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Voorwoord  

Leerkrachten steeds beter in staat stellen de goede dingen te doen voor de kinderen  
Maximale samenwerking ten behoeve van alle kinderen. Met dit uitgangspunt begonnen we in 2016 aan 
een nieuw tijdperk. De twee schoolbesturen, stichtingen De Basis en Fluvius, ontwikkelden een 
gezamenlijke strategie om het beste onderwijs aan de kinderen in Arnhem en Renkum te kunnen bieden. 
Het samengaan van de twee stichtingen is in 2017 geformaliseerd in een bestuurlijke personele unie. Ons 
strategisch beleidsplan ‘Samen voor ieder kind 2016-2020’ is volledig bottom up ontwikkeld. We 
constateerden dat, nu we met de implementatie halverwege zijn, meer sturing van ons wordt gevraagd. 
Sturing ook ten aanzien van de inhoud van het onderwijs, het teruggeven van het vak aan de leerkracht. 
Onze ontwikkelingswens versnellen we met de inrichting van professionele leergemeenschappen (PLG’s) 
in de scholen en op iets langere termijn: in de wijken met bestuurlijke leergemeenschappen voor clusters 
van scholen. Met de PLG’s maken we ruimte voor de school om gericht keuzes te maken. Om te durven 
kiezen en dus te verantwoorden: dat betekent ook sommige zaken niet doen. In plaats van allemaal 
generalistische scholen: elkaar aanvullen met specialismen. Dit geeft rust en biedt verlichting van de 
werkdruk. Leerkrachten steeds beter in staat stellen de goede dingen te doen voor de kinderen: dat is 
onze drijfveer. 
 
Met schaarse middelen een grote verandering bewerkstelligen 
Een turbulent jaar met grote veranderingen: zo kunnen we 2017 voorts wel typeren. Steeds scherper zien 
we wat nodig is en hoe we daar met elkaar kunnen komen. Met onze schooldirecteuren, senior-adviseurs 
en managers in het Shared Services Center volgen we gezamenlijk een intensief leiderschapsprogramma. 
De effecten dienden zich in 2017 aan. We constateren vraagstukken op de scholen met implicaties voor 
zowel management als onderwijsinhoudelijk leiderschap. Om het urgentiebesef, de kwaliteit van het 
onderwijs te ontwikkelen en de middelen efficiënter in te zetten te ondersteunen, besloten we extra te 
investeren in scholing. We equiperen de directeuren en de staf om samen een heldere visie te 
ontwikkelen op leren en professioneel veranderen en hoe de schoolteams daarin mee te nemen. We 
moeten niet vergeten dat in het primair onderwijs 100 jaar geld is gestoken in het uitvoeren van onderwijs 
en niet in het ontwikkelen van onderwijs. We willen snel tot resultaat komen, maar het vraagt ook denk- 
en ontwikkeltijd en geduld. 
 
In control 
We gaven in 2017 invulling aan het advies van Berenschot om ons Shared Services Center in te richten 
vanuit drie domeinen: Onderwijskwaliteit & HRM, Bedrijfsvoering & huisvesting en Bestuurszaken. 
Om de ambities mogelijk te maken, hebben we een aantal vitale processen in eigen beheer genomen. 
Daarmee zijn we tevens meer ‘in control’ gekomen, wat qua bedrijfsvoering speerpunt was. ICT zal de 
komende tijd een belangrijke rol spelen: ter ondersteuning van de PLG’s en om het interne kennisdelen te 
faciliteren. “Jullie zijn het krachtigste schoolbestuur dat we kennen”, zei de CBE-groep ons dit jaar. Op 40 
locaties doen onze 36 scholen, 35 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 Shared Services Center 
met 30 medewerkers samen elke dag het beste voor alle 9.237 kinderen in het primair onderwijs, 
openbaar, bijzonder en interconfessioneel, in Arnhem en Renkum.  
 
We genieten van de verandering die we met onze scholen doormaken: we zijn op weg naar het beste 
onderwijs voor alle kinderen. 
 
drs. M. R. (Manon) Ketz en drs. S.M.D. (Sylvia) Veltmaat 
College van Bestuur 
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1. Onderwijs & Kwaliteit | Onderwijsontwikkeling 

DeBasisFluvius wil het beste halen uit ieder kind, maar hoe weet je nou wat een kind kán? Rebekka Bersee 
is adviseur Onderwijs & Kwaliteit: “Deze vraag komt voort uit de strategische ontwikkeling die we met 
onze scholen doormaken. We hebben opbrengstverplichtingen op het gebied van taal, rekenen en een 
stukje burgerschap. Maar we willen meer, want onze strategie is immers gericht op het beste doen voor 
íeder kind. Op veel plekken kunnen de eindopbrengsten omhoog, ook op scholen met een kansrijke 
populatie die boven de inspectienormen scoren. Uit onze interne audits blijkt dat het zogenoemde 
handelingsgericht werken lastig is in het differentiëren naar boven toe. Dat betekent dat er daardoor 
minder uit de kinderen gehaald kan worden dan er in ziet en kinderen wellicht onderpresteren. Aldus 
hebben we in 2017 de effectiviteit van de instructie op de kaart gezet. Scholen werken aan hun visie op 
leren, op organiseren en op ontwikkeling van professionaliteit. Vanuit ons kwaliteitskader zijn we ook 
meer gaan sturen op de onderwijskwaliteit in de groepen. We zijn normstellender geworden. We hebben 
niet alleen hoge verwachtingen van de kinderen, maar zeker van de scholen. Goed onderwijs betekent bij 
ons ook: omgaan met verschillen. We beloven dat er voor elk kind een oplossing is en we vinden dat we 
daar nog beter in kunnen worden. Toch blijkt uit de jaarlijkse tevredenheids-peilingen dat in 2017 veel 
goed is gegaan: leerlingen en ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over onze scholen.”  

1.1. Centrale eindtoetsscores DeBasisFluvius 
Arnhemse scholen 
De 18e editie van de Arnhemse Monitor PO, die stichting PAS voor de Arnhemse schoolbesturen uitbrengt, 
geeft informatie over onze eindopbrengsten. In tabel 4.1 zijn van al onze scholen de gezamenlijke 
percentages gewichtenleerlingen, de gemiddelde ongecorrigeerde eindtoetsscores en de bijbehorende 
onder- en bovengrenzen voor 2015, 2016 en 2017 gegeven. In 2017 vallen de gemiddelde scores opnieuw 
binnen de onder- en bovengrens van de inspectienorm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.2 geeft een overzicht van het aantal scholen/locaties dat onder, conform of boven de 
inspectienorm presteert over de periode 2012-2017. Het aantal scholen/locaties dat onder de 
inspectienorm scoort nam sinds 2013 jaarlijks af, maar is in 2017 weer toegenomen. In 2017 liggen de 
gemiddelde eindtoetsscores van de Arnhemse Montessorischool, Het Panorama, Pieter Brueghelschool 
(beide locaties), de Jan Ligthartschool en De Witte School boven de inspectienorm. Twaalf scholen scoren 
beneden de inspectienorm, achttien scholen presteren op een gemiddeld niveau en Het Mozaïek is 
wederom een excellente school. 
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Het Mozaïek  
Het Mozaïek heeft in 2017 voor het vijfde jaar op rij de beoordeling excellente school gekregen. De school 
blinkt uit bij het realiseren van grote leerwinsten bij kinderen uit een onderwijsachterstandsgebieden. 
Door het bieden van rust, orde en structuur en kinderen op een positieve manier te benaderen, ontstaat 
een positief op leren gericht klimaat. Er wordt goed onderwijs gegeven door een betrokken en gedreven 
team. Qua onderwijsleerproces is Het Mozaïek een voorbeeld voor andere scholen waar het gaat om het 
vergroten van de kansengelijkheid.  
 
Rivers International School Arnhem 
In 2017 is Rivers International School Arnhem in de wijk Schuytgraaf in gebruik genomen. De buitenlandse 
leerlingen van zowel Primary (basisonderwijs) als Secondary (voortgezet onderwijs, onderdeel van het 
Lorentz Lyceum van Quadraam) bouwen hier aan een ‘warm and welcoming community both global and 
local’. Ook is een ‘pre-school’ (SKAR) opgenomen in het gebouw. De school fungeert als ontmoetingsplek 
voor de expatfamilies van de schoolgaande kinderen. De schoolinspectie gaf een uitstekende beoordeling 
van de kwaliteit van het internationale onderwijs. Het aantal leerlingen is afgelopen jaar flink 
toegenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Goed onderwijs aan ieder kind’ 
Rebekka Bersee 
Adviseur Onderwijs en Kwaliteit 

 
In 2017 heeft basisschool De Binnenstad het oordeel ‘zwakke school’ niet op het verwachte niveau 
‘basisarrangement’ gekregen. De eindopbrengsten mondden uit in het oordeel ‘zeer zwak’. Het 
herstelplan is geïntensiveerd en het bestuur voert extra interventies uit. Begin 2019 volgt een nieuw 
inspectiebezoek en dan moet de kwaliteit op orde zijn. 

 
Renkumse scholen 
De drie Renkumse scholen hebben een ‘basisarrangement’. De Bernulphusschool heeft voor het eerst een 
andere eindtoets afgenomen (de IEP) en scoort boven de inspectie bovengrens. Beide andere scholen 
scoren conform inspectienorm. Op basis van hun leerlingenpopulatie verwachtten we evenwel hogere 
eindopbrengsten. Met de opbrengsten van het in 2017 ingezette leiderschaps-traject, dat onder meer 
moet leiden tot professionele leergemeenschappen, verwachten we betere resultaten. 
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Referentieniveaus 
De cijfers waarin zichtbaar wordt dat in 2017 meer scholen onder de inspectienorm uitkomen dan het 
voorgaande jaar hebben nadrukkelijk de aandacht van het bestuur. Om hier meer grip op te krijgen, wordt 
sinds vorig jaar ook gemonitord welk percentage leerlingen de referentieniveaus behalen. We willen 
daarmee inzichtelijk maken of de uitstroom naar het VO past bij het behaalde referentieniveau en bij de 
populatie van de school. We vinden dat een gemiddelde op de eindtoets dit beeld niet altijd goed 
weergeeft, waardoor sommige scholen te weinig uitgedaagd worden hun onderwijs te verbeteren. We 
hebben een interne discussie op gang gebracht over hoe de eindopbrengsten zich verhouden tot de 
kenmerken van de populatie. Bewustwording bij scholen dat ze beter zouden kunnen scoren op de CET, of 
dat ze juist een erg mooie eindopbrengst hebben gerealiseerd, is daarmee op gang gebracht. De Inspectie 
heeft aangegeven onze werkwijze op dit gebied heel interessant te vinden en kijkt graag mee met onze 
aanpak. We hebben afspraken gemaakt om kennis uit te wisselen. 
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Daarnaast hebben we ambities vastgelegd op stichting- en schoolniveau voor taal en rekenen, waarvoor 
het primair onderwijs een resultaatsverplichting heeft:  
➢ Alle scholen behalen tenminste 95 % op 1F (taal én rekenen).  
➢ Scholen behalen een percentage op 2F (taal) conform hun percentage-uitstroom naar HAVO/VWO en 

ongeveer 10% lager op 1S (rekenen)niveau.  
 
Doorstroom leerlingen DeBasisFluvius naar VO 
In Arnhem is in 2015 gestart met het inzichtelijk maken van de door-, op- en afstroom in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs (VO). Dit onderwerp heeft in 2016 geen vervolg gekregen, omdat de 
Inspectie werkt aan een nieuw rekenmodel. In de Arnhemse Monitor PO 2015-2017 is monitoring van het 
schooladvies weer opgenomen, op basis van de rapportage van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek. Het betreft een collectieve weergave van de scholen in Arnhem: een specifiek beeld 
van onze scholen is niet te geven. Uiteindelijke doel is het optimaliseren van de doorgaande 
leerontwikkeling. 
 
 
Uitstroom SBO  

  
BB2 BB3 Totaal 

Aantal schoolverlaters BB2 15 16 31 
Gelijk uitstroomniveau 11 5 16 
Hoger uitstroomniveau 0 3 3 
Lager uitstroomniveau 2 7 9 

1.2. Interne kwaliteitszorg DeBasisFluvius 
Vanuit het Strategisch Beleidsplan is in onze missie geformuleerd. DeBasisFluvius bereidt kinderen voor op 
een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert. Dit betekent dat in ons onderwijs de 
voorbereiding op deze maatschappij centraal staat. Ons onderwijs stimuleert de competenties die horen 
bij de 21e eeuw, zoals eigenaarschap, samenwerken en leren van en met elkaar. Dat doen wij in 
verbinding met onze omgeving: de wijk, het stedelijk netwerk, het voortgezet onderwijs en de 
kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Alleen samen kunnen wij onze ambitie waar maken, dat is onze 
diepste overtuiging. Het is onze ambitie om met elkaar het beste onderwijs te realiseren voor ieder kind in 
Arnhem en Renkum. 
 
Vanuit deze gedachte zijn er verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de resultaten 
op het gebied van de Inspectienormen weer verbeteren en er een trend wordt ingezet om meer scholen 
van onder de inspectienorm naar conform inspectienorm te krijgen en van conform de inspectienorm 
naar boven de inspectienorm. Uit de analyse van data (zoals de eindopbrengsten, de referentieniveaus, 
aantallen klachten, tevredenheidspeilingen e.d.) over het onderwijs worden gerichte acties ingezet. In 
deze paragraaf volgen een aantal maatregelen die intern gehanteerd worden om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. 
 
Klachten 
Waar voorheen een klachtenfunctionaris eventuele klachten behandelde, is in 2017 een bredere 
klachtenbemiddelingscommissie ingericht. De rollen van adviseur en klachtenbehandelaar in één persoon 
zijn daarmee gescheiden. Ook zijn twee externe klachtenfunctionarissen aangesteld om de eerste hoor- 
en wederhoor namens bestuur invulling te geven. Hierdoor is veel werkdruk vanuit klachtenprocedure 
weggehaald bij de staforganisatie. Als gevolg van deze wijziging in de werkwijze is ook de 
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klachtenprocedure aangepast. In 2017 heeft de commissie dertig klachten behandeld over onderwerpen 
als vervanging, ziekte, verhuizing en grensoverschrijdend gedrag. Twee klachten zijn bij het Landelijk 
Klachtencentrum/de onderwijsinspectie terechtgekomen. Het aantal klachten verschilt niet veel met het 
aantal klachten in voorgaande jaren bij beide stichtingen. Het is wel merkbaar dat op scholen waar een 
bijzondere situatie speelt, bijvoorbeeld na een fusieproces van twee scholen, meer klachten vanuit ouders 
komen. Dit is te verklaren vanuit de veranderingen die plaatsvinden op een school. Ook is het opvallend 
dat een aantal klachten zich soms concentreert op één school. Op het moment dat dit zich voordoet, is dit 
een belangrijk signaal naar bestuur om mee te nemen in de verantwoordingsgesprekken met de 
betreffende directeur. De ontwikkeling richting Professionele LeerGemeenschappen (meer hierover in het 
hoofdstuk over HRM) op scholen, waar verantwoordelijkheid en eigenaarschap zo laag mogelijk in de 
organisatie komt te liggen, moet een bijdrage leveren aan de vermindering van klachten. Ook leergang ten 
behoeve van de versterking van het leiderschap op scholen, moet leiden tot een vermindering van het 
aantal klachten. Daarmee wordt de ambitie, om de trend van het aantal klachten op jaarbasis naar 
beneden te laten afbuigen, ondersteund. 
 
