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Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting voor openbaar primair onderwijs 
Arnhem De Basis en Stichting voor primair onderwijs Fluvius. Het laatste  
bestuursverslag waarbij de beide stichtingen nog afzonderlijke entiteiten zijn,  
samenwerken in een personele unie en financieel afzonderlijk worden  
verantwoord. Op het moment van publiceren van dit jaarverslag zijn de beide 
stichtingen gefuseerd en gaan wij als één stichting verder onder de naam  
Stichting Flores Onderwijs. De fusie was geen doel op zich maar het logische  
gevolg van de verandering die wij met zijn allen hebben doorgemaakt en nog 
steeds doormaken. 

De Basis en Fluvius willen namelijk het beste onderwijs voor ieder kind in  
Arnhem en Renkum en dat onderwijs zoveel mogelijk bieden in de wijk waar het 
kind woont. Om dat onderwijs in de wijk te kunnen bieden zijn onze scholen  
nauw gaan samenwerken. Scholen vullen elkaar aan daar waar dat nodig is en 
zullen dat in de toekomst steeds meer gaan doen. Vanuit die ambitie was de  
samenvoeging De Basis en Fluvius een logisch gevolg. 

Dit bestuursverslag gaat over het algemene gezamenlijke beleid. Wij nemen u 
mee in onze verandering en verantwoorden welke activiteiten wij het afgelopen 
jaar hebben ondernomen om recht te doen aan onze visie ‘Ieder kind kan alles 
leren’ Op welke manier wij de kwaliteit van het onderwijs hebben geborgd en  
verbeterd en welke doelen wij ons daarbij hebben gesteld. Voordat u daarover 
meer leest, volgt eerst het algemene deel van dit verslag dat betrekking heeft  
op de organisatie en de inrichting daarvan. 

Arnhem, juni 2020

college van bestuur: 
S.M.D. (Sylvia) Veltmaat  Y.T.J.M. (Yvonne) Visser 

raad van toezicht:
P.C.A. (Peter) van Dongen  J.L.P.A. (Han) Dankaart  F.J.W. (Flip) Juch 

E. (Ellen) Kruize I.J.M. (Ingeborg) Wessels

voorwoord en samenvatting
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1.2

College van bestuur 

1.3

Code Goed Bestuur

Het college van bestuur wordt gevormd door een tweekoppig bestuur met Sylvia Veltmaat als  
voorzitter van het college van bestuur. In het college van bestuur nam in 2019 een interim  
bestuurder plaats, vanaf november 2019 is die plek vast ingevuld door de komst van Yvonne Visser 
als lid van het college van bestuur. Bij het aantreden van Yvonne Visser is de raad van toezicht  
geïnformeerd over haar nevenfunctie als lid van de raad van toezicht Alliantie Voortgezet  
Onderwijs Nijmegen en Land van Maas en Waal vanaf november 2018. Met de benoeming van 
Yvonne Visser is tevens goedkeuring verleend ten aanzien van haar (betaalde) nevenfunctie.  
De nevenfunctie van Yvonne Visser is tevens in lijn met de daaraan gestelde eisen in de  
Code Goed Bestuur (artikel 19 lid 2,3 en 5). 

Het bestuur handhaaft de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Dit komt ondere andere 
tot uiting in de functionele scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht.  
Het bestuur bestaat uit een tweekoppig college van bestuur en het toezicht wordt gehouden  
door de raad van toezicht. 

De opdracht zoals die in de Code Goed Bestuur is geformuleerd voor het bestuur kent zijn  
uitwerking in de visie van DeBasisFluvius : ‘Ieder kind kan alles leren’. De Basis en Fluvius willen 
het beste onderwijs voor ieder kind in Arnhem en dat onderwijs zoveel mogelijk aanbieden in  
de wijk waar het kind woont. 

Organisatorisch is de keuze gemaakt om voor De Basis en Fluvius een gezamenlijk Shared Service 
Centre in te richten om zo efficiënt mogelijk de verschillende scholen te kunnen ondersteunen in 
Onderwijs & Kwaliteit, HR, ICT, huisvesting en financiële verantwoording. 
De bedrijfsvoering is transparant en gericht op het ondersteunen en stimuleren van  
besluitvormingsprocessen op school- en stichtingsniveau. We richten onze pijlen daarbij op het 
voorkomen van verspilling en zetten de beschikbare middelen optimaal in ten gunste van goed 
onderwijs en eigentijds leren.

De scholen hebben en houden ruimte en verantwoordelijkheid om te kunnen handelen.  
Onze scholen beheren hun eigen budget en hebben de vrijheid om die keuzes te maken die zij 
belangrijk vinden. Het college van bestuur communiceert open met de raad van toezicht en de  
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en faciliteert het toezicht zo transparant mogelijk.

Het college van bestuur zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met de directeuren en de  
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de wijk (ouders, kinderdagverblijven,  
gemeenten enz) om tot een gedegen en gedragen beleid te komen. 

Voorzover de Code Goed Bestuur de inrichting van de organisatie raakt, wordt de fusie  
aangegrepen om de reglementen en dergelijke te evalueren en zo nodig te herzien.

