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1. 	Voorwoord

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s, samenwerkingspartners en
stakeholders,beste reisgenoten,
Graag delen wij het strategisch beleidsplan 2020 - 2025 van Stichting Flores Onderwijs,
een stichting voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in Arnhem en Renkum.
Dit is het eerste plan dat wij onder de naam Flores Onderwijs publiceren sinds de fusie op
1 maart 2020 tussen Stichting voor openbaar primair onderwijs De Basis en Stichting voor
primair onderwijs Fluvius.
Al sinds 2015 werken de stichtingen De Basis en Fluvius intensief samen aan sterk
basisonderwijs in Arnhem en Renkum en streven naar het beste onderwijs voor ieder kind,
zoveel mogelijk in de wijk waar dit kind woont. Uitwerking van het gezamenlijk beleidsplan
2015 - 2020 is dat scholen nauw samenwerken en elkaar aanvullen, zodat er diversiteit
aan passend onderwijs is. We zien diversiteit terug in onze overtuigingen en meningen,
in de schoolpopulaties, schoolculturen en in wijken waar onze scholen staan met hun
maatschappelijke partners. Juridisch was het eerder niet mogelijk om formeel te fuseren. Na
een voorlopige verruiming van de functietoets in 2019 was een formele fusie een bevestiging
van de vruchtbare samenwerking van de afgelopen jaren.
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‘De uitspraak: “Ieder kind kan alles leren”, leidt
voortdurend tot een interessant gesprek.’

In de afgelopen beleidsperiode hebben we met onze strategische koers een basis gelegd
om invulling te geven aan onze kernwaarden en gezamenlijke identiteit. Het einde van
deze beleidsperiode hebben wij aangegrepen om, onder de vlag Expeditie, gezamenlijk
met leerlingen, ouders/verzorgers, onze professionals, samenwerkingspartners en overige
stakeholders het beleid van de afgelopen vijf jaar te evalueren en de dialoog te voeren over
de strategische koers voor de komende vijf jaar. De input die wij hebben ontvangen tijdens
deze bijeenkomsten is verwerkt in de strategie voor de komende vijf jaar en terug te lezen in
dit document.
De Expeditie is een gezamenlijke reis die wij maken om onze doelen te realiseren:

Flores Onderwijs zet zich in om met goed onderwijs alle kinderen in Arnhem en
Renkum gelijke kansen te bieden. Dat doen we, als onderwijsorganisatie van 900
onderwijsprofessionals, vanuit de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. Alleen
als we dat geloven, kunnen we kinderen versteld laten staan van hun eigen kunnen.
Vanuit die overtuiging bereiden we al onze leerlingen zo goed mogelijk voor op
hun toekomst. We werken daarbij samen, op en vanuit onze 34 scholen. Met
elkaar, leerlingen en ouders/verzorgers, onderwijs- en maatschappelijke partners.
Samen creëren we een omgeving waarin leren en ontwikkelen voorop staan, in het
klaslokaal en daarbuiten.

Wij nemen je graag mee op onze Expeditie en lichten toe op welke wijze wij de komende
beleidsperiode uitvoering gaan geven aan onze strategie.
Arnhem, juli 2020
Sylvia Veltmaat en Yvonne Visser
College van Bestuur Flores Onderwijs
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2. 	Onze Expeditie

Wij zijn met elkaar op reis, op Expeditie. Alle scholen van Flores Onderwijs nemen deel aan
deze gezamenlijke Expeditie die leidt naar de ideale omstandigheden waarin ieder kind alles
kan leren. Alle scholen van Flores Onderwijs delen een gezamenlijke visie op leren. We gaan
uit van een positieve mindset, geloven dat alle kinderen alles kunnen leren en we weten welke
rol de school speelt in dat leerproces.
Wat die ideale omstandigheden zijn, staat niet per definitie omschreven in de onderwijsboeken.
We zijn onze Expeditie gestart en onderzoeken de ideale omstandigheden door in gesprek
te gaan met de mensen met wie wij iedere dag samenwerken: onze professionals, ouders/
verzorgers, leerlingen, samenwerkingspartners en stakeholders, maar ook door buiten onze
vertrouwde omgeving te zoeken naar kennis, expertise en ontbrekende informatie.
Het vertrekpunt van onze Expeditie zijn de uitgangspunten van onze gezamenlijke identiteit:
• Onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht.
• Onze visies op leren, leren organiseren, professionaliteit en veranderen.
• De overtuiging dat we onze ambitie alleen sámen kunnen realiseren.
• De gedrevenheid om continu te verbeteren als (onderdeel van de) community1.

Onze maatschappelijke opdracht
Flores Onderwijs zet zich in om met goed onderwijs alle kinderen in Arnhem en Renkum
gelijke kansen te bieden.
Onze taak is kinderen de basiskennis, -vaardigheden en -attitude aan te leren. Hieronder
verstaan we taal, rekenen, kennis van de wereld en hoe we ons daartoe moeten verhouden.
De aanpak die wij kiezen en de ambities die wij nastreven, naast taal en rekenen, kan per
school verschillen, omdat wijken en populaties verschillen.
Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een respectvolle manier met elkaar
om, er is ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit binnen de context van de groep
en voor een brede persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast is het onze opdracht om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke
vraagstukken als kansengelijkheid, inclusie en actief burgerschap. Vanuit deze opdracht is het
van belang om onszelf en ons vakgebied continu te blijven ontwikkelen.

1

Met community bedoelen we de maatschappelijke omgeving waarvan Flores Onderwijs een onderdeel is.
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Door van en met elkaar te leren en ook van ontwikkelingen en mensen van buiten de
organisatie. Op deze manier kunnen we nu en in de toekomst onderwijs aan blijven bieden
dat goed, passend en eigentijds is.

Onze visies op leren, leren organiseren, professionaliteit en veranderen
Flores Onderwijs heeft vier visies ontwikkeld die nauw met elkaar verbonden zijn en als basis
gelden voor ons onderwijs en onze organisatie:

VISIE OP LEREN:
IEDER KIND KAN ALLES LEREN

VISIE OP LEREN ORGANISEREN:
HET LEREN ORGANISEREN DOOR EEN
EFFECTIEVE INSTRUCTIE

We gaan uit van de mindset dat

Duidelijke leerdoelen, creëren van

doelgerichte inspanning en een

succeservaringen, bieden van directe en

positieve attitude het leren versterken,

procesgerichte feedback en reflectie op

waarbij succeservaringen motiveren en

het eigen handelen.

zelfvertrouwen geven.

VISIE OP PROFESSIONALITEIT:
CONTINU STREVEN NAAR DE BESTE
KWALITEIT

VISIE OP VERANDEREN:
SAMEN VERANDEREN VERGROOT
DE IMPACT

Vanuit een sterke professionele identiteit

Om goed en duurzaam te kunnen

geeft de leerkracht sturing aan zijn eigen

veranderen, is het noodzaak om jezelf

leerproces en maakt het verschil. Leren

goed te leren kennen én nieuwsgierig

van en met elkaar staat hierin centraal.

te zijn naar je omgeving, de ander(en)

Dat maakt dat deze visie nauw

oftewel het systeem.

geïntegreerd is met de ontwikkeling van
professionele leergemeenschappen.

Voor alle scholen en medewerkers zijn de visie op leren en de visie op professionaliteit
vastgesteld. De visie op leren organiseren en de visie op veranderen kunnen worden
afgestemd op de schoolsituatie en schoolconcept.
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‘De visie Ieder kind kan alles leren,
zorgt ervoor dat we uitgaan van hoge
verwachtingen van kinderen.’