Tevredenheidspeiling 
Naast de analyse van de eindopbrengsten hebben we in 2017 tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd om 
niet alleen de effectiviteit van ons onderwijs te meten, maar ook de sociale veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen en medewerkers. Eén van de hoofdconclusies is dat leerlingen te weinig beeld hebben bij 
het doel van een les. Dat vinden we een erg belangrijk punt waarop verbetering van het aangeboden 
onderwijs kan worden gerealiseerd. Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat kennis over het doel van 
de les bij de leerlingen essentieel is voor goed leren. In het leiderschapstraject is dit onderwerp 
geagendeerd: meer aandacht hiervoor en effectieve directe instructie moet leiden tot verbetering.  
 
Uit de tevredenheidspeilingen zijn een aantal conclusies te trekken: 
● Leerlingen én ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen 

In de enquête geven leerlingen met een rapportcijfer aan hoe tevreden ze zijn met hun school. Het 
landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8.0. De scholen van 
DeBasisFluvius scoren gemiddeld ook een 8.0. De waardering van de leerlingen voor de scholen van 
DeBasisFluvius is daarmee 'goed'. De ouders waarderen onze scholen met een 7,3 (landelijk 
gemiddelde is 7,5). Volgens 96% van alle ouders gaat hun kind over het algemeen met plezier naar 
school.  

● Leerlingen geven zelf aan dat de scholen zich kunnen profileren op contact van docent met de 
leerling, maar geven daarbij aan dat ze weinig kennis hebben over het doel van de les. 

● Ouders waarderen de scholen positief op begeleiding, sfeer, kennisontwikkeling, persoonlijke 
ontwikkeling, schoolregels, rust en orde, leerkracht en het contact met school. 

● Genoemde aandachtspunten ter verbetering zij de omgang tussen leerlingen onderling, 
feedback/ondersteuning door docent, schoolgebouw en omgeving en ouderbetrokkenheid. 

● De scholen van DeBasisFluvius hebben de sociale veiligheid goed op orde, de score is 12,0 (landelijk 
gemiddelde is 11,9).  

● Relatief veel leerlingen zijn minder tevreden over de onderwerpen meedenken op school, inval 
leerkrachten, aantrekkelijkheid van overblijven en vermoeidheid op school. 

● Het rapportcijfer voor de scholen is 6.6 (landelijk gemiddelde is 7.0). 
 
De tevredenheidspeilingen worden iedere twee jaar gehouden. De punten die uit deze 
tevredenheidspeilingen naar voren komen, worden meegenomen in de ontwikkeling van het onderwijs op 
de scholen. De ontwikkeling van de cijfers wordt in volgende tevredenheidspeilingen nauwgezet gevolgd. 
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Interne audits 
Hoe staan de scholen er voor en welke aandachtsgebieden komen naar voren? Op alle scholen vinden 
interne audits plaats om deze vragen te beantwoorden. DeBasisFluvius wil dat alle scholen een eigen visie 
hebben op onderwijskwaliteit en op het omgaan met verschillen. Omdat Leren van elkaar een van de 
kernwaarden is (strategisch beleidsplan 2015-2020 DeBasisFluvius) bepalen we met elkaar het beleid. 
Directeuren en teams zetten de koers uit voor hun school en dragen daar ook de verantwoording voor. 
Dat vraagt om inzet en vakbekwaamheid. Op onze scholen werken gedreven en vakbekwame mensen die 
samen een schat aan ervaring hebben. Het is belangrijk dat zij hun kennis en expertise delen door elkaar 
op te zoeken en bij elkaar in de keuken te kijken. Dat stimuleren we en daarom investeren we in 
opleidingen. De scholing interne auditor draagt niet alleen bij tot professionalisering van de deelnemende 
directeuren en intern begeleiders, ook kunnen zij ‘in de keuken van de ander’ kijken en daarvan leren. 
Sterke punten en aandachtspunten geven zij op ontwikkelingsgerichte wijze terug aan de school, die 
daarmee aan de slag gaat. Daarnaast maken we op bestuursniveau een analyse, van waaruit 
doorontwikkeling van scholen op onderwerp en/ of in ‘maatjes’ kan plaatsvinden. Bij het auditbezoek 
vergelijken we de praktijk met een kwaliteitsstandaard: het referentiekader. Er wordt een oordeel over de 
stand van zaken van de onderwijskwaliteit gegeven op basis van feiten en data, waarnemingen in de 
praktijk en gesprekken met personeel. We toetsen deze bevindingen aan het vooraf opgestelde 
referentiekader, vastgesteld door de directeuren van DeBasisFluvius. Op verzoek kan de bezochte school 
een extra domein of aandachtspunt inbrengen. 
 
Directeuren en intern begeleiders zijn aldus geschoold om een auditbezoek af te leggen en een 
rapportage te schrijven. De kwaliteit van de audits is aanzienlijk verbeterd en het blijkt een bruikbare 
spiegel te zijn. Het auditsysteem helpt onze scholen systematischer en planmatiger te werken. Er gaat 
bovendien een stimulans vanuit om de professionele dialoog aan te gaan, met en van elkaar te leren en 
samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Na twee jaar werken met 
de audits heeft in 2017 een eindevaluatie plaatsgevonden. De audit is vervolgens aangescherpt en 
passend gemaakt bij het vernieuwde onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Handboek kwaliteitszorg 
Onze kwaliteitszorgcyclus heeft een aantal aanscherpingen nodig. De sociale veiligheid en burgerschap 
inzichtelijk maken bijvoorbeeld. En het meer proactief aan de slag gaan met de effectiviteit van ons 
onderwijs. De beleidsgroep Onderwijs & Kwaliteit boog zich in 2017 over een nieuw concept handleiding 
kwaliteitszorg. De onderdelen waarop overeenstemming is, worden stap voor stap geïmplementeerd. Ook 
de Managementrapportagegesprekken zijn hierop afgestemd: er wordt gecontroleerd op schoolplan, 
jaarplan en -verslag, SOP en schoolgids. Al deze informatie wordt verzameld in Vensters PO.  
 
Als resultaat van het leiderschapstraject (zie pagina 11) is in 2017 besloten om een visie op leren, op leren 
organiseren, op professionaliteit en op veranderen in het handboek op te nemen. Inmiddels is een nieuwe 
gesprekscyclus ontwikkeld met meer aandacht voor professionalisering. Het handboek geeft voorts 
houvast voor het jaarverslag, waar de diepte-analyse/schoolzelfevaluatie deel van uitmaakt. De werkwijze 
van analyse, onderzoeken, verklaren en vervolgacties opstellen zoals al in ons directieoverleg en IB- 
netwerk gebruikelijk is, wordt begin 2018 in de hele organisatie geïmplementeerd.  
 
Innovatie met Proeftuinscholen 
Scholen met ontwikkelingsideeën zijn in 2017 uitgedaagd om een proeftuin op te zetten met 
ondersteuning van uit het shared services center. Belangrijkste doel van de proeftuin is het vergroten van 
de leerwinst van de kinderen. Daarnaast draagt het bij aan versterking van de leerkrachtvaardigheden 
(professionalisering). Kansengelijkheid stimuleren, het schoolklimaat bevorderen en de medewerkers-, 
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ouder- en leerlingentevredenheid verbeteren zijn aanvullende doelstellingen. Twee scholen hebben zich 
aangemeld. De Monchyschool doet een proeftuin met SEN- voorzieningen (passend onderwijs xxl) om 
tegemoet te komen aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De Pieter Brueghelschool 
onderzoekt met Snappet het gepersonaliseerd leren en wil het leerplezier, de leeropbrengst en het 
leerrendement van de leerlingen vergroten. In 2018 wordt een plan voor borging geschreven voor de 
jaren daarna. Dan worden de doelstellingen van de proeftuin speerpunten, zodat deze daadwerkelijk 
geïmplementeerd worden in de school. De uitkomsten worden gepresenteerd aan de andere scholen om 
te leren van elkaar.  
 
“Naast alle consequenties die de harmonisatie van de twee stichtingen met zich meebracht en onze 
reflectie op de effectiviteit van ons onderwijs, hebben we in 2017 aandacht gehad voor de 21e-eeuwse 
vaardigheden. Uit het leiderschapstraject is voor ons gebleken dat bijvoorbeeld creativiteit niet 
zondermeer bij te brengen is. Dat inzicht leverde de nodige verwarring op. We moeten onze visie op leren 
aanpassen en onderzoeken hoe het gepersonaliseerd leren het beste tot zijn recht kan komen. We werken 
dit in 2018 verder uit.” Rebekka Bersee. 
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2. Human Resource Management 

Het vak van leerkracht ontwikkelt zich. Er is op alle niveaus veel aan de hand. Klaartje van Dillen-Koorn is 
Manager Human Recources bij DeBasisFluvius: “We hebben te maken met externe ontwikkelingen als 
oplopende tekorten aan leerkrachten, steeds minder beschikbare vervangers en een toenemende 
ervaring van werkdruk. Het langdurig verzuim neemt op onze scholen sterk toe. Intern bevinden we ons in 
een groot veranderingsproces. We vragen veel van onze medewerkers om het onderwijs steeds beter te 
maken. Professionalisering ten behoeve van verbetering van het onderwijs is nodig. We realiseren ons dat 
doordat we ons zo ontwikkelen, we ook beweging veroorzaken die niet iedereen prettig vindt. Er is ook 
mobiliteit naar buiten toe. En dat in een krimpende markt, maar met het oog op de lange termijnstrategie 
van kwaliteit en duurzaamheid vinden we het toch noodzakelijk. Persoonlijk en gedeeld leiderschap van 
onze medewerkers zijn mede bepalend voor het bereiken van ons doel: samen het beste onderwijs bieden 
voor de kinderen in Arnhem en Renkum. Het jaar 2017 stond dan ook in het teken van de vraag hoe wij 
een lerende organisatie kunnen worden. Met onze schooldirecteuren, senior-adviseurs en managers in 
het shared services center volgen we gezamenlijk een intensief leiderschapstraject onder begeleiding van 
de CBE-groep. De effecten dienden zich in 2017 onstuitbaar aan. We constateren vraagstukken op de 
scholen met implicaties voor zowel management als onderwijsinhoudelijk leiderschap. Om de kwaliteit 
van het onderwijs te ontwikkelen en de middelen efficiënter in te zetten, besloten we extra te investeren 
in scholing. DeBasisFluviusAcademie ziet in 2018 het levenslicht. Bovendien willen we met een nieuw 
instrumentarium het ziekteverzuim terugdringen en het organisatiebewustzijn vergroten. De strategische 
keuze om onze krachten te bundelen heeft zich in 2017 ook reeds verzilverd: de personeels- en 
salarisadministratie kunnen we nu effectief in eigen beheer doen. We komen hiermee meer in control.” 
 
Leiderschapstraject en Professionele LeerGemeenschappen (PLG’s)  
Aan de ontwikkeling van ons management(potentieel) besteden we veel tijd en aandacht. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de resultaten van leerlingen op school in grote mate afhankelijk 
zijn van het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding. Gedeeld en persoonlijk leiderschap is dus 
noodzakelijk om ons onderwijs te verbeteren: onze strategische doelstelling. We ontwikkelen ons volgens 
de methode van Zenger|Folkman. Deze is gericht op het uitbouwen van sterke competenties. Effectieve 
leiders zijn van grote invloed op klanttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en de financiële 
prestaties van organisaties. Zij hebben dus impact op 'zachte' en harde resultaten. De effectiviteit van ons 
leiderschap wordt gemonitord tegen een internationale databank van vergelijkbare organisaties. Met een 
individueel assessmentrapport op basis van 360° feedback en een actieplan, bouwen de deelnemers hun 
sterktes verder uit in samenhang met persoonlijke drijfveren en de behoeften van de organisatie. Dit 
leiderschapstraject mondt uit in scherpere vraagstukken en leidde in 2017 tot het inrichten van integrale 
klantteams. De schooldirecteuren onderzoeken hoe, of zijn al begonnen met, het inrichten van 
persoonlijke leergemeenschappen (PLG’s) in de scholen. Dat betekent dat er sprake is van ontwikkel- en 
ondersteuningswensen op de scholen. De afdeling HRM ondersteunt hen bij dit proces. Er worden nieuwe 
opleidingen onderzocht en ingekocht, maar ook ontwikkeld in het kader van DeBasisFluviusAcademie. 
 
DeBasisFluviusAcademie 
De visie op leren voor kinderen vertalen we naar een visie op leren voor het personeel. We groeien naar 
PLG’s en DeBasisFluviusAcademie wordt daarin een belangrijk instrument. DeBasisFluviusAcademie gaat 
uit van het train de trainer principe. Medewerkers met specifieke capaciteiten en expertise kunnen in 
DeBasisFluviusAcademie worden ingezet om collega’s te trainen. In 2017 hebben we beter zicht gekregen 
op de mogelijkheden; op de type opleidingen en wensen ten aanzien van scholing en wat we met onze 
mensen al in huis hebben. Het inrichten van een eigen academie krijgt niet in een jaar zijn beslag. Het is 
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een omvangrijk project en we hebben externe kennis ingehuurd om het proces te versnellen. Met 
DeBasisFluviusAcademie creëren we in 2018 een eigen professionaliseringsplek voor onze leerkrachten, 
waarbij van en met elkaar leren centraal staat. 
 
Verzuimbeleid 
In mei 2017 zijn we overgegaan naar één uniforme aanpak van verzuim. We kampten met een oplopend 
verzuim. Met een speciaal verzuimproject onder leiding van een senior HRM-adviseur moet met name de 
duur ervan fors teruggebracht worden. Met de TNO-werkdrukmeter als basis maakt zij samen met de 
directeuren een analyse. Directeuren worden bewust van wat er speelt in het team en leren dreigend 
verzuim tijdig te zien en er passende interventies op in te zetten. Voor 2018 is het organisatiebewustzijn 
een aandachtspunt, ook zaken als functiebouwwerk en taakbeleid zijn cruciaal, want die geven houvast en 
rust. De rol van persoonlijk leiderschap is groot: hoe kun je regie nemen in een context die zo aan 
verandering onderhevig is en waarbij veel verwacht wordt van je professionaliteit en de ontwikkeling van 
je vakbekwaamheid? Hoe kunnen we de mentale draagkracht van onze medewerkers vergroten? En 
moeten we iets veranderen aan ons verzuimbeleid? Vragen waarmee we aan de slag gaan. 
 