In 2020 is het dan ook onze ambitie om alle documentatie met betrekking tot de organisatie,  
de inrichting daarvan en de wijze van verantwoorden beschikbaar te hebben voor al onze  
stakeholders op een heldere en overzichtelijke wijze.



8 jaarverslag

1.4

De raad van toezicht

De raad van toezicht geeft goedkeuring aan majeure beslissingen, fungeert als klankbord en  
sparring partner van het bestuur en houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan.  
Voor al deze taken is de governance-code PO het vigerende kader. De raad van toezicht fungeert 
onafhankelijk van elkaar en van het schoolbestuur. Ten aanzien van de nevenfuncties van de  
leden van de raad van toezicht is er geen lid dat ook een functie heeft als bestuurder bij een  
organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. 

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van een aantal belangrijke ontwikkelingen. Enerzijds de 
doorontwikkeling van de organisatie in de Expeditie. Ook de ontwikkeling van Leiderschap wordt 
in deze context als thema nadrukkelijk op basis van inbreng van het college van bestuur met elkaar 
besproken. Het verslag van de raad van toezicht is als bijlage bij het jaarverslag opgenomen.

Voor de verantwoording door de raad van toezicht over 2019 wordt derhalve verwezen naar  
het verslag van de raad van toezicht 2019.

De samenstelling en nevenfuncties van de raad van toezicht zien er als volgt uit:

Peter van Dongen:

Nevenfuncties:

 Voorzitter raad van toezicht, portefeuille Identiteit, tevens lid  
Remuneratiecommissie 
benoemd: 1 -1-2017 tot 1-1-2021, herbenoembaar.
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein (tot 1-1-2020)
Voorzitter raad van toezicht Veluwse Onderwijsgroep
Lid Economic Board Arnhem Nijmegen (tot 1-1-2020)
 Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Steun Bosbouw en  
Cultuurtechnisch Onderwijs

Han Dankaart:

Nevenfuncties:

Lid raad van toezicht, portefeuille financieel, vastgoed en bedrijfsvoering, 
tevens, voorzitter Auditcommissie 
Benoemd: 1-4-2018 tot 1-4-2022, herbenoembaar 
Ambtelijk opdrachtgever Gemeente Molenlanden (vanaf 1-9-2019)
Directeur Gemeente Molenlanden (tot 1-9-2019)
Vice-voorzitter Raad van Toezicht SSH Arnhem & Nijmegen

Flip Juch:

Nevenfuncties:

Lid raad van toezicht, portefeuille financiën, lid auditcommissie
Benoemd: 1-8-2019 tot 1-8-2023, herbenoembaar
Directievoorzitter Samenwerking Glasverzekering NV
Voorzitter bestuur Stichting Vrijheidstheater Achterhoek
Ambassadeur Nederlandse Uitdaging

Ellen Kruize:

Nevenfuncties:

Lid raad van toezicht, portefeuille onderwijskundig en HRM, voorzitter 
Remuneratiecommissie en lid commissie Onderwijs en Kwaliteit
Benoemd: 1-4-2018 tot 1-4-2022, herbenoembaar
Voorzitter College van Bestuur Vario Onderwijsgroep
Directeur Conel BV
Lid raad van toezicht MBO Amersfoort
Lid RvC SWZ Woningcorporatie
Lid Raad van advies Deltion College Zwolle (onbezoldigd)
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Ingeborg Wessels:

Nevenfuncties:

 Lid raad van toezicht, portefeuille juridisch en HRM,  
lid commissie Onderwijs en Kwaliteit 
Benoemd: 1-5-2018 tot 1-5-2022, herbenoembaar
IBR Han (tot 1-1-2020)
Director Marketing en communication (vanaf 1-1-2020)
Lid Raad van Advies Legal Valley
Voorzitter raad van toezicht Grafisch Lyceum Rotterdam

Jan Strengers:

Nevenfuncties:

Lid raad van toezicht, lid Auditcommissie (tevens vz.)  
lid commissie Onderwijs & Kwaliteit
Benoemd tot 1-8-2019, niet herbenoembaar
Partner bij CFO Netwerk (sinds mei 2019)
Directeur Blankenbeek
Directeur Blankenborg BV
Assiociate Partner Twynstra Gudde

Met betrekking tot 2019 is er geen sprake geweest van conflicterende nevenfuncties binnen de 
raad van toezicht. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Peter van Dongen       1-1-2021         herbenoembaar
Han Dankaart              1-4-2022         herbenoembaar
Flip Juch                        1-8-2023         herbenoembaar
Ellen Kruize                   1-4-2022         herbenoembaar
Ingeborg Wessels        1-5-2022         herbenoembaar

Bijlage 1: verslag raad van toezicht 2019

1.5

Gemeenschappelijke medezeggenschap
Per 1 augustus 2018 heeft DeBasisFluvius één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad,  
functionerend onder een onafhankelijke voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
De vijf werkgroepen die in 2018 zijn geformeerd zijn in 2019 gecontinueerd. De vijf werkgroepen 
zijn: Onderwijskwaliteit/ICT, Communicatie, Bedrijfsvoering/Financiën, HRM en Huisvesting.  
De werkgroepen acteren op eigen onderwerpen, waarin zij vanuit inhoudelijke betrokkenheid  
gericht tijd besteden. De werkgroepen bereiden besluitvorming van de GMR voor met  
ondersteuning van de staf. De GMR heeft een compacte omvang van twintig posities, deels vacant. 

