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Introductie  
 

Met veel genoegen prestenteer ik u hierbij het 

jaarverslag 2020 van Radar, Vereniging voor 

Protestant Christelijk Onderwijs Schouwen-

Duiveland. De belangrijkste ontwikkelingen zijn 

nader toegelicht en waar van belang wordt een 

doorkijk naar 2021 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 2020. 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 2020 was een jaar waarin het samen op 

veel verschillende manier naar voren kwam: in een 

onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking – 

lees fusie, de uitwerking van het Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) in de Westhoek en in vele 

kleine verbanden.  

2020 was vooral het jaar waarin we werden 

getroffen door een pandemie, waardoor de 

scholen werden gesloten. Het jaar van onderwijs 

op afstand.  

 

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. 

 

14-4-2021, Zierikzee,  

Clemens Pronk, algemeen directeur 

 

 

 

  

mailto:info@radarscholen.nu
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Toelichting   

Bij het opstellen van het jaarverslag 2020 van 

Radar, vereniging voor Protestant Christelijk 

Onderwijs Schouwen-Duiveland, is gebruik 

gemaakt van het format van de PO-Raad.  

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 

2020. 

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 en is te vinden in onderdeel B van dit 

jaarverslag.   

Het onderdeel risicobeheersing is in hoofdstuk 2 

verweven en de continuïteitsparagraaf in 

hoofdstuk 3.  

De Inspectie van het Onderwijs heeft in haar 

schrijven van 9 november 2020 gevraagd in het 

jaarverslag aan een 5-tal maatschappelijke 

thema’s aandacht te besteden. Drie ervan hebben 

betrekking op het Primair Onderwijs, namelijk 

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. Het vierde 

en vijfde thema betreffen: Onderwijsachterstanden 

en Corona. Deze twee thema's komen op 

verschillende plaatsen in dit verslag terug. 

Tenslotte is gevraagd naar de uitputting van de 

convenantgelden en de allocatie van de middelen.  

Ook deze beiden zijn in dit jaarverslag terug te 

vinden. 
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Hoofdstuk 1 Het schoolbestuur  
 

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over het 

schoolbestuur en schetst de organisatie. U leest waar 

bestuur voor staat en met welke partijen de 

organisatie samenwerkt.  
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1.1. Organisatie 
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  

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 

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. 

 

mailto:info@radarscholen.nu
mailto:bestuur@radarscholen.nu
mailto:cpronk@radarscholen.nu
http://www.radarscholen.nu/
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Organisatorische structuur  
Het bestuur 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 bestuur voert haar toezichthoudende rol uit.  

 

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 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. 

 

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. 

 

 

 
 

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

de bestuurder en de toezichthouders. Er is niet afgeweken van de voorschriften uit de code.    

 

Functiescheiding  
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 
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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 haar functioneren in 

relatie tot de algemeen directeur geëvalueerd. Daarnaast zijn vervolgstappen gezet in het professionaliseren 

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

het Integraal Toetsingskader (ITK). Het ITK is in 2020 vastgesteld. Het BTK is doorontwikkeld en zal begin 

2021 zijn afgerond.  

In het BTK stelt het bestuur richtinggevende uitspraken (RGU’s) op. 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.  

 

Bestuur en 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 een 

administratief- en financieel medewerker. Op kantoor is tevens een kwaliteitsmedeweker werkzaam.  

In verband met een aantal grote dossiers als de uitvoering IHP en het fusieonderzoek, is tijdelijk een 

beleidsmedewerker aangetrokken.   

 

Verslag Intern toezichtsorgaan  
Radar heeft een verenigingsstructuur, met een toezichthoudend bestuur. Per 31-12-2020 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 (Odijk), lid   Zelfstandig ondernemer (Yaats)  

Paul Potman (Zierikzee), 

penningmeester (adviserend 

lid*)  

Manager Financiën van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 

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

Johan Hoff (Zierikzee), lid Lid college van bestuur CSG Prins Maurits te Middelharnis  

* 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.  

 

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

De bestuursleden verrichten hun taken en verantwoordelijkheden onbezoldigd. 

Per september 2021 is een bestuurscommissie opgesteld, waarin Eldert Francke namens het bestuur in deel 

neemt. Daarnaast hebben de algemeen directeur, de beleidsmedewerker en een externe adviseur zitting in 
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de commissie. De opdracht van de bestuurscommissie is het zorgvuldig voorbereiden van de besluitvorming 

op enkele grote dossiers.  

 

Rooster van aftreden:  

2019  Esther de Ruijter; verlengt tot de fusie  

2020 Bert Flikweert en Paul Potman*; verlengt tot de fusie  

2022 Edert Francke, Marlinde Eichler. 

2024 Johan Hoff  

Activiteiten  

Vanwege de maatregelen rondom de Covid-19 crisis was het in 2020 helaas niet mogelijk om de ALV van juni 

2020 in fysieke vorm te houden. Om toch ieder lid de mogelijkheid te geven om de jaarstukken te bekijken 

en te bevragen is er een alternatieve weg bewandeld. Alle leden hebben de mogelijkheid gehad om de 

jaarstukken 2019 digitaal op te vragen. Van deze mogelijkheid is door een aantal leden gebruikt, echter zijn 

er geen vragen gekomen op de aangeleverde stukken.  

In 2020 is er een nieuw bestuurslid toegetreden tot het Toezichthoudend Bestuur, Johan Hoff. Mede 

vanwege de maatregelen rondom de Covid-19 crisis is er een digitale stemronde gehouden waarin de heer 

Hoff unaniem is verkozen tot lid van het bestuur.  

Het bestuur heeft in 2020 negen 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 

lopende processen betreffende de Regioschool Westhoek en het onderzoek naar besturenfusie tussen Radar, 

VPCO Tholen en CBS Op Dreef in Bruinisse. Beide processen lopen in 2021 door. Wat betreft de fusie wordt 

er gestreefd naar een afronding van het proces in 2021.   

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

zijn geen bijzonderheden op financieel gebied geconstateerd. Vastgesteld kon worden dat de financiële 

administratie op orde is en dat er geen aanwijzingen voor fraude zijn gevonden. Als intern toezichtorgaan 

konden we concluderen dat de gelden doelmatig zijn besteed. Tevens vond goedkeuring plaats van de WNT-

norm, berekend op basis van de complexiteitspunten. Tenslotte werd voor 2021 de accountant benoemd: 

opnieuw Astrium in de persoon van dhr. Arthur van der Have.  

Het jaarverslag over 2019 is goedgekeurd.  

Verder werden de (meerjaren)begroting 2021 en het bestuursformatieplan 2020-2021 goedgekeurd en 

vastgesteld.  

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

directeur, ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen. 

Het bestuur heeft zich in haar rol als toezichthouder laten adviseren door een externe adviseur.  

Code Goed Bestuur 

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

aanzien van de scholen een toezichthoudende taak en heeft het grootste deel van zijn taken aan de AD 

gedelegeerd. Alle onderwijs gerelateerde zaken liggen op het bord van de AD. De invoering van de Code 

Goed bestuur is een groeiproces, waarvan de focus ligt op het scheiden van besturen en toezicht houden. 
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Onderzoek naar bestuurlijke samenwerking  
 

In 2019 werd een oriënterend onderzoek naar bestuurlijke samenwerking uitgevoerd. Daarin werd onder de 

verschillende geledingen de motieven, randvoorwaarden en draagvlak naar verdergaande bestuurlijke 

samenwerking onderzocht.  