Het ziekteverzuim voor beide stichtingen ziet er als volgt uit: 
 

 Verzuimpercentage Duur verzuim in dagen Meldingsfrequentie 
 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Fluvius 7,23 7,64 8,43 22,36 18,86 37,04 0,98 0,96 1,00 
De Basis 5,28 6,52 6,21 16,37 20,04 26,40 1,25 1,21 0,99 

 
Het oplopende verzuim is vanuit ontwikkelingen in het vak van leerkracht en de genoemde werkdruk te 
verklaren. Analyse van het ziekteverzuim laat zien dat er met name sprake is van toegenomen mentaal 
emotionele belasting. Onderzoek wijst uit dat bij dit type verzuim regie op eigen werk positief effect heeft. 
Het veranderproces richting PLG’s, waarbij leerkrachten meer zelf aan het roer staan, gaat op termijn naar 
verwachting ook leiden tot een verbetering in de cijfers van het ziekteverzuim. Door de projectmatige 
aanpak in direct contact met directeuren hopen we op de korte termijn al verbetering te zien. Scherp zijn 
we ook op de meldingsfrequentie die onderwerp van gesprek is in de verantwoordingsgesprekken met 
directeuren en bestuur. Landelijke cijfers laten zien dat een hoge meldingsfrequentie uiteindelijk leidt tot 
langdurig verzuim en is daarmee een belangrijke indicator om te volgen, niet alleen bij de leerkrachten 
maar stichtingsbreed bij alle medewerkers. 
 
Insourcen personeels -en salarisadministratie 
Om meer in control te komen en te profiteren van onze samengevoegde slagkracht zijn we overgegaan op 
een eigen salaris- en personeelsadministratie. Dit deed in 2017 een flinke aanslag op de beschikbare 
capaciteit en vroeg veel ontwikkeltijd. In een mooie samenwerking van de HRM- en bedrijfsvoeringteams 
is een slagvaardige eenduidige administratie tot stand gekomen. We hebben twee eigen medewerkers 
aangenomen die bijdragen aan een snelle lijn tussen HRM-advies en -administratie. Dus naast het feit dat 
het voordeliger is, borgen we betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
 
Samenstelling personeel 
Landelijke cijfers laten zien dat het aandeel vrouwelijke leerkrachten in het basisonderwijs tussen 2005 en 
2015 is gestegen van 82% naar 87%. We herkennen in deze cijfers de feminisering van het beroep, 
hetgeen mede versterkt wordt door de matige salarispositie. Hiermee is het aandeel vrouwen in het 
basisonderwijs veruit het hoogst van alle beroepsgroepen. De samenstelling van ons personeel laat zien 
dat we momenteel onderin de 80% scoren als het gaat om verhouding man/vrouw. Uit meerjarige cijfers 
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blijkt wel dat we in toenemende mate in staat zijn mannen aan onze stichtingen te verbinden. Dat zien we 
ook vanuit de instroom uit de HAN, waarbij we als werkgever meer mannen aantrekken. Via Arnhem 
Meestert proberen we sterkere relatie te leggen tussen startende mannelijke leerkrachten onderling. 
Uit de cijfers blijkt ook dat mannen vaker fulltime werken dan vrouwen.  
 
De Basis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fluvius: 

 
Vernieuwde gesprekscyclus  
De wens te komen tot een resultaat- en ontwikkelingsgerichte gesprekscyclus is in 2017 onderzocht en 
doorontwikkeld en wordt vanaf 2018 geïmplementeerd. Elke school werkt met de nieuwe cyclus, met 
AFAS als ondersteuningssysteem. Na de analyse van diverse tevredenheidsonderzoeken en de gesprekken 
hierover in onze organisatie, hebben we besloten voorrang te geven aan het verbeteren van de 
gesprekscyclus. Door deze beter in te bedden en ook te focussen op resultaten en de ontwikkeling die 
hiervoor doorgemaakt moet worden, werken we iedere dag aan het vormgeven van de lerende 
organisatie. Daarnaast willen we scherper aan de wind varen waar het gaat om het verhogen van de 
leerwinst en het verbeteren van medewerkerstevredenheid. Het voeren van gerichte gesprekken over 
deze doelen, brengt ons ook dichter bij het beoogde resultaat. De verbetering van de gesprekscyclus volgt 
op de methodische verbeteraanpakken via LeerKRACHT en Continuous Improvement. Deze methodieken 
gebruiken we vanaf 2016 gebruikten om richting te geven aan onze missie en visie: het beste onderwijs 
voor ieder kind in Arnhem en Renkum. De nieuwe gesprekscyclus zorgt ervoor dat we met gerichte 
aandacht afspraken maken tussen bestuur en directeuren en staf, tussen directeuren en leerkrachten en 
adviseurs over wat nodig is om deze missie te realiseren. 
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“In 2017 zetten we de ontwikkeling in om niet alleen bekende risico’s te beheersen, maar ook nieuwe 
kansen en leermogelijkheden te zoeken.”  
Klaartje van Dillen-Koorn  
Hoofd HRM 
 
Tevredenheidspeiling 
Naast de analyse van de eindopbrengsten hebben we in 2017 tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd om 
niet alleen de effectiviteit van ons onderwijs te meten, maar ook de sociale veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen en medewerkers. In het vorige hoofdstuk is daar al het één en ander uit benoemd. In dit 
hoofdstuk noemen we graag de overall conclusies ten aanzien van de onderzochte tevredenheid van ons 
personeel.  
 
● Medewerkers zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen 

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de medewerkers met hun school. Het 
gemiddelde rapportcijfer dat personeelsleden in de referentiegroep aan hun school geven is 7.6. De 
scholen van DeBasisFluvius scoren (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.4. De waardering van 
de medewerkers voor de scholen van DeBasisFluvius is daarmee 'ruim voldoende'. 

● De medewerkers van DeBasisFluvius geven de waardering ‘ruim voldoende’ ten aanzien van Vensters 
PO, de score van DeBasisFluvius is 3,1 op een schaal van 1 tot 4 (gemiddelde score in de 
referentiegroep is 3,3).  

● Aandachtspunten op de scholen zijn de afstemming op de begaafde leerlingen en communicatie 
binnen de school.  

● De scholen van DeBasisFluvius kunnen zich volgens onze medewerkers profileren op schoolklimaat en 
externe communicatie 

● Aandachtspunten voor het beleid op de scholen is het werkklimaat en interne communicatie 
 
Werkklimaat 
De scholen van DeBasisFluvius worden door de overgrote meerderheid van de medewerkers positief 
gewaardeerd ten aanzien van de sfeer in het team en het aantal personeelsleden. Minder tevreden zijn 
relatief veel medewerkers ten aanzien van werkdruk binnen het team, groepsgrootte, vervanging collega 
bij ziekte, waardering voor het werk en invloed op werksituatie. 
 
Het beeld dat de ervaren werkdruk oploopt is door bestuur en staf onderkend. We hebben gekozen om 
PO-in actie te steunen, naast het bespreekbaar maken in bestuurlijke overleggen met de politiek en in de 
PO-raad. Daarnaast verwachten we door de verantwoordelijkheid en regelruimte terug te leggen bij 
scholen en teams via PLG’s, het regelvermogen van medewerkers toeneemt. Binnen DeBasisFluvius 
vragen we alle leidinggevenden hierover het gesprek met medewerkers te voeren en maatregelen te 
treffen. 
 
In de matige scores van onze medewerkers op het gebied van de professionele cultuur herkennen we de 
noodzaak om door middel van het leiderschapsprogramma en de introductie van PLG’s te komen tot 
nieuwe werkwijzen en dynamieken in teams. We monitoren de ontwikkeling van deze metingen om bij te 
sturen waar nodig. 
 
Uiteraard hebben we ook te maken met de uitstroom van medewerkers. Ook zij verdienen onze aandacht. 
Om die reden houden wij na vertrek contact met hen, om er zorg voor te dragen dat zij ook weer op een 
goede plek terecht komen. Daarnaast bewerken we daarmee het risico op de verantwoordelijkheid voor 
de WW uitkering. 
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Interne communicatie  
Ten aanzien van interne communicatie zijn medewerkers minder tevreden over het nakomen van 
afspraken, vergaderingen, interne informatie, vastleggen afspraken, introductie nieuwe collega`s en 
bespreekbaarheid problemen. 
 
De organisatie is volop in beweging en is bovendien sterk gegroeid. We zijn op weg naar een steeds 
professionelere cultuur. DeBasisFluvius heeft in 2017 besloten in te zetten op verbetering van het 
intranet, de huisstijl. In 2018 wordt bovendien internet verbeterd, de digitale werkomgeving en de 
websites van scholen. Daarnaast wordt het huidige communicatieplan herijkt om zodoende beter in te 
spelen op de wensen van de organisatie.  
 
“Wat hebben we nodig aan leiderschap? Kan iedereen leiderschap ontwikkelen en hoe ziet dat er dan uit? 
Met 360° feedback maken we ontwikkelpunten zichtbaar en leren we elkaar beter aanvullen. Het is één 
van onze manieren om tot een lerende organisatie te komen.” Klaartje van Dillen-Koorn  
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3. Innovatie & ICT 

“Het is fantastisch om samen op te trekken, al vergt het soms wat meer tijd.” Annelies Wiggers, 
programmamanager PO CLC/iXperium, werkt vanuit haar functie samen met veel verschillende partijen in 
Arnhem: Delta, De Onderwijsspecialisten, HAN Pabo en Center of Expertise Leren met ICT in het 
Community Learning Center. Alle partijen streven naar een brede innovatieve agenda rondom Leren en 
lesgeven met ICT alsmede wetenschap en technologie voor Gelderland. In 2017 sloot een nieuwe partner 
aan bij het CLC: de Onderwijsspecialisten. “We adviseren scholen op het gebied van lesgeven met ict. We 
werken met onderzoekdesignteams en kenniskringen in de scholen en ontvangen leerkrachten en 
leerlingen met prikkelende programma’s. In de iXspace bijvoorbeeld bevorderen we ontwerpend leren, 
waarin wetenschap en technologie verweven zijn. En de belangstelling voor maakonderwijs groeit. We 
hebben in 2017 veel kansen benut. We hebben nu alles aan elkaar verbonden om nog meer ruimte te 
maken voor nieuwe ideeën. De bij-effecten zijn wellicht veel groter. Het curriculum wat losser krijgen: het 
onderwijs zit te wachten op ruimte, vooral in het mentale model.”  
 
Stichting leerKRACHT 
De cultuur van ‘de school elke dag samen een beetje beter maken’, kenmerkt het gedachtegoed van 
stichting leerKRACHT. In 2017 is het initiatief opgevat om dit verder toe te spitsen op de eigen vraag van 
onze PO-besturen. Er is een behoeftepeiling gedaan, waarbij een deel van onze scholen aangaf hun kennis 
te willen hernieuwen, aan te scherpen en een maatwerkprogramma te wensen. Het gaat om de creatie 
van een professionele cultuur, waarin leerkrachten van elkaar leren en samen het onderwijs steeds een 
beetje beter maken. Leerkrachten analyseren samen met collega’s elkaars lessen, kijken naar het effect op 
de leerlingen en geven elkaar feedback. We hebben er een eigen programma van gemaakt. 
 
Designteams 
Drie van onze scholen, De Dorendal, Anne Frankschool en Het Jongleren, participeerden in 2017 
designteams. De school onderzoekt met het team een onderzoeksvraag in relatie tot leren en lesgeven 
met ICT. De Anne Frankschool maakte een duidelijke verbinding tussen de onderzoeksvraag van het 
designteam en de kenniskring (Samen Opleiden met Pabo). Meerdere scholen hebben een kenniskring 
over 21e-eeuwse vaardigheden en daar sluiten we vanuit het iXperium op aan. 
 
“Innovatie met lef en vertrouwen” 
Annelies Wiggers 
Programmamanager PO CLC/iXperium  
 
Ambitiegesprekken 
In het najaar van 2017 voerden alle PO-besturen van CLC-Arnhem en Nijmegen ambitiegesprekken met 
hun scholen. Met als doel de ambities van de scholen op gepersonaliseerd leren, leren en lesgeven met 
ICT en ICT geletterdheid op te halen en aan te scherpen. En ook om ambities op bestuurs- en CLC-niveau 
te kunnen formuleren. Hiertoe is een digitale vragenlijst ontwikkeld, waarbij het model 
Dimensiebeschrijvingen voor de mate van personaliseren van leren het startpunt is voor het gesprek. 
 
Inbedding in HR agenda en professionalisering 
De competenties voor leren en lesgeven met ICT dienen te worden ingebed in het HR-beleid van de 
schoolbesturen: er wordt een gezamenlijk professionaliseringsbeleid opgezet. Een werkgroep vanuit de 
verschillende besturen werkt hiervoor in 2018 een plan van aanpak uit. 
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iXperium 
Het iXperium staat voor het inspireren van leerkrachten, studenten en andere betrokkenen. Het 
speerpunt van 2017 was de transfer van de opgedane ervaring en kennis naar de eigen klas. Zo is gestart 
met iXperiumplus, een online omgeving voor leerkrachten die met hun groep een bezoek brengen aan het 
iXperium. Mede door een investering van de schoolbesturen was het iXperium in staat meer ict-devices 
uit te lenen aan studenten en leerkrachten, die daardoor meer ict-rijke lessen op school hebben verzorgd. 
Veel scholen van DeBasisFluvius maken gebruik van het iXperium voor vastgestelde en programma’s op 
maat. Ook wordt de iXspace gebruikt: hier gaat het om vragen vanuit wetenschap en technologie. We 
onderzoeken welke scholen nu nog weinig gebruik maken van het iXperium en wat de redenen daarvoor 
zijn. 
 
Arnhems Onderwijsje en Arnhem Meestert 
Beweging en verbinding in het Arnhems Onderwijs creëren door informeel leren en anders ontmoeten. 
Dat gebeurt in Arnhems Onderwijsje. Dwars door verschillende geledingen als besturen, leerkrachten, 
directeuren, studenten, stafleden en leerlingen heen. In verbinding met een inspirerende wereld buiten 
Arnhem en buiten het onderwijs. In 2017 zijn nieuwe initiatieven ontplooid en goede bestaande verder 
uitgediept. Arnhems Onderwijsje droeg onder andere bij aan: Het Arnhems OnderwijsCafé; Kleuterkracht; 
Arnhem Meestert; PO in actie; De OnderwijsKracht portretten; HAN Honour traject; KlassenRuil XL; 
Droomschool/ Arnhemse Kinderraad Vet/KinderKabinet en iXklas. 
 