Doordat er formeel in 2019 nog geen sprake was van een fusie van de stichtingen, is in de  
structuur van de GMR rekening gehouden met een (puur theoretische) duale GMR. In statuten en 
reglementen hebben de stichtingen ieder een eigen GMR die in de uitvoering als één entiteit  
functioneert. De werkgroepen bestaan uit een voorzitter en tenminste één ouder en personeelslid 
van zowel voormalig De Basis- als Fluviusscholen. De werkgroepen vormen samen de GMR.  
In plenaire vergaderingen volstaat een afvaardiging van de werkgroep om de werkbelasting voor 
de overige leden te beperken. Zo is een slagvaardig model gecreëerd dat het beste van beide  
voormalige GMR-en verenigt. 

Bijlage 2: verslag GMR
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1.6

Missie & Visie

IEDER KIND KAN ALLES LEREN 
WIJ STAAN SAMEN VOOR IEDER KIND. 

Wij creëren samen een goede omgeving voor ieder kind! Alle kinderen beschikken over talenten, 
kwaliteiten en capaciteiten, waar ze ook vandaan komen en welke achtergrond ze ook hebben. 
Het is onze taak hen die te laten ontwikkelen en gebruiken. 

Wij bereiden 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. Dat doen wij in verbinding met onze omgeving: de wijk, het stedelijk netwerk, het  
voortgezet onderwijs en de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Onze overtuiging is  
dat wij onze ambitie alleen samen kunnen waarmaken. 

1.7

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten bestonden in 2019 uit het implementeren van de nieuwe organisatievorm.  
De scholen zijn een Professionele LeerGemeenschap (PLG) geworden dit is nog lang niet afgerond 
in 2019. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen,  
groepsdoorbroken, waarbij de nadruk ligt op leren afgestemd op de populatie. In 2019 is door het 
College van Bestuur besloten dat elke school een Professionele LeerGemeenschap moet worden. 
Het jaar 2019 is wat betreft de Professionele LeerGemeenschappen een pioneerjaar geweest. 
In 2020 zullen de Professionele LeerGemeenschappen verder geborgd worden in de scholen en  
de werkwijze. 
  
Het college van bestuur heeft de wens om scholen binnen een wijk gezamenlijke  
verantwoordelijkheid te laten nemen voor alle kinderen in die wijk. Omdat te bereiken is in  
2018 gestart met een pilot in twee wijken en zijn de scholen in die wijken samengebracht in  
een Directeuren Leerkring. In een DirecteurenLeerKring (DLK) is een groep directeuren  
verantwoordelijk voor het onderwijs van hun scholengroep in een bepaalde wijk. 

Na de evaluatie van de pilot hebben we in 2019 de diverse Directeuren Leerkringen voor alle  
wijken binnen DeBasisFluvius ingericht. We streven ernaar dat DLK’s de komende jaren  
steeds meer integraal verantwoordelijk worden voor een excellent onderwijsaanbod in de  
Arnhemse wijken. 
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De verdeling van de scholen over de diverse leerkringen is als volgt:   

Sylvia Veltmaat Yvonne Visser

DLK Noord-Oost
De Witte Vlinder (OAB);
De Boomhut;
Julianaschool;
De Klaproos (SBO);
De Zyp;
Jozef Sartoschool.

DLK Noord-West
Heijenoordschool  
(jenaplan, samenwerkingsopdracht ASV);
ASV (samenwerkingsopdracht Heijenoord, 
wordt IPC school met Engels groep 1 t/m 8);
’t Panorama;
AMS (montessori);
Pieter Brueghelschool;
Jan Ligthartschool.

DLK Renkum
De Dorendal (dalton);
De Mariënborn (dalton);
Bernulphusschool.

DLK Presikhaaf/CSA (nb 2 gebieden in Arnhem)
Hugo de Grootschool (OAB);
De Sterrenkring (jenaplan);
De Binnenstad (montessori);
De Parkschool (OAB);
De Werf (OAB).

DLK Schuytgraaf/Elderveld
Confetti (dalton);
JongLeren (essential school, wordt OAB);
Rivers International School;
De Schatgraaf;
IKC de Klimboom (wordt OAB).

DLK Elden/De Laar
De Expeditie (1e jaar fusieschool, wordt OAB);
De Lingelaar (1e jaar fusieschool, wordt OAB);
Troubadour Elden (jenaplan).

DLK VKR
OBS Da Vinci (wordt OAB);
De Piramide (SBO samenwerkingsopdracht 
met De Horizon (Delta);
’t Klinket;
Lea Dasbergschool.

DLK Malburgen
Het Mozaïek (OAB);
Burg. De Monchyschool (OAB). 