Samen voor ieder kind
Wij staan samen voor ieder kind. Wij creëren samen een goede omgeving voor ieder kind,
waarin ieder kind gezien wordt. Alle kinderen verdienen een plek in de wereld, waar ze ook
vandaan komen en welke achtergrond ze ook hebben. Het is onze taak hen les te geven, te
onderwijzen (Biesta, 20152). Het gaat erom dat wij ‘iets’ toevoegen aan de ontwikkeling van
kinderen en niet ‘eruit halen wat er in zit’.
Bovendien bereiden wij kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maat-schappij die
sterk verandert. Dit betekent dat in ons onderwijs de voorbereiding op deze maatschappij
centraal staat. Dat doen wij in verbinding met onze omgeving: de wijk, het stedelijk netwerk,
maatschappelijke partners in de stad, de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, het voortgezet
onderwijs, de pabo, de universiteit, onderzoekers en culturele instellingen. Onze overtuiging is
dat wij onze ambitie alleen samen kunnen waarmaken.
Onder de naam educatief partnerschap wordt op schoolniveau geïnvesteerd in
samenwerking tussen leerkrachten, ouders/verzorgers en kinderen. Leerkrachten, ouders/
verzorgers en kinderen werken in educatief partnerschap samen om hun kennis over het
onderwijs en het kind te delen en bij elkaar te brengen. Vanuit de gedachte dat een kind
zich niet alleen ontwikkelt in de klas en op school, maar ook thuis, op de buitenschoolse
opvang, op de sportclub of in de buurt, vinden wij het belangrijk om de verschillende
perspectieven, leerdoelen en hulpvragen bij elkaar te brengen voor een passende
ondersteuning in het leren en lesgeven.
Binnen Flores Onderwijs wordt de samenwerking tussen onze professionals gestimuleerd
door het inrichten van een professionele leergemeenschap (PLG). Groepen leerkrachten
zijn verantwoordelijk voor het leren van groepen leerlingen volgens een afgesproken
werkwijze. Waardoor zij leren van elkaar en samen het onderwijs verbeteren. Zij ontwikkelen
en onderhouden in de PLG hun vakmanschap en meesterschap. Onderwijsassistenten,
conciërges, administratief medewerkers, intern begeleiders, logopedisten, orthopedagogen
ondersteunen en faciliteren dit leerproces.

2

Flores Onderwijs onderschrijft Biesta (2015). De theorie van Biesta is terug te lezen in bijlage 1.
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Directeuren dragen binnen een wijk gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen in
die wijk. Zij werken en leren gezamenlijk in een zogenoemde Directeuren Leerkring (DLK).
Meerwaarde van het werken in DLK’s is dat directeuren elkaar kunnen versterken, kunnen
leren van en met elkaar met als doel continu te verbeteren ten behoeve van goed onderwijs.
Het vakmanschap en meesterschap van directeuren staat hier centraal. Samenwerkende
directeuren hebben een positieve invloed op de kwaliteit en effectiviteit van de leerkrachten
en dus ook op de kinderen, voor wie ze gezamenlijk de verantwoording nemen. Ze kunnen
vanuit die verantwoordelijkheid ook dingen samen voor alle kinderen in hun wijk organiseren.
Ieder kind kan alles leren en dat vraagt niet alleen om het leren goed te organiseren, maar
ook rekening te houden met de onderwijsbehoeften van kinderen. Soms zijn de verschillen
in onderwijsbehoeften zo groot dat er een maatwerkoplossing nodig is of nieuwe kennis
ontwikkeld moet worden. Deze maatwerkoplossingen bieden wij op inhoud en resultaat
door gericht samen te werken met onze partners in de wijk, stad en regio: Stichting PAS,
PassendWijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, Community Learning Center (CLC) Arnhem
PO, primair onderwijs collega’s en besturen in Arnhem en Renkum, de gemeenten Arnhem
en Renkum, het stedelijk netwerk, Jongerenwerk, culturele instellingen als Rozet, de Academie
Educatie van de HAN University of Applied Sciences, het voortgezet onderwijs en de Radboud
Universiteit.

Continu verbeteren vanuit de community
Continu verbeteren vanuit de community zien wij op twee niveaus:
• Flores Onderwijs als onderwijsorganisatie met 900 professionals.
• Flores Onderwijs als onderdeel van de maatschappelijke omgeving.
Als onderwijsorganisatie van 900 professionals maken wij ons sterk, samen met de kinderen,
hun ouders/verzorgers en de wereld om hen heen, voor een leven lang leren. Dit doen we
door onszelf en ons onderwijs voortdurend te verbeteren. En door met onze partners te
werken aan leer- en ontwikkelkansen voor alle kinderen in onze wijk en stad.
De maatschappelijke omgeving van Flores Onderwijs zijn we de ‘grootstedelijke community’
gaan noemen. We willen de maatschappelijke omgeving meer en kwalitatief beter betrekken
bij ons onderwijs. Omdat goed onderwijs de basis is voor de toekomst van elk kind en van
onze samenleving. Alleen als we gezamenlijk geloven dat ieder kind alles kan leren, kunnen
we kinderen versteld laten staan van hun eigen kunnen.
In dit kader zien wij ontmoetingen (organiseren) intern en extern als randvoorwaarde om als
(onderdeel van de) community continu te blijven ontwikkelen.
Deze uitgangspunten, visies en overtuigingen vormen onze Flores Onderwijs identiteit.
Vanuit deze gezamenlijke identiteit zijn we onze Expeditie gestart, op zoek naar de ideale
omstandigheden waarin ieder kind alles kan leren. De input die wij tijdens onze Expeditie
hebben opgehaald, is verwerkt in de opgestelde missie, visie en strategie.
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3. Wij zijn Flores Onderwijs
3.1

Flores Onderwijs in cijfers

9.000
leerlingen

Medewerkers
900 onderwijsprofessionals
85%
vrouw

34 scholen

15%
man

Gemiddelde
leeftijd
44 jaar
39 locaties

92%
vast

8% flex

165 stagiaires
120 opleidingsplaatsen

Communicatie
1750 volgers op
sociale media

Renkum

Arnhem

Baten
62 mln
Gemeente Renkum 3 scholen
Gemeente Arnhem 31 scholen
verdeeld over 36 locaties

Lasten
62 mln

3.2

Missie
Onze missie is om alle kinderen in Arnhem en Renkum goed, passend en eigentijds
onderwijs te bieden. Wij hebben daarbij expliciete aandacht voor het creëren van
gelijke kansen.

Meer specifiek betekent dit:

Flores Onderwijs is onderdeel van een grootstedelijke community en werkgever voor
primair onderwijs aan 3- tot 13-jarigen in Arnhem en Renkum.
Flores Onderwijs is er omdat goed onderwijs de basis is voor de toekomst van elk
kind en onze samenleving. Wij weten hoe leren werkt. Goed onderwijs begint bij ons:
we houden van ons vak en maken ons samen sterk voor de visie ‘Ieder kind kan alles
leren’ en bieden alle kinderen gelijke kansen. Samen, want als je écht verder wil komen,
heb je elkaar nodig.
Flores Onderwijs is er om leren mogelijk te maken. Dit doen we met elkaar, vanuit
hoge verwachtingen over de ontwikkeling van kinderen, leerkrachten en het onderwijs.
Wij geloven dat iedereen vanuit zijn of haar kracht en talent iets toevoegt. We kleuren
graag buiten de lijntjes: leren doe je binnen, maar ook buiten school. Wij werken
intensief samen met onze ketenpartners aan ontwikkelkansen in de wijk, aan het
verbeteren van onderwijs en aan onze persoonlijke ontwikkeling. Hiermee leggen wij een
basis, zodat kinderen verantwoordelijk willen en kunnen zijn in en voor de samenleving.
Want iedereen doet ertoe.