Arnhem Meestert is het platform voor informele ontmoeting van meesters in alle geledingen van het 
onderwijs. Arnhem Meestert startte in 2016 en groeide tot een community van 15 meesters en een aantal 
ouderejaars studenten. 2017 was een jaar waarin Meestert zich zowel landelijk als lokaal verder op de 
kaart heeft gezet. Hoewel de beweging groeit, mogen lokaal nog meer meesters de community komen 
versterken. Het beroep leerkracht is met ludieke campagnes en manifestaties positief onder de aandacht 
gebracht.  
 
iXklas 
In de nieuwe iXklas komen leerlingen een dag in de week naar het iXperium om met studenten van de 
Pabo en hun docenten samen te leren. “We willen ontdekken wat er nodig is om echt samen te leren. 
Recht doen aan verschillen, het motto van het iXperium, is cruciaal. Ook het speciaal onderwijs doet mee. 
Doordat deze leerlingen in huis zijn bij de HAN, komen er als vanzelf nieuwe ideeën op: ook bij studenten 
van andere opleidingen dan de Pabo. Zo hebben ICA-studenten een app ontwikkeld voor het zelfstandig 
reizen van leerlingen uit het Speciaal Onderwijs.” Annelies Wiggers. 
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4. Medezeggenschap 

“In 2016 hebben GMR De Basis en GMR Fluvius de eerste stappen gezet in het harmoniseren van de 
medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband DeBasisFluvius. In 2017 kreeg dit een vervolg om 
de medezeggenschap verder te harmoniseren en daarbij de beide GMR-en zo mogelijk samen te laten 
gaan in een nieuwe vorm. Het doel was om dit verder te onderzoeken en uit te werken, waarbij we 
hebben geconstateerd dat er landelijk niet echt voorbeelden waren van andere schoolbesturen die 
eenzelfde proces van samengaan van medezeggenschap doorliepen. In die zin was het dus echt pionieren.  
 
‘Wij en zij’- denken was niet aan de orde. Door elkaar regelmatig te ontmoeten, met elkaar in gesprek te 
gaan en te willen leren van elkaar was het wederzijds vertrouwen al vrij snel aanwezig en werd het 
gaandeweg ook steeds vanzelfsprekender dat in het bestuurlijk samengaan van beide schoolbesturen de 
medezeggenschap niet kon achterblijven. Ook de goede relatie tussen de GMR-en en het College van 
Bestuur, waarin waardering en vertrouwen belangrijke factoren zijn, speelde hierbij een rol.” Eric Derksen, 
Voorzitter GMR De Basis van april 2014 tot september 2017. 
 
In 2017 zijn de GMR-en een eind gekomen met het harmoniseren van de medezeggenschap. Zo zijn de 
werkwijzen van beide raden verder op elkaar afgestemd om vervolgens op een organische manier samen 
te gaan werken door eerst gedeeltelijk samen plenair te vergaderen, en later ook als werkgroepen (De 
Basis) en commissies (Fluvius) in gesprek te gaan met de medewerkers van het shared services center. We 
zijn hierin als GMR-en door het College van Bestuur ook goed gefaciliteerd met ondersteuning door de 
bestuurssecretaris. In het voorjaar werd duidelijk dat de voorzitters van beide GMR-en na de zomer 
afscheid zouden nemen. Hiermee ontstond de urgentie en ook de kans om meer tempo te maken in het 
samengaan. Dit heeft ertoe geleid dat nog voor de zomer een intentieovereenkomst door beide GMR-en 
is ondertekend om per 1 januari 2018 samen te gaan. In het najaar van 2017 is een ‘kopgroep’ uit beide 
GMR-en samengesteld, met als opdracht het samengaan van beide GMR-en concreet vorm te geven en 
voor te bereiden. 
 
“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” 
Eric Derksen 
Voorzitter GMR De Basis april 2014 - september 2017 
 
Memorabel in 2017 
Het markeren van de samenwerking door bekrachtiging van de intentieverklaring met de Raad van 
Toezicht en het werken aan een nieuwe medezeggenschapstructuur. De constructieve opstelling van alle 
GMR-leden, zowel uit de gelederen van De Basis als van Fluvius, om met elkaar te gaan voor het 
verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap. 
In januari 2017 vergaderden de GMR-en van beide stichtingen nog apart. In het voorjaar zijn de 
vergaderingen van de twee GMR-en samengevoegd voor de gelijke agendaonderdelen. Ook de 
onderwerpen waar voor beide stichtingen beslissingen genomen moesten worden, zijn in gezamenlijkheid 
besproken en bediscussieerd. In het voorjaar is gestart met het samenvoegen van de werkgroepen en 
commissies. Hiermee is ook de voorbereiding van de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen door 
beide GMR-en verder geharmoniseerd. Dit heeft geleid tot een toenemende gelijkluidende besluitvorming 
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binnen beide GMR-en, wat de voortgang bevorderde. 
 

 
 
Eind 2017 is een procedure gestart voor de werving en selectie van drie nieuwe RvT-leden. De GMR 
participeerde in de selectiecommissie, met een ouder uit GMR van De Basis en een ouder uit de GMR van 
Fluvius. samen met twee leden van de Raad van Toezicht. Dit is uitermate succesvol verlopen. Met het 
plan voor samenvoeging van de GMR-en is in december ingestemd, zodat begin 2018 tot implementatie 
kan worden overgegaan. De ambitie voor het komende half jaar is invulling geven aan de blauwdruk van 
de nieuw te vormen medezeggenschap, zodat met ingang van het schooljaar 2018/19 de nieuwe 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geïnstalleerd en voldoende geëquipeerd is om zijn taken uit 
te voeren. 
 
“Het is bijzonder om samen met een mooi team van betrokken mensen een bijdrage te mogen leveren aan 
beter onderwijs voor de kinderen van Arnhem.”  
Erik Schepens  
Voorzitter GMR Fluvius sinds juni 2017 
 
 
 
 
  

Besproken onderwerpen in GMR: 
Voortgang samenwerking 

scholen 
Voortgang bestuurlijke 

samenwerking 
Vorming organisatie SSC 
Harmonisering statuten 

stichtingen 
Integraal Huisvestingsplan 
Leiderschapsontwikkeling 
Verzuimprotocol 
Tevredenheidspeilingen 
Eindopbrengsten 
Sociale veiligheid 

Daarnaast ter instemming/advies 
voorgelegd: 

Mobiliteitsbeleid 
Vakantierooster 
Voorgenomen besluit inrichting 

SSC 
Eigen risicodragerschap per 

1/7/2017 voor De Basis 
Bestuursformatieplan 
Insourcing 

personeelsadministratie 
Mobiliteitsbeleid directeuren 
Samenvoeging GMR-en 
Kaderbrief 2018 
Begroting 2018 
Klokkenluidersregeling  
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5. Bedrijfsvoering 

In 2015 heeft Ernst & Young Advisory onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onze planning en control. 
Hier kwamen aanbevelingen uit voort op het gebied van management & organisatie, processen, systemen 
en bemensing. In 2016 zijn we begonnen met het opvolgen van de adviezen en 2017 stond in het teken 
van de verdere optimalisatie. Petra Versluis is manager Bedrijfsvoering: “We zijn dit jaar veel meer in 
control gekomen. Dit levert een bijdrage tot steeds beter functionerende scholen: een grote stap 
voorwaarts naar een geoliede organisatie om onze ambities mogelijk te maken.”  

5.1. Algemeen 
Op het gebied van Management en Organisatie is een inrichting voor bedrijfsvoering opgesteld met 
bijbehorende functieprofielen met taken en verantwoordelijkheden. In 2017 is de bemensing op orde 
gebracht. Voor interim posities zijn vaste personeelsleden geworven, waaronder de business controller en 
de beleidsadviseur financiën. Ook is de organisatie bemenst op het volledig zelfstandig uitvoeren van de 
financiële administratie. We vinden het belangrijk om als organisatie meer ‘in control’ te komen. Het 
insourcen van het administratieve proces, voorheen belegd bij twee externe administratiekantoren, was 
daarin een belangrijke stap. Eind 2016 is AFAS voor het financiële deel geïmplementeerd. Verdere 
efficiency door het invoeren van scansoftware vond in 2017 plaats. Automatische herkenning van facturen 
kan de boekingsgang verder vereenvoudigen en automatiseren. Tevens is een koppeling naar DUO door 
het softwarepakket ‘batenmanager’ gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat de beschikkingen vanuit het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) direct goed in de administratie verwerkt zijn. 
Deze efficiëntieslagen zijn noodzakelijk om met minimale personele uitbreiding en met goede kwaliteit 
het financiële proces in eigen beheer uit te voeren.  
 
Het begrotingstool Capisci werd in 2016 ingevoerd, schooldirecteuren kunnen hierin eenvoudig hun eigen 
begroting opstellen. In 2017 konden zij daarin ook de realisatie van hun begroting volgen. Financiële 
resultaten kunnen per school tot op factuurniveau gevolgd worden. Om steeds meer grip te krijgen op de 
financiële werkelijkheid bespreken we in de kwartaalgesprekken de exploitatie met de directeuren en het 
shared services center. In navolging van het insourcen van de financiële administratie is in 2017 de 
personele en salarisadministratie in eigen beheer gekomen. Er was voorheen sprake van uitvoering door 
twee externe administratiekantoren. Om meer in control komen is de integratie met de financiële en 
personele administratie in een pakket verwezenlijkt. De prioriteit is daarin gegeven aan de 
salarisadministratie, het uitvoeren van een correctie salarisrun, vooral omdat dit een aanzienlijk deel van 
de totale kosten betreft. Begin 2018 zullen andere functionaliteiten van het systeem geïmplementeerd 
worden zoals verzuim- en overige HRM-processen. In 2018 zal een koppeling met begrotingstool Capisci 
plaatsvinden, zodat ook de personele kosten geïntegreerd zijn.  
 
Het risico-denken heeft nadrukkelijk een plek gekregen in de organisatie. In 2017 is een volledig herijkte 
risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij is bepaald wat het gewenste buffervermogen van beide 
stichtingen zou moeten zijn, gegeven de geïdentificeerde risico’s. Zoals verder in de kengetallen te zien is, 
voldoen beide stichtingen aan het benodigde buffervermogen. De geïdentificeerde risico’s staan verderop 
in deze paragraaf genoemd.  
 
De beleidsgroep Bedrijfsvoering, bestaande uit verschillende schooldirecteuren en adviseurs van het 
Shared Services Center, heeft zich over een aantal belangrijke dossiers gebogen. Een daarvan betrof de 
inrichting van het shared services center. Daarnaast is een opzet gemaakt van het managementstatuut. 
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Deze was begin 2017 gereed. De beleidsgroep speelde een actieve rol bij het insourcen van de personele- 
en salarisadministratie en de IT.  
 
Insourcing IT  
Om verder in control te komen is eveneens besloten de IT te insourcen. Zo kunnen we de gewenste 
digitale leeromgeving mogelijk maken. We faciliteren zo het leren en lesgeven met ICT en gedifferentieerd 
onderwijs. Slim toepassen van ICT kan bovendien ondersteunen bij de ervaren werkdruk door de 
leerkrachten. We zetten een eigen ICT-beheerorganisatie op, waarbij we voor de uiteenlopende 
expertises passende partners betrekken. Om deze omvangrijke IT-implementatie goed te laten verlopen, 
is in 2017 een externe kwartiermaker aangetrokken.  
 
De geschetste ontwikkelingen vragen om een afweging van bestuur en RVT of de formele fusie tussen 
beide stichtingen niet moet worden ingezet, zodra wet- en regelgeving daar de ruimte voor bied. Op 
strategisch vlak is de verander en verbeteragenda gezamenlijk opgesteld Van daaruit worden vele 
trajecten met name op onderwijskundig gebied al samen opgepakt. Ook zou een fusie meer recht doen 
aan de werkelijkheid en kan uitwisseling van personeel eenvoudiger plaatsvinden.  

5.2. Huisvesting en facilitair 
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 
Samen met de gemeente Arnhem is gestart met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De 
komende 10 jaar wordt het onderwijsvastgoed voor primair onderwijs beter in balans gebracht qua 
capaciteitsbehoefte en huisvestingskwaliteit. Het IHP geeft aan welke prioriteiten er zijn voor de 
huisvesting van de scholen voor de korte en middellange termijn. Dit betekent vervangende nieuwbouw 
of duurzame renovatie voor een aantal van onze scholen.  
 
Schoolbesturen en gemeente hebben bepaald dat vervangende nieuwbouw en renovatie worden gezien 
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij het schoolbestuur een eigen bijdrage doet aan de 
investering. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op de reservering die het schoolbestuur in 40 jaar tijd moet 
kunnen doen voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen (groot onderhoud). Voorgaande houdt een 
risico in: het budget voor de bouw (of grootscheepse renovatie) van een school kent een vastgesteld 
plafond en daar moeten we het voor realiseren. Om dit risico aan te kunnen, hebben we het bedrijf HEVO 
gecontracteerd. HEVO committeert zich aan de budgetten, de te realiseren meters en de gewenste 
kwaliteit.  
 
Dankzij het IHP is een betere onderhoudsstrategie mogelijk. Gelden voor onderhoud kunnen effectiever 
en efficiënter ingezet, doordat duidelijk is welke locaties niet of in mindere mate onderhouden hoeven 
worden. Uiteraard met in achtneming van veiligheid en functionaliteit. De komende 10 jaar zullen we 18 
grote en een paar minder grote projecten oppakken. Ieder gebouw zal voldoen aan de vanaf 2020 
geldende duurzaamheidsnormen: Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). De gemeente Arnhem heeft 
hiervoor additionele middelen ter beschikking gesteld. 
 
In 2017 is met een vijftal parallel lopende trajecten gestart. Het betreft nieuwbouw IKC De Klimboom; 
nieuwbouw of renovatie De Krakeling; nieuwbouw SBO De Piramide en uitbreiding van de Jozef 
Sartoschool en ‘t Panorama. Voor De Dorendal in de gemeente Renkum is ook sprake van nieuwbouw. Op 
een aantal scholen vond bovendien de ontwikkeling naar een integraal Kindcentrum plaats.  
 
“We zijn over het geheel genomen veel meer in control gekomen. De 15.000 jaarlijks inkomende facturen 
handelen we nu helemaal in eigen huis af: daar ben ik trots op. Deze eerste gemeenschappelijk 
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jaarrekening is wel ‘the proof of the pudding’, maar we zijn er nog niet. Het komende jaar gaan we in co-
creatie met de schooldirecteuren zorgen dat ook zij nog beter financieel in control komen.” Petra Versluis. 
 
Doordat De Basis en Fluvius twee afzonderlijke financiële entiteiten zijn, worden er twee separate 
jaarrekeningen gepresenteerd. Ondanks dat er een gemeenschappelijk toezichtsorgaan is en beide 
bestuurders bevoegd zijn in de wederzijdse stichtingen is er geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld. 
Dit omdat de financiële positie van de twee beide entiteiten dermate verschillend is dat het consolideren 
geen meerwaarde op zal leveren voor de belanghebbenden. De consolidatie zal eerder leiden tot minder 
inzicht. 

5.3. Exploitatieresultaat De Basis 
Het jaar 2017 is voor stichting De Basis afgesloten met een positief resultaat van € 877.188, dit ten 
opzichte van een begroot resultaat van € -1.265.181: een verschil van € 2.142.369 met de begroting. Het 
positief resultaat over het boekjaar 2016 bedroeg € 383.873. In de navolgende paragraaf treft u een 
vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen. 
 