De diverse leerkringen hebben maandelijks overleg waarbij alle directeuren samenkomen in  
het Onderwijshuis. De directeuren worden collectief bijgepraat over schooloverstijgende zaken 
binnen de stichting en hebben die dag directeurenoverleg (DO) en intervisie. Daarnaast zijn er  
ontwikkelgroepen geformeerd die zich elk bezighouden met een thema, in 2019 waren dat onder 
andere; het lerarentekort, de medewerkerstevredenheid en kansengelijkheid. Door de inrichting 
van Directeuren LeerKringen is een professionaliseringsslag gemaakt waarbij wij verwachten dat 
die zich gaat uitbetalen in de leeropbrengsten van de kinderen. 

Voor 2020/2021 wordt er verkend, door één van de ontwikkelgroepen of het mogelijk is om de 
Directeuren Leerkring een aparte (management)laag in de organisatie te laten zijn, zodat de  
aansturing en financiering via een Directeuren Leerkring kan verlopen en de gelden in leerkrachten 
op wijkniveau efficiënt en effectief ingezet kunnen worden. 
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1.8

Strategisch beleidsplan

Bij DeBasisFluvius hebben we als doel om met elkaar het beste onderwijs te realiseren voor ieder 
kind in Arnhem en Renkum. Als we rondkijken in de scholen willen we zien dat alle scholen een 
eigen visie op onderwijskwaliteit hebben en die laten weerspiegelen bij alles wat ze doen. 

Het is vanzelfsprekend dat we van onze scholen vragen om op hun school Passend Onderwijs 
voor ieder kind te bieden. Door de inrichting van het Shared Service Centre en de Directeuren 
Leerkringen kunnen we beschikken over goede managementinformatie en kunnen we proactief 
sturen. Daardoor kunnen alle scholen zelf verantwoordelijk blijven voor de besteding van hun 
financiële middelen en kunnen we de beschikbare middelen efficiënt inzetten voor opleiding van 
onze leerkrachten en het begeleiden van startende leerkrachten. Dat alles met als doel de onder-
wijskwaliteit te optimaliseren voor ieder kind in Arnhem en Renkum.  

In haar nieuwe strategisch beleid krijgt de maatschappelijke omgeving (zie overzicht onder het 
kopje belanghebbenden en samenwerkingsverbanden) van het onderwijs van DeBasisFluvius een 
prominentere plek. Die maatschappelijke omgeving zijn we ‘de community’ gaan noemen. We 
willen de maatschappelijke omgeving meer en kwalitatief beter gaan betrekken bij ons onderwijs. 

Bijlage 3: strategisch beleidsplan 2015- 2020

1.9

Toegankelijkheid en toelating
Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om  
en er is ruimte voor een eigen identiteit. Dat geldt voor onze kinderen, hun ouders en voor onze 
medewerkers. Maar net zoals ieder mens anders is, zijn onze scholen en het onderwijs dat ze  
bieden dat ook. Wij vinden het belangrijk en niet meer dan vanzelfsprekend dat onze scholen  
aansluiten bij wat de omgeving van hen vraagt en elke school heeft een eigen visie op onderwijs.

1.10

Belanghebbenden en  
samenwerkingsverbanden
Bij DeBasisFluvius wordt met diverse partijen samengewerkt. Onderstaand overzicht bestaat uit  
de diverse partners waarmee wordt samengewerkt en een korte beschrijving van het onderwerp  
of gebied waarop wordt samengewerkt. 
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Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
(OCW)

• Toezichthouder;
•  OCW omvat verschillende diensten en instellingen, vanwaar voor het  

basisonderwijs de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van  
het Onderwijs het meest relevant zijn. 

PO Raad • Gezaghebbende belangenbehartiger;
•  Sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de 

gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad  
richt zich op de drie grote domeinen: · bekostiging · werkgeverschap ·  
de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid;

•  Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn 
leden betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad;

• Aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling;
•  Organisator Kennisgroepen voor schoolbestuurders en medewerkers om 

up-to-date te blijven, anderzijds om te delen en een bijdrage te leveren aan 
landelijk beleid.

Onderwijsveld Arnhem •  Gezamenlijke agenda voor de toekomst van het onderwijs in Arnhem; de 
Maatschappelijke Educatieve Agenda Arnhem (MEAA)

•  In de MEAA zijn vijf thema’s benoemd waaraan invulling gegeven moet  
worden in de maatschappelijke educatieve agenda: 

 •  een leven lang leren: participatie op de arbeidsmarkt/dagbesteding;
 • eigentijds en betekenisvol leren;
 • kansengelijkheid;
 • sociale en maatschappelijke vorming;
 • dekkend onderwijsaanbod in de regio.
•  Samenwerking met Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO),  

Speciaal Onderwijs (SO), voorschools-/naschoolse opvang, kinderopvang

HAN (Pabo) Omdat de kwaliteit van de leraar van grote invloed is op het leerproces van 
kinderen, ziet DeBasisFluvius het als een belangrijke verantwoordelijkheid om 
kwalitatief goede leraren op te leiden. Dat doen we in samenwerking met de 
HAN Pabo. Studenten van deze Pabo bieden we stageplaatsen op onze scholen. 
Samen opleiden omhelst meer dan het bieden van stageplaatsen. We zien de 
HAN Pabo als een partner in leren en opleiden. Samen met lerarenopleiders 
worden bijvoorbeeld masterclasses ontworpen en uitgevoerd door  
DeBasisFluviusAcademie. Lerarenopleiders van de HAN Pabo nemen deel en 
begeleiden verschillende kenniskringen, waar leraren samen met studenten  
leren en onderzoeken. De kwaliteit van onze opleidingsscholen wordt onder 
meer bewaakt door het inzetten van een scan Opleiden in de school. De scan  
Opleiden in de school is bedoeld voor opleidingsscholen die het opleiden in  
de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele  
leergemeenschap, waarin het leren van elkaar gericht op onderwijsverbetering 
centraal staat.

