeling. We houden daarmee zoveel mogelijk rekening met de behoeften, de interesses en leerstijl van 

het kind. Wij noemen dit Kindgericht Onderwijs.  Hierin maken wij gebruik van vormen van gepersonaliseerd 

leren en zetten ICT slim in.  De leerlingen ontwikkelen vaardigheden die horen bij de 21e eeuw.  

  

Het kind wordt door ons vooral zelf betrokken op het eigen leerproces. Er is sprake van vormen van 

samenwerkend & coöperatief en onderzoekend leren waarin wij meta-cognitieve vaardigheden stimuleren. De 

leerkracht is de mentor en coach en zorgt voor een wisselwerking in de regie op het leerproces tussen het kind 

en de leerkracht zelf.   

  

Kindgericht onderwijs (KGO) gaat ervan uit dat:  

� Onze focus meer ligt op de persoonsvorming van het kind. Leerstof is het voertuig voor de 

ontwikkeling. We zijn gericht op het mens-zijn in deze maatschappij. De maatschappelijk opdracht 

en belang verliezen we met het gepersonaliseerd leren niet uit het oog, maar vinden we juist van 

belang!;   

� Sociaal-emotioneel welbevinden een belangrijke voorwaarde is om tot leren en ontplooiing te 

komen;   

� Onze pedagogische aanpak meerkeuzegericht is. Er is sprake van een mate van zelfsturing en 

verantwoordelijkheid. Interesse en motivatie van leerlingen zijn een belangrijk uitgangspunt. We 

zijn gericht op kwaliteiten en talenten;   

� Ieder – leider, leerkracht, leerling – eigenaar is van de eigen ontwikkeling.   

� Onze didactische aanpak open en interactief is;  

� Er aandacht is voor proces en metacognitie, feedback en instructie op het proces;  

� Onze leerstof maatwerk is;   

� We werken vanuit (eigen) leerlijnen;  

� Leren spannend is! Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, veranderen van 

gedrag, hanteren van oplossingsmethoden, het leren ontwikkelen en het toepassen van denk- en 

leerstrategieën;   

� Je leren vooral samendoet. Het samenwerkend leren is belangrijk. Coöperatieve werkvormen zijn 

een middel om de samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen;  

� Ouderbetrokkenheid erg belangrijk voor ons is, als partner in de ontwikkeling van het kind;  

� Onze organisatievorm groeit naar flexibel-leerling-gestuurd. Onze organisatie is zo ingericht dat 

vormen van gepersonaliseerd onderwijs mogelijk zijn;   

� We formatieve, procesgerichte toetsing gebruiken en rapporteren d.m.v. leerling portfolio’s. De 

toets is er voor het kind en zijn ontwikkeling.   

 

Kernactiviteiten Kernactiviteiten Kernactiviteiten Kernactiviteiten     
Het doel van Radar staat in de statuten (art. 4) als volgt beschreven: Radar stelt zich ten doel werkzaam te zijn 

tot oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants-Christelijk onderwijs te Schouwen-Duiveland. 

Zij beoogt niet het maken van winst. Zij tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles 

wat tot de belangen van het Christelijke onderwijs behoort, door het houden van vergaderingen en voorts 

door alle andere wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.  
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Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan     
In 2018 is de onderwijskundige visie – als onderdeel van het strategisch beleidsplan – herzien in een 

zogenaamd Koersplan. In 2020 zal koersplan als basis dienen voor het strategisch beleidsplan, dat in zijn geheel 

wordt herzien. 

De speerpunten uit dit Koersplan zijn:  

� Kindgericht onderwijs;  

� Integrale kindcentrum (plus); 

� Een professionele leergemeenschap.  

Het koersplan en het geldende strategisch beleidsplan is te vinden op: www.radarscholen.nu  

Toegankelijkheid & toelating Toegankelijkheid & toelating Toegankelijkheid & toelating Toegankelijkheid & toelating     

Radar heeft een open toelatingsbeleid, d.w.z. dat alle kinderen welkom zijn. We vragen van hen (hun 

ouders) respect (of onderschrijving) van onze grondslag.  
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1.3 Dialoog 1.3 Dialoog 1.3 Dialoog 1.3 Dialoog     
 

Verbonden partijen Verbonden partijen Verbonden partijen Verbonden partijen     
Met de onderstaande partijen is regelmatig contact.  

Organisatie of groep  Vorm van dialoog of samenwerking (en ontwikkeling) 

Ouders Ouders als partners in de ontwikkeling van het kind, ieder vanuit zijn eigen 

verantwoordelijkheid en professionaliteit. 

Gemeente  De LEA (Lokaal Educatieve Agenda) houdt zich bezig met lokale 

onderwijsvraagstukken. In 2019 is een convenant ondertekend, waarin de 

gezamenlijke partners hebben afgesproken te werken aan de ontwikkeling van 

o.a. Integrale Kindcentra. 

De gemeente is ook partner bij het opstellen en de uitvoering van het IHP.  

We hebben een partnerschap in het uitvoeringsprogramma Vitaal Schouwen 

Duiveland (begin 2020 vastgesteld).  

 

Kibeo Radar werkt samen met Kibeo als het gaat om de leerlingen in de voor- en 

naschoolse opvang en de peutergroep. In december 2018 is een 

intentieverklaring ondertekend, waarin Radar en Kibeo uitspreken dat ze 

gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van de Radarscholen (en de opvang) 

naar (integrale) Kindcentra.  

Voortgezet onderwijs  Radar werkt samen met verschillende VO scholen in o.a. Zierikzee, Goes, 

Middelburg en Middelharnis. Daarbij gaat het om de zorg rond een zgn. ‘warme 

overdracht’, een ononderbroken ontwikkeling en het adviseren van het VO hierin.  

Jeugdzorg  Met verschillende jeugdzorginstanties is contact in de begeleiding van leerlingen.  

Pabo  De HZ in Vlissingen, de CHE in Ede en de Driestar in Gouda zijn partners in het 

opleiden en begeleiden van toekomstige leerkrachten.  

Met de HZ en de CHE is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  

 

SamenwerkinSamenwerkinSamenwerkinSamenwerkinggggssssverbanden verbanden verbanden verbanden     
Radar maakt van de onderstaande samenwerkingsverbanden deel uit.  

Samenwerkingsverband   Omschrijving van de dialoog of samenwerking en de ontwikkeling daarin  

Kind op 1 Kind-op-1 is het samenwerkingsverband waar de bijzondere zorg aan leerlingen 

wordt geregeld. Per 1-1-2018 is Kind-op-1 ontstaan uit een fusie van O3 

(Oosterschelde regio) met Kind-op-1 (Walcheren). 
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Taal expertise centrum  Samen met Obase onderhouden we het TEC (taal expertise centrum), wat vooral 

zichtbaar is in de ‘schakelklas’ waar leerlingen die de Nederlandse taal nog niet 

machtig zijn, deze in korte tijd krijgen aangeleerd. Per augustus 2018 is het TEC 

overgegaan in een ambulante vorm. Leerlingen (en betrokken leerkrachten) 

worden begeleid op de eigen stamschool. Het TEC valt sinds 2018 onder de LEA, 

waardoor alle partners gezamenlijk verantwoordelijk zijn.  

CPOZ  

Coöperatie Primair 

Onderwijs Zeeland 

TCOZ  

Transfercentrum 

Onderwijs Zeeland 

Radar neemt deel aan het boven bestuurlijk overleg CPOZ. Daarin werken (bijna) 

alle onderwijsbesturen van Zeeland samen. Bijvoorbeeld in TCOZ (de 

vervangingspool). In 2019 heeft het CPOZ haar ambitie opnieuw vastgelegd. De 

kernpunten zijn: onderwijskwaliteit, voldoende goed opgeleide en competente 

vakmensen, innovatieve scholen en goed bestuur. In 2019 lag de focus op het 

aantrekkelijk maken van het beroep van leerkracht, in de bestrijding van het 

leerkrachttekort.  

Netwerken  Radar neemt deel aan verschillende netwerken op Zeeuws niveau waaronder: 

Personeel en Organisatie, Kwaliteit, Boeiend onderwijs en Scholen voor de 

toekomst. Hierin staat het delen van kennis, het ophalen van kennis en 

intervisie centraal.  

 

Voor meer informatie voer samenwerkingsverbanden: ga naar www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl. 

Klachtenbehandeling Klachtenbehandeling Klachtenbehandeling Klachtenbehandeling     
In 2019 is er door ouders of andere betrokkenen geen contact opgenomen met de vertrouwenspersoon. Er 

zijn geen officiële klachten ontvangen.  

Voor de wijze waarop Radar met klachten omgaat verwijzen we naar de klachtenregeling op de website: 

www.radarscholen.nu  
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Hoofstuk 2 Verantwoording beleid Hoofstuk 2 Verantwoording beleid Hoofstuk 2 Verantwoording beleid Hoofstuk 2 Verantwoording beleid     
 

In dit hoofdstuk verantwoorden we het gevoerde beleid 

op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs en 

kwaliteit, Personeel en professionalisering, Huisvesting 

en facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van dit 

hoofdstuk wordt gevormd door de verantwoording van 

de gestelde doelen, het behaalde resultaat en mogelijke 

vervolgstappen. De laatste paragraaf gaat in op de 

risico’s en risicobeheersing.  
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2.1 Onderwijs & kwaliteit 2.1 Onderwijs & kwaliteit 2.1 Onderwijs & kwaliteit 2.1 Onderwijs & kwaliteit     

    

IdentiteitIdentiteitIdentiteitIdentiteit        
In 2019 is een nieuw identiteitsdocument vastgesteld waarin Radar beschrijft wat haar bestaansrecht is, waar 

zij voor staat en hoe dat in de praktijk zichtbaar is. Hoewel Radar haar levensbeschouwelijke identiteit stevig 

heeft staan en op allerlei plaatsen heeft beschreven, was er nog niet één helder samenvattend identiteits-

document. Dat ligt er nu en is in de organisatie gepresenteerd. Zowel aan de leden, als aan alle medewerkers. 

De scholen vertalen dit document naar hun eigen situatie. Het document nodigt vooral uit tot het gesprek 

met elkaar. De eerste initiatieven zijn al zichtbaar.  

Radarbreed zijn er verschillende activiteiten, waarin de identiteit wordt gevierd. Denk aan de startdienst 

(september 2019) en b.v. activiteiten in Kerk&school.  

Onderwijskwaliteit Onderwijskwaliteit Onderwijskwaliteit Onderwijskwaliteit     
Onderwijskwaliteit is een lastig te duiden begrip. Het kan omschreven worden als de kwaliteit van het onderwijs 

dat op een school gegeven wordt. Dat omvat enerzijds het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar 

anderzijds het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. Het eerste is in cijfers uit 

te drukken, het tweede niet. Radar heeft in haar missie en visie vastgelegd wat zij onder goed onderwijs verstaat 

en welk doel zij voor ogen heeft. Het optimaal nastreven van dit doel is ‘kwaliteit’ te noemen. De Radarscholen 

bewaken hun onderwijskwaliteit en proberen deze continue te verbeteren. Dit is uitgedrukt in haar 

kwaliteitsbeleid, wat is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.  