We zeggen in onze missie dat we alle kinderen goed, passend en eigentijds onderwijs willen
bieden. Hieronder verstaan wij:
Goed Onderwijs
Goed onderwijs is ‘onderwijzen’. We geven les vanuit kennis en begrip over hoe leren werkt
en gaan uit van hoge verwachtingen. Wij organiseren het leren zo, dat er kennisoverdracht
kan plaatsvinden en kinderen zich ontwikkelen voor hun plek in de maatschappij. Dat zij
zich van toegevoegde waarde voelen, weten en zijn. Kortom: goed onderwijs draagt bij aan
kansengelijkheid en aan een duurzame toekomst.
Goed onderwijs is in ieder geval het behalen van de referentieniveaus, passend bij de
resultaatsverplichting van het basisonderwijs zeker op taal en rekenen. Daarnaast weten
kinderen hoe zij zich tot elkaar verhouden binnen actief burgerschap en hebben zij
basiskennis van de wereld (kerndoelen). Flores Onderwijs scholen bieden daarvoor een
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veilige omgeving. We besteden aandacht aan welbevinden en omarmen diversiteit, waarbij
succeservaringen in samen leren de basis vormen. Iedere school van Flores Onderwijs
formuleert ambities op de streefdoelen taal en rekenen, passend bij de populatie van de
school. Daarnaast stellen scholen ambities op, passend bij hun populatie en curriculum.
Passend Onderwijs
Goed onderwijs vraagt om passend onderwijs. Passend onderwijs is het aanbieden van
een passend curriculum om vanuit educatief oogpunt gelijke kansen te kunnen bieden.
Alle kinderen binnen Flores Onderwijs scholen kunnen de kerndoelen halen. Dit vraagt om
heldere onderwijsplannen die per school kunnen verschillen, simpelweg omdat populaties
verschillen. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegarandeerde deel, waar elk
kind recht op heeft. Passend onderwijs, is ook aanbod bieden dat voldoet aan de brede
ontwikkeling van kinderen. We bieden kinderen in ieder geval succeservaringen in taal,
rekenen en actief burgerschap en besteden ook tijd en aandacht aan het onderwijzen van
andere kennis en vaardigheden, zoals bewegen, kunst en cultuur, natuur, wetenschap en
techniek en duurzaamheid. Passend bij de populatie wordt hierin aanbod verzorgd en aan
kinderen ruime keuze geboden. Want kinderen verschillen en mogen verschillen. Diversiteit
speelt een belangrijke rol in ons curriculum met als belangrijkste maatschappelijke opdracht:
kunnen omgaan met diversiteit.
Eigentijds Onderwijs
Voor eigentijds onderwijs maken wij gebruik van wetenschappelijke inzichten. Flores
Onderwijs wil niet met alle winden meewaaien en onderwijs duurzaam verbeteren. Wij laten
ons te allen tijde informeren over de huidige kennis en wetenschap van hoe leren werkt en
hoe we het onderwijs organiseren. Werken in leerteams ondersteunt het eigentijds onderwijs,
want leerteams werken evidence informed.
Eigentijds onderwijs is ook het leren én het lesgeven met ICT, want eigentijds onderwijs
maakt gebruik van de nieuwste middelen en technologieën. Hierbij zijn we ons bewust van
het risico op het versterken van kansenongelijkheid. Om dit te voorkomen maken we vooral
gebruik van ICT om ons lesgeven te ondersteunen en/of te monitoren en doen we moeite om
de technologische randvoorwaarden voor alle kinderen te ontsluiten. We onderzoeken hoe
gepersonaliseerd leren hierin past.
Eigentijds onderwijs is toekomstgericht onderwijs, sluit aan bij de ontwikkelingen in onze
samenleving en is voortdurend in beweging. Wij bereiden onze leerlingen voor op een goed
leven en bieden hen een kans hun plek te vinden in de maatschappij. Denk hierbij aan het
aanbod van onderwijs op het gebied van natuur, wetenschap en techniek, maakonderwijs,
milieu, duurzaamheid, gezond leven, kunst en cultuur, mediawijsheid en de invloed van ons
gedrag op de mens en de wereld.
Eigentijds onderwijs is ook terug te vinden in de verschillende onderwijsconcepten van
de Flores Onderwijs scholen, zoals werken met ateliers, Daltononderwijs, Montessori- en
Jenaplan scholen. Deze diversiteit mag er zijn, omdat werken vanuit diversiteit de kwaliteit van
onderwijs kan versterken door te leren van en met elkaar.
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3.3

Visie
Onze visie is:
Ieder kind kan alles leren.
‘Ieder kind kan alles leren’, vraagt dat wij onze manier van werken daarop inrichten. Dat we
ons organiseren als een weerbare en wendbare community. Een zelforganiserend, vitaal
systeem dat in stand blijft door een voortdurende oriëntatie op onze maatschappelijke en
educatieve opdracht, constante informatie- en kennisuitwisseling en krachtige onderlinge
relaties.
Dit vraagt van ons als organisatie én als individu dat we ons professioneel ontwikkelen, met
daarin in het bijzonder aandacht voor persoonlijk leiderschap. Onze visie is de leidraad voor
onze ontwikkeling. Om onze visie door te vertalen naar de lerende organisatie met lerende
en veerkrachtige professionals, gebruiken we in onze communicatie de slogan: Je kunt alles
leren.
Omdat we samen optrekken, kunnen we onderwijs steeds verbeteren. Zodat onze leerlingen,
wijzelf en de wereld daar (eigen)wijzer van worden.

3.4

Kernwaarden
De manier waarop we dit met elkaar gaan realiseren, straalt ons karakter uit. Wij hebben
opnieuw onze waarden geformuleerd op basis van onze huidige identiteit en gericht op onze
gewenste identiteit.
Onze waarden zijn:

We zijn nieuwsgierig

We hebben lef

We zijn op ontdekkingsreis. Met een

We zijn niet bang om grenzen op te

open blik richten we ons op nieuwe

zoeken. We zetten alles en iedereen

ontwikkelingen. ‘The sky is not the

graag op scherp op een vriendelijke,

limit’.

opbouwende manier.

We zijn kundig

We zijn aanstekelijk

We weten hoe leren werkt en we

We hebben zin om aan de slag te gaan.

houden van ons vak. Daarom

Met onze positieve benadering en

vinden we het belangrijk om ons te

energie nemen we mensen mee in onze

ontwikkelen,zowel als mens als op

ambities.

ons vakgebied. We weten waar onze
kracht en onze uitdagingen liggen.
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3.5

Besturingsfilosofie
Geheel in lijn met onze Expeditie (be)sturen wij onze organisatie vanuit een Expeditie
gedachte:
• Wij hebben een gezamenlijk doel en onze (be)sturing staat in het teken van dit doel.
• Wij hebben hoge verwachtingen vanuit een samen bepaalde ambitieuze en realistische
norm en bieden passende ondersteuning.
• Wij bereiken het doel door samen te werken en te leren van en met elkaar.
• Wij maken het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten, gewoon om elkaar beter te leren
kennen en een relatie op te bouwen die tegen verschil en spanning kan.
• Wij omarmen diversiteit; iedereen doet ertoe.
• Wij zijn op Expeditie, op reis, we denken dat we de juiste koers hebben, maar kunnen
hier beargumenteerd van afwijken.

Wij hebben een gezamenlijk doel en onze (be)sturing staat in het teken van dit doel.
In onze organisatie staat de maatschappelijke onderwijsopdracht centraal.
In lijn met onze missie vragen we onze onderwijsteams goed, passend en eigentijds onderwijs
te bieden voor ieder kind. We vragen ook van scholen dat zij hun eigen onderwijskundige
visie formuleren en die laten weerspiegelen in alles wat zij doen. Hierbij krijgen de scholen
de ruimte en verantwoordelijkheid om binnen de gestelde kaders eigen keuzes te maken
die aansluiten bij de populatie van de school, het team of wat de school nodig heeft om
deze opdracht te realiseren. Zij hebben hiervoor een eigen schoolplan en jaarplan inclusief
bijbehorend budget. Dit sluit aan bij onze visie dat de verantwoordelijkheid van beslissingen,
waar mogelijk, moet liggen bij degenen die moeten handelen.

Wij hebben hoge verwachtingen vanuit samen bepaalde ambitieuze en realistische
norm en bieden passende ondersteuning.
Flores Onderwijs ambieert een hoge kwaliteit van onderwijs op al haar scholen, zodat
kinderen gelijke kansen krijgen en goed voorbereid zijn op hun rol in de maatschappij. Hoge
kwaliteit van onderwijs vraagt om sterke en passende ondersteuning. Om dit te realiseren
heeft Flores Onderwijs het Adviesteam in het leven geroepen om scholen te adviseren en
ondersteunen. Het Adviesteam bestaat uit adviseurs op het gebied van Human Resource
en Onderwijs & Kwaliteit die integraal samenwerken. Verbeteren van onderwijs kan alleen
maar door de juiste inzet van kwalitatief sterk personeel. Onderwijskwaliteit is onlosmakelijk
verbonden aan goed personeelsbeleid en professionaliseringsbeleid. Op termijn willen we
deze adviseurs overdragen aan DLK’s, die deze capaciteit samen vorm kunnen geven. Aan
het professionaliseringsbeleid geven wij onder andere invulling met behulp van de Flores
Academie.