Radboud Universiteit Naast stageplaatsen voor Pabostudenten bieden enkele scholen van  
DeBasisFluvius stageplaatsen aan studenten van de Radboud Universiteit (RU) 
die de studie Pedagogische Wetenschap Primair Onderwijs (PWPO) volgen.  
De RU is een van de partners met wie we een gezamenlijke subsidieaanvraag 
hebben gedaan bij het NRO voor een onderzoek naar kansengelijkheid in het 
onderwijs. Tenslotte zijn we aan het verkennen welke rol de RU kan spelen in 
het monitoren van een belangrijke onderwijskundige interventie die we  
stichtingsbreed hebben uitgezet: de ontwikkeling van alle scholen tot  
Professionele Leergemeenschap (PLG).
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Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

Gemeente Arnhem • Van Wijken weten: www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Wijken
•  Leerplicht: www.arnhem.nl/stad_en_wijken/onderwijs/Leerplicht_en_verzuim 

In de regio Arnhem werken de leerplichtconsulenten van acht gemeenten 
samen in één regionaal bureau leerlingzaken: het Regionaal Bureau  
Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre. De gemeenten die deelnemen zijn  
Zevenaar, Westervoort, Rozendaal, Rijnwaarden, Rheden, Overbetuwe,  
Duiven en Arnhem. Meer info: www.rblmidden-gelre.nl/

•  Veiligheid en Gezondheidsregio (VGGM) Gelderland Midden - GGD  
(Gemeentelijke gezondheidsdienst)- CJG (Centrum Jeugd en Gezin)

Stichting PAS •  Een tweedelijns organisatie voor Arnhem ter ondersteuning van scholen en 
voorschoolse instellingen om zich kwalitatief te verbeteren en om zich te 
verbinden met de ontwikkelingen in de wijk. 

•  St. PAS valt onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen DeBasisFluvius 
en Delta en wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door de gemeente 
Arnhem. Gezamenlijk doel is: een optimale, ononderbroken ontwikkeling 
voor alle kinderen in Arnhem van 0 tot 13 jaar. Stichting PAS heeft 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 
onderwijs carrière (doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid, OAB).

•  De schoolbesturen PO en PAS hebben vier keer per jaar een bestuurlijk overleg 
met de wethouder onderwijs over gemeenschappelijke onderwerpen. Voor het 
VVE- beleid (Voor- en vroegschools educatie) organiseert de gemeente Arnhem 
vier keer per jaar een beleidsoverleg met betrokken bestuurder/ directies, 
inhoudelijk en ambtelijk ondersteunt door PAS. Voor de ontwikkeling van 
(integrale) Kind Centra en brede scholen in Arnhem is een stuurgroep actief, 
bestaande uit de wethouder onderwijs, de schoolbesturen (DeBasisFluvius en 
Delta), de kinderopvang (SPA, Skar-Korein en Partou) en van het welzijnswerk 
(Rijnstad). Stichting PAS verzorgt het ambtelijk secretariaat, is beleidsadviseur 
en heeft de projectleiding over de IKC- ontwikkeling. Voor de overgang van PO 
naar VO is een stuurgroep in het leven geroepen, bestaande uit de bestuurders 
van het PO en VO. Deze stuurgroep wordt ambtelijk en inhoudelijk  
ondersteund door stichting PAS en het samenwerkingsverband V(S)O 26.06 
samen. Zij verzorgen ook de uitvoering van het afgesproken beleid. Zie voor 
meer informatie: www.stichtingpas.nl

PassendWijs Samenwerkingsverband PassendWijs werkt met alle aangesloten besturen en 
scholen uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en  
Rozendaal samen om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden. Daar 
zijn afspraken over gemaakt die staan beschreven in het OndersteuningsPlan 
van het Samenwerkingsverband. Elke aangesloten school biedt minimaal de  
Basisondersteuning. De Basisondersteuning is dat wat iedere school in  
Samenwerkingsverband PassendWijs biedt op het gebied van onderwijs en 
onderwijsondersteuning. Deze staan beschreven in de Indicatoren  
Basisondersteuning, zie www.swv-passendwijs.nl. Wat iedere school aan (extra) 
ondersteuning kan bieden en hoe zij dat organiseren, beschrijft de school in 
het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Dat SOP is te vinden op de website 
van de school. Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de 
gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. 
Ook stemt het samenwerkingsverband af met voorschoolse voorzieningen en de 
samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs om te zorgen voor een goede 
doorgaande lijn. Scholen zijn verplicht om elk kind een passende onderwijsplek 
te bieden. Maar sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Als de 
school dat zelf niet kan bieden, zoekt de school van aanmelding, in overleg met 
de ouders, naar een andere reguliere school of een school voor speciaal (basis)
onderwijs. Dat heet zorgplicht. Zorgplicht is van toepassing op leerlingen die 
voor het eerst naar school gaan, maar ook op leerlingen die al op een school 
zitten. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur, 
minimaal 10 weken voor het kind zou moeten starten.  
Het aanmeldingsformulier staat op de website van de school. Na aanmelding 
heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. 
Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.  
Zie voor meer informatie: www.swv-passendwijs.nl.