De Inspectie van het onderwijs heeft als kerntaak om de onderwijskwaliteit te controleren. Zij heeft vastgelegd 

waar de ‘kwaliteit’ minimaal aan moet voldoen en Radar voldoet aan deze wettelijke basiskwaliteit, met al haar 

scholen. Maar onze lat ligt hoger. We hebben onze eigen ambitie en hebben zelf de regie op onze kwaliteit. 

Daarvoor zijn heldere afspraken vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Wij vinden het van belang om goed 

zicht te hebben op onze kwaliteit, we gaan in gesprek over wat we zien en werken samen in een continue 

proces aan verbetering.  

 

KKKKwaliteitszorgwaliteitszorgwaliteitszorgwaliteitszorg    
Ook kwaliteitszorg laten we uitgaan van onze kernwaarden. Deze kernwaarden geven aan hoe wij binnen en 

buiten de Radarscholen met elkaar om willen gaan. Binnen Radar werken mensen die verbinden, verschillen 

vieren en kansen vergroten.   

Kwaliteitszorg sluit aan bij die verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar voortdurend vergroten van de 

eigen professionaliteit en het verbeteren van de kenmerken van de schoolontwikkeling in de school en de 

organisatie in het algemeen. Kwaliteitszorg bevestigt en stimuleert hiermee de eigen verantwoordelijkheid 

van de medewerkers, hun eigenwaarde en autonomie (eigenaarschap). Deze autonomie vraagt echter wel om 

verantwoording en legitimatie voor het geven van goed onderwijs en de inrichting van de organisatie. We 

willen zorgen voor kwaliteit vanuit een positieve invalshoek: “Alles wat je aandacht geeft groeit”. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de opstart van zelfevaluatie en waarderende audits.  

Kwaliteitszorg maakt integraal deel uit van ons onderwijs en is gericht op continue verbetering van het 

primaire proces: op de ontwikkeling van het leren door leerlingen; hoe leren we hen het steeds beter te 

doen op school en hoe creëren we hier de condities voor.  

A030124
Placed Image



Radar, vereniging voor PC onderwijs Schouwen-Duiveland  – jaarverslag 2019 
 

 

 

16 

 

In de tweede plaats zijn verbeteracties gericht op het secundaire proces: de ontwikkeling van de 

schoolorganisatie; hoe en in welke richting ontwikkelt de organisatie zich, hoe richten wij de organisatie in 

om het steeds beter te doen en hoe creëren wij hier de condities voor.  

In de derde plaats gaat het om de wetenschap dat interne en externe factoren van invloed zijn op de 

ontwikkeling van de schoolorganisatie en dat wij een kwaliteitssysteem nodig hebben om de kwaliteit van 

het onderwijs te bewaken, te borgen en te verbeteren.    

Integrale kwaliteitszorg vindt plaats op school- en op Radarniveau. Alle ondersteunende processen zoals 

personeelsbeleid, het strategisch beleid en de inzet van de middelen worden bovenschools aangestuurd in 

een continue verbeterproces, met als doel zo optimaal mogelijk in dienst te staan van het primaire proces, 

het geven van goed onderwijs.  

In ons kwaliteitshandboek zijn de belangrijkste activiteiten rondom kwaliteitszorg beschreven; wat, wanneer 

en waarom doen we iets en op welke wijze. Het kwaliteitssysteem is gericht op het continu verbeteren van de 

organisatie. De organisatie wordt zo ingericht dat we de missie van de organisatie waar kunnen maken en de 

gestelde (verbeter)doelen ook werkelijk efficiënt en doelmatig kunnen realiseren. De visie is het uitgangspunt 

en hoe dit zich uit in standaarden, indicatoren en concretiseringen.  

In ons kwaliteitssysteem zijn instrumenten voor zelfevaluatie opgenomen. Het kwaliteitssysteem is een 

krachtig middel en instrument voor het bestuur om het kwaliteitsbeleid op bestuursniveau daadwerkelijk te 

bewaken. Bij het werken met een kwaliteitssysteem gaan de ontwikkeling van de professional en de 

schoolontwikkeling naar een hogere kwaliteit hand in hand. Door deze activiteiten regelmatig op zijn werking 

door te lichten (auditen) kun je verbeterpunten opsporen en gericht werken aan continue 

kwaliteitsverbetering. Het beheer en de aansturing van de inhoud van het kwaliteitshandboek is een taak van 

de kwaliteitscoördinator in nauw overleg met de algemeen directeur. Radar wil zicht hebben en houden op 

kwaliteit. Een integrale benadering gecombineerd met een empathisch vermogen voor complexiteit, 

oprechte betrokkenheid en een systematische sturing vinden wij noodzakelijk om de kwaliteit op onze 

scholen goed te bewaken. Met behulp van zgn. ‘kwaliteitskaarten’ worden activiteiten geïnventariseerd en 

beschreven en wordt met processtappen en procedures aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is en op 

welke manier borging plaatsvindt.  

De basis van kwaliteitszorg vormt de wijze waarop de Plan-Do-Check-Act cyclus, kortweg de ‘PDCA cyclus’, 

wordt ingezet. Een managementtool, dat ook Radar inzet, is het INK-model. Dit managementmodel gaat er 

namelijk van uit dat de organisatie bij het werken aan kwaliteitsverbetering telkens op elk van de 

organisatieonderdelen de vier stappen van de PDCA-cyclus doorloopt. Door de cyclus steeds te herhalen 

wordt er binnen de organisatie aan continue kwaliteitsverbetering gewerkt 

Een volledige beschrijving van onze kwaliteitszorg is te vinden in ons kwaliteitshandboek.  

Doelen en resultaten Doelen en resultaten Doelen en resultaten Doelen en resultaten     

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste doelen die we onszelf gesteld hebben ten aanzien van de 

onderwijskwaliteit en een samenvatting in hoeverre we deze doelen bereikt hebben. 

In 2018 en volgende jaren hebben we onszelf het hoofddoel gesteld Kindgericht onderwijs (KGO) te 

realiseren, zoals beschreven in de visie (hoofdstuk 1). Het Kindgericht Onderwijs is vertaald in de 

schoolplannen van de Radarscholen en als acties opgenomen in de jaarplannen.  
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Er is in de scholen een keuze gemaakt en een implementatietraject gestart in het ‘anders organiseren’. De 

organisatie wordt zo opgezet dat het mogelijk is om het KGO te realiseren. De Radarschool JW van den Doel 

is in 2019 gestart met unitonderwijs: een clustering van jaar- (leeftijds-) groepen wordt aangestuurd door een 

team van leerkrachten en ondersteuners. De Jenaplanschool JL de Jonge heeft – passend bij hun 

onderwijsconcept – gekozen voor samenwerkende parallelgroepen. De Morgenster heeft in de middag het 

unitonderwijs uitgewerkt. In alle scholen zijn vormen van groepsdoorbrekend en samenwerkend leren 

aanwezig.  

Een leerteam (opgestart in 2019) doet onderzoek naar formatief assessment. Hierbij gaat het om de vraag 

hoe we de leerling volgen (incluis toetsing) en coachen. Bij formatieve assessment vergelijk je een leerling 

met zichzelf en staat dit de ontwikkeling van de leerling centraal. Daarnaast zijn er initiatieven in het werken 

vanuit leerlijnen.  

De taalspecialist heeft gewerkt aan de implementatie van het dyslexiebeleid, m.n. in de begeleiding van die 

leerlingen de behandeling hebben afgerond. Zij heeft in het kader van haar studie daarvoor een handreiking 

geschreven.  

In 2019 is een cultuurcoördinator aangesteld (deels op basis van te ontvangen subsidie). Zij heeft een 

nulmeting verricht waar de scholen staan met het cultuuronderwijs, heeft gezorgd voor praktische 

ondersteuning in het organiseren van cultuuractiviteiten en is op drie scholen gestart met het verbeteren van 

het cultuuronderwijs, daar waar mogelijk m.b.v. de cultuurloper en bijbehorende subsidie.  

In 2017 is de ontwikkeling van de Radarscholen naar IKC’s ingezet. Ook in 2019 zijn hier verdere stappen 

ingezet, m.n. in de samenwerking met Kibeo. De wijze van samenwerking is vastgelegd en de eerste scholen 

noemen zich Kindcentrum. Daarbij is zichtbaar dat de medewerkers van de school en de opvang als (meer) 

één team samenwerken.  

De Morgenster is als laatste school een onderzoekstraject gestart naar een nieuw schooltijdenmodel. Het 

streven is dat per schooljaar 2019-2020 alle scholen volgens het vijfgelijke dagen model werken. De 

Helchersee heeft dit in het schooljaar 2018-2019 ingevoerd. Dit is naar tevredenheid verlopen.  

Radar heeft op allerlei manieren gewerkt aan de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie, 

waarbij sprake is van leren van en met elkaar. Er zijn leerteams die zorgen voor onderzoek en implementatie 

van nieuw beleid (formatief assessment, hoogbegaafdheid). Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van 

meer expertise in de organisatie en wordt daarin samenwerking gezocht met de andere partners op het 

eiland, in de ontwikkeling van een expertisecentrum.  

In de organisatie is merkbaar dat er volgens de AVG wordt gewerkt: elk personeelslid is op de hoogte en 

werkt volgens de afspraken van het AVG beleid. In 2020 zal dit verder worden geïmplementeerd. De FG-er is 

actief in de organisatie in het mee ontwikkelen van het AVG beleid en zal vanaf begin 2020 starten met zijn 

werkzaamheden als FG-er en een eerste audit uitvoeren. Indien er sprake is van incidenten en/of datalekken, 

wordt volgens de juiste procedure gehandeld. Elk incident of datalek wordt opgenomen in het 

incidentenregister (te vinden in de SharePoint van Radarscholen). In 2019 is één incident opgenomen. Er was 

geen sprake van een datalek die gemeld moest worden.  

Op Radarschool Onder de Wieken is een audit uitgevoerd. De aanbevelingen worden verwerkt in het 

jaarplan. De audit die gepland stond voor De Morgenster is uitgesteld tot 2020.  
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OOOOntwikkelingen ntwikkelingen ntwikkelingen ntwikkelingen     
In augustus vertrok de kwaliteitsmedewerker naar een collegabestuur. Haar taak werd overgenomen door 

Leonie Boot. Het project Rook van de PO-raad heeft bijgedragen aan een snelle inwerking en een 

implementatie van het kwaliteitsbeleid op de scholen. Daarnaast volgt de nieuwe kwaliteitsmedewerker de 

nodige opleidingen (tot auditor en kwaliteitsmedewerker).  

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten  
Voor een beschrijving van de onderwijsresultaten verwijzen we naar: www.scholenopdekaart.nl. Hieronder 

zijn de resultaten op de eindtoets en de schooladviezen opgenomen.  

Eindtoets 

Sinds 2016 nemen we de IEP-toets af op alle scholen. De uitslagen van de eindtoetsen in de afgelopen 3 

jaren waren als volgt:  

 

School  2016  2017  2018  2019 

Radarschool De Morgenster  90 88 89 83 

Radarschool Helchersee 84 76 76 82 

Radarschool Jan Wouter van den Doel  81 77 84 80 

Radarschool Onder de Wieken 79 82 86 86 

Radarschool Johan Louis de Jonge 81 78 75 79 

 

Blauw: boven de bovengrens van de onderwijsinspectie 

Groen: op of boven de norm (ondergrens) 

Oranje: onder de ondergrens  

 

 
Bron: Ultimview (Parnassys). Opgehaald 25-2-2020 
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In 2019 scoorden alle scholen boven de ondergrens. Radarschool JL de Jonge zit wel opnieuw dicht bij de 

ondergrens. Daar is op de school aandacht voor. Bij alle scholen is sprake van een kleine groep. In kleine 

groepen is het gemiddelde sterk beïnvloedbaar door de score van één of twee leerlingen en daardoor minder 

zuiver.  