1. Rijksbijdrage OCW zijn hoger dan begroot € 2.199.575  
Dit positieve verschil wordt vooral verklaard door de lumpsum salariskosten welke € 485.208 meer was 
dan begroot. De ontvangen lumpsumvergoeding is aangepast op indexering bekostigingsbesluit. 
Daarnaast is er € 613.731 aan lumpsumvergoeding groeiformatie ontvangen, welke vanwege 
voorzichtigheidsbeginsel niet is begroot. Een klein deel van de groei had betrekking op kalenderjaar 2016 
(€ 20.000). De groei in het schooljaar 2017-2018 komt deels door het samenvoegen (niet de fusies) van 
scholen. Daarnaast autonome groei van scholen van De Basis, met name in de groeiwijken van Arnhem 
zoals Arnhem Schuytgraaf. De materiële instandhouding is hoger dan begroot. Dit, betreft 
groeibekostiging van € 194.840. Stijging door groei per 1 maart 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door 
€ 114.000 door Rivers en Het Mozaïek (€ 32.000) door groei als gevolg van nieuwkomers en 
neveninstroom. Daarnaast een fors verschil door het toegenomen aantal asielzoekers kinderen in 
procesopvang en gezinslocaties zijnde € 909.177. Aantallen vreemdelingen is op voorhand moeilijk te 
begroten. Het open blijven van proces opvang locaties wordt ieder half jaar opnieuw bezien. Arnhem kent 
twee locaties en deels tegen onze verwachting in zijn beide locaties open gebleven en is de instroom zeker 
niet verminderd. 
 
2. Overige overheidsbijdrage zijn hoger dan begroot € 71.132 . 
Di betreft een tweetal verschillende subsidies die aan meer scholen zijn toegekend dan begroot. Op de 
subsidie van ID banen is € 24.556 meer ontvangen. De andere subsidie die aan meer scholen is toegekend 
betreft de subsidie ‘Op iedere school een conciërge’€ 22.499 . 
 
3. Overige baten laten een positief verschil zien van € 251.054. 
Dit verschil is opgebouwd uit diverse verschillen. Detachering van personeel heeft geleid tot een positief 
saldo van € 487.193. Ouderbijdragen waren door onvoldoende afstemming niet voldoende begroot € 
100.143. Er zijn meer fee’s ontvangen door groei op Rivers van internationale leerlingen van € 50.680. 
Daarnaast staan er lasten van vakonderwijs nat en droog geboekt, terwijl de baten elders gerubriceerd zijn 
(€191k).Er is € 40.678 meer binnen gekomen uit verhuur voor medegebruik. Enerzijds veroorzaakt 
doordat scholen beter gaan samenwerken met andere educatieve partners zoals kinderopvang. Anderzijds 
doordat de administratie in eigen beheer is genomen is registratie en facturering verbeterd.  
 
4. Personele lasten laten een realisatie zien die € 347.804 hoger is dan begroot.  
Dit kan verdeeld worden in € 536.444 hogere loonkosten en € 188.640 lagere overige personele lasten. 
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Van de post lonen en salarissen is de realisatie hoger dan de begroting, doordat er meer onderwijzend 
personeel aanwezig is. De groei van personeel is inherent aan de leerlingengroei bij De Basis. Echter de 
post ingehuurd personeel laat een overschrijding van € 542.997 zien. Dit betreft voornamelijk ingehuurd 
Randstad-personeel om ziekte op te vangen, waarbij de uitkering van het vervangingsfonds niet 
voldoende is om de duurdere externe inhuur volledig te bekostigen. Daarnaast is bij enkele scholen een 
interim directeur ingezet. 
 
Naar aanleiding van de accountantscontrole is gebleken dat de voorziening jubilea te hoog was 
opgenomen in de voorgaande jaren. Hierdoor is € 178.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Dit 
zorgt er met name voor dat de overige personele lasten lager uitkomen dan begroot. 
 
5. Huisvestingslasten onderschrijden de begroting met € 407.678.  
De belangrijkste reden is het vrijvallen van de voorziening groot onderhoud. De huidige MJOP is niet up-
to-date en wordt in 2018 herzien. De huidige voorziening moet op basis van de nu geldende MJOP 
opgesteld worden en op basis daarvan is de voorziening te groot. Hierdoor is € 492.000 vrijgevallen. De 
vrijval is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 
 
De overige afwijkingen bestaan uit een saldering van posten. Hierin spelen de volgende zaken: de 
servicekosten van medegebruik (€ 64.803) zijn hoger dan begroot, hier staan ook toegenomen baten 
tegenover. Het dagelijks onderhoud is hoger dan begroot vanwege de staat waar de gebouwen in 
verkeren. (€ 68.521). Ondanks het feit dat vanuit het IHP veel gebouwen gerenoveerd worden, danwel 
nieuwbouw plaats zal vinden, is onderhoud onontbeerlijk om een veilige en prettige leeromgeving voor 
kinderen te houden. Schoonmaak is lager dan begroot door aanbesteding en resultaatgericht contract (€ 
54.521). Hierdoor is de prijs per vierkante meter lager dan begroot. Energiekosten vallen iets lager uit 
door de gematigde winter (€ 45.486). Conform de maatschappelijke tendens is afvalverwerking steeds 
kostbaarder. Binnen enkele scholen is al een ‘afvalproject’ begonnen. Door het gescheiden aanbieden van 
afval kunnen de kosten verminderd worden, daarnaast is het voor leerlingen goed om bewust met het 
milieu om te leren gaan. 
 
6. Afschrijvingen zijn nagenoeg overeenkomstig de begroting. De overschrijding bedraagt € 917. 
 
7. Overige instellingslasten overschrijden de begroting met € 394.611 
In 2017 is onder andere vanwege fusiescholen meer ingezet op communicatie (€ 36.203).. Er is veel 
gedaan aan culturele vorming binnen de scholen, dit geeft een overschrijding van € 25.771. Overige lasten 
laten een overschrijding zien van € 24.532. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door posten als 
schoolkamp, schoolreis en TSO opvang. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in boekjaar en schooljaar. 
Einde boekjaar staat er veel geld wat gedurende het schooljaar wordt uitgegeven. Daarnaast is het 
accountantshonorarium ten laste van het resultaat gebracht € 9.983. 
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Dit leidt tot onderstaand totaaloverzicht: 
 

        Jaarrekening   Begroting   Jaarrekening 
        2017   2017   2016 
                  
3 Baten               
3.1 Rijksbijdragen          31.941.897           29.742.322           28.723.852  
3.2 Overige overheidsbijdrage             176.598                105.466                170.101  
3.5 Overige baten            2.001.983             1.750.929             1.543.741  
  Totaal baten          34.120.478           31.598.716           30.437.694  
                  
                  
4 Lasten               
4.1 Personeelslasten          27.667.542           27.319.738           25.153.457  
4.2 Afschrijvingen               842.106                841.188                743.896  
4.3 Huisvestingslasten            2.383.751             2.791.429             2.395.572  
4.4 Overige lasten            2.354.003             1.959.392             1.788.912  
  Totaal lasten          33.247.401           32.911.747           30.081.837  
                  
  Saldo baten en lasten           873.076         -1.313.031              355.857  
                  
                  
5 Financiële baten en lasten           
5.1 Rente baten                 10.200                  50.000                  32.216  
5.4 Rente lasten                   6.088                    2.150                    4.200  
                  
  Saldo financiële baten en 

lasten 
              4.112                47.850                28.016  

                  
                  
  Resultaat             877.188         -1.265.181              383.873  
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Eigen vermogen per 31-12-2016 Totaal  De Basis Fluvius  
Eindstand eigen vermogen 11.746.949   9.790.594  1.956.355   
Nodig voor afdekken risicoprofiel 4.169.000   2.580.000  1.589.000   
Surplus eigen vermogen 7.577.949   7.210.594  367.355   
      
 Totaal  De Basis Fluvius Actie  
Algemene reserve 8.339.938   6.510.644  1.829.294   
      
Bestemmingsreserve personeel:      

- Bovenschools 1.554.200   1.554.200  -  
Kan 
vervallen  

- Innovatiefonds 251.000   251.000  -  
Kan 
vervallen  

      

Bestemmingsreserve privaat algemeen:      
Dr. Aletta Jabobsschoool IS-NL 1.351.396   1.351.396  -  Laten staan  
Reserve nulmeting 127.061   -  127.061  Laten staan  
      

Bestemmingsreserve privaat ouderbijdagen:      
Scholen 123.354   123.354  -  Laten staan  
Bestemmingsreserves 3.407.011   3.279.950  127.061   
      

Eigen vermogen ultimo 2016 
11.746.94

9   9.790.594  
1.956.35

5   
      
      
Nieuw te vormen bestemmingsreserves Totaal  De Basis Fluvius  
1. Professionalisering 750.000   750.000  -   
2. IT en innovatie 1.500.000   1.500.000  -   
3. Huisvesting 2.492.000   2.492.000  -   
4. Schaartste/krimp arbeidsmarkt 750.000   750.000  -   
 5.492.000   5.492.000  -   
Opheffen bestemmingsreserves      
- Bovenschools -1.554.200   -1.554.200  -   
- Innovatiefonds -251.000   -251.000  -   

 -1.805.200   
-

1.805.200  -   
Mutaties bestemmingsreserves      
- Reserve nulmening -38.000   -  -38.000   
 -38.000   -  -38.000   
      
Mutatie bestemmingsreserves 3.648.800   3.686.800  -38.000   
      
      
Verloopopverzicht 
bestemmingsreserves      
Beginstand bestemmingsreserves 3.407.011   3.279.950  127.061   
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5.4. Balanspositie De Basis 
De reservepositie is per 31 december 2017 als gevolg van positieve resultaat toegenomen tot in totaal . 
10.667.781. Dit ten opzichte van 2016 (afgerond) € 9.790.594. Voor het surplus eigen vermogen, zijde 
aanwezige eigen vermogen minus buffervermogen, benodigd vanuit de risico inventarisatie zijn een viertal 
bestemmingsreserves gevormd welke extra impuls aan het onderwijs moeten geven. De eerste 
bestemmingsreserve heeft betrekking op de personele schaarste in het onderwijs. Momenteel is de 
schaarste zo precair dat er klassen naar huis gestuurd moeten worden. Met de inzet van deze gelden 
willen we dat voorkomen, door personeel aan te binden en te kunnen blijven boeien en mogelijk extra 
capaciteit voor incidenten aanwezig te hebben.  
De tweede bestemmingsreserve betreft IT en innovatie. Ons uitgangspunt is dat leren en lesgeven met ICT 
verankerd moet zijn in het onderwijs en dat kinderen op school mediawijs gemaakt moeten worden. 
Hiertoe zetten we een IT regieorganisatie op. Dit vraagt de benodigde investeringen bijvoorbeeld in de IT-
infrastructuur maar bijvoorbeeld ook in devices, opdat leerlingen bij het oefenen van rekenopgaven direct 
feedback krijgen.  
Daarnaast is een bestemmingsreserve gevormd voor de realisatie van het integraal huisvestingsplan. De 
komende jaren zullen diverse scholen ofwel duurzaam gerenoveerd ofwel volledig nieuw gebouwd 
worden. Dit wordt grotendeels voorzien vanuit de gemeente, daarnaast is evenwel inzet van eigen 
middelen noodzakelijk. Dit zal zeker effect hebben op het onderwijs: een goede en veilige leefomgeving 
draagt bij aan een goed leerklimaat. 
De professionalisering betreft met name de inhoudelijke ontwikkeling die de leidinggevende staf en 
vervolgens ook het onderwijzend personeel door moet maken om tot hogere leeropbrengsten te komen 
en de kansengelijkheid te vergroten. Dit betekent dat directeuren geschoold worden in hun leiderschap, 
maar ook in onderwijs van de toekomst waar directe instructie en de eerder genoemde IT-ontwikkeling 
een bijdrage in leveren. Daarnaast worden op diverse scholen nul-metingen gedaan over de 
onderwijskundige kwaliteit voor een gericht verbeterplan van de leeropbrengsten. In de begrotingsronde 
voor 2018 is bovendien gekeken naar benodigde investeringen in scholen, met het oog op verbetering van 
het onderwijs. Hiermee wordt een deel van de reserves in 2018 actief ingezet.  
 
De totale balans per 31 december 2017 ziet er als volgt uit: 
 

Cat. Rek. Omschrijving rekening Begin balans 2017 Mutatie 2017 Eindbalans 2017 
    Subtotaal 1.1 Vaste activa                4.462.609                    418.163                 4.880.772  
    Subtotaal 1.3 Financiële vaste activa                     42.450                      30.567                      73.017  
    Subtotaal 1.5 Debiteuren                2.522.763                      80.491                 2.603.254  
    Subtotaal 1.7 Liquide middelen                9.551.058                    259.856                 9.810.914  
    Totaal debet             16.578.879                    789.077              17.367.956  
            
    Subtotaal 2.1 Eigen vermogen                9.790.593                    877.188              10.667.782  
    Subtotaal 2.1 Voorzieningen                1.647.190                      19.957                 1.667.147  
    Subtotaal 2.4 Kortlopende schulden                5.141.096                  -108.068                 5.033.028  
            
    Totaal credit             16.578.879                    789.077              17.367.956  

 
  



Bestuursverslag 2017 - ‘Het beste onderwijs voor alle kinderen’ Pagina 25 van 71 
 

5.5. Financiële kengetallen De Basis 
De hierboven weergegeven cijfers leiden tot de volgende financiële ratio’s waarbij tevens de normcijfers 
zijn weergegeven welke door de Onderwijsinspectie worden gehanteerd. 

Kengetal 2017 2016 2015 Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie 

Huisvestingsratio 0,08 0,07 0,08 groter dan 0,10 
Liquiditeit (current ratio) 2,47 2,34 2,26 Kleiner dan 0,75 
Rentabiliteit (1 jarig) 0,026 0,013 0,01 Kleiner dan -0,10 
Solvabiliteit (definitie 2) 0,71 0,69 0,69 Kleiner dan 0,30 
Weerstandsvermogen 0,31 0,42 0,31 Kleiner dan 0,050 

 
Het kengetal Huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de lasten van huisvesting afgezet tegen de 
totale lasten (inclusief financiële lasten). De huisvestingsratio is kleiner dan de signaleringswaarde 
onderwijsinspectie. In vergelijking tot vorig jaar is de huisvestingsratio in 2017 iets gestegen. 
 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,47 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende 
passiva. De liquiditeitspositie is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking tot 2016 is de liquiditeitspositie gestegen. 
 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de 
totale baten. De rentabiliteitspositie is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking tot 2016 is de rentabiliteitspositie gestegen. 
 
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. De solvabiliteitspositie is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde 
onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2016 is de solvabiliteitspositie toegenomen. 
 
Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 
behorende risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde 
onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2016 is het weerstandsvermogen afgenomen. 
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5.6. Continuïteitsparagraaf De Basis 
Onderstaand is een overzicht gegeven van het meerjarenperspectief. Daarbij is de vastgestelde 
meerjarenbegroting 2018-2022 uitgangspunt.  
 