Wij bereiken dat doel door samen te werken en te leren van en met elkaar.
Werken aan samenwerken is een belangrijke rode draad in onze besturingsfilosofie. Dit vanuit
onze visie dat we de ander nodig hebben om jezelf en de organisatie blijvend te ontwikkelen.
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‘Je kan elkaar alleen maar helpen als je weet van
elkaar wat je nodig hebt’.
Het is wetenschappelijk3 bewezen dat samenwerken meerwaarde levert. Door samen te
werken stimuleren we onze professionals vanuit een breder perspectief de kwaliteit van
onderwijs te versterken.
Bestuur, directeuren en managers staan in nauw contact met elkaar, zoals ook directeuren
en managers dit met hun team doen. We bespreken kansen en uitdagingen waar we voor
staan, wat ervoor nodig is om deze gezamenlijk om te zetten naar een positief resultaat en
maken hierover afspraken. Het beleid voor de stichting maken we via gedeeld leiderschap,
de directeuren en staf doen dit in samenwerking. Door effectief met elkaar samen te werken
realiseren we de bewegingen die we in de organisatie willen ten gunste van de kinderen en
het leren.

Wij maken het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten, gewoon om elkaar beter te
leren kennen en een relatie op te bouwen die tegen verschil en spanning kan.
Ontmoetingen zien wij als noodzakelijk. Pas wanneer je elkaar kent of leert kennen, zijn de
ontmoetingen ook mogelijkheden om kennis te delen, nieuwe informatie uit te wisselen,
elkaar te adviseren, nieuwe dingen te leren. Kortom, alles wat ons in staat stelt om voor onze
leerlingen het beste onderwijs te bieden. Door deze ontmoetingen leren we ook belangen van
anderen te zien, waardoor samenwerken meer expliciet en duidelijk wordt. Ontmoetingen zijn
ook goed om samen successen te vieren, blij en tevreden te zijn met wat we samen bereiken
en om samen te ontspannen. Wij vinden het dan ook van belang om vanuit onze rol veel
ontmoetingen te organiseren tussen diverse partijen.

Wij omarmen diversiteit; iedereen doet ertoe.
Wij dagen onze professionals voortdurend uit om hun mening te geven en zichzelf te laten
zien. Zowel individueel als in teamverband. Wij omarmen diversiteit door hen te stimuleren
altijd op zoek te gaan naar de missende informatie, nieuwsgierig te zijn, vanuit het besef dat
jouw werkelijkheid slechts één werkelijkheid is en niet de waarheid hoeft te zijn.

Wij zijn op Expeditie, op reis, we denken dat we de juiste koers hebben, maar kunnen
hier beargumenteerd van afwijken.
Wij hebben in dit strategisch beleidsplan de koers voor de komende jaren uitgestippeld en
de manier waarop wij onze visie willen realiseren. Maar we zijn ook op reis. We hebben nog
niet alle vragen en antwoorden die wij gaan tegenkomen tijdens onze Expeditie, wij gaan
ontdekken, komen achter nieuwe cijfers en feiten en zullen op basis daarvan wellicht onze
koers aanpassen, bijsturen of wijzigen. Dit past ook binnen onze besturingsfilosofie, er is
ruimte om beargumenteerd af te wijken, binnen de gestelde kaders en als het bijdraagt aan
ons gezamenlijke doel.

3

De door ons geraadpleegde bronnen zijn terug te vinden in de literatuurverwijzing.
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Dit alles vraagt een cultuur waarin iedere medewerker met respect wordt behandeld, de
ruimte voelt om zichzelf te zijn, kwetsbaar durft te zijn en tegelijkertijd assertief, zich gesteund
voelt in zijn of haar handelen en gewaardeerd wordt voor zijn of haar inbreng en kwaliteiten.
Een cultuur waarbij we opvoeden en ons laten opvoeden, vanuit de wederkerigheid en
afhankelijkheid die er nu eenmaal is.
Als bestuurders geven wij invulling aan onze voorbeeldrol onder andere door:
• Alle vertrouwen te hebben in onze medewerkers en hen de ruimte te geven hun eigen
werk, binnen de kaders, vorm te geven.
• Frequent met elkaar in gesprek te zijn over voortgang en ontwikkeling gekoppeld aan
teamdoelen.
• Onze besluitvorming en maatregelen te baseren op:
◦ Kennis en wetenschappelijke inzichten (evidence informed werken).
◦ Trends en analyses voortkomend uit (big) data.
◦ Onze professionele- en praktijkkennis en informatie.
◦ Mededogen en oprechte nieuwsgierigheid.
• Te coachen vanuit de winnaarsdriehoek4, die uitgaat van gelijkwaardige rollen.
• Waardering uit te spreken en te laten ervaren aan onze medewerkers.
• Medewerkers te laten ervaren dat fouten maken hoort bij het leer- en ontwikkelproces.
• Te investeren in onze medewerkers om individueel en gezamenlijk het beste uit onszelf
en ons vak te halen.
• Ontmoetingen intern en extern te stimuleren en hier ook tijd voor vrij te maken.

3.6

Bedrijfsvoering
Onze bedrijfsvoering is transparant en gericht op het ondersteunen, uitvoeren en stimuleren
van onderwijsondersteunende processen op school- en stichtingsniveau. Om verspilling
te voorkomen en de beschikbare middelen optimaal in te zetten ten gunste van goed,
passend en eigentijds onderwijs richten wij onze pijlen de komende beleidsperiode op het
professionaliseren van de interne organisatie. Denk hierbij aan heldere en juiste omschrijving
van de administratieveo
 rganisatie,e
 enintegralep
 lanning- e
 nc ontrolcyclus,effectief
risicomanagement, een integrale meerjaren-begrotingscyclus en de implementatie van het
strategisch HR beleid. 
In de huidige situatie bestaat bedrijfsvoering uit vier disciplines, zijnde:
• Financiënen financiële administratie; 
• Huisvesting, facilitair en inkoop;
• Informatietechnologie;
• Personeels- en Salarisadministratie.

4
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Meer informatie over de winnaarsdriehoek van Stephen Karpman is te lezen in bijlage 2.

PROFESSIONELE

Onze Expeditie
Dit zijn onze waarden
LEF
Nieuwsgierig
Kundig
Aanstekelijk
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4. Strategie Flores Onderwijs

In de afgelopen beleidsperiode hebben we als organisatie stappen gezet door focus aan
te brengen op drie speerpunten: wijkgericht werken, effectiviteit van ons individuele en
collectieve leiderschap en inhoudelijke verdieping van ons vak. Dit heeft ertoe geleid dat
we een solide basis hebben, waarop wij kunnen voortbouwen.
De komende beleidsperiode bewandelen wij op onze Expeditie drie strategische paden,
die ons zullen leiden naar het realiseren van onze strategische doelen:
1. Onderwijs organiseren en faciliteren

Doel: Samenwerking in en op de school heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van het
leren van kinderen, de sociale veiligheid en het welbevinden meetbare positieve
ontwikkelingen laten zien.
2. Onderwijs blijven uitvinden

Doel: Iedere professional binnen Flores Onderwijs is actief en gezamenlijk bezig met
kennisdeling en de ontwikkeling van hun (persoonlijk) vakmanschap. Dit met als doel om
ieder kind blijvend passend onderwijs te kunnen bieden en het onderwijzen continu te
verbeteren en te innoveren op basis van de veranderingen in de samenleving.
3. Samen bouwen aan de toekomst van (Flores) onderwijs

Doel: Flores Onderwijs staat binnen de regio bekend als een professionele en
ambitieuze organisatie, een aantrekkelijke werkgever en een betrouwbare, betekenisvolle en zichtbare samenwerkingspartner.
Wij beschrijven de strategische paden en doelen die wij tijdens onze Expeditie willen
bewandelen om onze ambitie in de komende jaren te realiseren. Deze doelen worden de
komende vijf jaar vertaald en geconcretiseerd in de jaarplannen van iedere school en in de
jaarplannen van onze stichting.

‘Ik praat niet zo makkelijk uit mezelf, maar
omdat de juf mij goed kent, ziet ze altijd aan
me dat er iets is en kan ik met haar praten.’
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1. Onderwijs organiseren en faciliteren

Strategisch doel:
Samenwerking in en op de school heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van het leren
van kinderen, de sociale veiligheid en het welbevinden een meetbare positieve
ontwikkelingen laten zien.