 

 
Bron: Ultimview (Parnassys). Opgehaald 25-2-2020 

Internationalisering Internationalisering Internationalisering Internationalisering     

De kinderen van nu groeien op in een wereld die niet stopt bij onze landsgrens. Wij hebben de belangrijke 

taak hun leerlingen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. De leerlingen 

van nu worden (en zijn) immers wereldburgers. Burgerschap is door het hele onderwijs van de Radarscholen 

heen verweven.  

Inspectie Inspectie Inspectie Inspectie     
In 2019 heeft de inspectie haar 4-jaarlijkse bezoek uitgevoerd. In het definitieve rapport vat de inspecteur zijn 

bevindingen als volgt samen:  

Samenvatting 

Wat gaat goed? Radarscholen zijn bij het bestuur goed in beeld, waardoor er op kwaliteit kan worden gestuurd. 

Dit gebeurt in goede samenspraak tussen bestuur en scholen. Vanuit het bestuur is een goed stelsel van 

kwaliteitszorg opgezet, dat op de scholen is (of voor sommige binnenkort, zal worden) ingevoerd. Bestuur en 

scholen hebben een uitgesproken sterke kwaliteitscultuur: men is er in alle geledingen op uit om de 

onderwijskwaliteiten waar mogelijk te vergroten.  

Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het 

bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming 

met de wettelijke eisen.  

Wat moet beter? Bij een onderzoek naar de registratie en melding van aan- en afwezigheid op één van de 

Radarscholen, zijn tekortkomingen aan het licht gekomen.  
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Reactie bestuur: In 2019 is het beleid aangepast en per 1-1-2020 wordt dit uitgevoerd. Dit beleid zal samen 

met de onderwijspartners van gemeente Schouwen-Duiveland geëffectueerd worden. De inspectie heeft nog 

geen hernieuwde controle uitgevoerd.  

Wat kan beter? Over het algemeen zouden de leraren beter kunnen letten op het steeds terugkoppelen met 

leerlingen (directe feedback), vooral bij de instructies. Verder zouden de lessen baat hebben bij wat meer 

variatie (afwisseling van werkvormen).  

Wij geven het bestuur in overweging om een aantal onderdelen in de continuïteitsparagraaf te verbeteren. En om 

aandacht te besteden aan de verantwoording van doelmatige besteding van rijksmiddelen en middelen voor 

Passend onderwijs. 

Vervolg Behalve de herstelopdracht inzake de registratie en melding van aan- en afwezigheid, heeft ons 

onderzoek geen vervolgactiviteiten opgeleverd. Wij verwachten over ongeveer vier jaar opnieuw een 

soortgelijk onderzoek uit te voeren, tenzij signalen daar eerder aanleiding voor geven. 

Toelichting algemeen en per school 

De Inspectie van het Onderwijs is in het algemeen van oordeel dat de sturing op kwaliteit op orde en is er 

sprake van deugdelijk financieel beheer. Het bestuur zorgt, in goede samenwerking met de directeuren, voor 

onderwijs van voldoende kwaliteit, stuurt waar nodig op verbeteringen en zorgt voor een deugdelijk financieel 

beheer. Het centrale motto van Radar: 'Het kind centraal' wordt waargemaakt. Zowel op bestuursniveau als op 

de scholen zijn alle kinderen per groep en individueel prima in beeld en betrekken de scholen hun leerlingen 

nauw bij hun leerproces. De organisatie is hierin nog lerend; er zijn in dit opzicht nog verschillen tussen scholen 

en tussen leraren. De ambitie om kinderen verder te betrekken bij hun leren is er echter in alle geledingen. De 

Radar-ambitie krijgt ook vorm door de geleidelijke ombouw van iedere school tot Integraal Kindcentrum. Het 

bestuur verwacht dat de nieuwbouw van de scholen hier een belangrijke impuls aan zal leveren. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg: G 

KA2 Kwaliteitscultuur: G  

KA3 Verantwoording en dialoog: V  

Financieel beheer 

FB1 Continuïteit: V 

FB2 Doelmatigheid: geen oordeel  

FB3 Rechtmatigheid: V  

Radarschool De Morgenster  

Onderwijsproces: 

OP2: Zicht op ontwikkeling: G  

OP3: Didactisch handelen: V  

Schoolklimaat:  

SK1: Veiligheid: V 

SK2: Pedagogisch klimaat: G  
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Kwaliteitszorg en ambitie: V  

Radarschool JL De Jonge  

Onderwijsproces  

OP2: Zicht op ontwikkeling: V 

OP3: Didactisch handelen: V  

OP4: Extra ondersteuning: V 

Schoolklimaat:  

SK1: Veiligheid: V 

SK2: Pedagogisch klimaat: V  

Kwaliteitszorg en ambitie: G  

Visitatie Visitatie Visitatie Visitatie     
In 2019 heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Wel zijn vanuit het CPOZ initiatieven ontplooid om 

de bestuurlijke visitatie in Zeeland vorm te geven. Deze zullen naar verwachting vanaf najaar 2020 plaatsvinden.  

Passend onderwijs Passend onderwijs Passend onderwijs Passend onderwijs     
Radar maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kind op 1. Daar waar extra passende zorg nodig is voor 

een leerling, die met het reguliere aanbod niet bereikt kan worden, wordt een beroep gedaan op 

ondersteuning van Kind op 1. Ondersteuning wordt geregeld via de zogenaamde arrangementen. De 

hulpvraag wordt daarin geformuleerd en onderbouwd. Een toegekend arrangement bevat doorgaans naast 

ambulante hulp van één van de experts van Kind op 1 een geldbedrag waarmee ondersteuning door een 

onderwijsassistent (OA) betaald kan worden. Deze vorm van deze ondersteuning door een OA is specifiek 

beschreven in het arrangement. De directie ziet er op toe dat deze zorg volgens afspraak wordt uitgevoerd. 

Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere lopende arrangementen of zorgtrajecten in de groep. 

Daarmee is de zorg aan de leerling optimaal gewaarborgd.  

In de uitvoering wordt gezocht naar de meest optimale vorm en zo pragmatisch mogelijke invulling. Dit kan 

bijvoorbeeld door de uitvoering van meerdere arrangementen in handen te leggen van een onderwijsassistent 

die een vaste benoeming heeft in de school en dus meer dan alleen voor de uitvoeringsuren van het 

arrangement aanwezig is. Ook dit zorgt weer voor een meerwaarde naar de leerling en de groep in het 

algemeen.  

In 2019 is in het samenwerkingsverband na een stevige discussie in het bestuur besloten om de toekenning 

van de arrangementen (uren onderwijsassistent) bij de besturen zelf te leggen. Het budget werd zwaar 

overschreden en was niet meer beheersbaar. Door het toekennen van een vaste voet per leerling zijn de 

uitgaven voor uren onderwijsassistent weer in balans gekomen en beheersbaar. Voor de besturen is dit een 

voordeel en nadeel. Het voordeel is dat het bestuur veel sneller kan toekennen en de ondersteuning snel daar 

komt waar het nodig is. Een nadeel is dat het bedrag wat ontvangen wordt gelimiteerd is. Indien er meer zorg 

nodig is dan wat aan gelden ontvangen wordt zal het bestuur ruimte in zijn eigen begroting moeten zoeken. 

Met andere woorden geld staat boven de zorgvraag. Zolang er vanuit het rijk niet meer geld komt, zijn we er 

van overtuigd dat deze maatregel helaas noodzakelijk is.  
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2.2 Personeel & 2.2 Personeel & 2.2 Personeel & 2.2 Personeel & professionalisering professionalisering professionalisering professionalisering     
 

Doelen en resultaten Doelen en resultaten Doelen en resultaten Doelen en resultaten     
Als algemeen doel stellen we: De scholen vormen een lerende organisatie, waarin professionals met elkaar 

verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Medewerkers zijn het meest gemotiveerd, energiek 

en effectief wanneer vooruitgang kunnen boeken in hun dagelijks werk en bovendien worden uitgedaagd 

obstakels te overwinnen.  Net zoals wij geloven in het bijzondere van elk kind, geloven wij ook in het bijzondere 

van elke medewerker. Als organisatie en collega’s willen wij rekening houden met ieders kwaliteiten, talenten, 

kennis, ervaring en expertise. We willen elke collega een werkomgeving, taakinhoud en uitdaging bieden die 

aansluit bij hun persoonlijke behoeften, drijfveren en wensen. Dit in wisselwerking en dialoog met de 

medewerker, die zelf regie houdt over de eigen ontwikkeling. 

Een belangrijk doel is dat de leerkracht de competenties ontwikkeld om KGO te geven. In teams van de 

verschillende scholen wordt - passend aan de ontwikkeling van de school - gewerkt aan de competentie-

ontwikkeling. Daarnaast is het stratersbeleid geüpdatet (dit wordt in voorjaar 2020 afgerond).  

De schoolopleider heeft haar beschikbare uren volop ingezet in de begeleiding en coaching van aanwezige 

studenten, de startende leerkrachten (tot het derde jaar) en begeleidingstrajecten op maat. Daar waar nodig 

zijn ook externe coaches ingezet om persoonlijke doelen in de competentieontwikkeling te halen.  

Radar streeft naar een ziekteverzuim onder de 4%. In 2019 is dit doel gehaald (ziekteverzuim onder de 4%) en 

lag de verzuimfrequentie onder de 1%. Wel was er verschil per school wat voornamelijk lag aan een enkel 

langdurig ziekteverzuim. 

De subsidie Duurzame Inzetbaarheid is voornamelijk ingezet in de ontwikkeling van professioneel 

samenwerkende teams. Radarschool JL de Jonge volgt daarvoor het traject van “Stichting Leerkracht”. Beide 

trajecten lopen door in 2020.  

Radar streeft naar meer expertise en excellentie in de organisatie. Het doel is op 20% in 2023 gesteld. Dit doel 

is nog niet gehaald, maar wel zijn opnieuw een aantal medewerkers gestart met de ontwikkeling van expertise 

door een opleiding te starten.  

Radar kent een integraal personeelsbeleid, wat ten dienste staat van de ontwikkeling van Kindgericht 

Onderwijs. De onderdelen vanuit dit beleid die in 2019 zijn opgepakt zijn: het professionaliseringsbeleid (wordt 

voorjaar 2020 afgerond) en het veiligheidsbeleid. Deze laatste is eind 2019 vastgesteld. In 2020 zal het 

doelgroepenbeleid, het beloningsbeleid en de functiemix worden aangepast.  

Om te zorgen voor voldoende gekwalificeerde leerkrachten is gekozen om te gaan samenwerken met de CHE. 

Daardoor is het mogelijk om in 2020 te starten met opleiden van toekomstige leerkrachten in de eigen regio 

en scholen. Daarnaast is Radar ook partner bij de opleidingsschool Zuid-West in wording. Beide opleidingen 

starten in september 2020.  