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Wijken
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/onderwijs/Leerplicht_en_verzuim
https://www.rblmidden-gelre.nl/
https://www.swv-passendwijs.nl/
https://www.swv-passendwijs.nl/
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Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

Community Learning  
Center (CLC)

De PO besturen in Arnhem en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 
zijn van mening dat zij gezamenlijk het onderwijs in de regio kunnen versterken 
vanuit een Community Learning Center (CLC). Het CLC richt zich op versterking 
en innovatie van het onderwijs in de regio. In haar aanpak staat de verbinding 
tussen “leren, innoveren, onderzoeken en technologie” centraal.  
Het Community Learning Centre levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en 
schoolontwikkeling door het verkennen, onderzoeken en implementeren van 
vernieuwende toepassingen van technologie bij leren en onderwijzen.  
De samenwerking in het CLC is een logische vervolgstap na de reeds in gang 
gezette samenwerking tussen PO besturen op het vlak van ICT beheer en 
basisdiensten (de CBG (Centrale BeheerGroep ICT). Met de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen wordt het samenwerkingsverband verbreed en ontstaan via het CLC 
nieuwe perspectieven en doelstellingen m.n. op het vlak onderwijsinnovatie, 
kwaliteitsborging en onderzoek. Het centrum is gericht op de “community” zowel 
in fysieke zin (de stad en haar omgeving) als meer conceptueel op:
•  Verbinding maken tussen deelnemers uit scholen onderling  

(vanuit verschillende rollen: leerlingen, docenten, management, ouders) en 
deskundigen/opleiders.

•  Verbinding maken tussen scholen en “de brede community”.
•  De community aanpak: samen werken, samen ervaren, samen verzinnen, 

samen ontdekken, samen onderzoeken.
•  De “education community” aan het roer laten staan.
Zie voor meer informatie www.deltascholengroep.nl/samenwerken/clc-arnhem.

Gemeente Renkum DeBasisFluvius heeft drie scholen in de gemeente Renkum. De gemeente  
Renkum valt onder hetzelfde samenwerkingsverband (PassendWijs) als Arnhem 
en heeft de ondersteuningsstructuur op vergelijkbare wijze georganiseerd, zie 
PassendWijs. De gemeente Renkum kent geen indeling in wijkteams en heeft 
voor haar hulp aan kind en jeugd het Zorgnetwerk ingericht. Gemeente Renkum 
kent net als Arnhem het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zie voor meer  
informatie: www.renkum.nl/Inwoners/Scholen_en_kinderopvang/scholen. 

iXperium Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een samenwerkingsverband  
van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN 
met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in 
de regio rond Arnhem en Nijmegen. De samenwerking richt zich op onderwijs dat 
beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en op  
het opleiden van ict-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, 
professionaliseren en faciliteren van leraren in een duurzame verbinding tussen 
werkveld, opleiding en onderzoek. Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel 
binnen de werkzaamheden van IXperium/Centre of Expertise leren met ict.  
De belangrijkste, overkoepelende onderzoeksvraag die het iXperium/CoE zich  
stelt is: Hoe kunnen we onderwijs op micro- en mesoniveau zodanig vormgeven 
dat leraren(teams) duurzaam recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen 
met behulp van ict en ict-geletterde jongeren opleiden? En wat is daarvoor  
nodig in termen van opleiding, professionalisering, (leer)middelen en  
organisatieontwikkeling?’ iXperium/CoE gebruikt onderzoeksactiviteiten als  
monitoring, evaluatieonderzoek, meta-analyses en opdrachtonderzoek om  
antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvragen.
Lopende onderzoeken:
•  Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding
•  Evaluatie iXperium ontwikkelkring
•  Gebruikersonderzoek

Kennisnet Kennisnet ondersteunt scholen met ict, want elke leerling verdient eigentijds, 
veilig en persoonlijk onderwijs. Ze zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, 
adviseren de sectorraden en delen hun kennis met het primair onderwijs (po), 
het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).  
Zo willen ze ict laten werken voor het onderwijs. Kennisnet wordt gefinancierd 
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Kennisnet 
zet zich in om uitwisseling tussen digitale onderwijsvoorzieningen mogelijk te 
maken, zoals Vensters PO/ scholen op de kaart en OSO. Daarnaast zorgen ze  
er onder andere voor dat digitaal leermateriaal goed vindbaar is en dat  
informatiestromen zo efficiënt mogelijk ingericht zijn. 

https://www.deltascholengroep.nl/samenwerken/clc-arnhem
https://www.renkum.nl/Inwoners/Scholen_en_kinderopvang/scholen
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Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

Nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling- SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Nergens in  
Nederland is zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling  
beschikbaar. Ze ontwikkelen kennis en brengen praktijk, beleid,  
maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. SLO richt zich op het 
primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houden ze zich met alle 
vakgebieden bezig. Als onafhankelijke kennisinstelling verlenen zij diensten  
aan tal van partijen in praktijk en beleid. Ook adviseren en ondersteunen zij de 
overheid. Het SLO heeft de kerndoelen concreet uitgewerkt in leerlijnen met 
tussendoelen, waarbij voor taal en rekenen de referentieniveaus van kracht zijn. 