Het resultaat van dit onderzoek leidde tot het besluit om met VPCO Tholen en Op Dreef een onderzoek naar 

vergaande bestuurlijke samenwerking (fusie) te onderzoeken. Door samenwerking kunnen (extra) 

voorwaarden en mogelijkheden worden gecreëerd om de positionering en de kwaliteit van de scholen en het 

christelijk onderwijs voor alle kinderen van de betreffende scholen op Schouwen-Duiveland  en Tholen en 

omstreken voor de langere termijn te borgen en te verbeteren. Daarnaast kan er in gezamenlijkheid worden 

ingespeeld op ontwikkelingen als wijzigingen in wetgeving, de veranderende rol van de lokale overheid, 

deregulering en daarmee samenhangende autonomievergroting voor de schoolbesturen. Door 

samenwerking menen we ook een meer robuuste en weerbare organisatie te kunnen creëren in een tijd 

waarin van het onderwijs veel gevraagd wordt,  

Bij het onderzoek naar verdergaande bestuurlijke samenwerking zijn een aantal randvoorwaarden 

meegegeven:  

o de meerwaarde van verdergaande samenwerking duidelijk moet zijn,  

o het behoud van de eigenheid van de scholen gewaarborgd dient te zijn,  

o er ruimschoots aandacht dient te zijn voor het personeel van de verenigingen,  

o er aandacht dient te zijn voor de instandhouding van kleine scholen,   

o aan de private middelen en private financiële reserves dient afzonderlijk aandacht gegeven te 

worden,  

o er ruimte moet zijn voor ontmoetingen om elkaar goed te leren kennen,  

o er aandacht dient te zijn voor de christelijke identiteit van de drie schoolverenigingen,  

 

Het oriënterend onderzoek resulteerde in een bevestiging van het positieve beeld en het noodzakelijke 

draagvlak aangaande de verdergaande bestuurlijke samenwerking. Daarom werd de intentie uitgesproken 

om te komen tot verdergaande samenwerking, eventueel resulterend in een bestuurlijke fusie. En dat 

de samenwerking moet worden gerealiseerd na een zorgvuldig onderzoeks- en besluitvormingstraject, 

waarbij teams, toezichthouders, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en overige 

betrokkenen gedurende het gehele traject meegenomen worden en waarin duidelijk wordt gemaakt 

welke gevolgen de samenwerking met zich meebrengt.  

 

Door de pandemie werd de start van het vervolgonderzoek vertraagd, maar op 2 september 2020 vond een 

(aangepaste) Kick-off plaats in restaurant De Grevelingen, waarmee het onderzoek officieel van start ging. 

Tijdens de Kick-off werd door de drie besturen de intentieverklaring ondertekend.  

 

Een stuurgroep werd ingesteld, waarin de algemeen directeur namens Radar plaats in nam, naast de 

bestuurder van VPCO Tholen en de interim bestuurder van Op Dreef. Een extern adviseur van Verus is 

voorzitter van de stuurgroep en tevens procesbegeleider. De stuurgroep is belast met de taak onderzoek te 

doen naar de wijze waarop intensivering van de samenwerking gerealiseerd kan worden. Naast de 

stuurgroep zijn drie werkgroepen ingesteld: onderwijs & kwaliteit, personeel & organisatie en bedrijfsvoering 

& financiën.  
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Een commissie van toezichthouders – waarin van elk bestuur &RVT een toezichthouder plaats neemt – houdt 

toezicht op het traject.  

 

In april 2021 zal het onderzoeksrapport worden opgeleverd waarin de effecten van de samenwerking worden 

beschreven. Tevens zal de Fusie Effect Rapportage worden opgeleverd. Na deze oplevering kan in april het 

besluitvormingstraject starten. Indien dit positief verloopt zal de uitvoeringsfase volgen. De inzet is om een 

bestuurlijke samenwerking te realiseren voor 1-1-2022. Belangrijk daarbij is te vermelden dat zorgvuldigheid 

voor snelheid gaat.  

  

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 kwam door een actieve ledenwerving naar aanleiding van 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, omdat men voldoende vertrouwen 

had in het bestuur of om geen kind meer op school had. Sinds 2017 is er een gestage daling in het aantal 

leden te zien. Het aantrekken van nieuwe leden blijkt lastig. Eind 2020 telde Radar 154 leden. Daarmee 

kromp het ledenbestand afgelopen 10 jaar met 58%. De afname van het ledenbestand is fors hoger dan de 

krimp van het aantal leerlingen. De krimp van het  aantal leerlingen lag afgelopen 10 jaar op 23%.  

 

 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad   
 

Organisatie 

De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 Radarscholen. Van elke Radarschool neemt één lid 

uit de oudergeleding (OGMR) en één lid uit de personeelsgeleiding (PGMR) zitting. Bij een enkele school is 

de personeelsvertegenwoordiger geen MR-lid en is de zitting in de PGMR een aparte taak. De GMR kan 

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

   

Jaarverslag schooljaar 2019-2020 GMR Radarscholen  

De GMR heeft 5 maal vergaderd (ongeveer tweemaandelijks), tweemaal op locatie en 3 keer online vanwege 

COVID-19. De vergaderingen werden geleid door de voorzitter en geopend met een tekst en/of gebed. Het 

391
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belangrijkste doel van de GMR is om inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering van 

het dagelijks bestuur en de vereniging.  

 

Samenstelling GMR schooljaar 2019- 2020 

Radarschool Helchersee: Evelien van der Bok, Marco Capelle 

Radar Jenaplanschool JL de Jonge: Ellen van de Hoek en Jan de Pagter  

Radarschool Jan Wouter van den Doel: Hanneke Hersman en Bianca Dumay 

Radarschool Onder de Wieken: Stephanie Davidse en Mark Schouten  

Radarschool De Morgenster: Jolanda Deurloo en Rianne Hartman  

  

Functieverdeling GMR:  

Voorzitter: Jan de Pagter  

Secretaris: Jolanda Deurloo  

Penningmeester: Vacant  

 

Onderwerpen / activiteiten  

De onderwerpen werden veelal aangeleverd door de algemeen directeur. Naar de aard van het stuk werd de 

GMR om instemming of advies gevraagd. Omdat de GMR zo veel mogelijk probeert mee te denken in 

lopende processen, heeft ze zelf ook onderwerpen aangedragen 

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 zijn de volgende onderwerpen besproken door de GMR:  

• IHP / IKC  

• Gezondheidsbeleid Functiehuis  

• Bestuur formatie plan AVG - Privacyreglement  

• Vakantierooster 2020-2021 

• Begrotingen en financiële rapportages  

• Veiligheidsbeleid Radar 

• Professionalisering  

• Mobilisatie management Handboek kwaliteitbeleid  

• Personele zaken 

• Vervangingsbeleid  

• Onderzoek tot bestuurlijke fusie Bruinisse & Tholen 

• Samenwerking Westhoek 

• Rooster van aan- en aftreden GMR  

 

Verslaglegging  

Van elke vergadering zijn notulen gemaakt. Deze notulen werden 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 GMR & Bestuur 

Gedurende schooljaar 2019-2020 is tevens een aantal keer overleg gevoerd met het toezichthoudend 

bestuur.  
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1.2. Profiel  
 

Missie 
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.   

  

Kernwaarden   
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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Visie   
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  
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  
In 2018 is de onderwijskundige visie – als onderdeel van het strategisch beleidsplan – herzien in een 

zogenaamd Koersplan. Radar zit momenteel in een onderzoek naar bestuurlijke samenwerking. Als dit 

positief verloopt fuseert Radar per 1-1-22. Besloten is om het nieuwe BTK en strategisch beleidsplan te 

koppelen aan de start van de nieuwe organisatie. Daarmee loopt het ook synchroon aan planperiode die al 

opstond: namelijk een nieuw strategisch plan per 2023.  

De speerpunten uit het 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  
Radar heeft een open toelatingsbeleid, d.w.z. dat alle kinderen welkom zijn. We vragen van hen (hun ouders) 

respect (of onderschrijving) voor/voor onze grondslag.  

  

http://www.radarscholen.nu/
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1.3 Dialoog  
 

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. Dit convenant wordt uitgevoerd.  

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.  
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Samenwerkingsverbanden  
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). 

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  
In 2020 is er door ouders of andere betrokkenen geen contact opgenomen met de vertrouwenspersoon. Er 

zijn geen officiële klachten ontvangen. De vertrouwenspersoon heeft dit bevestigd in een officieel jaarverslag 

over 2020.   

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

www.radarscholen.nu.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/
http://www.radarscholen.nu/
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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  
 

Identiteit  
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. De scholen vertalen dit document naar hun eigen situatie 

en leggen dit vast in een eigen kwaliteitskaart. Het document nodigt vooral uit tot het gesprek met elkaar. 

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

(september 2020) en b.v. activiteiten in Kerk&school. De startdienst was dit jaar vanwege de 

coronamaatregelen geheel digitaal.  

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 continu proces aan verbetering.  

 

Kwaliteitszorg 
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.  

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.  
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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 continu 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 Radar ook inzet, is het INK-model. Dit managementmodel gaat 

ervanuit 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  
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. 

We hebben onszelf het hoofddoel gesteld Kindgericht onderwijs (KGO) te realiseren, zoals beschreven in de 

visie (hoofdstuk 1). Het Kindgericht Onderwijs is vertaald in de schoolplannen (2019) van de Radarscholen en 

als acties opgenomen in de jaarplannen (2019-2020 en 2020-2021).  