Vanuit de overtuiging ieder kind kan alles leren organiseren wij primair onderwijs. Samen
met collega’s, leerlingen en ouders bieden wij vanuit ons onderwijs een stabiele en veilige
basis zodat kinderen versteld staan van hun eigen kunnen, ongeacht waar hun wieg heeft
gestaan.
Onze taak is kinderen de basiskennis, -vaardigheden en -attitude aan te leren. Dat betekent
dat er ambities zijn geformuleerd ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen.
Daarnaast formuleren wij doelen om in de komende beleidsperiode een verdiepingsslag te
maken in onze samenwerking met ouders/verzorgers en leerlingen (educatief partnerschap),
als professionals onderling (professionele leergemeenschap/directeuren leerkring) en met
onze samenwerkingspartners ten gunste van de kwalitatieve basis van ons onderwijsaanbod.

Onderliggende doelen die wij in de komende beleidsperiode willen realiseren:
Referentieniveaus en ambities
• Flores Onderwijs streeft ernaar dat aan het eind van deze beleidsperiode minimaal 98%
van alle leerlingen de basisschool verlaat met een taal- en rekenniveau van 1F. Dat is een
stijging van 3% ten opzichte van de huidige norm.
• Voor veel scholen geldt dat hun populatie veel meer dan dit aankan. Daarom formuleert
iedere Flores Onderwijs school ambities voor taal en voor rekenen die passen bij de
kenmerken van de schoolpopulatie, waarbij een bepaald percentage leerlingen het
2F voor taal en het 1S voor rekenen moet kunnen behalen. Daarnaast stellen scholen
extra ambities op passend bij hun populatie en curriculum. De schooldirecteur zal zich
verantwoorden in de managementrapportages en wordt uitgedaagd om realistische en
ambitieuze doelen te stellen.
Sociale veiligheid en welbevinden
• Alle scholen werken preventief aan een veilige omgeving waarin kinderen tot leren
kunnen komen en interveniëren indien nodig. Alle scholen monitoren jaarlijks de
sociale veiligheid en welbevinden bij de leerlingen. Daarnaast nemen we tweejaarlijks
een tevredenheidspeiling af bij zowel leerlingen, als bij ouders/verzorgers, als bij
medewerkers, waarin ook de meting sociale veiligheid en welbevinden is opgenomen.
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Op basis van deze meting worden ambities geformuleerd en bijbehorende passende
verbeteracties. Onze ambitie is in de komende beleidsperiode toe te werken naar
rapportcijfer over algemene tevredenheid:
◦ van de leerlingen: 8,5 (was in 2019 8,1 en landelijk gemiddelde is 8,0)
◦ van ouders: 7,9 (was in 2019 7,5 en landelijk gemiddelde is 7,4)
Op schoolniveau kunnen de cijfers verschillen en de schooldirecteur verantwoordt zich
hierover in de medezeggenschapsraad en in de managementrapportages.
Kansengelijkheid
• In samenwerking met gemeente Arnhem, Stichting PAS en netwerken als Presikhaaf
University streven wij naar een toename in kansengelijkheid voor alle kinderen in Arnhem
van 0 tot 13 jaar. We bieden speciale aandacht en deskundigheid voor de kinderen die
een extra zetje in de rug nodig hebben, omdat zij vanuit huis minder kansen hebben
op een goede onderwijscarrière. Onder andere door inzet van de Arnhemse Aanpak of
het project Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Ons succes meten
we af aan de uitstroom op referentieniveau, het percentage kinderen dat vanuit de
onderwijsachterstandenbeleid scholen uitstroomt naar havo/vwo.
Actief burgerschap
• Alle Flores Onderwijs scholen hebben binnen twee jaar een visie op burgerschap
ontwikkeld en dit vertaald in een concreet plan. Binnen vier jaar is dit plan
geïmplementeerd en zal actief burgerschap een herkenbaar onderdeel zijn van het
curriculum op elke Flores Onderwijs school. Er worden verschillende vormen ingezet
om leerlingen het inzicht te geven in ‘hoe verhoud jij je tot de ander, hoe kun je omgaan
met verschil?’. Denk hierbij aan filosoferen met kinderen, debatteren met kinderen
of (in elk geval) het aanstellen van een leerlingenraad per school. De schooldirecteur
verantwoordt zich hierover in de managementrapportages.
PLG’s & DLK’s
• Al onze scholen zijn aan het einde van deze beleidsperiode professionele
leergemeenschappen. Waarin leerteams samen verantwoordelijkheid dragen voor de
brede ontwikkeling, het leren van alle kinderen en de werkwijzen beheersen voor het
maken van beredeneerde keuzes, evidence informed. We volgen de ontwikkeling op
basis van kwalitatieve metingen: scenariobeschrijving Adviesteam en op basis van interne
audit.
• We streven ernaar dat DLK’s de komende jaren steeds meer integraal verantwoordelijk
worden voor een excellent onderwijsaanbod in de wijken. Met de implementatie van de
DLK structuur dit jaar zullen ook de doelen voor de komende jaren scherper worden
vastgesteld.
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2. Onderwijs blijven uitvinden

Strategisch doel:
Iedere professional binnen Flores Onderwijs is actief en gezamenlijk bezig met
kennisdeling en de ontwikkeling van hun (persoonlijk) vakmanschap. Dit met als doel
om ieder kind blijvend goed, passend, eigentijds onderwijs te kunnen bieden en het
onderwijzen continu te verbeteren en te innoveren op basis van de veranderingen in
de samenleving.

Onze samenleving is voortdurend in ontwikkeling en dat vraagt ook dat wij ons
onderwijsaanbod voortdurend tegen het licht houden om te zien of dit nog aansluit.
Daarnaast bekijken we binnen Flores Onderwijs op welke wijze wij kunnen innoveren in
het onderwijs, steeds meer op basis van (analyse van) data.
Naast optimalisatie en innovatie van ons onderwijsaanbod investeren wij binnen Flores
Onderwijs in een leven lang leren. Wij vragen van onze professionals, in de scholen en op
het stafbureau, dat zij actief bezig zijn met de ontwikkeling van hun persoonlijk vakmanschap,
zodat zij vanuit deskundigheid en lef kunnen reageren op de continue verandering die vanuit
hun vakgebied wordt gevraagd.
Het gezamenlijk leren wordt, naast de professionele leergemeenschappen en netwerken,
vormgegeven in de Flores Academie. Het aanbod wordt getoetst aan onze visies en die van
externe partners. De Academie faciliteert ook in het leren van en met elkaar en zet daartoe bij
voorkeur ‘eigen’ experts in. Dit biedt de mogelijkheid om onze eigen experts als trainers in te
zetten en dus een verruiming in hun loopbaan te geven in verbinding met onderwijzen.
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‘Iedereen in de organisatie stelt zichzelf
de vraag; op welke manier wil ik leren
en hoe kan, dat wat wil ik leren, mij weer
verder brengen in de Expeditie?’

De afgelopen beleidsperiode is geïnvesteerd in het leiderschap van leidinggevenden en
talenten in onze organisatie. Deze investering heeft al geleid tot een overall stijging van de
effectiviteit van ons leiderschap. De komende beleidsperiode willen wij doorpakken op deze
ontwikkeling en nog verder inzetten op de verhoging van effectiviteit van ons leiderschap
door van en met elkaar te leren en daarbij in te zetten op onze ‘sweet spot’; dat wat anderen
ons goed zien doen, wat een behoefte van de organisatie is en waar je eigen passie ligt.
Onze aanname is dat excellent en aanstekelijk leiderschap bijdraagt aan de bedoeling van de
organisatie.