Uitkeringen na ontslag Uitkeringen na ontslag Uitkeringen na ontslag Uitkeringen na ontslag en WMTen WMTen WMTen WMT    
De wet normering topinkomens (WNT) wordt door Radar nageleefd. Voor uitkeringen en eventuele 

ontslagvergoedingen handelt Radar conform de cao. De maximaal toegekende transitie-uitkering wordt 

hiermee niet overschreden. 
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Er is geen sprake van ontslag, anders dan ontslag op eigen verzoek (wegens nieuwe dienstbetrekking).   

In 2019 zijn geen kosten gemaakt voor uitkeringen na ontslag.  

Aanpak werkdruk Aanpak werkdruk Aanpak werkdruk Aanpak werkdruk     
Om te komen tot een verantwoorde besteding van de werkdrukmiddelen is de in de CAO afgesproken 

procedure gevolgd. De onderlinge teams zijn in gesprek gegaan over hoe ze de werkdrukmiddelen het meest 

effectief kunnen inzetten. Daarbij is breed gesproken over de ervaren werkdruk en op welke wijze deze verlicht 

kan worden. Deze gesprekken hebben per school geleid tot een bestedingsplan, waarmee de PMR afdelingen 

hebben ingestemd. In onderstaand overzicht staat per school aangegeven welk bedrag is ontvangen over 2019. 

Tevens staat aangegeven voor welke besteding gekozen is. De volledige bedragen zijn omgerekend naar een 

bijpassende werktijdsfactor, op basis van de genoemde schaal. Op deze manier komt het gehele bedrag zo 

effectief mogelijk ten goede aan het gekozen doel.  

Naast bovenstaande inzet wordt in teams ook over werkdruk en aanpak daarvan gesproken. Tevens is een 

subsidie van het arbeidsplatform onderwijs voor duurzame inzetbaarheid op drie scholen ingezet. 

School  2019/2020 
 

Bestedingsdoel  

De Morgenster € 12.985 
 

Conciërge (schaal3) 

Helchersee € 25.089 
 

Vakleraar bewegingsonderwijs (L10)  

JW van den Doel  € 24.869 
 

Leraarondersteuner (schaal 7) 

Onder de Wieken  € 21.188 
 

Onderwijsassistent (schaal 5)  

JL de Jonge  € 30.151 
 

Onderwijsassistent (schaal 5)  

Totaal  € 114.282 
  

 

In het schooljaar 2019/2020 wordt per leerling een bedrag van €220,08 ontvangen. Dit bedrag zal oplopen 

naar € 285 per leerling in 2023/2024.    
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 2.3 Huisvesting & facilitaire zaken     

 

Doelen en Doelen en Doelen en Doelen en resultatenresultatenresultatenresultaten        

In 2017 is gestart met de uitwerking van het Integraal huisvestingsplan. Begin 2019 heeft dit een sterkte 

impuls gekregen doordat de onderwijsbesturen (Radar en Obase) de regie zelf in handen hebben 

genomen. Onder begeleiding van Jan Ennik is een onderwijsinhoudelijke blauwdruk ontwikkeld voor de 

Regioschool in de Westhoek. Daarnaast is een onderzoek planologie en financiën gestart. De laatste 

twee onder regie van de gemeente. Begin 2020 zal dit leiden tot een eindrapport, waarmee een 

kredietaanvraag wordt gedaan voor de verwezenlijking van de beschreven regioschool in de Westhoek, 

een IKC-plus.  

Voor Radarschool JL de Jonge is in 2019 een start gemaakt met de aanvraag voor een 

voorbereidingskrediet om inhuizing (met uitbouw) in de buurschool te verwezenlijken. In beiden nieuwe 

scholen is sprake van de ontwikkeling van een IIKC-plus met bundeling van voorzieningen en een 

intensieve samenwerking met een onderwijspartner en Kibeo. Begin 2020 wordt deze aanvraag 

afgerond (voor 1-2-20). 

Voor die scholen waar binnen 4 tot 5 jaar nieuwbouw staat gepland, is het onderhoudsniveau op een 

minimum gezet. Er worden geen grote investeringen gedaan, maar enkel noodzakelijk onderhouden.    

Intern zijn er kleine aanpassingen in verschillende Radarscholen gerealiseerd, t.b.v. het Kindgericht 

onderwijs. B.v. in Radarschool JW van den Doel zijn units gerealiseerd.  

Ontwikkelingen Ontwikkelingen Ontwikkelingen Ontwikkelingen     
In 2019 is een start gemaakt met het updaten van het IHP. De gemeente heeft Ruimte&Oké gevraagd deze 

update uit te voeren. Doel is dat er heldere en duidelijke keuzes gemaakt worden en er een financiële 

zekerheid wordt gecreëerd voor het uitvoeren van de plannen.  

DDDDuuuuurzaamurzaamurzaamurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen heid en maatschappelijk verantwoord ondernemen heid en maatschappelijk verantwoord ondernemen heid en maatschappelijk verantwoord ondernemen     
In de blauwdruk van de nieuw te ontwikkelen en te bouwen scholen (Westhoek en JL de Jonge) is 

duurzaamheid nadrukkelijk opgenomen. Gemeente en Radar streven naar energie neutrale gebouwen.  
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2.4 Financieel beleid 2.4 Financieel beleid 2.4 Financieel beleid 2.4 Financieel beleid     

Doelen en resulDoelen en resulDoelen en resulDoelen en resulttttaten aten aten aten     

Het financieel beleid is erop gericht een gezonde financiële positie uitgaande van de signaleringswaarden van 

de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OCW te behouden. Dit is een belangrijke voorwaarde om 

de continuïteit van de organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor de missie en 

centrale doelstellingen van de vereniging. 

Aan de hand van financiële kwartaalrapportages wordt de exploitatie door de algemeen directeur bewaakt en 

de lasten worden zowel op school- als op bovenschools niveau gemonitord. De uitgangspunten en de 

financiële kaders geven sturing aan het personeelsbestand van de vereniging.  

Het afschrijvingsbeleid is er op gericht dat investeringen beneden de € 1000 niet worden geactiveerd. Deze 

worden in de verlies- en winstrekening opgenomen. Investeringen boven de activeringsgrens worden 

geactiveerd en lineair afgeschreven zonder hierbij rekening te houden met een restwaarde.  

Radar zet de middelen zo doelmatig mogelijk in en streeft jaarlijks naar een zo beleidsrijk mogelijke 

begroting. In 2019 is in de begroting maximaal 80% ingezet voor personele middelen (zie 2.3) en 20% voor 

materiële instandhouding. De begroting kent een ruim budget voor professionalisering en een budget van € 

60.000 voor beleidsdoelen specifiek gericht op de ontwikkeling van Kindgericht Onderwijs.  

Radar heeft vanuit haar risicoanalyse (die in 2020 opnieuw wordt geactualiseerd) vastgesteld welk deel van 

haar reserve kan worden ingezet t.b.v. de ontwikkeling van het onderwijs. Jaarlijks zorgt een negatieve 

begroting dat een deel van deze reserve wordt ingezet.  

Het jaar 2019 is met een groot positief saldo afgerond. Toch kan geconcludeerd worden dat de uitgaven 

volgens begroting zijn uitgevoerd. In de onderstaande paragraaf wordt dieper op de oorzaken van het 

positief saldo ingegaan. Het doel om ook in 2019 een de reserve te laten inkrimpen is in die zin niet gehaald. 

Wel zal een deel van de uitgestelde uitgaven in 2020 op de exploitatie gaan drukken.  

Treasury Treasury Treasury Treasury     
Radar hanteert het uniforme treasurystatuut van Verus. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders 

instellingen voor onderwijs hun financierings-en beleggingsbeleid moeten inrichten. Uitgangspunt is dat de 

toegekende publieke gelden in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. In 2016 is het 

treasurystatuut herzien en opnieuw vastgesteld. Op 18 december 2018 is de Regeling Beleggen, belenen en 

derivaten OCW 2016 met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016 aangepast. In artikel 4, eerste lid, van de 

regeling stond dat leningen alleen aangetrokken mochten worden bij financiële ondernemingen, die aan 

bepaalde eisen voldoen. Hierdoor was het onrechtmatig om een lening te hebben van een maatschappelijke 

instantie of een lokale overheid (gemeenten e.d.) die is aangegaan na 1 juli 2016. Voor de eerder aangegane 

leningen bij deze instanties gold het overgangsrecht. In de nieuwe regeling is voor deze beperking geschrapt, 

waardoor instellingen niet meer alleen toegestaan zijn om leningen aan te gaan bij financiële instellingen.  

De vereniging heeft een terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. 

De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. De zakelijke bankrekeningen zijn ondergebracht bij de 

ING-bank en Rabobank. Eind 2014 is besloten om de spaargelden onder te brengen bij de ABN-AMRO Mees 

Pierson i.v.m. de rente die we daar ontvangen. Deze inkomsten zijn tot een minimum gedaald.  
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Allocatie middelenAllocatie middelenAllocatie middelenAllocatie middelen        
In het bestuursformatieplan zijn afspraken gemaakt op welke wijze de middelen verdeeld worden. Het 

huidige allocatiemodel gaat uit van werktijdsfactoren en niet van de werkelijke kosten. In 2020 willen we de 

omslag maken naar het geldmodel. De motivatie ligt vooral in het feit dat het functiehuis steeds breder 

wordt en er steeds meer ingezet wordt op ondersteunende functies. Deze functies hebben een ander 

kostenprofiel.  

De kaders voor de P-middelen wordt vastgesteld in de begroting (met vaststelling door toezichthouder en 

instemming PGMR). Het bestuursformatieplan (met de uitwerking van de allocatie) wordt i.s.m. het MT 

opgesteld. PGMR geeft instemming, OGMR advies, toezichthouder goedkeuring.  

Daarna gaan de teams aan de slag met het werkverdelingsplan. In het bestuursformatieplan staan 

richtlijnen&adviesen opgenomen om tot een evenwichtige uitwerking van de schoolformatie en 

groepsverdeling te komen.  

Het allocatiemodel (zie begroting en bestuursformatieplan) is gebaseerd op een verdeling per leerlingaantal. 

We hanteren het leerlingaantal van 1-10-2019. Het leerlingaantal zorgt voor een basisformatie per school. De 

basisformatie bevat de formatie voor de medewerkers die de units en groepen bemensen.  Deze wordt 

aangevuld met een aantal vaste onderdelen:  

- Formatie voor de schoolleider (0,46 tot 0,72); 

- Formatie voor de IB-er (vaste voet per leerling, gebaseerd op advies LBIB); 

- Formatie vanuit het SWV (vaste voet per leerling, bedoeld voor de interne begeleiding); 

- Werkdrukgelden (gebaseerd op de vaste voet per leerling: € 155,55 in 2018, €225 in 2019);  

- Aanvullende formatie voor OOP (vaste voet per leerling); 

- Gelden voor de arrangementen (uren voor OA). Dit is gebaseerd op de toekenningen van uit het 

Samenwerkingsverband (per 8-20 veranderd dit).  

Naast de formatie per school is er een bovenschoolse formatie die een drietal componenten bevat:  

- De formatie voor het bestuurskantoor;  

- De formatie voor alle bovenschoolse functie, die op de scholen worden ingezet;  

- De formatie voor detachering.  