Het verwachte verloop van de leerlingenaantallen is als volgt (steeds per 1 oktober): 
 
Leerlingenaantallen regulier basisonderwijs De Basis 
 

Leerlingen De Basis              

Soort 
1 okt 
2016 

1 okt 
2017 

1 okt 
2018 

1 okt 
2019 

1 okt 
2020 

1 okt 
2021 

Leerling 
weging 

Leeftijd 4 t/m 7 jaar 
(onderbouw) 

      2.475        2.550        2.574        2.595        2.605        2.593  n.v.t. 

Leeftijd 8 en ouder 
(bovenbouw) 

      2.543        2.640        2.648        2.684        2.696        2.705  n.v.t. 

Totaal       5.018        5.190        5.222        5.279        5.301        5.298    
Leerlingen met gewicht 0,3          269           292           293           304           323           312                    

0,3  
Leerlingen met gewicht 1,2          420           427           405           400           388           376                    

1,2  
Leerlingen met gewicht 0,0       4.329        4.471        4.524        4.575        4.590        4.610                     

-    
Leerlingen NOAT       1.343        1.710        1.715        1.744        1.762        1.732  n.v.t. 

 
NOAT staat voor Nederlands Onderwijs Anderstaligen. Basisscholen ontvangen extra geld voor leerlingen 
die in aanmerking komen voor de NOAT regeling. Scholen voor speciaal (basis) onderwijs ontvangen een 
extra financiering voor leerlingen die voldoen aan de CUMI regeling. CUMI staat voor Culturele 
Minderheden. 
 
Alle directeuren maken een meerjarenprognose voor leerlingenaantallen. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van gegevens van de Gemeente Arnhem m.b.t. de aantallen 1, 2 en 3 jarigen binnen de wijk. Dit wordt 
gerelateerd aan het marktaandeel van de school in de betreffende wijk. Met name in de nieuwe wijk 
Schuytgraaf in Arnhem wordt een leerlingengroei voorzien. 
 
Leerlingenaantallen speciaal basis onderwijs De Basis 
 

Leerlingen  De Basis           

Soort 
1 okt 
2016 

1 okt 
2017 

1 okt 
2018 

1 okt 
2019 

1 okt 
2020 

1 okt 
2021 

Totaal aantal leerlingen 143 146 140 140 140 140 
Waarvan cumi-leerlingen 48 60 60 60 60 60 
SBAO-leerlingen in 
samenwerkingsverband 755 755 755 755 755 755 
BAO-leerlingen in samenwerkingsverband 27163 27163 27163 27163 27163 27163 

 
SBAO betreft leerlingen in het Speciaal Basis Onderwijs. 
 
Alle directeuren van het speciaal basisonderwijs maken een meerjarenprognose voor leerlingenaantallen. 
Naast demografische gegevens wordt eveneens gebruikt gemaakt van input vanuit het 
samenwerkingsverband PassendWijs die op basis van het aantal aanvragen van 
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toelaatbaarheidsverklaringen een indicatieve trend kan aangeven. Overigens, de organisatievorm van het 
samenwerkingsverband PassendWijs wordt opnieuw bezien en vormgegeven. 
 
De verwachte ontwikkeling van het aantal medewerkers wordt als volgt geprognosticeerd: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Fte gem 368 367 366 366 366 
Aantal gem 502 516 520 523 523 
Dir gem 27 27 27 27 27 
OOP gem 50 51 51 51 51 
OP gem 291 289 288 288 288 

 
Formatie is gebaseerd op fte jaargemiddelde. 
DIR betreft bestuur en directie 
OP betreft onderwijzend personeel 
OOP betreft onderwijs ondersteunend personeel 
De flexibele schil is hierin niet meegenomen. 
 
Ondanks de lichte leerlingengroei die geprognosticeerd is, blijft de formatie nagenoeg gelijk. Doordat er 
afgelopen jaren een aantal fusies hebben plaatsgevonden kan er op diverse scholen meer naar een ideale 
groepsgrootte toe gegroeid worden. Mede met inzet van ICT middelen zal het onderwijs meer eigentijds 
maar ook meer gedifferentieerd op de leerbehoefte van ieder kind zijn.  
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Daarbij het volgende exploitatieoverzicht 
 

 
 
Vanwege het investeren in kwaliteit van het onderwijs op een aantal scholen van De Basis is de komende 
jaren een negatief exploitatieresultaat te zien. Daarnaast wordt onder andere ingezet op leiderschap van 
de directeuren. De benutting van het eigen vermogen voor het verbeteren van de kwaliteit staat 
beschreven bij de bestemmingsreserve aangezien deze aangewend worden om het onderwijs te 
verbeteren. Al deze acties worden integraal door De Basis en Fluvius opgepakt. 
 
Dit leidt tot de volgende te verwachten balansposities 
 
 

 
 
Het positieve te verwachten resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd. Door het inzetten van het 
eigen vermogen conform het beschreven onder de bestemmingsreserve zullen de opgebouwde reserves 
ten gunste komen aan het onderwijs en daardoor in de loop van de tijd minder omvangrijk worden, 
waarbij het minimale buffervermogen vanuit de risicoanalyse ten alle tijden in acht wordt genomen. 
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Kasstroomoverzicht 

 
 
De hierbij behorende kengetallen zijn als volgt:  

Overzicht financiële 
kengetallen 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 norm 

Huisvestingsratio 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 groter dan 0,10 
Liquiditeit  2,35   2,47   2,28   2,16   2,24   2,18   2,23  kleiner dan 0,75 
Rentabiliteit 0,01 0,03 -0,04 -0,01 0,00 0,00 0,00 kleiner dan -0,10 
Solvabiliteit 0,69 0,71 0,69 0,67 0,67 0,64 0,64 kleiner dan 0,30 
Weerstandsvermogen 0,32 0,31 0,28 0,27 0,26 0,27 0,27 Kleiner dan 0,05 

 
In de komende periode zal de continuïteit van Stichting De Basis geenszins onder druk komen te staan. 
Het is juist van belang het eerder zorgvuldig opgebouwde vermogen op een verantwoorde manier aan het 
onderwijs ten goede te laten komen. Hiervoor is het minimaal aan te houden vermogen bepaald aan de 
hand van de risico inventarisatie en het meerdere boven dat buffervermogen als bestemmingsreserves 
benoemd. Deze bestemmingsreserves zijn eerder in deze paragraaf toegelicht en zullen zoals beschreven 
een positief resultaat op het onderwijs hebben. De intensieve samenwerking met Stichting Fluvius maakt 
dat initiatieven voor beide stichtingen ondernomen kan worden. Gezien de goede vermogenspositie 
zullen geen additionele acties ondernomen hoeven worden om de continuïteit te borgen  
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5.7. Exploitatieresultaat Fluvius 
Fluvius heeft het jaar 2017 afgesloten met een negatief resultaat van € 92.731, dit ten opzichte van een 
begroot negatief resultaat van € 184.483: een positief verschil van € 91.753 met de begroting. Het positief 
resultaat over het boekjaar 2016 bedroeg € 156.153. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking 
aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen. 
 
1. Rijksbijdrage OCW zijn hoger dan begroot € 65.749  
Dit positieve verschil wordt met name verklaard door de lumpsum salariskosten van € -372.972. 
In de begroting is rekening gehouden met 1,00% stijging. Dit is 2,26% geworden. Stijging is het gevolg van 
compensatie van de gestegen loonkosten in 2016 (salaris +3% in juni 2016). Overige OCW-posten stijgen 
als gevolg van indexering. Daarnaast staat in overheidsbijdragen een niet-begrote last van  
€ 250.960 verrekening uitkeringskosten PO. Dit is het gevolg van het feit dat onze ontslagdossiers niet 
voldoende zijn, waardoor we zelf de ww-lasten dragen. Voor 2018 is hier wel rekening mee gehouden en 
is inzichtelijk gemaakt wat te verwachten valt. Tevens staat er een terugbetaling aan het 
samenwerkingsverband PassendWijs uit 2016, welke zorgt voor een overschrijding van  
€ 269.373. 
 
2. Overige overheidsbijdrage zijn hoger dan begroot € 57.393. 
In 2017 hebben meer scholen de subsidie van conciërge toegekend gekregen. Dit geeft een positief 
verschil van € 34.932. Daarnaast staan hier de opbrengsten van leerkracht 2.0 (abonnementstarief voor de 
scholen), wat door hogere deelname een verschil geeft van € 14.625. 
 
3. Overige baten laten een positief verschil zijn van € 247.119. 
Belangrijkste oorzaak van dit positieve verschil is terug te vinden in de post Detacheringen van  
€ 182.875. Dit bedrag is groter dan begroot, doordat de samenwerking met De Basis verder 
geïntensiveerd is en medewerkers steeds positiever staan tegenover inzet bij De Basis. 
 
4. Personele lasten laten een realisatie zien welke € 757.797 hoger is dan begroot. 
Dit kan verdeeld worden in € 1.271.040 hogere salarislasten en € 513.243 lagere overige personele lasten. 
 
De salarislasten zijn met € 28.392 lager dan begroot. Dit moet in relatie gezien worden met de posten 
Ingehuurd personeel en Vervangingsfonds. Er is meer sprake geweest van ingehuurd personeel 
€ 1.012.959. Dit betreft zowel inzet van Randstad-personeel als interim-directeuren. Het extern personeel 
wordt ingezet voor bijvoorbeeld verlof maar ook om het toegenomen verzuim op te vangen. Inzet als 
gevolg van verzuim wordt grotendeels vergoed uit het vervangingsfonds. Hiervoor is een te hoog bedrag 
begroot (€ 297.071).  
 
Daarnaast is sprake van onderbesteding van € 221.554 voor Lichte en zware ondersteuningsmiddelen. 
Afgelopen jaar is hier in het directieoverleg aandacht aan besteed. Ook is het onderwerp van gesprek in 
de kwartaalgesprekken met de directeuren. Voor 2018 is de registratie verbeterd, waardoor personele 
inzet makkelijker aan ondersteuningsmiddelen kan worden toegewezen. Tevens hogere kosten op 
deskundigheidsadvies ter hoogte van € 71.191. Dit betreft inhuur van expertise voor de fusies, 
crisiscommunicatie en juridisch advies.  
 
Naar aanleiding van de accountantscontrole is gebleken dat de voorziening jubilea te hoog was 
opgenomen in de voorgaande jaren. Hierdoor is € 77.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Ook 
het spaarverlof is deels vrijgevallen (€ 39.000 ten gunste van het resultaat). 
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5. Huisvestingslasten vallen lager uit dan begroot met € 308.430. 
De belangrijkste reden is het vrijvallen van de voorziening groot onderhoud. De huidige MJOP is niet up-
to-date en wordt in 2018 herzien. De huidige voorziening moet op basis van de nu geldende MJOP 
opgesteld worden en op basis daarvan is de voorziening te groot. Hierdoor is € 362.000 vrijgevallen. 
Het dagelijks onderhoud is € 48.879 hoger dan begroot. De panden waar de scholen in zijn gehuisvest, zijn 
doorgaans wat ouder en vragen steeds meer onderhoud. Om die reden staan de panden van Fluvius ook 
hoog in de lijst van het IHP voor nieuwbouw dan wel renovatie. Tevens was afgelopen winter sprake van 
veel stormschade, met de nodige herstelwerkzaamheden als gevolg.  
 
6. Afschrijvingen zijn redelijk in lijn met de begroting. De onderschrijding bedraagt € 15.682. 
 
7. Overige instellingslasten onderschrijden met € 154.922. 
Belangrijkste oorzaak van de onderbesteding betreft een te hoog begrote post van Bijzondere activiteiten. 
Daarnaast zijn de accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht € 9.680. Meerwerk als gevolg 
van extra controles op bijvoorbeeld subsidies staan in boekjaar 2018 . 
 
Dit leidt tot onderstaand totaaloverzicht. 
 

        Jaarrekening   Begroting   Jaarrekening 
        2017   2017   2016 
                  
3 Baten               
3.1 Rijksbijdragen          21.574.783           21.509.035           21.998.310  
3.2 Overige overheidsbijdrage             142.328                  84.935                  74.463  
3.5 Overige baten               385.223                138.104             1.070.734  
  Totaal baten          22.102.334           21.732.073           23.143.507  
                  
                  
4 Lasten               
4.1 Personeellasten          18.450.634           17.692.836           18.868.251  
4.2 Afschrijvingen               442.743                458.425                460.297  
4.3 Huisvestingslasten            1.797.331             2.105.761             1.824.561  
4.4 Overige lasten            1.499.612             1.654.534             1.829.405  
  Totaal lasten          22.190.319           21.911.556           22.982.514  
                  
  Saldo baten en lasten            -87.986            -179.483              160.993  
                  
                  
5 Financiële baten en lasten           
5.1 Rente baten                         -                            -                            -    
5.4 Rente lasten                   4.745                    5.000                    4.841  
                  
  Saldo financiële baten en 

lasten 
             -4.745                 -5.000                 -4.841  

                  
                  
  Resultaat              -92.731            -184.483              156.152  
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5.8. Balanspositie Fluvius 
Omschrijving rekening Begin balans 2017 Mutatie 2017 Eindbalans 2017 
        
Subtotaal 1.1 Vaste activa                1.833.060                    150.639                 1.983.698  
        
Subtotaal 1.3 Financiële vaste activa                     43.200                        1.650                      44.850  
        
Subtotaal 1.5 Debiteuren                1.673.490                    409.758                 2.083.247  
        
Subtotaal 1.7 Liquide middelen                1.145.358                  -527.695                    617.663  
        
Totaal debet                4.695.107                      34.351                 4.729.458  
        
Subtotaal 2.1 Eigen vermogen                1.956.355                     -92.731                 1.863.625  
        
Subtotaal 2.1 Voorzieningen                   560.389                    136.852                    697.241  
        
Subtotaal 2.1 Voorzieningen                2.178.363                       -9.771                 2.168.592  
        
Totaal credit                4.695.107                      34.351                 4.729.458  

5.9. Financiële kengetallen Fluvius 

Kengetal 2017 2016 2015 
signaleringswaarde 
onderwijsinspectie 

Huisvestingsratio 0,08 0,08 0,07 groter dan 0,10 
Liquiditeit (current 
ratio) 1,25 1,29 1,05 kleiner dan 0,75 
Rentabiliteit (1-jarig) 0,00 0,01 0,01 kleiner dan -0,10 
Solvabiliteit 2 0,54 0,54 0,48 kleiner dan 0,30 
Weerstandsvermogen 0,08 0,08 0,08 kleiner dan 0,05 

 
Het kengetal Huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de huisvestingslasten afgezet tegen de totale 
lasten (inclusief financiële lasten). De huisvestingsratio is voor 2017 kleiner dan de signaleringswaarde 
onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2016 is de huisvestingsratio nagenoeg gelijk gebleven. 
 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,25 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende 
passiva. De liquiditeitspositie is voor 2017 groter dan de signalerings-waarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking tot 2016 is de liquiditeitspositie gedaald. 
 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de 
totale baten. De rentabiliteitspositie is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde onderwijs-inspectie. In 
vergelijking tot 2016 is de rentabiliteitspositie gedaald. 
 