Op 12 mei 2020 heeft er een kwaliteitsdag plaatsgevonden waarbij is gereflecteerd op het afgelopen 

schooljaar. Waar staan we na twee jaar met ons Kindgericht onderwijs? En wat heeft de corona-periode 

daarin betekend? Daarnaast hebben we prioritering aangebracht: waar leggen we komend jaar de focus? 

Vandaaruit hebben we nieuwe doelen geformuleerd en plannen van aanpak opgesteld om onze kwaliteit 
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een volgende impuls te geven. Bij de reflectie maakten we gebruik van het model “De dimensies van 

kindgericht onderwijs”.    

   

 

Uit de evaluatie en daaruit volgende prioritering is gekomen dat onze focus in het schooljaar 2020-2021 met 

name ligt op de ondersteunende dimensies: differentiatie en de flexibele organisatievorm. Daarnaast zullen 

we ons richten op pedagogisch gedrag: de veranderende rol van leerkracht van sturend naar coachend.   De 

drie focuspunten zijn verder uitgewerkt in het actieplan “kwaliteitsimpuls”. Een vierde focuspunt 

‘Pedagogisch Tact’ ligt als basis hieronder en heeft alle verbinding met de andere drie focuspunten.   

 

Op alle Radarscholen ligt de grootste focus op het ‘werken vanuit leerlijnen’. Met behulp van externe 

expertise zijn de leerlijnen rekenen in kaart gebracht en worden stappen gezet op gebied van taal en 

spelling.  

Een belangrijk doel in 2021 is het realiseren van afstemming van het onderwijs op de ontwikkelingsbehoeften 

van meer- en hoogbegaafden leerlingen. In oktober 2020 is UnIQ gestart, waarmee dit doel grotendeels 

werd behaald. De inzet voor komende jaren is het versterken van de basisondersteuning aan deze leerlingen 

(zie verder de paragraaf passend onderwijs).  

 

Radarschool Helchersee is geselecteerd om mee te doen met het experiment ‘Ruimte in onderwijstijd’. Het 

schooljaar 2020-2021 wordt gebruikt om de organisatie van fase 1 goed neer te zetten. Team en ouders 

worden hierin goed meegenomen. Fase 1 start in augustus 2021 en geeft een eerste flexibilisering in het 

opnemen van verlof. Daarnaast wordt er door de school hard gewerkt om het ‘werken vanuit leerlijnen’ neer 

te zetten. In schooljaar 2021-2022 zal dit zichtbaar worden in het onderwijs.  

 

Speciale aandacht was er voor het rekenonderwijs. We zijn niet tevreden met de resultaten die we halen en 

willen deze verhogen. Naar aanleiding van een diepere analyse, is er een actieplan opgesteld. Met behulp 

van een expert is een audit uitgevoerd in de Radarscholen met daaraan gekoppeld een gesprek met de 

intern begeleiders. Tevens hebben alle scholen een vragenlijst ingevuld. Met deze gegevens, is er een 

conclusie geschreven en zijn er aanbevelingen gedaan. Elke school heeft zijn eigen acties opgesteld en 
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bovenschools is er een ontwikkelteam Rekenen gestart. De scholen investeren in kennis (o.a. met cursussen) 

en expertise.  

 

Door de lockdown en het onderwijs op afstand is er bij een deel van de leerlingen minder leergroei zichtbaar 

dan we in normale omstandigheden hadden verwacht. Radar heeft de subsidie ‘inhaal en 

ondersteuningsprogramma’s’ aangevraagd en € 55.000 euro ontvangen voor het schooljaar 2020-2021. Dit 

bedrag wordt volledig ingezet door de scholen en is geheel gericht op het extra ondersteunen van leerlingen 

die verminderde leergroei hebben laten zien.  

 

Radar is een lerende organisatie. In 2019 is gestart met ontwikkelteams. Elk focuspunt uit onze ontwikkeling 

naar KGO kent een ontwikkelteam, waarin onderwijsprofessionals samen werken, al of niet met begeleiding 

van een expert. In (2019 en) 2020 is gestart met het ontwikkelteam formatief evalueren, hoogbegaafdheid, 

rekenen en taal. In 2021 wordt o.a. gestart met pedagogisch tact en het jonge kind.   

 

Het managementteam is gestart met het programma van stichting LeerKRACHT, een werkwijze die grotere 

impact levert en die ondersteunend is aan de werkwijze van de schoolteams. Weten wat de rol is van het 

directieteam als team in de transformatie naar een verbetercultuur, wat hun bijdrage is om dit tot een succes 

te maken; bewustzijn van hun persoonlijke rol en ontwikkeling in het initiëren, vasthouden en uitbouwen van 

een cultuur van elke dag samen een beetje beter.  

 

Op het gebied van integraal personeelsbeleid is een aantal voorgenomen acties uitgesteld, vanwege het 

onderzoek naar een mogelijke fusie met VPCO Tholen en Op Dreef. In afstemming met deze partners is in 

november 2020 het functiehuis opnieuw vastgesteld. Ook is gezamenlijk een eerste stap gezet in het komen 

tot een nieuwe vorm van de gesprekkencyclus. Daarbij gaat het om het creëren van een cultuur van de 

constante dialoog over ontwikkeling en professionalisering.  

 

In het kader van gegevensbescherming (AVG) heeft de Functionaris Gegevensbescherming (FG-er) een audit 

uitgevoerd op de scholen. Het rapport zal begin 2021 worden opgeleverd. Op basis van de uitkomsten zal 

een nieuw actieplan worden opgesteld om het AVG-beleid verder te implementeren. De procedures over hoe 

te handelen indien er sprake is van incidenten en/of datalekken, is reeds geïmplementeerd. Elk incident of 

datalek wordt opgenomen in het incidentenregister (te vinden in de SharePoint van Radarscholen). In 2020 is 

één incident opgenomen. Hierbij was geen sprake van een datalek dat gemeld moest worden.  

 

N.a.v de audit heeft de FG-er in januari 2021 het volgende geconcludeerd en geadviseerd:  

 

Radar heeft inmiddels goede stappen gezet in de richting van AVG-compliance. Er is een FG aangesteld 

en het vastgestelde beleid is op orde. Ook op het gebied van bewustwording zijn er stappen gezet. Het 

is echter wel zaak hieraan aandacht te blijven geven; het IBP-bewustzijn (informatiebeveiliging en privacy) 

kan zeker worden verbeterd.  

Op het gebied van afspraken en procedures is er op bepaalde gebieden nog ruimte voor verbetering. 

IBP verbeteren betekent ook dat er op diverse vlakken een verandering in het van gedrag van 

medewerkers nodig is. Dit zijn altijd langlopende processen die veel tijd vergen en om herhaling vragen. 

Hierdoor is IBP ook nooit helemaal ‘af’. Daar komt nog bij dat de omstandigheden telkens veranderen, 

bijvoorbeeld door nieuwe technologische ontwikkelingen. Kortom: men dient zich te realiseren dat IBP 

een dynamisch proces is. Dit vraag erom IBP op te nemen in de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) van 
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Radar, zodat IBP up-to-date blijft. De conclusie is: Radar is goed op weg met IBP, maar is nog niet AVG-

compliant. De verbeterpunten liggen samengevat op het gebied van kennis en bewustwording en het 

verder uitwerken van afspraken en procedures op enkele onderdelen. Dit alles om te zorgen dat de 

medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt.  

 

In 2021 zal de audit officieel worden opgeleverd, besproken en een vervolg krijgen in een plan van aanpak. 

Daarin zal de FG-er een rol spelen.  

Ontwikkelingen  
In augustus 2019 nam Leonie Boot de taak kwaliteitsmedewerker over van Cindy te Ronde. Het project ROOK 

van de PO-raad heeft bijgedragen aan een snelle inwerking en een implementatie van het kwaliteitsbeleid op 

de scholen. De kwaliteitsmedewerker volgt momenteel de opleiding tot auditor en de leergang 

kwaliteitsmedewerker van de PO-Raad, welke beiden in 2021 worden afgerond.   

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 

We nemen de IEP-toets af op alle scholen. Vanwege de lockdown in het voorjaar van 2020 is de Eindtoets 

niet afgenomen. Hieronder de uitslagen van de eindtoetsen over de jaren 2016 t/m 2019.  

 

School  2016  2017  2018  2019 2020 

Radarschool De Morgenster  90 88 89 83 
Niet 

afgenomen 

Radarschool Helchersee 84 76 76 82 
Id 

Radarschool Jan Wouter van den Doel  81 77 84 80 
Id 

Radarschool Onder de Wieken 79 82 86 86 
Id 

Radarschool Johan Louis de Jonge 81 78 75 79 
id 

 

Blauw: boven de bovengrens van de onderwijsinspectie 

Groen: op of boven de norm (ondergrens) 

Oranje: onder de ondergrens  

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Bron: Ultimview (Parnassys). 