Formatie bestuurskantoor  

Radar heeft een fulltimefunctie voor een Algemeen directeur en 0,4 FTE beschikbaar voor de functionaris 

administratie en financiën. Beiden werken vanuit het bestuurskantoor van Radar.  

Daarnaast is een kwaliteitsmedewerker voor 0,3 FT beschikbaar.  

Bovenschoolse formatie  

In de bovenschoolse formatie zijn medewerkers geplaatst die werkzaamheden in en voor de scholen 

verrichten. Het gaat om de volgende functies:   

- Een Kindercoach, 0,1 FTE; 

- Een schoolopleider (coaching en begeleiding studenten, starters en overige medewerkers);  

- Een gymdocent (0,6 op de scholen als vakdocent, voor 0,4 gesubsidieerd);  

- Een cultuurcoördinator, 0,2 FTE (deels subsidie);  
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- Leerkrachten met specifieke expertise, die Radarbreed wordt ingezet. Als een coach Coöperatief 

werken, Coach Rots & Water. 

Detachering  

Radar heeft een enkele medewerker op de P-rol staan die wordt gedetacheerd naar:  

- Samenwerkingsverband Kind-op-1, 0,6 FTE (als ambulant begeleider);   

- TEC, ong. 0,5 FTE (Radar betaald mee in het instant houden van de TEC);  

- Sportcoach (gemeente/SMWO), 0,4 FTE (i.c.m. eerder genoemde gymdocent);  

- A-pool medewerkers, die bij andere besturen worden ingezet.  

Onderwijsachterstandenmiddelen Onderwijsachterstandenmiddelen Onderwijsachterstandenmiddelen Onderwijsachterstandenmiddelen     
Alleen op Radarschool JW van den Doel worden onderwijsachterstand middelen ontvangen. Deze gelden 

worden aan het formatiebudget van de school toegekend en komt ten goede aan de begeleiding van groepen 

en leerlingen met zorgbehoeften. De school maakt intern daar afspraken over, zodat dit geld zo effectief 

mogelijk wordt ingezet voor die leerlingen waar het voor bedoeld is. Voor 2019 was dit ongeveer 0,5 FTE.  
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 2.5 Risico’s en risicobeheersing 2.5 Risico’s en risicobeheersing 2.5 Risico’s en risicobeheersing     
 

Interne risicobeheersingssysteem Interne risicobeheersingssysteem Interne risicobeheersingssysteem Interne risicobeheersingssysteem     
B1 / B2 - Risicobeleid en interne beheersmaatregelen 

Radar is bewust van de aanwezige risico’s, heeft deze in kaart gebracht en anticipeert hierop.  

In het schooljaar 2019/2020 zal gewerkt worden aan het professionaliseren van het interne 

beheersingssysteem.  

Een deel is uitbesteed aan het administratiekantoor.  

Radar heeft in haar financieel beleidsplan een paragraaf opgenomen over de risico’s die er zijn voor de 

organisatie. Daarin vallen de volgende risico’s op. 

Risico’s ten opzichte van de Rijksbijdrage 

De te verwachten Rijksbijdrage is aan wisselingen onderhevig. Dit heeft te maken met veranderende 

regelgeving. Zo was er b.v. veel onzekerheid over de kleine scholentoeslag. Het ziet er naar uit dat er niet op 

kortere termijn aan deze toeslag getornd gaat worden.   

De nieuwe gewichtenregeling heeft wel negatieve gevolgen en zal Radar rond de € 30.000 kosten. Geld wat 

gebruikt werd voor de zorgstructuur en nu bijna gehele wegvalt. In 3 jaar tijd wordt dit bedrag afgebouwd.  

De nieuwe CAO heeft ingezet op de broodnodige verhoging van de salarissen van de leerkrachten. Een deel 

hiervan moet echter uit de eigen middelen betaald worden, waardoor per saldo minder beschikbaar is.  

Maatregel: 

Het frequent volgen van de beleidsvoornemens en wetswijzigingen op dit terrein om waar mogelijk tijdig de 

kunnen anticiperen in de (meerjaren-) begroting.  

Risico’s inkomsten lokale overheid 

De gemeente Schouwen-Duiveland staat onder financieel toezicht van de provincie. Zij zet in op bezuiniging 

en in principe staat elke subsidie ter discussie. De overschrijdingsregeling is al geheel afgebouwd. Het is 

onduidelijk of dit gevolgen heeft voor de overige subsidies.  

Maatregel: 

Het frequent volgen van de beleidsvoornemens en wetswijzigingen op dit terrein om waar mogelijk tijdig de 

kunnen anticiperen in de (meerjaren-) begroting.  

Risico en zekerheid in het Samenwerkingsverband  

Het samenwerkingsverband stond onder druk, omdat de uitgaven op de arrangementen niet in pas liepen met 

de begroting. Er is een vaste voet ingevoerd per leerling. Daarmee loopt Radar een groot deel van haar 

zorggelden mis. Mogelijk wordt de vaste voet in de toekomst nog verlaagd.  

Maatregel: 
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Radar zal beleid ontwikkelen op verdelen van de zorggelden (op basis van de vaste voet).  

Het risico van de leerlingenontwikkeling 

Een belangrijke factor is het leerlingenaantal. De soms sterke daling daarvan zorgt voor een flinke 

inkomstendaling.  Door deze daling is er het risico dat scholen te klein worden en als zelfstandige vestiging 

niet door kunnen gaan.  

Maatregel:  

Dit noopt tot een proactief formatiebeleid. Al eerder is de fusie van De Schouw (2015) en Zonnewijzer (2017, 

sluiting 2018) genoemd. De ontvangen fusiegelden voor deze beide fusies vallen per 2021 en 2023 weg. Door 

de fusering van scholen is er ook minder management nodig. Het is de opgave om deze in balans te houden, 

waarbij uiteraard kwaliteit een grote rol speelt. 

Risico in huisvesting 

Radar beheert een aantal onderhoud intensieve gebouwen. Dit in combinatie met leegstand van een aantal 

lokalen zorgt voor hogere kosten en vooral meer risico op toekomstige onderhoudskosten.  

Maatregel:  

Radar hanteert gezien de uitvoering van het IHP een voorzichtig onderhoudsbeleid. D.w.z. we onderhouden 

de gebouwen, zodat ze er netjes uitzien, maar investeren niet in grootschalige vernieuwingen en/of 

verbouwingen. Deze keuzes kunnen worden gemaakt omdat voor drie scholen duidelijk is wanneer er sprake 

is van verhuizing of nieuwbouw. 

Daarnaast wordt bewust op duurzaamheid ingezet om de exploitatiekosten te laten dalen. 

De uitvoering van het IHP vraagt ook extra investeringen van Radar. Daarvoor is het noodzakelijk om de 

voorziening groot onderhoud goed op peil te houden. Hierbij gaat het vooral om investeringen in 

duurzaamheid (ENG) en flexibilisering in het gebouw (t.b.v. het onderwijsconcept). 

Risico werkdruk 

Het hoeft geen betoog dat er in het onderwijs sprake is van werkdruk. Werkdruk kan leiden tot ziekte en dus 

uitval van medewerkers. Of medewerkers die de keuze maken het onderwijs te verlaten.  

Maatregel:  

Vanaf 2018 zijn structureel gelden voor aanpak werkdruk ingezet in de scholen (zie paragraaf werkdrukgelden). 

Tevens is een subsidie Duurzame inzetbaarheid bewust ingezet voor aanpak werkdruk. Daarnaast hoopt Radar 

dat door “anders organiseren” van het onderwijs (vanuit de Kindgerichte visie), het werkplezier zal toenemen 

en de werkdruk daardoor afnemen.  

Het risico van de kleine school 

Zeer kleine scholen zijn kwetsbaar. De risico’s nemen toe. Dit blijkt ook uit landelijk onderzoek.  

Radar heeft 4 scholen met minder dan 140 leerlingen.  
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Maatregel: 

Meerdere taken zijn bovenschools belegd. Radar zet in op het anders organiseren van het onderwijs, waarin 

sprake is van een breder functiehuis.  

Risico leerkrachten tekort  

De media staat er bol van: er ontwikkelt zich een groot lerarentekort, wat voor Zeeland in 5 jaar oploopt tot 

7%. Dat betekent dat er (gemiddeld genomen) voor Radar een tekort van 2 a 3 leerkrachten ontstaat. Nu al 

fors merkbaar in de vervanging, door een tekort aan vervangers.  

Maatregel:  

Radar werkt mee in de Zeelandbrede aanpak voor het lerarentekort. Daarnaast is Radar (samen met 

omliggende besturen van dezelfde levensbeschouwelijke identiteit) een samenwerking aangegaan met de CHE 

om studenten in de eigen regio op te leiden.   

Overige risico’s  

Het niet voldoen aan de Wet algemene gegevensbescherming (lekken privacy en schenden van privacy, 

cybercrime) kan leiden tot forse boetes.  

Daarnaast is er een risico op het gebied van b.v. letselschade.  

Maatregel: 

Radar heeft de organisatie AVG-proof gemaakt en werkt aan de implementatie en borging hiervan. Radar heeft 

een functionaris gegevensbescherming benoemd. Radar heeft actief de polissen gescreend op mogelijke gaten 

in de dekking. Dit heeft geleid tot een aanpassing in 2019.  

Coronacrisis (2020) 

De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs. Het 

onderwijsproces wordt door de scholen vanaf 16 maart 2020 op afstand vormgegeven. De eindtoets van groep 

8 gaat niet door.  

We verwachten dat door de coronacrisisomstandigheden de leerprestaties van leerlingen in enige mate 

negatief beïnvloed worden. De financiële gevolgen van de crisis voor het onderwijs zijn moeilijk in te schatten, 

maar zijn naar verwachting niet materieel. We verwachten geen liquiditeitsproblemen en geen significante 

impact op het exploitatieresultaat 2020. 
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Personele bezetting (A.1) 

A1. Kengetallen Vorig jaar Actueel  Verwachting 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Personele bezetting in FTE             

- Management/directie 5.1* 4,7 4,5 4,0 4,0 4,0 

- Basisteam ** 36,4 35,2 35,0 33,5 33,5 32,5 

Totaal 41,5 39,9 39,5 37,5 37,5 36,5 

 

*inlcuis 0,4 studieverlof en 0,6 adjunctschap / inlcuis schoolopleider en lesgevende tijd directeur  

** OP, OOP (incluis IB-er) 

 

Radar heeft de laatste jaren met minder krimp te maken gehad dan oorspronkelijk was geprognotiseerd. Dit 

had te maken met enkele ontwikkelingen in de omgeving, voornamelijk sluiting van omliggende scholen en 

aantrekkingskracht van enkele locaties. De komende jaren zal er naar verwachting nog sprake zijn van een 

lichte krimp. Radar zal haar formatie aan deze ontwikkeling aanpassen. Gemiddeld is dat een formatieplaats 

per jaar. Naar verwachting zal dit grotendeels kunnen door natuurlijke afvloei en het eventueel stimuleren 

van voortijdige afvloeiing. Daarnaast maakt Radar gebruik van de ruimte in het Transfercentrum (boven 

formatieve ruimte). Met name door het leerkrachten tekort in Zeeland, zetten we (Zeelandbreed) in op het 

behoud van elke baan. Hoe klein deze ook is.  

Ontwikkeling management 

Met de krimp van het aantal leerlingen is het de opgave om het management evenredig mee te laten krimpen. 