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 
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verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitspositie is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde 
onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2016 is de solvabiliteitspositie nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 
behorende risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen is voor 2017 iets groter dan de signalerings-
waarde onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2016 is het weerstandsvermogen nagenoeg gelijk gebleven. 

5.10. Continuïteitsparagraaf Fluvius 
Onderstaand is een overzicht gegeven van het meerjarenperspectief. Daarbij is de vastgestelde 
meerjarenbegroting 2018-2022 uitgangspunt.  
 
Het verwachte verloop van de leerlingenaantallen is als volgt (steeds per 1 oktober): 
 
Leerlingenaantallen regulier basisonderwijs Fluvius 
 

Leerlingen  Fluvius             

Soort 1 okt 2016 1 okt 2017 1 okt 2018 1 okt 2019 1 okt 2020 1 okt 2021 
Leerling 
weging 

Leeftijd 4 t/m 7 jaar 
(onderbouw) 2049 1854 1809 1814 1832 1847 n.v.t. 
Leeftijd 8 en ouder 
(bovenbouw) 1913 1930 1978 1966 1965 1957 n.v.t. 
Totaal 3962 3784 3787 3780 3797 3804   
Leerlingen met 
gewicht 0,3 51 42 39 35 31 28 0,3 
Leerlingen met 
gewicht 1,2 26 24 23 21 19 19 1,2 
Leerlingen met 
gewicht 0,0 3885 3718 3725 3724 3747 3757 0 
Leerlingen NOAT 311 244 213 199 189 187 n.v.t. 

 
Alle directeuren maken een meerjarenprognose voor leerlingenaantallen. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van gegevens van de Gemeente Arnhem m.b.t. de aantallen 1, 2 en 3 jarigen binnen de wijk. Dit wordt 
gerelateerd aan het marktaandeel van de school in de betreffende wijk. Met name in de nieuwe wijk 
Schuytgraaf in Arnhem wordt een leerlingengroei voorzien. 
 
Leerlingenaantallen speciaal basis onderwijs Fluvius 
 

Leerlingen Fluvius           
Soort 1 okt 2016 1 okt 2017 1 okt 2018 1 okt 2019 1 okt 2020 1 okt 2021 
Totaalaantal leerlingen            137             142             142             142             142             142  
Waarvan cumi-leerlingen              31               33               33               33               33               33  
SBAO-leerlingen in 
samenwerkingsverband 

           755             755             755             755             755             755  

BAO-leerlingen in 
samenwerkingsverband 

       
27.163  

       
27.163  

       
27.163  

       
27.163  

       
27.163  

       
27.163  

 
Alle directeuren van het speciaal basisonderwijs maken een meerjarenprognose voor leerlingenaantallen. 
Naast demografische gegevens wordt eveneens gebruikt gemaakt van input vanuit het 
samenwerkingsverband PassendWijs die op basis van het aantal aanvragen van 



Bestuursverslag 2017 - ‘Het beste onderwijs voor alle kinderen’ Pagina 34 van 71 
 

toelaatbaarheidsverklaringen een indicatieve trend kan aangeven. Overigens, de organisatievorm van het 
samenwerkingsverband PassendWijs wordt opnieuw bezien en vormgegeven. 
 
Het verwachte ontwikkeling van het aantal medewerkers wordt als volgt geprognosticeerd: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Fte gem 240 235 235 234 236 
Aantal gem 371 376 375 374 376 
Dir gem 17 17 17 17 17 
OOP gem 29 28 28 28 28 
Op gem 195 190 190 189 192 

 
Formatie is gebaseerd op fte jaargemiddelde. 
DIR betreft bestuur en directie 
OP betreft onderwijzend personeel 
OOP betreft onderwijs ondersteunend personeel 
De flexibele schil is hierin niet meegenomen. 
 

 
 
Vanwege het investeren in kwaliteit van het onderwijs op een aantal scholen van Fluvius is de komende 
jaren een negatief exploitatieresultaat te zien. Daarnaast wordt onder andere ingezet op leiderschap van 
de directeuren. De benutting van het eigen vermogen voor het verbeteren van de kwaliteit staat 
beschreven bij de bestemmingsreserve aangezien deze aangewend worden om het onderwijs te 
verbeteren. Al deze acties worden integraal door De Basis en Fluvius opgepakt. 
 
Dit leidt tot de volgende te verwachten balansposities. 
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Het te verwachten resultaat is gemuteerd op het eigen vermogen. 
 
Kasstroomoverzicht 
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De hierbij behorende kengetallen zijn als volgt:  

Overzicht financiële 
kengetallen 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 norm 

Huisvestingsratio 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 groter dan 
0,10 

Liquiditeit 1,29 1,25 0,95 1,10 0,64 1,00 1,17 kleiner 
dan 0,75 

Rentabiliteit 0,01 0,00 -0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 kleiner 
dan -0,10 

Solvabiliteit 0,54 0,54 0,52 0,55 0,39 0,45 0,46 kleiner 
dan 0,30 

Weerstandsvermogen 0,08 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 Kleiner 
dan 0,05 

 
Door de lichte leerlingdaling die stichting Fluvius als bijzonder onderwijs kent zal zij gezien de omvang van 
de scholen in verhouding meer moeten investeren. Dat is ook terug te zien in bovenstaande ratio’s. 
Daardoor is de intensieve samenwerking met De Basis ook zo van belang om gezamenlijk de 
onderwijskundige verbeter initiatieven vorm te geven. Op deze manier kan ook het bijzonder onderwijs 
goede onderwijskundige kwaliteit borgen. Reden om deze intensieve samenwerking na het mogelijk 
afschaffen van de fusietoets te willen formaliseren. Daarnaast zullen additionele maatregelen worden 
genomen zoals het verminderen van de omvang van de dure flexibele schil en toezien op verantwoorde 
inzet van de middelen. Deze investeringen vanuit de bestemmingsreserve zal ervoor zorgen dat de 
continuïteit gegarandeerd wordt en de kengetallen zullen verbeteren. 

5.11. Risicoparagraaf 
Zowel De Basis als Fluvius kennen een uitgebreid instrumentarium voor de beheersing van risico’s van de 
organisatie w.o.:  
● Meerjarige strategiebepaling op het niveau van de stichting, vertaald naar een jaarlijks 

werkprogramma op schoolniveau. 
● Een governance structuur waarbinnen: 

o De belangrijkste onderwerpen op het gebied van onderwijs, personeel, huisvesting en 
financiën worden besproken met alle schoolleiders, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, de commissie bedrijfsvoering, de auditcommissie van de raad van 
toezicht en de raad van toezicht. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd aan de 
medezeggenschapsraad en aan de bestuurder. 

o De vergaderplanning met deze geledingen is geborgd in de planning- & control cyclus. 
● Vastlegging van de administratieve organisatie en interne processen, actualisatie gepland voor 

2018. Door de insourcing zijn processen in eigen beheer op een andere wijze uitgevoerd en is 
actualisatie noodzakelijk. 

● Een uitgebreide planning- & control cyclus, die onder andere bestaat uit: 
o Meerjarige leerlingenprognoses per school. 
o Meerjarige begrotingen per school/kostenplaats waarbinnen de belangrijkste risico’s benoemd 

zijn. Daarbij wordt de integrale verantwoordelijk voor een belangrijk deel bij de betreffende 
budgethouder gelegd. De budgethouder schrijft een toelichting op zijn/haar begroting. 
o Liquiditeitsplanning die periodiek wordt geactualiseerd. 
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o Periodieke verantwoording door de directeuren over de onderwijskundige, personele en 
financiële ontwikkelingen. 

o Het jaarverslag. 
● Periodiek wordt eveneens gekeken naar: 

o De meerjarige financiële (balans)positie en het aan te houden weerstandsvermogen voor 
het opvangen van risico’s. 

 
Afgelopen jaar is een volledig nieuwe risicoinventarisatie voor De BasisFluvius uitgevoerd.  
Aanleiding en doel van de uitgevoerde risicoanalyse waren de volgende: 
• Een belangrijke gronddoelstelling van een organisatie is het borgen van financiële continuïteit. Het 

gaat hierbij om de vraag of de organisatie op korte en langere termijn aan haar financiële 
verplichtingen kan voldoen. 

• Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om over voldoende vermogen te 
beschikken om de aanwezige (financiële) risico’s af te kunnen dekken. 

• Voor de beantwoording van de vraag hoeveel (buffer-)vermogen noodzakelijk is, is het dus van belang 
om zicht te krijgen op het financiële risicoprofiel. 

• De verantwoordelijkheid voor het opstellen van dergelijke risicoanalyse berust bij de eigen bestuurs- 
en toezichtsorganen. 

 
Bij risico’s gaat het om gebeurtenissen die: 
1) Niet voorzien kunnen worden; 
2) Niet beheersbaar zijn. 
Gebeurtenissen die wel voorzien kunnen worden en wel beheersbaar zijn, en waar dus op geanticipeerd 
kan worden, vormen zo gedefinieerd dus geen risico 
 
De voornaamste onvoorziene financiële risico’s bij De Basis zijn: 
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Voor Fluvius zijn de risico’s enigszins verschillend: 
 

 
 
Om het geïnventariseerde risicoprofiel door te kunnen rekenen naar een beno-digde hoogte van het aan 
te houden buffervermogen, zijn via de Monte Carlo simulatietechniek 10.000 simulaties uitgevoerd met 
een wisselende set startwaarden. Concreet betekent dit dat het geïnventariseerde financieel risicoprofiel 
10.000 keer wordt doorgerekend, steeds met wisselende waarden voor de kans en financieel gevolg per 
risico, binnen de gestelde grenzen. 
 
Onderstaande grafiek laat zien welk vermogen nodig is om bij De Basis met een bepaalde zekerheid de 
risico’s financieel af te dekken. 

 
Onderstaande grafiek laat zien welk vermogen nodig is om bij Fluvius met een bepaalde zekerheid de 
risico’s financieel af te dekken. 
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Conclusie risicoanalyse voor De Basis 
Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse, de huidige omgevingsfactoren en de huidige gehanteerde 
begrotingsuitgangspunten, is een vermogen van € 2.580.000 toereikend om het financieel risicoprofiel af 
te kunnen dekken. Dit komt overeen met 8,5% van de jaar-baten (niveau 2016). Dit percentage vervangt 
de normatieve signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs van 5,0%. 
Het eigen vermogen op statusdatum (ultimo 2016) bedraagt € 9.790.594. Een vermogen van € 2.580.000 
is toereikend om het financieel risicoprofiel af te kunnen dekken. Derhalve kan geconstateerd worden dat 
er op statusdatum (ultimo 2016) een surplus in het eigen vermogen aanwezig is van € 7.210.594. Het 
aanwezig eigen vermogen als per-centage van de jaarbaten (niveau 2016) bedraagt 32,1%. 
Wanneer rekening gehouden wordt met bestemde fondsen en reserves (€ 3.279.950), is er sprake van een 
surplus van € 3.930.644. Het eigen vermogen minus bestemde fondsen en reserves bedraagt 21,4% van 
de jaarbaten (niveau 2016). Bij bovenstaande moet aangetekend worden dat vanuit de Inspectie van het 
Onderwijs in het financieel toezichtskader een minimale solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / 
balanstotaal) wordt gedefinieerd van 30% (zie bijlage 1). Dit betekent dat het minimale eigen vermogen 
vanuit de solvabiliteitseis aan de onderkant is afgegrensd. Bezien vanuit de optiek van de minimale 
solvabiliteit is sprake is van een surplus in het totaal eigen vermogen van € 6.459.284. 
 
Het Netto Werk Kapitaal op statusdatum (ultimo 2016) bedraagt € 6.932.726. Het Netto Werk Kapitaal 
geeft aan in hoeverre de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden) voldaan kunnen 
worden uit de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) en is daarmee een maatstaf 
voor de liquiditeitspositie van een organisatie. Een vermogen van € 2.580.000 is toereikend om het 
financieel risicoprofiel af te kunnen dekken. Derhalve kan geconstateerd worden dat er op statusdatum 
(ultimo 2016) een surplus in het Netto Werk Kapitaal (de ‘aanwezige liquiditeitspositie’) aanwezig is van 
€ 4.352.726. Het benodigd buffervermogen is dus (op statusdatum) volledig in liquide vorm beschikbaar. 
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Conclusie risicoanalyse voor Fluvius 
Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse, de huidige omgevingsfactoren en de huidige gehanteerde 
begrotingsuitgangspunten, is een vermogen van € 1.589.000 toereikend om het financieel risicoprofiel af 
te kunnen dekken. Dit komt overeen met 6,9% van de jaar-baten (niveau 2016). Dit percentage vervangt 
de normatieve signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs van 5,0%. 
 
Het eigen vermogen op statusdatum (ultimo 2016) bedraagt € 1.888.119. Een vermogen van € 1.589.000 
is toereikend om het financieel risicoprofiel af te kunnen dekken. Derhalve kan geconstateerd worden dat 
er op statusdatum (ultimo 2016) een surplus in het eigen vermogen aanwezig is van € 299.119. Het 
aanwezig eigen vermogen als percentage van de jaarbaten (niveau 2016) bedraagt 8,2%. 
Wanneer rekening gehouden wordt met bestemde fondsen en reserves (€ 127.061), is er sprake van een 
surplus van € 172.058. Het eigen vermogen minus bestemde fondsen en reserves bedraagt 7,6% van de 
jaarbaten (niveau 2016). Bij bovenstaande moet aangetekend worden dat vanuit de Inspectie van het On-
derwijs in het financieel toezichtskader een minimale solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / 
balanstotaal) wordt gedefinieerd van 30% (zie bijlage 1). Dit betekent dat het minimale eigen vermogen 
vanuit de solvabiliteitseis aan de onderkant is afgegrensd. Bezien vanuit de optiek van de minimale 
solvabiliteit is sprake is van een surplus in het totaal eigen vermogen van € 1.060.447 
 
Het Netto Werk Kapitaal op statusdatum (ultimo 2016) bedraagt € 572.248. Het Netto Werk Kapitaal geeft 
aan in hoeverre de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden) voldaan kunnen 
worden uit de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) en is daarmee een maatstaf 
voor de liquiditeitspositie van een organisatie. Een vermogen van € 1.589.000 is toereikend om het 
financieel risicoprofiel af te kunnen dekken. Derhalve kan geconstateerd worden dat er op statusdatum 
(ultimo 2016) een manco in het Netto Werk Kapitaal (de ‘aanwezige liquiditeitspositie’) aanwezig is van -
€ 1.016.752. Het benodigd buffervermogen is dus (op statusdatum) niet volledig in liquide vorm 
beschikbaar. Daarnaast bankiert Fluvius bij het Ministerie van Financiën (schatkist-bankieren). Daarmee is 
steeds een rekening courant faciliteit beschikbaar ter grootte van 10% van de jaarlijkse omvang van de 
Rijksbijdragen (afgerond 2,2 mln euro). 
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5.12. Treasury 
De stichtingen handelen in overeenstemming met de Regeling Beleggen en Belenen zoals die vanaf 1 juli 
2016 voor onderwijsinstellingen van toepassing is. Actualisatie is zichtbaar in het aangepaste Treasury 
Statuut. 
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6. Toezicht 

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan majeure beslissingen, fungeert als klankbord en werkgever 
van het bestuur en houdt toezicht op het beleid. In navolging van het bestuur, zijn in 2017 de twee Raden 
van Toezicht van de stichtingen De Basis en Fluvius samengegaan. Peter van Dongen is sinds 1 januari 
2017 onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht van DeBasisFluvius. “Wat me direct opviel was dat 
er op geen enkele laag in de organisatie discussie was over het feit van samengaan van de twee 
schoolbesturen. Iedereen ziet de sterke meerwaarde. De vraag is vooral ‘Hoe dan?’ En ‘Wat moeten we 
doen om dit te concretiseren?’ Met het College van Bestuur staan we samen voor de nieuwe organisatie 
en ik moet zeggen: Dat geeft veel energie! We willen vooruit en pakken aan.” 