 

In 2019 scoorden alle scholen boven de ondergrens. Radarschool JL de Jonge zat 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). 

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  
In 2019 heeft de inspectie haar 4-jaarlijkse bezoek uitgevoerd. Het rapport is te vinden op site van de 

Inspectie voor onderwijs. In 2020 is een aantal maal contact geweest met de inspectie. Daarbij ging het 
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voornamelijk om een gesprek over de wijze waarop de school het onderwijs in de lockdown vormgaf en de 

ervaringen daar omtrent. Alle ‘bezoeken’ en contacten waren online of telefonisch.  

In haar 4-jaarlijks bezoek heeft de inspectie geconcludeerd dat zij een tekortkoming zag in het toekennen 

van ‘vakantieverlof’ aan ouders op Radarschool Helchersee. Hierbij ging het om het toekennen van 

‘vakantieverlof’ op basis van beroep ouders. Dit heeft geleid tot een herstelopdracht. Radar heeft als reactie 

op deze constatering haar verlofbeleid onder de loep genomen en dit opnieuw op papier gezet. Uiteindelijk 

is de vernieuwde verlofregeling door alle partners op het eiland, incluis de gemeente, ondertekend en wordt 

deze uitgevoerd.  

Verslag Morgenster, omgang Covid-19 maatregelen  

In 2020 is De Morgenster door de inspectie van het onderwijs uitgekozen om te volgen in het omgaan met 

alle Covid-19 maatregelen. 

Inspectie heeft telefonisch vragen gesteld en is met ons ‘live’ in gesprek gegaan (toen dit weer mocht) over 

hoe wij het onderwijs op afstand hebben georganiseerd, de communicatie met betrokkenen en de 

ontwikkeling van onze kinderen hebben gevolgd. 

In deze gesprekken is gesproken over de impact van Covid-19. Een gebeurtenis die veel invloed heeft gehad 

op het onderwijs en het lesgeven. Maar ook nieuwe ontwikkelingen die kansen hebben gekregen. Denk aan 

het online lesgeven, inzet van verschillende digitale middelen en creativiteit die werd aangesproken van 

kinderen, ouders en leerkrachten. 

Ook de menselijke kant werd besproken. De invloed van niet naar school mogen voor alle betrokkenen was 

intens. Een gebeurtenis die niemand ooit had gedacht mee te maken. Maar door deze gebeurtenis ontstond 

er een betrokkenheid met elkaar, al was het op afstand.  Bij ouders kwamen er meer inzichten hoe het 

onderwijs op de school er uit ziet en waar een kind aan werkt. Ouders hebben heel hard meegewerkt met 

hun kind. 

De communicatie kwam ter sprake. Ouders zijn geïnformeerd via kwaliteitskaarten met de geldende 

afspraken en adviezen.  Afspraken hoe onze kinderen, ouders en leerkrachten elkaar op de hoogte hielden 

van lessen, vragen stellen via meet en gemaakt werk. 

Door leerkrachten is er hard gewerkt. Nieuwe werkwijzen zijn bedacht en samenwerken op afstand kwam tot 

stand. 

Samen met inspectie kwamen we tot de conclusie dat er door de pandemie nieuwe kansen zijn ontstaan 

maar dat ‘echt’ onderwijs waarbij we elkaar zien en horen toch het fijnste is voor iedereen. 

Verslag Onder de Wieken, “kwaliteitsverbetering & samenstelling leerlingenpopulatie".  

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek heeft de Onderwijsinspectie in december 2020 een gesprek 

gevoerd met de directie en intern begeleider van Radarschool Onder de Wieken.  Het gesprek had als thema 

"Kwaliteitsverbetering & samenstelling van de leerlingenpopulatie".  

Volgens de Inspectie heeft de school de leerlingenpopulatie goed in beeld en heeft zij zicht op wat de 

kinderen nodig hebben. De thema's van de kwaliteitsverbetering zoals verwoord in het jaarplan, zijn daar 

goed op afgestemd. De school laat zien dat zij als team samenwerken aan deze doelen. Er is sprake van 

samenhang en het proces wordt goed gevolgd.  
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Visitatie  
In 2020 heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Gezien de verwachte fusie per 1-1-2022 zijn er op 

dit moment geen plannen om op kortere termijn een visitatie te laten plaatsvinden.  

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 erop 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 ervan overtuigd dat deze maatregel helaas noodzakelijk is.  

Radar heeft over 2020 € 34.000 ontvangen van Kind op 1, in de besteding van uren onderwijsassistent. Dit 

bedrag is niet voldoende om alle lopende arrangementen te betalen. In de begroting 2020 en 2021 is een 

bedrag van maximaal WTF 0,9 voor inzet onderwijsassistenturen afgesproken. Radar betaald dus een groot 

deel van deze inzet uit het eigen reguliere budget.  

Om de kosten beheersbaar te houden is een commissie arrangementen in het leven geroepen en een 

protocol opgesteld. In de commissie zitten drie leden: een schooldirecteur (met SO-ervaring), een IB-er en als 

voorzitter Nelske van der Veer, expert taalontwikkelingen en AB-er bij Kind op 1 (op detacheringsbasis). De 

algemeen directeur bewaakt het budget. Ons uitgangspunt is dat elk kind dat onderwijs en die zorg krijgt die 

het nodig heeft, vanuit de ontwikkelingsbehoeften. Echter is de ‘pot met geld’ niet oneindig vol en zijn er 

kaders gesteld betreft de toekenning van het budget.    

Schoolweging  

Op basis van de schoolweging ontvangt Radar in 2021 ruim € 30.000. Komende twee jaar wordt dit 
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afgebouwd naar maximaal € 17.000. Hieronder een overzicht van de schoolwegingen en het spreidingsgetal 

van de Radarscholen.  

    
Spreiding  

Schoolweging  

2019-2020  

    <-Homogene groep  

Minimaal differentiëren  

     Heterogene groep ->  

          Maximaal differentiëren  

    Zeer klein  

(3-4)  

Klein  

(4-5)  

Gemiddeld  

(5-7)  

Groot  

(7-8)  

Zeer groot  

(8-9)  

Voorspelt hoge 

resultaten  

Zeer laag  

(20-23)  

          

Laag  

(23-27)  

          

  Gemiddeld  

(27-33)  

  Morgenster  

29,48 / 4,54  

Onder de 

Wieken  

28,65 / 6,79  

Jenaplan JLdJ  

27,27 / 5,93  

Helchersee  

30,41 / 5,80   

    

Voorspelt lage 

resultaten  

Hoog 

(33-37)  

    Jan Wouter 

33,84 / 5,48   

    

Zeer hoog  

(37-40) 

      
  

UnIQ, onderwijs aan meer- en hoogbegaafden leerlingen  
Al meerdere malen is afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van de basiskwaliteit voor het onderwijs 

aan meer- en hoogbegaafden leerlingen. We waren echter niet tevreden. De basiskwaliteit was nog niet op 

orde – al was er veel verschil per school – en een deel van de hoogbegaafden leerlingen hadden duidelijk 

behoeften aan ander onderwijs dan wij tot nu toe boden. Eind 2019 werd besloten een nieuw 

hoogbegaafdheidsbeleid te ontwikkelen. Een tweetal collegae verdiepten zich hierin en kwamen met een 

eerste opzet. Ook werden fulltimescholen voor hoogbegaafdheidsonderwijs bezocht. Door de lockdown 

vertraagde het onderzoek. Alle aandacht ging immers naar de ontwikkeling van ‘onderwijs op afstand’. In 

april werd in het ontwikkelteam hoogbegaafdheid besloten om een stuurgroep op te richten die de opdracht 

kreeg in korte tijd onderwijs voor hoogbegaafden – in de vorm van fysiek onderwijs – te realiseren. De 

stuurgroep trok expertise aan en zetten op hoog tempo in op de realisering. Uiteindelijk lukte het om in 

oktober 2020 fysiek te starten met UnIQ. UnIQ is te zien als een expertisecentrum dat één dag in de week 

fysiek onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen en daarnaast scholen ondersteund in het bieden van 

de basisondersteuning. Eind 2020 is het beleidsplan vastgesteld en is gestart met de ontwikkeling van 

ambulante hulp. In 2021 zal een nulmeting plaatsvinden op alle scholen betreft de basisondersteuning en zal 

het AB-werk meer inhoud en vorm krijgen. Uiteindelijk is het doel dat in 2023 alle scholen kwalitatief goed 

onderwijs verzorgen aan meer- en hoogbegaafden leerlingen, zodat alle leerlingen die meer- en 
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hoogbegaafd zijn, onderwijs krijgen wat recht doet aan hun talenten en ontwikkelingsbehoeften. Passend 

onderwijs optima forma.  