Eind 2017 is de nodige krimp op het management in één keer gerealiseerd door het keuze-pensioen van de 

algemeen directeur (officieel vertrek per 1-1-2018), het intern benoemen van een nieuwe algemeen directeur 

en het deeltijdontslag van een directeur. De krimp was zelfs van dermate omvang dat een lichte uitbreiding in 

2018 noodzakelijk was, om de continuïteit in het management niet in gevaar te brengen. Gekozen is voor de 

benoeming van een tweetal adjuncten op de locaties in de Westhoek, waar één meerschools directeur 

werkzaam is. Begin 2019 is een derde adjunct benoemd, zodat het management op de scholen van voldoende 

sterkte is.  

Fusiegelden  

In 2015 en 2017 zijn respectievelijk De Schouw met Samuël (De Morgenster) en Zonnewijzer met JL de Jonge 

(JL de Jonge) gefuseerd. In augustus 2018 is de Zonnewijzer als dislocatie gesloten. Voor beide fusies wordt 

vanuit de fusieregeling een subsidie ontvangen. Deze gelden zorgen er voor dat er geen gedwongen ontslagen 

hoeven te vallen en dat het onderwijs op goede manier zijn voortgang kan hebben. Wel moeten we rekening 

houden met het aflopen van deze regeling. In 2021 en 2023 stoppen de subsidies. In de meerjarenbegroting 

is deze terugval van inkomsten verwerkt. Door natuurlijke afvloei zal dit kunnen worden opgevangen.  

Weerstandvermogen 

Radar volgt het advies (PO-raad o.a.) om bij een hoog risico tot 20% reserve te houden, bij laag risico een 

gemiddeld risico tot 13% en bij laag risico tot 8%   
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Gezien de beschreven risico’s (zie samenvatting hieronder) heeft Radar het gewenste c.q. benodigde 

weerstandvermogen momenteel op 20%.  Begin 2020 wordt er een nieuwe risicoanalyse ontwikkeld en zal het 

weerstandsvermogen opnieuw worden vastgesteld.  

Het beschikbare weerstandvermogen zal o.a. nodig zijn voor:  

• Investeringen op peil te houden (vervanging ICT, methoden, etc.); 

• Opvangen teruglopende financiën (knelpunten oplossen);  

• Investering in kindgericht onderwijs (beleidsontwikkelingen);  

• Investering in nieuwbouw (uitvoering IHP); 

• Zie de beschrijving van de financiële risico’s hierboven.  
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Hoofdstuk 3 Verantwoording financiën Hoofdstuk 3 Verantwoording financiën Hoofdstuk 3 Verantwoording financiën Hoofdstuk 3 Verantwoording financiën     
 

In dit hoofdstuk verantwoorden we de financiële staat 

van het bestuur. We geven de belangrijkste financiële 

gegevens weer (los van de jaarrekening te lezen). De 

eerste paragraaf gaat in op de ontwikkelingen in 

meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een 

analyse van de staat van baten en lasten en de balans. 

In de laatste paragraaf komt de financiële positie aan 

bod.  
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3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief     
 

Leerlingen Leerlingen Leerlingen Leerlingen     
Op 1 oktober 2019 telde Radar 513 leerlingen, verdeeld over 5 locaties. Daarmee zette de trend van een lichte 

daling door (-9 leerlingen). De verwachte ontwikkeling van de leerlingaantallen ziet er als volgt uit: 

   

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

05QD De Morgenster 64 60 59 60 56 59 55 

05VI Zonnewijzer  40 21      

07BZ Helchersee  109 112 114 109 105 95 89 

07MR JW van den Doel  113 106 113 107 104 102 102 

07YS Onder de Wieken  107 101 99 97 95 95 96 

08WF JL de Jonge  111 133 137 141 143 146 156 

 Totaal 544 533 522 513 503 502 498 

 

In 2006 startte Radar met 706 leerlingen. Op 1 oktober 2016 – tien jaar later - stond de teller op 545, een krimp 

van 22%, een gemiddelde krimp van 2% per jaar. Dit is gelijk aan het Zeeuws gemiddelde. Toch blijkt de laatste 

jaren elke keer opnieuw dat Radar op de teldatum meer leerlingen telde dan was geprognotiseerd. Zo was er 

in 2013 en 2015 zelfs sprake van groei, tegen de verwachtingen in. Vooral in 2015 waren er sterke invloeden 

aanwezig als: fusie van twee eigen scholen en sluiting van een collega-school. De verwachting is dat komende 

jaren het leerlingaantal redelijk stabiel blijft rond en boven de 500 leerlingen met wellicht zelfs een lichte 

stijging.  

Aantal leerlingen per leerjaar 

 

Bron: ultimview (Parnassys) opgehaald 25-2-2020 

In de tabel is het totaalaantal leerlingen per leerjaar te zien. Gemiddeld zitten er 65 leerlingen in een leerjaar 

(gerekend vanaf groep 2). Leerjaar 3 (1-10-2018) wijkt fors af van het gemiddelde.  
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In- en uitstroom van leerlingen  

Onderstaande grafiek laat de in- en uitstroom van het aantal leerlingen zien.  De wat hogere uitstroom op 

Onder de Wieken zijn allen verhuizers.  

 

Bron: ultimview (Parnassys), opgehaald 25-2-2020 

Leerling gewichten 

Bron: ultimview (Parnassys), opgehaald 25-2-2020 

Radar kent niet veel gewichtenleerlingen*. Slechts 8 % kent een 

gewicht van 0,3 of 1,2. Deze leerlingen zitten voornamelijk op 

Radarschool Jan Wouter van den Doel.  

De inspectie heeft geen controle uitgevoerd op de gewichten.  

* Een gewichten leerling is een leerling waaraan een gewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau 

van de ouders. De Inspectie houdt bij het beoordelen van de resultaten van een school rekening met het percentage 

gewichtenleerlingen op de school.  

 

Formatie Formatie Formatie Formatie     
Op 1 oktober 2019 bedroeg de totale formatie WTF 39,9 Dit zijn alle benoemingen, dus ook b.v. de inzet rond 

arrangementen, exclusief de A-pool.  

Voor de ontwikkeling van de formatie zie paragraaf 2.5.  

 

De bovenschoolse formatie wordt gevormd door: de algemeen directeur, een financieel- en administratief 

medewerkster, een bovenschools ICT-er, en medewerkers met bijzondere taken waaronder de schoolopleider 

en kindercoach.   

Daarnaast heeft Radar boven formatieve benoemingen. Hier gaat het om de zogenaamde A-poolers: 

leerkrachten die als taak het vervangen van (ziekte)verlof hebben. Dit wordt geregeld via de TCOZ. 
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3333.2 Staat van baten en lasten en balans .2 Staat van baten en lasten en balans .2 Staat van baten en lasten en balans .2 Staat van baten en lasten en balans     
 

Balans Balans Balans Balans     
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018.  

 

 31-12-2019 31-12-2018 

Materiële vaste activa      677.615       672.457  

Vorderingen      228.865       185.231  

Liquide middelen   1.476.058    1.504.179  

Totaal activa   2.382.538    2.361.867  

    

Eigen vermogen    1.659.463    1.525.518  

Voorzieningen      361.321       430.820  

Kortlopende schulden      361.754       405.529  

Totaal Passiva   2.382.538    2.361.867  

 

De begroting van 2019 liet een negatief resultaat zien van € 93.800. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat 

in boekjaar 2019 van € 133.946: een verschil van € 227.746 met de begroting. Het negatief resultaat over het 

boekjaar 2018 bedroeg € 40.373. 

Het resultaat is ten opzichte van 2018 gestegen met € 174.319.  

De belangrijkste oorzaken van de meerinkomsten Rijksbijdragen OCW t.o.v. de begroting. Een grootste deel 

zijn meer inkomsten vanwege de nieuwe CAO, die echter pas in 2020 worden uitgegeven. De 

convenantgelden die in december 2019 zijn ontvangen hebben dit incidenteel beïnvloed. 

Korte toelichting op de balans  

De materiële vaste activa zijn stabiel gebleven, met een heel lichte stijging.   

De vorderingen zijn € 43.000 hoger.  

Het eigen vermogen is gestegen vanwege het positieve exploitatieresultaat. Een deel van dit positieve 

resultaat zal het tekort op de personele uitgaven in 2020 opvangen (latere uitgaven salarisverhoging).  

De voorzieningen bestaan uit een onderhoudsvoorziening, een personele voorzieningen voor jubilea en 

duurzame inzetbaarheid. De onderhoudsvoorziening is gestegen met een dotatie van € 40.000 en afgenomen 

met € 107.000 (m.n. groot onderhoud op de JW van den Doel) tot een saldo van € 327.883. De personele 

voorzieningen zijn iets gedaald tot een bedrag van € 33.438. 

Overgangsregeling voorziening groot onderhoud 

PCO RADAR hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het 

gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld 

door de looptijd van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een 
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min of meer gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze 

te laag of te hoog van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt 

rekening gehouden met individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot 

na de periode van de huidige onderhoudsplanning. 

PCO RADAR maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van 

kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is 

afgesproken dat de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking 

met de sectorraden in de komende maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden 

ondersteund door een aantal betrokken schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een 

verwerkingswijze in 2020 die aansluit bij de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij 

rekening wordt gehouden met onderwijssector-specifieke aspecten.  

 

De kortlopende schulden zijn met € 44.000 gedaald. Dit verschil komt voort uit de lager ‘overige overlopende 

passiva’.  

Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018 en realisatie 2019 versus begroting 2019 

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De gerealiseerde staat 

van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 en de 

gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2018. 

 

 

 

 

Realisatie
2019

Begroting
2019

Verschil Realisatie 
2018

Verschil

Baten      
Rijksbijdragen OCenW 4.018.379  3.702.000  316.379     3.852.574  165.805     
Overige overheidsbijdragen 23.186       58.500       -35.314      23.417       -231           
Overige baten 180.770     66.000       114.770     101.976     78.794       

Totaal baten 4.222.335  3.826.500  395.835     3.977.967  244.368     

Lasten      
Personele lasten 3.120.480  3.036.900  83.580       3.164.605  -44.125      
Afschrijvingen 150.674     145.000     5.674         145.123     5.551         
Huisvestingslasten 280.219     224.500     55.719       268.172     12.047       
Overige lasten 537.020     517.900     19.120       441.272     95.748       

Totaal lasten 4.088.393  3.924.300  164.093     4.019.172  69.221       

Saldo baten en lasten 133.942     -97.800      231.742     -41.205      175.147     

Financiële baten en lasten      
Financiële baten 4                3.000         -2.996        832            -828           
Financiële lasten -                 -1.000        1.000         -                 -                 

Totaal financiële baten en lasten 4                4.000         -3.996        832            -828           

Totaal resultaat 133.946     -93.800      227.746     -40.373      174.319     
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Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 

De realisatie 2019 ligt uiteindelijk ruim 227 duizend euro hoger dan de begroting. Dit komt voornamelijk 

door de hogere rijksbijdrage (+316.000).   

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting:  

Personele exploitatie  

De subsidie personeel regulier ligt ongeveer 85.000 hoger dan begroot.  

De subsidie PAB ligt ongeveer 110.000 hoger dan begroot.  

De bijzondere bekostiging n.a.v. de CAO ligt op 51.000 en was niet begroot.  