6.1. Toezichtfunctie 
De Raad van Toezicht toetst of de in de strategie en jaarplan opgenomen voornemens worden 
gerealiseerd. Dit gebeurt met managementrapportages op zowel school- als centraal niveau. Het toezicht 
op de onderwijskundige prestaties vindt plaats met diverse informatiebronnen over de ontwikkelingen in 
de scholen: PAS-monitor, leerlingenaantallen, rapportages van de Inspectie Onderwijs en gegevens van de 
Cito-eindtoetsen. Voor het toezicht op de financiële positie en interne beheersing zijn de financiële 
kaderbrief, de begroting, de meerjarenbegroting en periodieke managementrapportages het 
toetsingskader. Over het financiële jaarverslag is overleg gevoerd met de accountant waarbij de Raad van 
Toezicht kennis nam van de Managementletter. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de 
jaarrekening 2016, aan het Meerjarenbeleidsplan en de begroting 2017. 
 
In 2017 heeft de Raad van Toezicht twee keer een werkbezoek gebracht aan in totaal zes scholen in 
verschillende wijken. Dit biedt niet alleen een praktisch perspectief op het dagelijks functioneren van de 
scholen, maar ook op de diversiteit van het onderwijs en de specifieke omstandigheden van een school, 
als onderdeel van de wijk waarin deze is gevestigd. Peter van Dongen: “Het is fascinerend om te zien hoe 
scholen het onderwijs zo goed mogelijk organiseren voor de kinderen. Ik zie directeuren met 
opgestroopte mouwen op de schoolpleinen. En ook leerkrachten die op de drempel van het klaslokaal elk 
kind ’s morgens verwelkomen met een handdruk. Met een blik in de ogen zien ze hoe het met het kind 
gesteld is die dag. Op scholen waar veel vluchtelingen zijn een belangrijke manier om te zien wie die dag 
een beetje extra aandacht nodig heeft.” 

6.2. Vergaderingen 
Er is in 2017 zes keer plenair vergaderd in aanwezigheid van het bestuur. Daarnaast heeft in november 
een strategiesessie plaatsgevonden om de organisatieontwikkelingen en de rol van de Raad van Toezicht 
door te spreken. In het kader van het samengaan van de twee raden heeft de focus gelegen op: 
harmoniseren statuten; vaststellen nieuwe rooster van aftreden; invulling commissies; profielschets leden 
Raad van Toezicht; procedure werving en selectie nieuwe leden. Voorts is inhoudelijk over het onderwijs 
gesproken: opbrengsten Centrale Eindtoets; tevredenheidsmetingen; ontwikkeling van diverse scholen; 
ontwikkeling van leiderschap op scholen. 
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“Een zodanige kwaliteit dat de kinderen er beter van worden” 
drs. P.C.A. (Peter) van Dongen MSc 
Voorzitter Raad van Toezicht 

6.3. Werkgeversfunctie 
In maart 2017 vond het jaargesprek plaats van de renumeratiecommissie met het bestuur. Een belangrijk 
onderwerp van gesprek was het over en weer benoemen van de leden van het college van bestuur en ook 
als zodanig belonen. In gesprek met beide bestuurders is door de remuneratiecommissie met beide 
bestuurders een nieuwe arbeidsovereenkomst voorbereid.  
Voor het jaar 2017 zijn resultaatafspraken gemaakt met de bestuurders die direct te herleiden zijn uit het 
Strategisch Beleidsplan en zich toespitsen op de te realiseren doelen voor de organisatie in 2017.  
 
Hoofdpunten uit deze resultaatafspraken zijn: 
● Effectief leiderschap: op basis van een groot 360 graden feed back onderzoek de staat van het 

leiderschap binnen de stichting in beeld gebracht. Er zijn met het bestuur doelstellingen geformuleerd 
om bij een volgende meting tot een verbetering van de resultaten te komen. 

● Integrale klantenteams: binnen het stafbureau wordt ingezet op het toegroeien naar integrale 
klachtenteams, waardoor een betere ondersteuning van directeuren wordt bewerkstelligd. De 
afdelingen HRM en Onderwijskwaliteit worden hiertoe bij elkaar gebracht en onder aansturing van 
één manager geplaatst. 

● Verbetering van de voorspelbaarheid van de begroting en de verantwoording in jaarverslag over 
cijfers. 

● Het tot uitvoering brengen van het Integraal HuisvestingsPlan van de gemeente Arnhem met een 
verbeterde huisvesting op de scholen tot gevolg. 

 

Andere onderwerpen op de agenda: 
• Strategisch beleidsplan 
• Samenwerking binnen het primair onderwijs 
• Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Arnhem 
• Kwaliteitsbeleid 
• Meerjarenformatiebeleidsplan 2018 – 2021 
• Risicoinventarisatie voor het vaststellen van het 
buffervermogen 
• Bestemming van reserves 
• Leiderschap 
• Ontwikkelingen en professionalisering SSC 
• Fusies scholen 
• Treasury Statuut 
• Klokkenluidersregeling 
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6.4. Governance 
De Raad van Toezicht onderschrijft en handelt naar de code Goed Bestuur zoals door de PO-raad 
opgesteld. Daarnaast zijn governance afspraken vastgelegd. In 2017 is een aantal documenten 
geharmoniseerd en geactualiseerd: 
• Statuten van de stichting 
• Bestuursreglement 
• Toezichtkader 
• Profielschets Raad van Toezicht 
• Samenstelling Raad van Toezicht inclusief (neven)functies  
• Rooster van aftreden 
 
Omvang en profiel Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Per 1 januari 2017 zijn drie leden vanuit Fluvius en drie 
leden vanuit De Basis doorgegaan in de nieuwe Raad van Toezicht, waarvoor een onafhankelijk voorzitter 
werd aangetrokken. Alle leden zijn over en weer benoemd voor beide stichtingen. Medio 2018 gaat de 
Raad van Toezicht terug naar vijf leden. Per 1 januari 2018 treden twee leden af. De wervingsprocedure 
ter vervanging heeft in het najaar 2017 plaatsgevonden. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit. 
 

Benoemd Naam lid RvT Aftredend (nieuw) Herbenoembaar Vacature 
1-1-2017 Peter van Dongen 1-1-2021 Ja n.v.t. 
1-4-2011 Marian Louppen 1-7-2018 Nee Nee 
16-6-2009 Bert de Jong 1-7-2018 Nee Nee 
1-10-2011 Patrick Eckringa 1-1-2019 Nee; eigen besluit Ja 
21-4-2009 Natalja Stommels 1-5-2018 Nee Ja 
1-3-2014 Rosanne de Groot 1-1-2018 Nee; eigen besluit Ja 
13-10-2009 Jan Strengers 1-1-2019 Nee Ja 

 
De Raad van Toezicht wordt bezoldigd conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen (VTOI). Bij de samenstelling is rekening gehouden met een spreiding van 
competenties op het gebied van bestuur, kwaliteit van onderwijs, HRM, financiën en risicomanagement. 
Ook de portefeuille Identiteit is belegd. De leden van de Raad van Toezicht verrichten geen 
werkzaamheden of bekleden geen (neven-)functies die strijdig zijn met het belang van de stichtingen of 
kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Een rooster van aftreden waarborgt de continuïteit van 
toezicht op de langere termijn. De Raad van Toezicht fungeert met integrale verantwoordelijkheid. Dat 
betekent dat alle leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De kwalificaties waaraan (een lid van) de Raad 
van Toezicht moet voldoen, zijn vastgelegd in de profielschets Raad van Toezicht.  
 
Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht: 
Peter van Dongen, voorzitter  
Portefeuille Identiteit 
Benoemd: 1 januari 2017 tot 1 januari 2021 (herbenoembaar) 
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein 
Voorzitter Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep 
Lid Economic Board Arnhem Nijmegen 
Lid Bestuur Stichting Kennisintensief Innovatief Ondernemerschap Gelderland 
Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Steun Bosbouw en Cultuurtechnisch Onderwijs 
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Marian Louppen-Laurant  
Portefeuille Renumeratiecommissie 
Benoemd: 1 april 2011, aftredend 1 juli 2018 (niet herbenoembaar) 
Docent Saxion Hogeschool 
Voorzitter Museumpark Oriëntalis, Berg en Dal 
Voorzitter Cultureel Netwerk Arnhem 
Voorzitter Kamermuziekfestival ZOOM! 
Bestuurslid Binnenstadplatform Arnhem 
Lid RvT Travers, Zwolle 
Lid Commissie Toezicht Arrestantenzorg Politie 
Voorzitter D’66 Arnhem a.i. 
 
Patrick Eckringa  
Portefeuille Commissie Onderwijs en Kwaliteit 
Benoemd: 1 oktober 2011, aftredend 1 januari 2018 (niet herbenoembaar) 
Directeur Fontys Hogeschool Communicatie 
 
Rosanne de Groot 
Portefeuille Auditcommissie  
Benoemd: 1 maart 2014, aftredend 1 januari 2018 (niet herbenoembaar) 
Manager Audit & Assurance BDO 
 
Bert de Jong  
Portefeuille Commissie Onderwijs en Kwaliteit 
Benoemd: 16 juni 2009, aftredend 1 juli 2018 (niet herbenoembaar) 
Voorzitter Stichting Varen met Wielen   
Raad van advies Stichting SVM-NIVO te Nieuwegein  
Bestuurslid Stichting AWN fonds  
Voorzitter Stichting Arnhem Ambassadeurs 
Voorzitter Stichting Arnhemse Linie  
Lid Raad van Advies Ome Joop tour  
Penningmeester Stichting Koningsdag Arnhem 
Voorzitter Stichting Viering Nationale Feest en Gedenkdagen Arnhem 
Bestuurslid Bridge to Liberation Experience 
 
Natalja Stommels 
Portefeuille Renumeratiecommissie 
Benoemd: 21 april 2009, aftredend 1 mei 2018 (niet herbenoembaar) 
Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe, Bemmel 
 
Jan Strengers  
Portefeuille Auditcommissie  
Benoemd: 13 oktober 2009, aftredend 1 januari 2019 (niet herbenoembaar) 
Lid van Raad van Commissarissen Zorgburo de Liemers 
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6.5. Functioneren Raad van Toezicht 
Vanwege de samenvoeging van beide Raden van Toezicht is besloten in 2017 geen zelfevaluatie te doen. 
Dit staat begin 2018 gepland. 
 
Voorzitter Van Dongen: “Het is een verademing om het belang van het kind vanuit alle geledingen 
centraal te stellen. Op de scholen, in de GMR, de Raad van Toezicht: iedereen wil het samen doen. Hoe we 
de gebundelde krachten optimaal kunnen richten is nog een uitdaging. Het accent ligt snel op 
convergentie van bedrijfsvoering, maar van begin af aan is het vraagstuk op onderwijskwaliteits-gebied: 
‘modern onderwijs wat vraagt dat nou van medewerkers, qua professionaliteit en leiderschap?’ We 
reflecteren kritisch op hoe het gaat, denken mee, onze rol reikt veel verder dan de bedrijfsvoering. De 
kwaliteit moet zodanig zijn dat de kinderen er beter van worden.” 
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7. Tot slot: Arnhem in beweging 

Samen met alle relevante organisaties en politieke partijen in de stad komen we tot de allereerste 
stedelijke agenda jeugd van Arnhem, als opmaat voor de komende vier jaar.  
 
Manifest De Jeugd van Arnhem 
28 maart 2018 
 
Het gaat redelijk goed met de jeugd in Arnhem. Het kán dus beter! Vanuit ons gezamenlijk verlangen tot 
gunnen, tot gelijke kansen voor iedereen, verbinden we het bestaande goede in onze stad. Samen 
gelukkig opgroeien, zien we als basis van de inclusieve stad die Arnhem wil zijn.  
 
Alle jeugd -van 0 tot 23 jaar- ontwikkelt zich met plezier en naar vermogen en vindt een passende plek in 
de samenleving. Onderwijs, zorg, sport en cultuur werken nauw samen in de directe leefomgeving: de 
wijkcommunity. De Jeugd van Arnhem bepaalt mede de agenda. We laten ons niet beperken door 
regeltjes en we gebruiken geen stempeltjes: organisatie en financiën volgen de gewenste inhoud. We 
luisteren naar de vraag, verbeteren onszelf in organisatie-overstijgend handelen en doen wat nodig is. 
Ondersteuningsmiddelen zetten we integraal in en dat betekent voor iedereen: autonomie delen. 
 
Met één Wethouder voor de Jeugd (onderwijs en zorg geïntegreerd) en een Strategische Educatieve 
Agenda Arnhem stellen we op stedelijk niveau met elkaar kaders vast. Op wijk- en individueel niveau 
zorgen de kracht van de wijkteams, laagdrempelige aanspreekpunten en sport- en cultuuractiviteiten voor 
synergie. 
 
Opdat: 
-De Jeugd van Arnhem zichzelf een 8 geeft voor geluk 
-De fysieke en mentale gezondheid verbetert 
-De kansengelijkheid verbetert 
-De schooluitval omlaag gaat 
-Er minder/geen thuiszitters zijn. 
 
Beter samenwerken begint met ontmoeten. De concrete uitwerkingen gebeuren tijdens Manifestival op 
de Stadsblokken. Een werkfestival met debat, muziek en eten, georganiseerd door de Jeugd van Arnhem, 
ondersteund door alle ondertekenaars. Om hier samen de toekomst vorm te geven.  
 
Hier committeren wij ons aan. Met hart en daden in verbinding. 
  
Arentheem College, Arnhem Centraal, DeBasisFluvius, CDA, ChristenUnie, D’66, Delta, De 
Onderwijsspecialisten, GroenLinks, HAN, Kentalis, PvdA, PvdD, Quadraam, Stichting Pas, SP, Verenigd 
Arnhem, VVD. 
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