Corona  
Op 17 maart 2020 sloten alle scholen in Nederland hun deuren. Een historisch moment. Door de pandemie 

en daardoor opgelegde maatregelen kon er geen fysiek onderwijs meer gegeven worden. In slechts enkele 

dagen tijd moesten alle scholen overschakelen op onderwijs op afstand. Gelukkig was de technische basis in 

orde. In 2019 was fors geïnvesteerd in de aanpassing van het netwerk en het uitbreiden van de beschikbare 

chromebooks. Het doel: elk kind een Chromebook (vanaf groep 4) was bijna gehaald. Ook was in 2018 en 

2019 Google Classroom opgezet. Het werd tot 17 maart nog niet veel gebruikt, maar het was wel geheel 

ingericht. Door de update van het netwerk, de investering in Chromebooks en de beschikbaarheid van 

Classroom konden alle scholen in heel korte tijd technisch omschakelen naar ‘onderwijs op afstand’.  

Het was echter geen sinecure. Het vroeg veel inzet, aanpassingsvermogen en creativiteit van de 

medewerkers, met name de leerkrachten. In korte tijd moesten ze leren om te gaan met de digitale 

omgeving, moest het onderwijs anders worden ingericht. Het doel: zorgen dat elk kind zich zo goed als 

mogelijk kon blijven ontwikkelen. 

Elke team ontwikkelde zijn eigen kwaliteitskaart ‘onderwijs op afstand’. Passend bij de organisatie en het 

concept werden per school maatregelen uitgewerkt. Uiteindelijk konden we de derde dag ‘live’ gaan en 

kreeg elk kind weer onderwijs.  

Onderwijs op afstand had zijn eigen uitdagingen. Hoe volg je het kind? Hoe zorg je voor voldoende één op 

één contact met het kind? Hoe zorg je voor goede instructie? Hoe zorg je dat elk kind datgene krijgt wat hij 

of zij nodig heeft voor een optimale ontwikkeling? Door intensieve samenwerking in de teams, als MT en met 

de kwaliteitsmedewerker is zo goed als mogelijk zicht gehouden op die ontwikkeling van de leerlingen. Na 

de lockdown kon d.m.v. toetsing de groei van elk kind in kaart worden gebracht. In grote lijnen viel deze 

groei niet tegen, al is significant verschil tussen groepen en scholen. Wat niet eenvoudig in kaart te brengen 

is, is de sociaal- emotionele groei van leerlingen. Door na opening van de scholen te intensief te investeren in 

pedagogisch tact hopen we de “schade” op dit ontwikkelgebied te beperken. 

In het algemeen zien we dat de gemiddelde resultaten van de scholen niet (veel) “achteruit” zijn gegaan, 

maar redelijk stabiel zijn gebleven. Wel zien we dat de verschillen tussen leerlingen (fors) zijn toegenomen. 

Ook zijn er verschillen per ontwikkelingsgebied. Zo zien we b.v. in maart 2021 dat resultaten van het 

leesonderwijs in vergelijke met het gemiddelde lager scoren dan afgelopen jaren. 

2.2 Personeel & professionalisering  
 

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 



Radar, vereniging voor PC onderwijs Schouwen-Duiveland  – jaarverslag 2020 
 

 
 

26 
 

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 startersbeleid geüpdatet (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 2020 is dit doel opnieuw gehaald. Het ziekteverzuim lag 

op 1,3 % en daarmee fors onder het streefdoel. Wel was er verschil per school wat voornamelijk lag aan een 

enkel langduriger ziekteverzuim. Het lage percentage is waarschijnlijk voor een groot deel toe te wijden aan 

de lockdown en alle coronamaatregelen. Er is nog geen onderzoek uitgevoerd of dit verband er is, maar dat 

is wel aannemelijk. Het landelijk ziekteverzuimcijfer over 2020 is een voorlopig cijfer en geldt voor het gehele 

onderwijs.  

 

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 zijn in juli 2020 afgerond.  

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 KGO. Het onderdeel 

vanuit dit beleid wat in 2020 is opgepakt is het professionaliseringsbeleid. Het doelgroepenbeleid en 

beloningsbeleid, wat op de planning stond, is uitgesteld en zal na de fusie worden uitgewerkt voor de 

nieuwe organisatie.  

De functiemix bestaat niet meer, maar wel is de mogelijkheid te solliciteren naar een hogere schaal. Eén 

medewerker heeft dit eind 2020 gedaan (naar L12). Dit zal in januari 2021 worden afgerond.  

Om te zorgen voor voldoende gekwalificeerde leerkrachten is gekozen om – naast de samenwerking met de 

HZ - te gaan samenwerken met de CHE. Daardoor was het mogelijk om in 2020 te starten met opleiden van 
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toekomstige leerkrachten in de eigen regio en scholen. Voor Radar zijn een 4 tal studenten vanuit de CHE 

Daarnaast is Radar ook partner bij de opleidingsschool Zuidwest in wording. Beide opleidingen zijn gestart in 

september 2020.  

Uitkeringen na ontslag en 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. 

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

2020 zijn geen kosten gemaakt voor uitkeringen na ontslag.  

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 2020. 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. Dit traject 

is in het najaar van 2021 afgerond.  

School  2020/2021 
 

Bestedingsdoel  

De Morgenster € 14.831.42 
 

Conciërge (schaal3) 

Helchersee € 27.400,42 
 

Vakleraar bewegingsonderwijs (L10)  

JW van den Doel  € 26.897,66 
 

Leraarondersteuner (schaal 7) 

Onder de Wieken  € 24.383,86 
 

Onderwijsassistent (schaal 5)  

JL de Jonge  € 35.444,58 
 

Onderwijsassistent (schaal 5)  

Totaal  € 128.957,94 
  

 

In het schooljaar 2020/2021 is per leerling een bedrag van €251,38 ontvangen. Dit bedrag zal oplopen naar € 

285 per leerling in 2023/2024.    
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken  
 
Doelen en resultaten  
In 2017 is gestart met de uitwerking van het Integraal huisvestingsplan. Begin 2019 heeft dit een sterkte 

impuls gekregen. 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 is een eindrapport opgeleverd, waarmee een kredietaanvraag is 

gedaan voor de verwezenlijking van de beschreven regioschool in de Westhoek, een IKC-plus. In mei 2020 

heeft de gemeenteraad het dossier openbaar gemaakt wat leidde tot onrust onder de betrokkenen. 

Daarnaast heeft de raad haar wensen en bedenkingen geuit en een amendement aangenomen waarin zij 

uitspreekt dat ze van het college eerst een uitspraak over de locatie van de regioschool verlangt en daarna 

pas tot vaststelling van het budget overgaat. Een en ander heeft geleid tot een heropening van het 

onderzoek naar haalbaarheid (waaronder draagvlak) van de regioschool (een IKC-plus) in de Westhoek. Dit 

onderzoek wordt naar verwachting rond de zomer in 2021 afgerond.  

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 IKC-plus met bundeling van voorzieningen en een intensieve samenwerking met een 

onderwijspartner en Kibeo. In 2020 is deze aanvraag ingediend en per 1-1-2021 is een voorbereidingskrediet 

beschikbaar. Onder leiding van Jan Ennik is gestart met het uitwerken van samenwerking tussen 

Prismaschool Willebrordus en Radarschool JL de Jonge. De bedoeling is voor de zomer 2021 de blauwdruk 

betreft samenwerking (in één gebouw) en onderwijsinhoudelijk af te ronden, zodat deze vertaald kan worden 

naar een PVE in het najaar van 2021.  

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. 

Zo zijn in Radarschool JW van den Doel units gerealiseerd.  

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. In 2020 is de update afgerond en vastgesteld 

door de gemeente. Dit betekent dat Schouwen-Duiveland als eerste een beleid heeft waarbij voor een 

periode van 4 jaar wordt afgesproken welke projecten er worden uitgevoerd en welk budget er beschikbaar 

is. Dus geen huisvestingsaanvragen meer, maar een vierjarenplan dat elke vier jaar ge-update wordt. Deze 

werkwijze geeft ons als onderwijsbestuur meer (financiële) duidelijkheid.   