Onderliggende doelen die wij in de komende beleidsperiode willen realiseren:
Innoveren van onderwijs
• In samenwerking met CLC Arnhem PO en met Academie Educatie (HAN) investeren wij in
innovatie van onderwijs. Daartoe werken we samen binnen zeven programmalijnen:
◦ Programma’s via Stichting PAS met focus op kansengelijkheid:
1. Vroegsignalering & educatie (0-6 jaar) en
2. Doorontwikkeling & vergroten perspectief (4-14 jaar).
◦ Programma’s via CLC Arnhem PO met focus op eigentijds onderwijs:
3. Leren met ICT waaronder iXperium en iXspace;
4. Sport bewegen en gezondheid;
5. Samen opleiden;
6. Fabrica (maakonderwijs), kunst en cultuur;
7. Vrije lab- en ontwikkelruimte, dingen uitproberen.
We vinden het belangrijk dat kennis ontwikkeld en gedeeld wordt, maar ook dat deze van
betekenis is voor het kind in de klas en waar mogelijk in samenhang wordt vormgegeven.
• Scholen stellen concrete doelen op voor hun curriculum, naast taal en rekenen, passend
bij hun populatie en hun schoolconcept. Daarnaast onderzoeken we binnen de Flores
Onderwijs kaders of we een uitspraak willen doen over een minimaal programma, een
zogenoemd gegarandeerd curriculum, voor alle scholen. Onderdeel van deze zoektocht
is deelnemen aan het project over het opstellen van een Nederlands Kennis Curriculum
onder begeleiding van Academica.
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Werken met vakbekwame professionals en teams
• We investeren in onze eigen mensen en implementeren een functiebouwwerk waarin
loopbaanpaden duidelijk worden. Hierin hebben wij de volgende ambities geformuleerd:
80% van de startbekwame medewerkers die bij Flores Onderwijs in dienst treden zijn
binnen drie jaar basisbekwaam en binnen vijf jaar vakbekwaam. Directeuren zullen
vanuit de DLK’s de ontwikkeling per persoon objectief beoordelen volgens een nader te
bepalen norm.
• We gaan de professionele leergemeenschap doorontwikkelen met als doel het onderwijs
te verbeteren door:
◦ Te werken met pop-up experts. De pop-up experts die binnen de leerteams
en professionele leergemeenschap ontstaan willen we verbinden op DLK en
stichtingsniveau, zodat er vakinhoudelijke professionele leerteams ontstaan, die
kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit in scholen. Tevens voegen we deze
toe aan de Flores Academie.
◦ Op vakgebieden kennisdeling mogelijk maken op schoolniveau en op
stichtingsniveau middels de leernetwerken om het vakmanschap van leerkracht
en de expert rollen die daar in zitten steeds te verbeteren en te innoveren.
◦ Continu leren van en met elkaar binnen de leerteams te organiseren en het
stimuleren van evidence informed werken. Dit meten we door met elkaar duidelijke
afspraken te maken over het proces en de kwaliteit van de leerteams op hun
vakdomeinen.
◦ Jaarlijks aanbod voor de Flores Academie op te stellen, passend bij de visies,
praktisch zinvol en met aandacht voor beklijven.
• Binnen de DLK’s worden de directeuren uitgedaagd om van en met elkaar te leren met
als doel continu te verbeteren ten behoeve van goed, maar ook passend onderwijs. Wat
nu passend is, is volgend jaar wellicht achterhaald. Een vraagstuk wat aan de orde blijft
is: Hoe blijven we in onze keten het kind het onderwijsarrangement geven wat het kind
nodig heeft? Daarnaast worden directeuren gevraagd zich te buigen over stichtingsbrede
thema’s en het college van bestuur te voorzien van een onderbouwd advies.
• Leiderschapseffectiviteit van college van bestuur, schoolleiders, managers senior staf en
high potentials verhogen van gemiddeld 73% in 2020 naar gemiddeld 80% in 2025 (in
het onderzoek van Zenger Folkman dat tweejaarlijks wordt gehouden is dit van een 3,4
naar ongeveer een 3,8).
Ontmoetingen organiseren
• Alle scholen kennen programma’s van ontmoetingen formeel en informeel. Flores
Onderwijs doet hetzelfde op stichtingsniveau. Dit met als doel om kennis en expertise
over onderwijs en beweging en verandering in de samenleving samen te brengen in
blijvend goed, passend en eigentijds onderwijs.
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‘Mijn droom is dat alle kinderen blij zijn en
blij blijven. Dat het kind leert wat hij graag wil
leren en dat hij mag leren wat hij wil.’

3. Samen bouwen aan de toekomst van (Flores) onderwijs
Strategisch doel:
Flores Onderwijs staat binnen de regio bekend als een professionele en ambitieuze
organisatie, een aantrekkelijke werkgever en een betrouwbare, betekenisvolle en
zichtbare samenwerkingspartner.

Onze professionals zijn het fundament van ons onderwijs van de toekomst en daar zijn we
zuinig op. Als Flores Onderwijs vinden we het dan ook belangrijk om de komende periode
te blijven investeren in onze mensen, zowel in persoonlijke ontwikkeling, in samenwerking
en in goed werkgeverschap. Dit gaan we onder andere realiseren door een strategisch HR
beleid op te stellen en te implementeren. Wij bouwen door aan een organisatie waar het
fijn en inspirerend is om te werken en waarin iedereen wordt uitgedaagd de beste versie van
zichzelf te zijn. Waarin we op een professionele wijze met elkaar samenwerken en optimaal
gebruik maken van de diversiteit in de organisatie. Een organisatie waarbij feedback in de
gesprekkencyclus centraal staat, om jezelf steeds in relatie tot de ander en de organisatie te
bespiegelen.
Vanuit communicatie zullen wij investeren en ondersteunen in het vertellen en
professionaliseren van ons verhaal intern, maar vooral ook extern. De boodschappen en
de uitstraling zijn uniform en consistent, passend bij de identiteit van Flores Onderwijs. Een
identiteit die door de ontmoetingen met andere identiteiten ook voortdurend in ontwikkeling
is.
Bouwen aan de toekomst van het onderwijs zien we als belangrijke gezamenlijke opdracht: wij
maken de toekomst met elkaar. Als we samenwerken als collectief kunnen we daadwerkelijk
veranderingen aanbrengen die impact hebben. Die impact willen wij de komende jaren
realiseren op hedendaagse maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid, inclusie,
armoedebestrijding en leren omgaan met verschil binnen onze samenleving.
Hierin zoeken wij actief de samenwerking met onze partners in de wijk, gemeente en regio.
Als Flores Onderwijs leveren wij een actieve bijdrage aan de brede dialoog vanuit landelijke
initiatieven die over de toekomst van onderwijs wordt gevoerd.
Daarnaast zullen wij als organisatie onze verantwoordelijk nemen en aanstekelijk zijn in
de ontwikkeling van een sterke kennisinfrastructuur binnen onderwijsinstellingen. Het gaat
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hierbij zowel om het verbinden van kennis (met bruikbare kennis voor onderwijsprofessionals
als gevolg) als het verbinden van mensen met expertise (met ontmoeting en samenwerking
tot gevolg). Dit met als doel om bestaande kennis en expertise uit grote onderzoeken, maar
ook vanuit kleine onderwijsverbeteringen te ontsluiten en benutten voor het nemen van
onderbouwde besluiten voor onderwijsverbetering en innovatie. Dit helpt ons om grote
vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen,
het recht doen aan verschillen, het binnenhalen van de ontwikkelingen en realiteiten van
onze samenleving en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere
leerprocessen duurzaam op te lossen.
Op deze manier zetten wij ons in voor een samenleving waarin leren en ontwikkelen voor
iedereen is weggelegd.