Raad van Kinderen DeBasisFluvius en De Onderwijsspecialisten zijn een samenwerkings- 
overeenkomst aangegaan met Missing Chapter. Samen richtten zij in voorjaar 
2019 de Raad van Kinderen Arnhem in. Twintig kinderen van scholen van  
DeBasisFluvius en De Onderwijsspecialisten vormen samen deze Raad. Specifiek 
van de DeBasisFluvius betreft het de scholen De Witte Vlinder en de Julianaschool. 
De Raad van Kinderen is een initiatief waarbij kinderen onderzoek doen en advies 
geven aan besluitvormers en directeuren over een dilemma dat speelt binnen 
DeBasisFluvius en De Onderwijsspecialisten. De leerlingen ontwikkelen tijdens het 
programma vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, creatief denken 
en werken aan een probleemoplossend vermogen. Vaardigheden die ze nodig 
hebben in de sterk veranderende wereld waarin ze opgroeien.  
De Missing Chapter Foundation koppelt de creatieve denkkracht van kinderen  
aan complexe vraagstukken waar volwassenen dagelijks mee worstelen.  
De hulpvraag die de Raad van Kinderen Arnhem onderzoekt is: “Hoe kan iedereen 
binnen DeBasisFluvius en De Onderwijsspecialisten er op school voor zorgen dat 
iedere leerling gezien wordt?”
Links naar De Onderwijsspecialisten: www.deonderwijsspecialisten.nl/  
en Missing Chapter: www.missingchapter.org/

SIVON SIVON zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en overig onderwijspersoneel onder 
gunstige voorwaarden kunnen beschikken over adequate (ict-)voorzieningen voor 
onderwijs en talentontwikkeling, in nationale en internationale samenwerking.

SIVON ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met schoolbesturen een  
stabiele ict-infrastructuur en organiseert vraagbundeling, samenwerking en  
kennisuitwisseling voor de aangesloten schoolbesturen.

Doordat kennis en expertise beter worden georganiseerd, tijd en geld beschikbaar 
komt bij scholen en de markt beter wordt bevraagd, ontstaat er ruimte voor  
innovatie. De toegevoegde waarde voor leden staat daarbij centraal.

SWSOH SWSOH, is de afkorting voor de Stichting Samenwonen Scholen en Onderwijshuis. 
In deze stichting is het financiele beheer van de samenwoonscholen  
ondergebracht. In deze stichting nemen de besturen deel die in een  
samenwoonschool gehuisvest zijn, dit betreft Delta en DeBasisFluvius.

https://www.deonderwijsspecialisten.nl/
https://www.missingchapter.org/
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DeBasisFluvius werkt met twee externe vertrouwenspersonen en twee klachtenfunctionarissen.  
We zien een sterke afname van het aantal meldingen, vooral bij de klachtenfunctionarissen.  
In de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 hadden we binnen de samenwerking tussen De Basis en 
Fluvius een aantal bijzondere situaties, waaronder fusies tussen openbare en christelijke scholen 
en een aantal scholen die onder toezicht stonden. Daarnaast was er op een aantal scholen  
discontinuïteit bij de schoolleiding. Het aantal bijzondere situaties is sterk afgenomen doordat  
bijvoorbeeld de fusies tussen de scholen zijn afgerond en de continuïteit en de kwaliteit van leiding- 
geven is toegenomen. We kunnen concluderen dat met name de verandering in leiderschap een 
positieve invloed heeft gehad op het afnemen van het aantal zorgen en de ontevredenheid. 
De klachten worden zoveel mogelijk op schoolniveau opgepakt. Indien de gesprekken op school 
niet tot het gewenste resultaat leiden wordt er gebruik gemaakt van de externe vertrouwens- 
persoon, vervolgens kan het college van bestuur nog worden verzocht om te bemiddelen.  
Doordat er wordt gestuurd op de-escalatie en bemiddeling, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat 
klachten uitmonden in een officiële klacht bij de landelijke klachtencommissie. In het schooljaar 
2018-2019 is er uiteindelijk één klacht voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie. 

aantal meldingen bij 2016-2017 2017-2018 2018-2019

externe vertrouwenspersoon 16 17 16

klachtenfunctionaris 28 23 8

Landelijke Klachtencommissie 2 1 1

Bijlage 4: Klachtenregeling

1.11

Klachtenbehandeling
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2.1

Visie op onderwijskwaliteit

Volgens DeBasisFluvius mag goed onderwijs geen toeval zijn, we willen geen enkel kind tekort 
doen. Daarom is systematisch werken aan kwaliteit van het onderwijs noodzakelijk.  
Dat betekent het juiste beleid formuleren, doelen stellen, het juiste doen en op de juiste manier 
evalueren of doelen bereikt zijn. Kwaliteitszorg is de continue, systematische en cyclische  
aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit. 