Voor de Radarscholen is het volgende opgenomen:  

Fase 1: (2021-2025): Nieuwbouw van JLDJ door inhuizing aanbouw bij en aan de Willebrordus in Zierikzee. 

Realisering van één regioschool in de Westhoek, ter vervanging van de 4 huidige scholen, waaronder 

Radarschool Onder de Wieken (Burgh-Haamstede) en Helchersee (Scharendijke).  

Fase 2: (2025- e.v.) : Renovatie van Jan Wouter van den Doel in Zierikzee. De Morgenster wordt in stand 

gehouden.  
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Corona 
Vanwege de maatregelen rond Corona is fors geïnvesteerd in hygiëne. Zo is de schoonmaak aangescherpt en 

vind er elke dag een extra schoonmaakronde plaats. Daarnaast zijn allerlei hygiënemiddelen aangeschaft.  

Naast de aangescherpte schoonmaak ging de discussie vooral over ventilatie. Een discussie die al jarenlang 

loopt, maar nu verscherpt is door de Coronacrisis. Radar heeft door Dyade-vastgoed een onafhankelijk 

onderzoek laten uitvoeren. Dit leidde tot de conclusie dat alle scholen aan het bouwbesluit voldoen. De basis 

is op orde. Voor een optimale ventilatie zal fors geïnvesteerd moeten worden in de scholen. Gezien alle 

afspraken in het IHP – renovatie, nieuwbouw, etc.) kan dit hierin worden opgenomen. De grootste 

verandering was de bewustwording en aanpassing gedrag van de medewerkers. Er wordt zeer intensief 

geventileerd op alle mogelijke momenten. Alle geledingen – bestuur, GMR, medewerkers en ouders – zijn 

geïnformeerd.  

Duurzaamheid 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 (ENG). 

Radar heeft op al haar scholen zonnepanelen en ondersteund projecten in de scholen die duurzaamheid 

onderstrepen of bevorderen.  

 

2.4 Financieel beleid  

Doelen en resultaten  
Het financieel beleid is gericht om 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 erop gericht dat aankopen beneden de € 1.000 niet worden geactiveerd. Deze 

worden in de verlies- en winstrekening opgenomen. Aankopen boven de activeringsgrens worden als 

investering 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 2020 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 ruim budget 

voor beleidsdoelen specifiek gericht op de ontwikkeling van Kindgericht Onderwijs.  

Radar heeft vanuit haar risicoanalyse 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.  
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Het jaar 2019 is met een groot positief saldo afgerond. Toch kon geconcludeerd worden dat de uitgaven 

volgens begroting waren uitgevoerd. De reden lag voornamelijk in de vernieuwing van de CAO. De gelden 

(waaronder een eenmalige bonus) voor de salarisverhoging werden in 2019 uitgekeerd, maar in 2020 

uitgegeven. Daardoor ontstond een “kasschuif” van ongeveer € 120.000.  De jaarrekening van 2020 sluit af 

met een negatief resultaat van € 249.000, ruim € 216.000 boven de begroting. Ook dit verschil met de 

begroting is goed verklaarbaar. De belangrijkste redenen zijn: de kasschuif van ongeveer 120.000 en de 

kosten voor de coronacrisis: alleen al voor schoonmaak werd ruim € 40.000 meer uitgegeven, daarnaast 

waren er extra personele kosten (zowel door meeruitgaven als minder inkomsten door beperkte 

detachering).   

In lijn van bovenstaande is het verdedigbaar de resultaten van 2019 en 2020 samen te nemen. Dit leidt tot 

een positief resultaat van € 11.120 over twee jaar.  

 Begroot  Resultaat  Verschil  

2019 -€ 93.800 €133.946 € 227.746 

2020 -€ 32.702 -€ 249.328 -€ 216.626 

Totaal over 2 jaar  -€ 126.502 -€ 115.328 € 11.120 

 

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 19 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 in verband met de rente die we daar ontvangen. Deze inkomsten zijn tot een 

minimum gedaald.  

 

Allocatie 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 personele kosten. In 2020 

wilden we de omslag maken naar het geldmodel. De motivatie lag 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. Vanwege het onderzoek naar bestuurlijke fusie is besloten om deze omslag uit te stellen 

tot na de fusie, zodat er voor de nieuwe organisatie in één keer de nieuwe werkwijze kan worden ingevoerd.  
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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 

& adviezen 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  

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

- Gelden voor de arrangementen (uren voor OA). Vanuit het SWV wordt een vaste voet per leerling 

ontvangen (€ 65). Een interne commissie beoordeeld de aanvragen.   

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 0,25 FTE beschikbaar voor de functionaris 

administratie en financiën. Beiden werken vanuit het bestuurskantoor van Radar. Daarnaast is een 

kwaliteitsmedewerker voor 0,3 FT beschikbaar. Eind 2020 is tijdelijk een beleidsmedewerker voor 12 uur per 

week aangetrokken voor ondersteuning op de grote projecten.  

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, 0,2 FTE per 1-8-20; 

- 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 gesubsidieerd);  

- Leerkrachten met specifieke expertise, die Radarbreed worden ingezet. Als: een coach Coöperatief 

werken, Coach Rots & Water. 

- Ict, onderhoud 

Detachering  
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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. 0,25 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  
 

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

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

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

effectief mogelijk wordt ingezet voor die leerlingen waar het voor bedoeld is. Voor 2020 was dit ongeveer 0,5 

FTE.  

In de begroting worden de kaders gesteld en in het BFP worden deze uitgewerkt en vastgelegd. Middels het 

werkverdelingsplan wordt de formatie per school ingedeeld, dat geldt ook voor de 

onderwijsachterstandgelden. De onderwijsachterstandgelden voor de Jan-Wouter (de enige school die deze 

gelden ontvangt) worden ingezet in de ondersteuning van individuele kinderen en groepjes kinderen. Met 

name de leerkrachtondersteuner vervult hier een belangrijke rol in. De gelden worden dus vooral ingezet in 

de bekostiging van ondersteunend personeel voor individuele- en groepsbegeleiding. Daarnaast in de 

ondersteuning van de leerkracht, die daardoor de ruimte krijgt meer zijn coachende rol naar de individuele 

leerlingen uit te voeren.  
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2.5 Risico’s en risicobeheersing  
 

Interne risicobeheersingssysteem  
B1 / B2 - Risicobeleid en interne beheersmaatregelen 

Radar is bewust van de aanwezige risico’s, heeft deze in kaart gebracht in het financieel beleidsplan en 

anticipeert hierop. Een deel is uitbesteed aan het administratiekantoor. Hieronder vindt u de meest 

opvallende risico's. 

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 bijvoorbeeld 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.  

De komende NPO gelden en de lopende coronasubsidies zorgen ervoor dat we de nodige individuele zorg 

aan leerlingen (en groepjes leerlingen) kunnen blijven verzorgen.  

Risico’s inkomsten lokale overheid 

De gemeente Schouwen-Duiveland stond 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. Radar legt vanuit de reguliere middelen ruim € 30.000 bij om alle arrangementen mogelijk te 

maken. Mogelijk wordt de vaste voet in de toekomst nog verlaagd.  
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Maatregel: 

Radar zal beleid ontwikkelen op verdelen van de zorggelden (op basis van de vaste voet). In 2020 is een 

commissie arrangementen ontwikkeld die zorgt voor de toewijzing op basis van vastgesteld kader. De AD 

bewaakt het budget.  

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 (lopende 

begroting) 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 
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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.  

 

Maatregel: 

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

sprake is van een breder functiehuis.  

Risico leerkrachtentekort  

De media staat er bol van: er ontwikkelt zich een groot lerarentekort, wat voor Zeeland in 4 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 (RAP: regionale aanpak 

personeelstekort). 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 2020 is een audit uitgevoerd betreft 

het AVG beleid. In 2021 zal dit leiden tot een nieuw plan van aanpak.  

Coronacrisis  

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

onderwijsproces ging maanden lang over op onderwijs op afstand. De eindtoets van groep 8 ging niet door.  