De nieuwe CAO (2019) heeft geleid tot een structurele salarisverhoging. De gelden voor deze verhoging zijn 

in 2019 al doorgerekend maar nog niet geheel uitgekeerd. In februari 2020 hebben alle medewerkers een 

extra uitkering gekregen ter compensatie van de niet ontvangen salarisverhoging 2019. Het gaat om een 

bedrag van € 107.954. Dit bedrag is in 2019 al ontvangen, maar in februari 2020 uitgegeven.  

Vanuit het samenwerkingsverband is 76.000 meer ontvangen voor vergoeding arrangementen en 

detachering. Dit bedrag is volledig uitgeven.  

Overige overheidsbijdragen  

Subsidie overige: ongeveer 35.000 euro aan diverse subsidies van 2018 en eerder is vrijgevallen.  

Er is 25.000 minder ontvangen aan gemeentelijke subsidies. De reden is dat de gemeentelijke bijdrage voor 

de TEC niet aan Radar maar aan Obase is uitbetaald.  

Tenslotte is een groot deel van de ouderbijdrage 2018 in 2019 ontvangen. De meerinkomsten in 2019 waren 

daardoor 16.000.  
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Balans in meerjarig perspectief Balans in meerjarig perspectief Balans in meerjarig perspectief Balans in meerjarig perspectief     
 

A2. Meerjarenbegroting voor balans en Meerjarenraming van baten en lasten 

 
  Gerealiseerd 

2019 

Prognose 

2020 

Prognose 

2021 

Prognose 

2022 

Prognose 

2023 

Prognose 

2024          

Saldo baten en lasten 

      

Baten 
      

3.1 Rijksbijdrage OC&W 4.018.379 3.874.442 3.770.189 3.623.242 3.581.937 3.522.453 

3.2 Overige 

overheidsbijdragen 

23.186 52.844 52.746 52.508 52.508 52.508 

3.5 Overige Baten 180.770 99.500 87.000 87.000 87.000 87.000 

Totaal Baten 4.222.335 4.026.786 3.909.935 3.762.750 3.721.445 3.661.961 

Lasten 
      

4.1 Personele Lasten 3.120.480 3.150.383 3.058.408 3.007.943 2.954.639 2.928.071 

4.2 Afschrijvingen 150.674 156.909 128.732 96.711 75.082 52.193 

4.3 Huisvestingslasten 280.219 241.600 241.600 241.600 241.600 241.600 

4.4 Overige materiële lasten 537.020 510.596 510.596 495.596 495.596 495.596 

Totaal Lasten 4.088.393 4.059.489 3.939.336 3.841.850 3.766.917 3.717.460 

Totaal Saldo baten en lasten 133.942 -32.703 -29.401 -79.100 -45.472 -55.499          

Saldo Overigen 

      

Baten 
      

5.1 Financiële baten 4 0 0 0 0 0 

Totaal Baten 4 0 0 0 0 0 

Lasten 
      

5.2 Financiële lasten 0 0 0 0 0 0 

Totaal Lasten 0 0 0 0 0 0 

Totaal Saldo Overigen 4 0 0 0 0 0 

Totaal 133.942 -32.703 -29.401 -79.100 -45.472 -55.499 
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3.3 Financiële positie 3.3 Financiële positie 3.3 Financiële positie 3.3 Financiële positie     
 

Meerjarenbalans Meerjarenbalans Meerjarenbalans Meerjarenbalans     
 

  Gerealiseerd 

31-12-2018 

Gerealiseerd 

31-12-2019 

Prognose 

31-12-

2020 

Prognose 

31-12-

2021 

Prognose 

31-12-

2022 

Prognose 

31-12-

2023 

Prognose 

31-12-

2024           

Balans 

       

Activa 
       

Materiele vaste activa 672.457 677.615 613.937 485.205 388.495 313.414 261.221 

 

Totaal vaste activa 

 

672.457 

 

677.615 

 

613.937 

 

485.205 

 

388.495 

 

313.414 

 

261.221 

 

Vorderingen 

Liquide middelen 

 

Totaal vlottende activa 

 

 

185.231 

1.504.179 

 

1.689.410 

 

228.865 

1.476.058 

 

1.704.923 

 

225.000 

1.467.491 

 

1.692.491 

 

225.000 

1.577.285 

 

1.802.285 

 

225.000 

1418.627 

 

1.643.627 

 

225.000 

1.450.577 

 

1.675.577 

 

225.000 

1.444.279 

 

1.669.279 

Totaal activa 2.361.867 2.382.538 2.306.428 2.287.490 2.032.122 1.988.991 1.930.500 

 

Passiva 

       

Algemene reserve 1.464.226 1.612.185 1.579.482 1.550.081 1.470.981 1.425.509 1.370.010 

Bestemmingsreserve 61.292 47.278 47.278 47.278 47.278 47.278 47.278 

 

Eigen vermogen  

 

Voorzieningen 

 

1.525.518 

 

430.820 

 

1.659.463 

 

361.321 

 

1.626.760 

 

304.668 

 

1.597.359 

 

315.131 

 

1.518.259 

 

138.863 

 

1.472.787 

 

141.204 

 

1.417.288 

 

138.212 

Kortlopende schulden 405.529 361.754 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 

 

Totaal passiva 

 

 

2.361.867 

 

2.382.538 

 

2.306.428 

 

2.287.490 

 

2.032.122 

 

1.988.991 

 

1.930.500 

 

 

Toelichting op de balans: 

Bij het bepalen van de balanspositie is uitgegaan van de investeringsbegroting 2020 en de geprognosticeerde 

afschrijvingen. 

Voor de vorderingen en de kortlopende schulden is uitgegaan van een genormaliseerd niveau. 

Het geprognosticeerde resultaat is in mindering gebracht op de algemene reserve. Deze neemt sterk af in de 

loop der jaren. 

Jaarlijks wordt € 38.500 gedoteerd aan de voorzieningen ten laste van het resultaat. De onttrekkingen zijn 

gebaseerd op de nu bekende gegevens. Voor het groot onderhoud is uitgegaan van het Meerjaren 

Onderhoudsplan. Met name in het jaar 2022 zal een groot beroep gedaan worden op de 

onderhoudsvoorziening. 
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Kengetallen Kengetallen Kengetallen Kengetallen     
In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld 

door de Inspectie van het Onderwijs dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten 

opzichte signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de 

Inspectie van het Onderwijs. Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de Inspectie van het Onderwijs. 

 

Kengetallen 2019  2018 2017 Streefwaard

e 

Signalering

swaarde 

inspectie 

Solvabiliteit 1 (ex. Voorzieningen)  0,70 0,65 0,69 > 0,50 Geen 

Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) 0,85 0,83 0,85 > 0,50 <0,30 

Liquiditeit (current ratio) 4,71 4,17 4,61 > 1,50 <0,75 

Rentabiliteit (1-jarig) 3% -1,0% -0,6% 0,0% <-0,10 

Weerstandsvermogen (excl. MVA) 23% 21% 23,4% > 15% Geen 

Weerstandvermogen (incl. MVA) 39% 38% -- < 5% <5% 

Huisvestingsratio 7% 7% 8,1% < 10% >10% 

Kapitalisatiefactor  23% 21% --  Geen 

Personele lasten, t.o.v. totale baten  79,0% 77,0%    

 

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.  
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Solvabiliteit – streefwaarde ondergrens 0,5 

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid (van externe partijen) van de vereniging 

en geeft aan of op de lange termijn aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden. Anders gezegd: 

solvabiliteit bepaalt de verhouding: wat is met eigen middelen gefinancierd/wat is met externe middelen 

gefinancierd? In de berekening van het kengetal wordt onderscheid gemaakt in een solvabiliteit inclusief en 

exclusief voorzieningen. Het Ministerie van OC&W hanteert op dit moment een ondergrens van 0,3 inclusief 

voorzieningen. De vereniging heeft de ondergrens gedefinieerd op een hoger en veiliger percentage van 0,5.  

Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 

 
Omschrijving 

 
31-12-2019 

 
31-12-2018 

 
  

 
€ € 

 
€ €  

- Eigen vermogen 
 

1.659.463 
  

1.525.518 
 

 
- Voorzieningen 

 
361.321 

  
430.820 

 

 
Som eigen vermogen en voorzieningen 

  
2.020.784 

  
1.956.338  

Totaal vermogen 
  

2.382.538 
  

2.361.867 
 

Kengetal: 
 

0,85 
 

0,83 
        

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30. 
   

 

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 85% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves 

en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 15% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 

vreemd vermogen. 

De solvabiliteit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking met 

2018 is de solvabiliteitspositie gestegen. 

Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. 

 
Omschrijving 

 
31-12-2019 

 
31-12-2018 

 
  

 
  € 

 
  € 

        
 

Eigen vermogen 
  

1.659.463 
  

1.525.518         
 

Totaal vermogen 
  

2.382.538 
  

2.361.867         
 

Kengetal: 
 

0,70 
 

0,65 
        

De Inspectie van het Onderwijs hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit. 

 

Liquiditeit – streefwaarde ondergrens 1,50 

De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de schulden op korte termijn en de beschikbare middelen. De 

streefwaarde van 1,5 geeft aan dat er dus 1,5 meer beschikbaar is, dan dat er verplichtingen zijn. Het kengetal 

mag niet onder de 1,0 komen anders kun je niet aan je verplichtingen voldoen. De ondergrens van de Inspectie 

van Onderwijs is 0,75. Feitelijk kun je als vereniging dan al niet meer aan je verplichtingen voldoen: Tegenover 

elke € 1.000,- verplichtingen staan dan € 750,- middelen.  

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de 

kortlopende schulden. 
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Omschrijving 

 
31-12-2019 

 
31-12-2018 

 
  

 
€ € 

 
€ € 

        
 

- Liquide middelen 
 

1.476.058 
  

1.504.179 
 

 
- Vorderingen 

 
228.865 

  
185.231 

 

 
Vlottende activa 

  
1.704.923 

  
1.689.410 

 
Kortlopende schulden 

  
361.754 

  
405.529         

 
Kengetal: 

 
4,71 

 
4,17         

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75. 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,71 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortlopende schulden. 

De vereniging heeft op 31 december 2019 de beschikking over € 1.476.058 aan liquide middelen en daarnaast 

€ 228.865 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 361.754. 

De liquiditeit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking met 

2018 is de liquiditeitspositie gestegen. 

Rentabiliteit – langjarig gemiddelde 0% 

Dit kengetal geeft het percentage weer tussen de totale baten en het exploitatieresultaat. De 

signaleringswaarde van de inspectie is -10%.  Meerjarig kan dit kengetal rond de nul uitkomen: een 

onderwijsorganisatie hoeft immers geen winst te maken. Bij meerjarig positieve rentabiliteit wordt  

systematisch geld aan het onderwijs onttrokken. Dit is alleen verdedigbaar in het geval er sprake is van een 

zwakke vermogenspositie. In dat geval moet er worden bijgespaard. Dit is bij Radar niet het geval. 

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018 

 
  € € € € 

      
 

Resultaat 
 

133.946 
 

-40.373       
 

- Totaal baten 4.222.335 
 

3.977.967 
 

 
- Financiële baten 4 

 
832 

 

 
Som totaal baten inclusief financiële baten 

 
4.222.339 

 
3.978.799       

 
Kengetal 1-jarig: 0,03 -0,01 

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10. 