Onderliggende doelen die wij in de komende beleidsperiode willen realiseren:
Goed, aanstekelijk en aantrekkelijk werkgeverschap
• Implementatie van Strategisch HR beleid in 2020 - 2025.
• Medewerker betrokkenheid verbeteren van 64% in 2020 naar 75% in 2025 (in het
onderzoek van Zenger Folkman dat tweejaarlijks wordt gehouden is dit van een 4 naar
ongeveer een 4,5).
• Medewerkerstevredenheid wordt vanaf 2021 gemeten onder alle medewerkers van
Flores Onderwijs. De ambitie voor het gemiddelde medewerkertevredenheid in 2025 is
8,0 ten opzichte van de huidige 7,7 en landelijk gemiddelde 7,5 (meting 2019).
• We werken toe naar een professionele organisatie waarin we een resultaat- en
ontwikkelcyclus inrichten op PLG niveau en peers elkaar van feedback voorzien. Om dit
te realiseren zullen we op teamniveau faciliteren in teamdynamiek. Iedere medewerker
wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen, passend bij de ontwikkeling van de school.
Denk hierbij aan een opleiding confronterend coachen. Binnen vijf jaar is iedere
medewerker in staat zijn of haar eigen peers op een professionele wijze te beoordelen.
• De implementatie van Flores Onderwijs als werkgeversmerk op de arbeidsmarkt en het
professionaliseren van ons interne wervingsproces leidt ertoe dat onze vacatures voor
onderwijzend personeel binnen de gestelde termijn worden ingevuld met kandidaten die
passen bij de kernwaarden van Flores Onderwijs.
• Deelname aan het project “regionale aanpak personeelstekort” heeft er in 2024 voor
gezorgd dat we één loket hebben voor mobiliteits-, loopbaan- en werving vragen. Hierin
werken we samen met de HAN, Delta Scholengroep en de Onderwijsspecialisten.
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Optimaliseren bedrijfsvoering
• Wij willen de komende beleidsperiode toegroeien naar duurzaam vitale scholen, dan wel
deze behouden, op plekken waar dit al is. Duurzaam vitaal vertalen we zowel financieel,
als qua onderwijskwaliteit, werkdruk, bijdrage aan de communityvorming in de wijk en
passend onderwijs.
• Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede huisvesting geven
wij vanuit een integraal huisvestingsplan tot 2027 uitvoering aan 18 grotere (ver)
nieuwbouwtrajecten binnen de gestelde tijdslijnen en het beschikbare budget ten
behoeve van duurzame en energieneutrale schoolgebouwen die voldoen aan de wensen
en behoefte van de schooldirectie en stakeholders.
• Aan het einde van onze strategische planperiode willen wij ook een data-gedreven
organisatie zijn, die intelligent van de data gebruik maakt om onderbouwde keuzes te
kunnen maken in onder andere bedrijfsvoering.
Governance
• Professionaliseren van medezeggenschap op stichtingsniveau en op schoolniveau,
waardoor beleidsvoorbereiding, implementatie en evaluatie meer diepgang, betekenis en
draagvlak krijgen.
• Tijdens deze beleidsperiode wordt onderzocht of het mogelijk is om de DLK een aparte
(governance)laag in de organisatie te laten zijn, waarin de DLK’s mandaat en middelen
krijgen om binnen de wijk de juiste dingen te doen.
Brede dialoog
• Flores Onderwijs wil vanuit onze kennis en expertise actief betrokken en zichtbaar zijn
in de regio en op landelijk niveau op vraagstukken als kansengelijkheid, goed, passend
en eigentijds onderwijs, inclusie, armoedebestrijding en innovatie in het onderwijs.
Op bestuursniveau vertaalt zich dit door met onze partners in gesprek te zijn over
onder andere doorlopende leerlijnen met voorschoolse partners, Delta Scholengroep,
Onderwijsspecialisten, IKC ontwikkeling, samen opleiden met HAN en Radboud
Universiteit en in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Renkum te spreken over
de Maatschappelijke Educatieve Agenda. Daarnaast leveren wij regelmatig (bijdragen
aan) publicaties, interviews, artikelen en onderzoek.
• We pakken onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving door onze kennis en
expertise op ons vakgebied verder te brengen dan stichtingsniveau. Zodat we ook de
buitenwereld meenemen om met elkaar ook aan kennisontwikkeling en kennisdeling
te doen, door ontmoetingen te organiseren, mee te doen aan subsidies en door
professionaliseringstrajecten aan te bieden.
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5. 	Nawoord college van bestuur

Met veel vertrouwen en vol energie gaan wij verder op onze Expeditie op weg naar de ideale
omstandigheden waarin ieder kind alles kan leren.
Dat vertrouwen komt voort uit het gevoel dat we de juiste dingen doen, met de juiste
mensen en dat we het samen doen vanuit krachtige verbindingen met focus op de bedoeling.
Samen zijn we deze Expeditie gestart en we hebben elkaar nodig om de strategische paden
succesvol te bewandelen.
We willen je uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over onze Expeditie. Wij staan altijd
open voor andere inzichten, omdat onze werkelijkheid slechts één werkelijkheid is en geen
waarheid hoeft te zijn.
Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst. We hebben vertrouwen in elkaar: in ons
potentieel én ons kunnen. Vanuit ons onderwijs kunnen wij met elkaar kinderen een stabiele
en veilige basis bieden, zodat zij versteld staan van hun eigen kunnen, ongeacht waar hun
wieg heeft gestaan.
Wij nodigen je graag uit om samen met ons, onze Expeditie aan te gaan.
Sylvia Veltmaat en Yvonne Visser
College van Bestuur Flores Onderwijs
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	Bijlage 1:
Visie op leren Biesta (2015)
Flores Onderwijs hangt Biesta (2015) aan die voorstelt om drie onderwijspedagogische
doeldomeinen te onderscheiden, namelijk:
Kwalificatie: verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen (cognitie*) die mensen in
staat stellen om iets te doen/op een bepaalde manier te handelen (het verschil te maken).
Dit is nodig om te kunnen participeren in de samenleving en te functioneren in het
beroepsleven. Cognitie is het vermogen om ‘dingen’ te leren en met dingen bedoelen we
kennis, vaardigheden en houdingen. Het aanleren van een taal, het leren bespelen van
een muziekinstrument, het kunnen volleyballen en het respecteren van elkaar zijn allemaal
voorbeelden van cognitie en onderdelen van kwalificatie.
Socialisatie: leerlingen voorbereiden op hun leven als lid van een gemeenschap/maatschappij
en ze kennis laten maken met tradities, omgangsvormen en praktijken. Die kunnen sociaalpolitiek zijn, maar ook cultureel of professioneel. Leerlingen maken kennis met de normen
en waarden, de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en burgerschap. De vraag
wie ben ik? hoort vooral bij socialisatie volgens Biesta (2015), want in het socialisatieproces
worden kinderen gevormd tot wie ze zijn. Hoe daarmee om te gaan is het onderwerp van
subjectificatie.
Subjectificatie: is een lastig begrip vanuit de Engelse term ‘subjectification’ door
Bieste vertaald in het Nederlands naar subjectificatie (wat dus niet hetzelfde is als
persoonsvorming), waar het gaat om wat het betekent om als subject in de wereld te staan;
hoe kan ik als individu vrij én verantwoordelijk is de wereld staan. Hierbij gaat het niet zozeer
om wie ik ben (persoonsvorming), maar om de vraag hoe ik ben. Bij de kwestie van het
subject-zijn, gaat het er uiteindelijk om wat we met onze identiteit(en) doen en niet slechts om
welke identiteit we hebben.
Daar waar kwalificatie en socialisatie bijdragen aan empowerment van individuen en het
vermogen bieden om te kunnen gaan met bepaalde sociaal- politieke verhoudingen en
omstandigheden, is subjectificatie meer gericht op emancipatie: manieren van doen die
anders mogen zijn zijn dan de bestaande, de gegeven orde. Kortom: de drie doeldomeinen
hangen sterk met elkaar samen en in eigenlijk alle situaties vinden deze drie domeinen
tegelijkertijd plaats (soms onbewust, als een ‘verborgen curriculum’). En in samenhang willen
we kinderen leren dat zij er mogen zijn en het verschil maken door hoe zij in de wereld staan
en zo impact hebben op hun eigen leren en toekomst en dat van anderen.
* De term cognitie komt van het Latijnse woord cognoscere, wat kennen of weten betekent. Afhankelijk van
de context kan het staan voor kennis, een overtuiging, denkvermogen, het vermogen om dingen te leren,
onthouden en uitwisselen van kennis, enzovoort. In de psychologie wordt met cognitie het vermogen om
kennis op te nemen en verwerken bedoeld, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn,
geheugen, aandacht en concentratie. Het is dus een veelomvattend begrip.
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	Bijlage 2:
De Karpman Dramadriehoek
versus de Winnaarsdriehoek
De dramadriehoek (ook wel Karpman-driehoek genoemd) is een model voor communicatie
en samenwerking, bedacht door Stephen Karpman.
Het model stamt uit de transactionele analyse (TA) en beschrijft vaker voorkomend gedrag
waardoor communicatie en samenwerking sterk belemmerd wordt: het drama.
Er is sprake van psychologische Spelen die verborgen, onbewuste bijbedoelingen hebben.
Door alle ‘spelers’ wordt vaak ontkend dat die verborgen bedoelingen bestaan. Toch bepalen
die onbewuste bedoelingen hoe iemand zich gedraagt. De bewuste bedoelingen werken vaak
negatief en in elk geval communicatie hinderend uit, de onbewuste bedoelingen hebben
een voor de initiator positieve intentie. De kracht van het model zit erin, dat wanneer men
eenmaal vast zit in het drama er geen beklijvende afspraken mogelijk zijn, er feitelijk geen
communicatie plaatsvindt die er echt toe doet.
In de dramadriehoek wordt ervan uitgegaan dat een mens tijdens transacties (menselijke
interacties, een begrip uit de TA) één (of meer) van drie posities kan innemen: de Aanklager,
de Redder of het Slachtoffer. De dramadriehoek is een methode om bijvoorbeeld discussies,