We verwachten dat door de coronacrisisomstandigheden de leerprestaties en algehele ontwikkeling van 

leerlingen in bepaalde mate negatief beïnvloed worden, m.n. de verschillen tussen leerlingen zullen groter 

worden. De financiële gevolgen van de crisis voor het onderwijs zijn lastig in te schatten maar bedragen i.i.g. 

meer dan € 60.000. We verwachten geen liquiditeitsproblemen en geen significante impact op het 

exploitatieresultaat 2020. 
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Personele bezetting (A.1) 

A1. Kengetallen Actueel  Verwachting 

 Personele bezetting in FTE 2020 2021 2022 2023 2024 

- Management/directie 

Incluis bestuurskantoor  

4,2 4,1 3,9 3,9 3,8  

- Basisteam  

Leerkrachten en ondersteunend 

personeel incluis IB 

34,9 35,0 34,0 33,5 33 

Bovenschoolse functies* (TEC, 

UnIQ, kwaliteit, preventie, 

onderhoud, ICT, expertise  

3,7 3,7 3,7 3,5 3,5 

Totaal 42,8 42,8 41,6 40,9 40,3 

 

*Een deel is gedetacheerd of op subsidiebasis  

De leeftijdsopbouw van Radar ziet (per 1-1-2021) er als volgt uit: 

Leeftijdscategorie MS HS JW ODW JLDJ* BS TOT 

15 tot 25 jaar 3 0 0 0 1 0 4 

25 tot 35 jaar 0 1 1 3 4 2 11 

35 tot 45 jaar 2 5 4 3 3 5 22 

45 tot 55 jaar 1 4 3 4 3 6 21 

55 tot 65 jaar 4 2 5 3 4 4 22 

65+ jaar 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 10 12 13 13 15 17 
 

 

*Bovenschools: kantoor, TEC, A-pool, OOP (onderhoud en ICT), tijdelijke invallers.  

 

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. In 2020 waren geen ontwikkelingen in de omvang van het management.  
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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 lopende 

begroting en 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%   

Gezien de beschreven risico’s (zie samenvatting hieronder) heeft Radar het gewenste c.q. benodigde 

weerstandvermogen momenteel op 20%.  Na de (voorgenomen) fusie 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.  

Detecteren van boven vermogen  

Radar zet al jaren in op het verminderen van de algemene reserve. Op het moment van produceren van dit 

jaarverslag zit de vereniging midden in het onderzoek naar bestuurlijke fusie. Het vermogen van de 

mogelijke nieuwe organisatie is in kaart gebracht. Met de fusie zal er opnieuw beleid worden ontwikkeld om 

de reserves op een verantwoord niveau te krijgen. Daardoor zijn extra investeringen mogelijk in 

onderwijsontwikkelingen, personeel (tijdelijk) en o.a. de komende nieuwbouw. Daarvoor zullen in 2021 

bepaalde bestemmingsreserves worden ingericht. Denk hierbij o.a. aan een bestemmingsreserve ‘nieuwbouw 

en duurzaamheid’.  
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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  
 

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: 

 
  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

05QD De Morgenster 59 59 56 57 53 53 50 

07BZ Helchersee  114 109 106 93 91 88 84 

07MR JW van den Doel  113 107 104 100 100 103 105 

07YS Onder de Wieken  99 97 105 108 104 112 109 

08WF JL de Jonge  137 141 141 144 154 154 159 
 

Totaal 522 513 512 502 502 510 507 

Het gaat hier om het aantal ongewogen leerlingen per school en totaal voor Radar 

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 per 1-10-20 

 

Bron: ultimview (Parnassys) 2-2021 

In de tabel is het totaalaantal leerlingen per leerjaar te zien. Gemiddeld zitten er 68 leerlingen in een leerjaar 

(gerekend vanaf groep 2). Leerjaar 4 en in mindere mate leerjaar 6 wijken fors af van het gemiddelde.  



Radar, vereniging voor PC onderwijs Schouwen-Duiveland  – jaarverslag 2020 
 

 
 

40 
 

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), 2-2021 

Formatie  
Op 31-12-2020 bedroeg de totale formatie WTF 42,8 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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3.2 Staat van baten en lasten en balans  
 

Balans  
 
 
   31-12-2020   31-12-2019 

  €   €  €   € 

1 ACTIVA         

1.1 Vaste activa         
1.1.2 Materiële vaste activa 610.313     677.615   
           

 Totaal vaste activa 610.313   677.615 

1.2 Vlottende activa         
1.2.2 Vorderingen 182.974     228.865   

1.2.4 Liquide middelen 1.420.789     1.476.058   
           

 Totaal vlottende activa 1.603.763   1.704.923 
         

 TOTAAL ACTIVA 2.214.076   2.382.538 

2 PASSIVA 

        

        

2.1 Eigen vermogen 1.410.136     1.659.463   
2.2 Voorzieningen 381.435     361.321   

2.4 Kortlopende schulden 422.505     361.754   
          

 TOTAAL PASSIVA 2.214.076   2.382.538 
           

 

Korte toelichting op de balans  

De materiële vaste activa zijn gedaald met € 57.000.  

De vorderingen zijn € 46.000 lager.  

Het eigen vermogen is fors gedaald met € 226.000 vanwege het negatieve exploitatieresultaat. Een groot 

deel van dit negatieve resultaat komt door de kasschuif personeel (CAO 2019: uitgekeerd in november 2019, 

uitbetaald aan het personeel in 2020).  

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

duurzame inzetbaarheid. De onderhoudsvoorzieningen zijn licht gestegen doordat de dotatie groter was dan 

de uiteindelijke uitgaven in 2020.  

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 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 
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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.  

 

Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en realisatie 2020 versus begroting 2020 

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 opgenomen. De gerealiseerde staat 

van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en de 

gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2019.

 

Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 

De begroting van 2020 laat een negatief resultaat zien van € 249.328. Er was een negatief resultaat begroot 

van € 32.702, een verschil van € 216.626. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting:  

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 rond de € 120.000. Dit bedrag is in 2019 al ontvangen, maar in februari 2020 uitgegeven.  

De financiële gevolgen van de coronacrisis hebben hun impact op de exploitatie. Voor schoonmaak & 

hygiëne is € 40.000 meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast is er een verlies op de detacheringsinkomsten 

(geschat € 20.000). Ook voor ICT zijn meer kosten gemaakt dan begroot.  

Er zijn meer uitgaven gedaan voor advies en begeleiding. Deels op basis van nog te ontvangen subsidie 

(duurzame inzetbaarheid). De totale meerkosten zijn € 74.000. Een groot deel van deze meer kosten zijn 

investeringen in onderwijsontwikkeling en governance.  

Van het rijk is een subsidie ontvangen van € 55.000 voor inhaal en ondersteuningsprogramma’s. Vijf-twaalfde 

deel is in 2020 ontvangen. Dit bedrag wordt opgenomen in de jaarrekening van 2021, omdat de 

programma’s in 2021 worden uitgevoerd.  

  
 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 
 2020 2020  2019  

Baten      
Rijksbijdragen OCenW 4.036.174 3.874.442 161.732 4.018.379 17.795 

Overige overheidsbijdragen 56.063 52.844 3.219 23.186 32.877 

Overige baten 99.058 99.500 -442 180.770 -81.712  
Totaal baten 4.191.295 4.026.786 164.509 4.222.335 -31.040 

Lasten      
Personele lasten 3.498.076 3.150.383 347.693 3.120.480 377.596 

Afschrijvingen 156.022 156.909 -887 150.674 5.348 

Huisvestingslasten 301.698 241.600 60.098 280.219 21.479 

Overige lasten 485.349 510.596 -25.247 537.020 -51.671  
Totaal lasten 4.441.145 4.059.488 381.657 4.088.393 352.752 
      

Saldo baten en lasten -249.850 -32.702 -217.148 133.942 -383.792 

Financiële baten en lasten      
Financiële baten 522 - 522 4 518 
      

Totaal financiële baten en lasten 522 - 522 4 518 
      

Totaal resultaat -249.328 -32.702 -216.626 133.946 -383.274 
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De huistvestingslasten liggen ruim € 60.000 hoger dan begroot. Dit zijn vooral meerkosten die gemaakt zijn 

op Radarschool JL de Jonge (onder andere rond de warmtevoorziening).  