 

 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. 
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De vereniging heeft met de totale baten, te weten € 4.222.339, een resultaat behaald van € 133.946. Dit houdt 

in dat 0,03 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 

ontvangen, wordt € 0,03 behouden en wordt € 0,97 besteed. 

De rentabiliteit is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking met 

2018 is de rentabiliteitspositie gestegen. 

Weerstandvermogen excl. MVA  - streefwaarde ondergrens 15% (nominaal ca. € 560.000) 

Het weerstandsvermogen (= buffervermogen)  bepaalt de financiële spankracht van een organisatie. Voor het 

bepalen van het benodigde weerstandsvermogen en daarmee de hoogte van de reserves speelt het 

risicoprofiel een bepalende rol. In algemene zin: hoe beter een organisatie in control is, des te minder geld 

men achter de hand hoeft te houden. Aan de andere kant speelt ook de omvang van een organisatie een rol: 

een kleinere organisatie loopt relatief meer risico’s dan een grotere, omdat een grotere organisatie vaker een 

gemiddeld profiel vertoont. 

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signalering op het weerstandsvermogen inclusief de materiële 

vaste activa. Dit kengetal heeft echter het gevaar in zich dat het een te rooskleurige voorstelling van zaken 

geeft: Het kengetal maakt geen onderscheid in liquide beschikbaar weerstandsvermogen en het deel dat vast 

zit in materiële vaste activa  

Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële 

baten). 

 
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018 

 
  € € € € 

      
 

Eigen vermogen 
 

1.659.463 
 

1.525.518       
 

- Totaal baten 4.222.335 
 

3.977.967 
 

 
- Financiële baten 4 

 
832 

 

 
Som totaal baten inclusief financiële baten 

 
4.222.339 

 
3.978.799       

 
Kengetal: 0,39 0,38 

 
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05. 

 

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt. 

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 

Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In 

vergelijking met 2018 is het weerstandsvermogen gestegen. 

Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door de 

totale baten (inclusief financiële baten). 
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Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018 

 
  € € € € 

      
 

- Eigen vermogen 1.659.463 
 

1.525.518 
 

 
- Materiële vaste activa  677.615 

 
672.457 

 

 
Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa 

 
981.848 

 
853.061 

      
 

- Totaal baten 4.222.335 
 

3.977.967 
 

 
- Financiële baten 4 

 
832 

 

 
Som totaal baten inclusief financiële baten 

 
4.222.339 

 
3.978.799       

 
Kengetal: 0,23 0,21 

De Inspectie van het Onderwijs hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 

weerstandsvermogen. 

 

Huisvestingsratio – streefwaarde bovengrens 10% 

Dit kengetal geeft het percentage van de huisvestingslasten (incl. de afschrijvingen gebouwen en terreinen) 

ten opzichte van de totale baten.  

De Inspectie van Onderwijs hanteert een percentage van 10% ten opzichte van de totale lasten. Bezwaar hierbij 

is, dat het onzuiver is om een kengetal te bepalen t.o.v. de totale lasten. Indien in enig jaar bijvoorbeeld een 

forse overschrijding ontstaat op personele lasten, dan daalt het relatieve aandeel van de huisvestingslasten.  

Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de 

totale lasten. 

 
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018 

 
  € € € € 

 
- Huisvestingslasten 280.219 

 
268.172 

 

 
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 2.480 

 
2.480 

 

 
Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 

gebouwen en terreinen 

 
282.699 

 
270.652 

 
- Totale lasten 4.088.393 

 
4.019.172 

 

 
Som totale lasten en financiële lasten 

 
4.088.393 

 
4.019.172       

 
Kengetal: 0,07 0,07 

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10. 

 

 

De huisvestingsratio is voor 2019 lager dan de signaleringswaarde Inspectie van Onderwijs. In vergelijking met 

2018 is de huisvestingsratio gelijk gebleven. 

Kapitalisatiefactor  
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De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken. 

Definitie: de activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 
Omschrijving 

 
31-12-2019 

 
31-12-2018  

  
 

€ € 
 

€ € 
 

- Balans totaal 
 

2.382.538 
  

2.361.867 
 

 
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 

 
61.790 

  
64.270 

 

 
Verschil balans totaal en materiële vaste activa 

gebouwen en terreinen 

  
2.320.748 

  
2.297.597 

 
- Totaal baten 

 
4.222.335 

  
3.977.967 

 

 
- Financiële baten 

 
4 

  
832 

 

 
Som totaal baten inclusief financiële baten 

  
4.222.339 

  
3.978.799  

Kengetal: 
 

0,55 
 

0,58 

De Inspectie van het Onderwijs hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor. 

 

Begroting 2020 

De begroting 2020 is goedgekeurd door de toezichthouder.  

 

  Prognose 

2019 

Begroot 

2019 

Prognose 

2020       

Saldo baten en lasten    
Baten 

   

3.1 Rijksbijdrage OC&W 2.906.342 3.702.000 3.874.442 

3.2 Overige overheidsbijdragen 23.186 58.500 52.844 

3.5 Overige Baten 56.672 66.000 99.500 

Totaal Baten 2.986.200 3.826.500 4.026.786 

Lasten 
   

4.1 Personele Lasten 2.281.898 3.036.900 3.150.383 

4.2 Afschrijvingen 110.779 145.000 156.909 

4.3 Huisvestingslasten 194.105 224.500 241.600 

4.4 Overige materiële lasten 362.644 517.900 510.596 

Totaal Lasten 2.949.425 3.924.300 4.059.489 

Totaal Saldo baten en lasten 36.775 -97.800 -32.703       

Saldo Overigen    
Baten 

   

5.1 Financiële baten 3 3.000 0 

Totaal Baten 3 3.000 0 

Lasten 
   

5.2 Financiële lasten 0 -1.000 0 

Totaal Lasten 0 -1.000 0 

Totaal Saldo Overigen 3 4.000 0 

Totaal 36.778 -93.800 -32.703 
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Prestatiebox 

Het bevoegd gezag ontvangt jaarlijks van het rijk de prestatieboxmiddelen. Dit vloeit voort uit afspraken uit 

het bestuursakkoord van 2012, het Regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord. De vier hoofdlijnen uit 

het bestuursakkoord zijn: 1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs; 2. Een brede aanpak voor duurzame 

onderwijsverbetering; 3. Professionele scholen; 4. Doorgaande ontwikkellijnen. 

De gelden die ontvangen worden zijn beschikbaar gesteld om deze actielijnen en de daarbij vastgestelde 

doelstellingen te realiseren. De gelden ontvangen we deels via de prestatiebox en deels via lumpsum.  

In het strategisch beleidsplan & Koersplan (vertaald in de jaarplannen) is te lezen hoe Radar op bovenstaande 

doelen in zet en deze realiseert. Het hoofdthema hierin is Kindgericht onderwijs. Enkele opvallende punten 

daaruit zijn: professionalisering door scholingstrajecten, begeleiding bij anders organiseren, inspiratiedagen, 

opleidingen, etc.  

 

Accountant  

Op 20 mei 2020 is een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven door 

de onafhankelijke controlerend accountant inzake de jaarstukken van 2019. In de controleverklaring wordt 

aangegeven dat naar het oordeel van de accountant deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

vereniging Radar en dat de financiële middelen rechtmatig zijn ingezet. De volledige tekst van de 

accountantsverklaring ligt ter inzage in het bestuurskantoor in Zierikzee.  
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Reservepositie Reservepositie Reservepositie Reservepositie     
 

Er is discussie over de gelden die bij schoolbesturen op de plank zouden liggen. Met regelmaat wordt genoemd 

dat er teveel wordt opgepot. Ook bij Radar. Hieronder ziet u een overzicht van de reserves en voorzieningen 

bij Radar per 31-12-2019.   

 

Algemene reserves 31-12-2019 (afgerond op 1000-tal) 

Algemene reserve privaat* € 47.000  

Algemene reserve publiek € 1.659.000 

Reserves ouderraden  € 47.000  

Personeelsvoorzieningen  € 33.000   

Onderhoudsvoorziening € 328.000   

*In het verleden is privaat vermogen opgenomen in de algemene reserve. Het hier genoemde bedrag zijn opbrengsten 

uit voornamelijk ouderbijdragen, welke worden beheerd door de OR.  
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Lijst met afkortingen 
ARBO   - arbeidsomstandigheden 

ASV   - algemene schoolverkenning 

BFP   -  bestuursformatieplan  

BHV   - bedrijfshulpverlening 

CAO PO  -  collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs 

CFI   - centraal financiële instelling 

CPOZ   -  Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland  

FPU   - flexibele pensionering en uittreding 

GMR   - gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

ICT   - informatie en communicatietechnologie 

IHP   - Integraal huisvestingsplan  

IKC   - Integraal Kind Centrum 

IPB   - integraal personeelsbeleid  

KGO   - kindgericht onderwijs 

Kindop1  - samenwerkingsverband Passend onderwijs Zeeland 

LEA   - Lokaal Educatieve Agenda  

MR   - medezeggenschapsraad 

OCNV   - onderwijsbond CNV 

PAGO   - periodiek algemeen geneeskundig onderzoek 

PKO   - periodiek kwaliteitsonderzoek 

POP   - persoonlijk ontwikkelingsplan 

CPOZ   - coöperatie primair onderwijs zeeland 

RIE   - risico-inventarisatie en evaluatie  

ROC   - regionale opleidingscentra 

RPCZ   - regionaal pedagogisch centrum zeeland 

SBO   - speciale school voor basisonderwijs 

SWV O3  -  samenwerkingsverband Passend Onderwijs O3 

TCOZ   - Transfer Centrum Onderwijs Zeeland 

WMS   - wet medezeggenschap 
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Astrium Onderwijsaccountants B.V. Tel: (079) 36 23 613 IBAN NL20RABO0321376021 

Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer Fax: (079) 361 57 77 BTW nr. NL857809969B01 

www.astrium.nl info@astrium.nl KVK: 69266662 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van RADAR, Vereniging voor Protestants-Christelijk 

Onderwijs Schouwen-Duiveland. 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

  
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van RADAR, Vereniging voor Protestants-Christelijk 

Onderwijs Schouwen-Duiveland te Zierikzee gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van RADAR, Vereniging voor Protestants-Christelijk 

Onderwijs Schouwen-Duiveland op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 

2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 

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

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2019; 

(2) de staat van baten en lasten over 2019; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

  
De basis voor ons oordeel 

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

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

 

Wij zijn onafhankelijk van RADAR, Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs 

Schouwen-Duiveland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijksheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

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

voor ons oordeel.  

 

  



 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.  

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 

normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 

dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

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

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en  

paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is 

vereist. 

 

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

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

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

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening.  

 

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

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 
  



 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan voor de 

jaarrekening 

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

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur 

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

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

 

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

het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 

relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude. 

 

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

staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit 

kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel. 

 

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

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. 

 

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

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

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

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

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 

oordeel. 

  



 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de 

bijlage bij onze controleverklaring.  

 

Zoetermeer, 20 mei 2020 

  



 

Bijlage bij de controleverklaring 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 

of fraude, 

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

balansmutaties, die van materieel belang zijn. 

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

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

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

als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

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

om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet 

langer kan handhaven; 

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

opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 

lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande 

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

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing.  


