








Kern toezichtskader Flores 
Beoogd resultaat 
Leerlingen worden gezien, ontwikkelen zich en maken met vertrouwen en voldoende toerusting de volgende stap. Meer specifiek: 

 Ze voelen zich gezien: voelen zich begrepen, veilig en prettig op school. 
 Ze ontwikkelen zich: krijgen optimale en gelijke kansen hun talenten in brede zin te ontwikkelen. 

Ze krijgen vertrouwen en voldoende toerusting: ervaren dat ze alles kunnen en mogen leren. 
 

Kader uitvoering 
Om het beoogd resultaat te bereiken, is het CvB binnen bepaalde kaders vrij om zelf te bepalen welke middelen voor de uitvoering het meest passend zijn, waarbij zij voorkomt dat zij of medewerkers van 
Flores onderwijs onethisch, onwettig of onzorgvuldig handelen. Zo voorkomt het CvB dat: 
 
Onethisch 
 
 …er sprake is van een onveilige werk- of leeromgeving 
 …het imago van Flores Onderwijs geschaad wordt 
 …stakeholders zich niet kunnen informeren over de resultaten van het beleid van Flores; 

specifiek met betrekking tot: 
o …de behaalde en beoogde kwaliteit van het onderwijs van Flores  
o …de wijze waarop Flores bijdraagt aan maatschappelijke duurzaamheid 

Onwettig 
 
 … gehandeld wordt op een wijze die in strijd is met de geest van wetten, statuten, en 

relevante regelingen en afspraken. 
o Goedkeuring van de accountant voor de jaarrekening ontbreekt 
o Risico’s en aandachtspunten die door de accountant gesignaleerd worden, niet 

leiden tot een verbetering van de werkwijze 

Onzorgvuldig 
 
Financiën, beheer en faciliteiten 
 …de financiële continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht; 

o …de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle ontoereikend is om de 
risico’s voor die financiële continuïteit te bepalen 

 …onduidelijk is hoe besteding van financiële middelen aansluit bij prioriteiten van het 
inhoudelijk beleid; 
o …onderwijsinnovatie gehinderd wordt door een gebrek aan financiële middelen 

 …de staat van faciliteiten een obstakel vormen voor het bereiken van resultaten 
 

Ontwikkeling, leren en leiderschap 
 …structureel onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is; 
 …medewerkers onvoldoende persoonlijke ontwikkelingsruimte ervaren 

o …medewerkers kansen missen om van elkaar te leren  
 …de scholen van de stichting een onaantrekkelijke plek om te werken zijn; 
 …leiderschap niet effectief is 

o Leidinggevenden onvoldoende reflecteren op hun voorbeeldfunctie 

Kwaliteit van onderwijs 
 …een school van de stichting door de Inspectie van het Onderwijs als zwak of zeer zwak wordt 

beoordeeld 
 …onduidelijk is wat Flores onder goede kwaliteit verstaat 

o …scholen geen kwaliteitsdoelstellingen hebben geformuleerd 
o …er geen systeem is om kwaliteit te monitoren 

 …er kinderen thuis zitten omdat hen geen passend onderwijs geboden kan worden 
 

Samenwerking en innovatie 
 …er geen visie is over de te volgen koers en/of dat deze onvoldoende gedragen 

wordt door alle betrokkenen binnen de organisatie 
o …leerkrachten en andere medewerkers zich geen eigenaar voelen van de visie 
o …Het beoogde doel van innovatietrajecten niet helder is voor alle betrokkenen 

 …kansen worden gemist om de samenwerking met stakeholders te verbeteren 
 …veranderingen niet duurzaam zijn (geborgd worden) 
 …geen mogelijkheid is om processen bij te sturen 
 

Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht 
 …de RvT zijn verantwoordelijkheid niet kan nemen, omdat het CvB niet tijdig de juiste informatie verstrekt 

o … signalen over een verminderd persoonlijk welzijn en/of een verslechterde samenwerking met de collega-bestuurder te laat wordt gedeeld met de (voorzitter van de) RvT. 
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