Balans in meerjarig perspectief  
 

A2. Meerjarenbegroting voor balans en Meerjarenraming van baten en lasten 

 

Grootboekrekening  

Realisatie   
  

2019  

Begroting   
  

2020  

Begroting   
  

2021  

Begroting   
  

2022  

Begroting   
  

2023  

Begroting   
  

2024  

Begroting   
  

2025  

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/LNV  3.664.234  3.594.776  3.362.696  3.348.286  3.368.455  3.427.123  3.467.963  

3.1.2 Overige subsidies OCW  172.040  136.225  476.218  310.810  240.104  144.783  145.479  

3.1.4 Ontvangen doorbet. rijksbijdr.SWV  182.105  143.441  40.960  40.960  40.960  40.960  40.960  

3.1 Rijksbijdragen  4.018.379  3.874.442  3.884.873  3.705.056  3.654.519  3.617.866  3.659.402  

3.2.2 Overige overheidsbijdragen  23.186  52.844  40.500  40.500  40.500  40.500  40.500  

3.2 Overige overheidsbijdr. en -subsidies  23.186  52.844  40.500  40.500  40.500  40.500  40.500  

3.5.1 Verhuur  22.334  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  

3.5.2 Detachering personeel  64.660  40.000  99.000  99.000  99.000  99.000  99.000  

3.5.4 Sponsoring        2.000              

3.5.5 Ouderbijdragen  44.183  32.000  57.000  27.000  27.000  27.000  27.000  

3.5.10 Overige (overige) baten  49.593  12.500  97.000  50.314  50.000  50.000  50.000  

3.5 Overige baten  180.770  99.500  270.000  191.314  191.000  191.000  191.000  

3 Baten  4.222.334  4.026.786  4.195.373  3.936.870  3.886.019  3.849.366  3.890.902  

4.1.1 Lonen en salarissen  2.907.293  2.933.770  3.230.165  3.009.896  3.006.879  3.033.492  3.056.103  

4.1.2 Overige personele lasten  239.267  216.613  135.000  125.000  105.000  94.000  97.000  

4.1.3 Af: uitkeringen  -26.080  0                 

4.1 Personeelslasten  3.120.480  3.150.383  3.365.165  3.134.896  3.111.879  3.127.492  3.153.103  

4.2.2 Materiele vaste activa  150.674  156.909  141.149  120.048  109.462  88.991  84.309  

4.2 Afschrijvingen  150.674  156.909  141.149  120.048  109.462  88.991  84.309  

4.3.1 Huur  1.296  1.500  1.250  1.250  1.250  1.250  1.250  

4.3.3 Onderhoud  35.791  25.100  25.825  25.825  25.825  25.825  25.825  

4.3.4 Energie en water  53.446  50.000  50.000  50.000  50.000  40.000  40.000  

4.3.5 Schoonmaakkosten  107.982  108.000  132.500  114.600  116.700  118.800  120.900  

4.3.6 Heffingen  14.409  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000  

4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud  39.996  30.000  30.000  30.000  30.000  20.000  30.000  

4.3.8 Overige huisvestingslasten  27.299  12.000  17.000  14.000  11.000  11.000  11.000  

4.3 Huisvestingslasten  280.219  241.600  271.575  250.675  249.775  231.875  243.975  

4.4.1 Administratie- en beheerslasten  141.619  146.500  125.850  104.155  104.460  104.765  105.070  

4.4.2 Inventaris en apparatuur  968  5.000  3.500  3.000  3.000  3.000  3.000  

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen  190.855  170.700  172.000  167.500  171.500  170.000  170.500  

4.4.5 Overige (overige) lasten  203.578  188.396  162.750  150.800  135.350  123.400  123.450  

4.4 Overige lasten  537.020  510.596  464.100  425.455  414.310  401.165  402.020  

4 Lasten  4.088.393  4.059.489  4.241.989  3.931.074  3.885.426  3.849.522  3.883.407  

6.1 Financiële baten  4  0  250  250  250  250  250  

6.2 Financiële lasten  0                    

6 Financiële baten en lasten  4  0  250  250  250  250  250  

1 Resultaat  133.945  -32.703  -46.366  6.046  843  93  7.745  
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3.3 Financiële positie  
 

Meerjarenbalans  
 

Onderstaand treft u de meerjarenbalans aan.  

 

 Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose 

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

Immateriële vaste activa - -     

Materiële vaste activa 677.615 610.313 554.366 501.818 459.856 438.365 

Financiële vaste activa - -     

Totaal vaste activa 677.615 610.313 554.366 501.818 459.856 438.365 

Vorderingen 228.865 182.974 225.000 225.000 225.000 225.000 

Kortlopende effecten - -     

Liquide middelen 1.476.058 1.420.789 1.297.727 1.180.053 1.225.199 1.243.791 

       

Totaal vlottende activa 1.704.923 1.603.763 1.522.727 1.405.053 1.450.199 1.468.791 

   Passiva       

Algemene reserve 1.612.185 1.379.227 1.332.803 1.338.849 1.339.692 1.339.785 

Bestemmingsreserves - -     

(publiek)       

Bestemmingsreserves 
47.278 54.159 54.159 54.159 54.159 54.159 

(privaat) 

Eigen vermogen 1.659.463 1.433.386 1.386.962 1.393.008 1.393.851 1.393.944 

Voorzieningen 361.321 381.435 315.131 138.863 141.204 138.212 

Kortlopende schulden 361.754 399.256 375.000 375.000 375.000 375.000 

       

Totaal passiva 2.382.538 2.214.077 2.077.093 1.906.871 1.910.055 1.907.156 

 

Toelichting op de balans: 

Bij het bepalen van de balanspositie is uitgegaan van de investeringsbegroting 2021 en de 

geprognosticeerde afschrijvingen. 

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

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. 

 

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

vastgesteld door de onderwijsinspectie 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 onderwijsinspectie. 

Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie. 

 

Kengetal 2020 2019 
Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie 

Huisvestingsratio 0,07 0,07 groter dan 0,10 

Liquiditeit (current ratio) 3,80 4,71 kleiner dan 0,75 

Rentabiliteit (1-jarig) -0,06 0,03 lager dan -0,10 

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,81 0,85 kleiner dan 0,30 

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,64 0,70 geen 

Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,34 0,39 kleiner dan 0,05 

Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,19 0,23 geen 

Kapitalisatiefactor 0,51 0,55 geen 

* mva: materiële vaste activa 

 

Huisvestingsratio 

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten). 

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

totale lasten (inclusief financiële lasten). 

Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

Kengetal  0,07 0,07 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10. 
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De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2019 is de huisvestingsratio gelijk gebleven. 

Liquiditeit (current ratio) 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 

vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden. 

Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

Kengetal  3,80 4,71 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75. 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,02 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

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

De vereniging heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 1.420.789 aan liquide middelen en daarnaast 

€ 182.974 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 € 399.255 

De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is de 

liquiditeitspositie gedaald. 

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen. 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten. 

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

Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

Kengetal  -0,06 0,03 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10. 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. 

De vereniging heeft met de totale baten, te weten € 4.215.067, een resultaat behaald van -€ 226.078. Dit 

houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,06 wordt ingeteerd 

op de reserves. 

De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is 

de rentabiliteitspositie gedaald.  
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Solvabiliteit  

Definitie: De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht 

in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan 

haar verplichtingen kan voldoen. 

Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

Kengetal  0,81 0,85 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30. 

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 82% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 18% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen. 

De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is 

de solvabiliteitspositie gedaald. 

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

Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

Kengetal  0,64 0,70 

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit. 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen. 

 

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

financiële baten) 

Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

Kengetal   0,34 0,39 

De onderwijsinspectie 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 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking 

met 2019 is het weerstandsvermogen gedaald. 
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Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door 

de totale baten (inclusief financiële baten). 

Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

Kengetal  0,19 0,23 

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het weerstandsvermogen. 

Kapitalisatiefactor  

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  31-12-2020 31-12-2019 

Kengetal  0,51 0,55 

 

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor. 

 

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen  

Totaal eigen vermogen   € 1.414.035 

Privaat eigen vermogen € 54.159 

Feitelijk eigen vermogen  € 1.363.876 

Normatief eigen vermogen  € 961.017 

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen  € 402.859 

Ratio eigen vermogen  1,42 

 

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.  
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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 10-05-2021 is een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven 

door de onafhankelijke controlerend accountant inzake de jaarstukken van 201. 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  
 

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 31-12-2020 (afgerond op duizendtal) 

Algemene reserve privaat* €  54.159 

Algemene reserve publiek € 1.355.975 

Personeelsvoorzieningen  €  37.024 

Onderhoudsvoorziening € 344.411 

*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  

LBIB   - Landelijke beroepsgroep intern begeleiders 

LKO    - Leerkrachtondersteuner  

MR   - medezeggenschapsraad 

OA   - Onderwijsassistent  

OCNV   - onderwijsbond CNV 

OP   - Onderwijspersoneel (leerkrachten)  

OOP   - Onderwijs ondersteunend personeel   

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 

WNT   - Wet normering topinkomens  
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Jaarrekening 
 

Zie bijlage voor de complete jaarrekening 2020.  



Radar, vereniging voor PC onderwijs Schouwen-Duiveland  – jaarverslag 2020 
 

 
 

53 
 

Overige gegevens 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Zie bijlage  
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