De Karpman
dramadriehoek
Aanklager

Redder

• agressief
• boos, klaagt aan
• beoordeeld

• extreem behulpzaam
• opoﬀerend
• wil graag nodig zijn

Onderschat andermans
kunde en integriteit

Onderschat andermans
capaciteit om voor zichzelf te
kunnen denken

Slachtoﬀer
• voelt zich onderdrukt
• hulpeloos
• klaagt over niet voldane behoeften
Haalt zichzelf naar beneden
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meningsverschillen en ruzies te analyseren en is daarmee dus bij uitstek geschikt voor
metacommunicatie: bespreken hoe het contact verloopt, waar het werkelijk uit bestaat en
hoe het verbeterd kan worden.
Om effectief te kunnen communiceren of samen te werken moet men uit de dramadriehoek
komen. De onbewuste bedoelingen moeten niet langer bepalen wat het effect is
voor betrokkenen. Dat betekent in de praktijk dat men moet handelen op basis van
gelijkwaardigheid en zelf de verantwoordelijkheid voor eigen gedrag moet nemen. Hiervoor
is het begrip winnaarsdriehoek bedacht, met als rollen helper, assertief persoon en kwetsbaar
persoon. Hetzelfde mechanisme als in de dramadriehoek geldt in de winnaarsdriehoek, alleen
worden de destructieve elementen in positieve elementen omgebogen.
De Helper biedt constructieve hulp aan, Assertief persoon stelt ter zake doende
problemen aan de orde en Kwetsbaar Persoon maakt anderen duidelijk wat als kwetsbaar
wordt ervaren. Waar de dramadriehoek de schuldvraag buiten zichzelf legt, moedigt de
winnaarsdriehoek ieders verantwoordelijkheid zelf nemen, aan.

De winnersdriehoek
Assertief

Opvoedend

• kent zijn gevoelens,
behoeften en wensen
• gebruikt boodschappen

• helpt indien gevraagd
• zorgt en begrijpt
• hoeft niet nodig
gevonden te worden
door anderen

Accepteert andermans
kunde en integriteit

Kwetsbaar

Accepteert andermans
capaciteit om voor
zichzelf te kunnen denken

• deelt echte gevoelens
Accepteert zichzelf

Binnen Flores Onderwijs dagen we elkaar uit (lef!), helpen we elkaar om elkaar te ontmoeten
vanuit de winnaarsdriehoek, die uitgaat van gelijkwaardige rollen.
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	Bijlage 3:
Flores Onderwijs scholen per 1 juli 2020
Arnhem
AMS (Arnhemse Montessorischool)

OBS Da Vinci Arnhem

Nicolaas Maesstraat 6-8

Slochterenweg 27

6814 LB ARNHEM

6835 CD ARNHEM

026 442 70 25

026 323 07 29

arnhemsemontessorischool.nl

obsdavinciarnhem.nl

Basisschool ASV

Lea Dasbergschool

Diependalseweg 2

Emily Brontësingel 1a

6813 GE ARNHEM

6836 TV ARNHEM

026 442 20 94

026 327 24 89

basisschoolasv.nl

leadasbergschool.nl

De Binnenstad (Montessori)

Basisschool De Expeditie

Damstraat 6

Brabantweg 101-103

6811 CB ARNHEM

6844 GA ARNHEM

026 442 23 37

026 381 38 62

de-binnenstad.nl

expeditie-arnhem.nl

De Boomhut

Hugo de Grootschool

Bernhardlaan 10

Thorbeckestraat 21

6824 KG ARNHEM

6828 TT ARNHEM

026 443 31 02

026 443 19 26

obsdeboomhut.nl

hugodegrootschool.nl

Locatie 2:

Heijenoordschool (Jenaplan)

Julianalaan 1

Diependalseweg 2

6824 KG ARNHEM

6813 ES ARNHEM		
026 445 06 76			

Pieter Brueghelschool

heijenoordschool.nl

Bauerstraat 6-8
6813 KZ ARNHEM

Locatie 2:

026 443 65 66

Gentiaanstraat 25

pieterbrueghelschool.nl

6813 GE ARNHEM
026 445 63 65

Daltonschool Confetti
Pallas Atheneplein 2
6846 XA ARNHEM
026 389 01 14
daltonschool-confetti.nl
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Het JongLeren

De Lingelaar

Pallas Atheneplein 2

Venlosingel 212-214

6846 XA ARNHEM

6845 JE ARNHEM

026 389 04 10

026 383 16 46

hetjongleren.eu

delingelaar-arnhem.nl

Julianaschool

De Monchyschool

Alberdingk Thijmstraat 5

Lupinestraat 12

6824 PC ARNHEM

6841 GD ARNHEM

026 361 60 39

026 321 26 74

julianaschool-arnhem.nl

monchyschool.nl

SBO de Klaproos

Het Mozaïek

Kluizeweg 189

Zwanebloemlaan 2

6815 EC ARNHEM

6832 HG ARNHEM		

026 443 50 12

026 321 68 44			

sbo-deklaproos.nl

mozaiek-arnhem.nl

IKC De Klimboom

Locatie 2

Breezandpad 5

Eimerssingel-Oost 264

6843 JM ARNHEM

6834 CZ ARNHEM

026 383 19 93

026 321 70 88

ikc-deklimboom.nl
Locatie 3
Het Klinket

Groningensingel 1225

Mr. J.M. de Kempenaersingel 4A

6835 HZ ARNHEM

6836 MH ARNHEM
026 327 41 68

‘t Panorama,

klinket.nl

Mesdaglaan 70
6813 GS ARNHEM

Jan Ligthartschool		

026 443 29 26

Van Slichtenhorststr. 27a

bspanorama.nl

6821 CJ ARNHEM		
026 445 07 66 			

De Parkschool

jan-lighthartschool.nl

Kinderkamp 7
6825 JA ARNHEM

Locatie 2

026 361 11 34

Van Slichtenhorststraat 39

de-parkschool.nl

6821 CK ARNHEM
026 351 52 30

SBO de Piramide
Groningensingel 1185
6835 HZ ARNHEM
026 327 18 76
sbodepiramide-arnhem.nl
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Rivers International School

De Zyp				

Parnassusstraat 20

Peter van Anrooylaan 3		

6846 RB ARNHEM

6825 GT ARNHEM		

026 320 28 40

026 442 24 01

arnheminternationalschool.nl

dezyp.nl

Jozef Sartoschool

Locatie 2

Beeldhouwerstraat 27a-29

Eduard van Beinumlaan 28

6824 EG ARNHEM

6815 GD ARNHEM

026 361 45 94
jozefsartoschool.nl
Oosterbeek
OBS De Schatgraaf

Bernulphusschool

Meikers 3

Pastoor Bruggemanlaan 10

6846 HR ARNHEM

6861 GR OOSTERBEEK

026 389 10 08

026 333 24 58

schatgraaf.nl

kindcentrumoosterbeek.nl

De Sterrenkring (Jenaplan)

De Dorendal (Dalton)

Blekerstraat 2

Bachlaan 23

6828 EW ARNHEM

6865 EN DOORWERTH

026 442 14 81

026 333 38 92
dorendal.nl

De Troubadour (Jenaplan)
Rijksweg West 63

De Mariënborn (Dalton)

6842 BB ARNHEM

Mariënbergweg 28

026 381 46 23

6862 ZM OOSTERBEEK

troubadour-elden.nl

026 333 52 74
demarienborn.nl

KC de Werf
Laan van Presikhaaf 7

Stichting Flores Onderwijs

6826 HA ARNHEM

Onderwijshuis PO

026 361 40 69

Beverweerdlaan 3

kindcentrum-dewerf.nl

6825 AE Arnhem
026 - 76 00 900

De Witte Vlinder

info@floresonderwijs.nl

Kloosterstraat 85a

floresonderwijs.nl

6824 RC ARNHEM
026 442 64 79
bsdewittevlinder.nl
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