Scholen zijn verplicht om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het onderwijs  
(Kwaliteitswet, 1998), Wet op het onderwijstoezicht (2002). Op grond van de wet leggen scholen 
verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs en aan hun eigen omgeving. Scholen  
hebben de plicht om inzichtelijk te maken wat ze doen, hoe het onderwijs er uit ziet, wat de  
resultaten zijn en wat de school doet om de kwaliteit verder te verbeteren. 
Scholen van DeBasisFluvius zijn daarover zo transparant mogelijk. Alle informatie over scholen 
wordt zo veel mogelijk beschikbaar gesteld op www.scholenopdekaart.nl en mijn.vensters.nl.

Kwaliteitszorg houdt in dat scholen systematisch hun onderwijs verbeteren. Scholen van  
DeBasisFluvius onderzoeken met regelmaat, gebruikmakend van adequate instrumenten  
zoals observaties, vragenlijsten, toetsen, of zij hun onderwijs ook daadwerkelijk verbeteren.  
Ze bevragen hierbij niet alleen zichzelf, maar ook anderen, zoals leerlingen, ouders, collega’s.  
De goede dingen blijven doen en waar nodig en mogelijk verbeteringen aanbrengen, dat is de 
kern. De visie van DeBasisFluvius is dat de verantwoordelijkheid van beslissingen, waar mogelijk, 
moet liggen bij degenen die handelen. Zij maken elke dag het verschil. Zo zorgen we samen voor 
vitale scholen en goed onderwijs.

Dit zijn onze ambities 
ten aanzien van 
kwaliteitszorg

•  Onze scholen hebben een visie op onderwijskwaliteit en  
met een bijpassend systeem van interne/externe  
kwaliteitszorg sturen onze scholen hier op.

•  We beschikken over goede managementinformatie en  
kunnen verantwoord proactief sturen

•  Informatie over onze scholen is te vinden op: 
www.scholenopdekaart.nl en mijn.vensters.nl

•  We kijken bij elkaar naar binnen, werken samen en  
toetsen blijvend de onderwijskwaliteit.

•  Iedereen in onze organisatie neemt verantwoordelijkheid 
voor het eigen handelen.

Naast de basiskwaliteit die de Inspectie voor het Onderwijs als toezichthouder van onze scholen 
verwacht, stelt DeBasisFluvius haar eigen kwaliteitseisen aan scholen. We bespreken allereerst  
de maatschappelijke opdracht die wij onszelf stellen, daarna beschrijven we met onze visie de 
wijze waarop we die opdracht op kwalitatief goede wijze willen vervullen. Tenslotte formuleren  
we onze ambities ten aanzien van opbrengsten die we willen realiseren met ons onderwijs. 

https://scholenopdekaart.nl/
https://mijn.vensters.nl/account/signin?ReturnUrl=%2F
https://scholenopdekaart.nl/
https://mijn.vensters.nl/account/signin?ReturnUrl=%2F
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2.2

Onze opdracht en ambitie

Volgens Biesta (2014) 3 oefenen onderwijsprocessen invloed uit in drie domeinen. Allereerst in 
het domein van kwalificatie: de rol die onderwijs en opvang spelen in het verwerven van kennis, 
vaardigheden en attitudes die kinderen kwalificeren om iets te doen. Daarnaast hebben  
scholen de opdracht ten aanzien van het domein van socialisatie: de wijze waarop, door het  
ontwikkelingsaanbod in het onderwijs en de opvang, kinderen deel worden van tradities en  
praktijken. Tenslotte heeft het onderwijs de opdracht om kinderen op te voeden tot waardige  
personen; het domein van personificatie. Onderwijs en opvang werken in op de persoon;  
op menselijke individualiteit en subjectiviteit: de persoonsvorming van elk kind. 

DeBasisFluvius wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij en ziet het 
als haar opdracht om kinderen op de drie door Biesta geformuleerde domeinen zo goed mogelijk 
te laten ontwikkelen. Onze huidige maatschappij verandert steeds sneller en kennis wordt steeds 
belangrijker. Leerlingen moeten daarom weet hebben van onderwerpen als gezondheid,  
burgerschap en sociale veiligheid. Dit vraagt om toekomstgericht onderwijs. Onderwijs waar het 
aanleren van de basiskennis en – vaardigheden als taal- en rekenvaardigheid essentieel blijven, 
maar ook digitale vaardigheid, maatschappelijke en sociale vaardigheid steeds belangrijker  
worden, naast kennis hebben van de wereld. Toekomstgericht onderwijs kenmerkt zich  
doordat het prikkelt en nieuwsgierig maakt, het leerlingen leert om te gaan met vrijheid én  
verantwoordelijkheid, het leerlingen leert zich blijvend te ontwikkelen en doordat het onderwijs 
relevant is en maatwerk biedt. 

DeBasisFluvius streeft ernaar om het beste uit haar leerlingen te halen. Dat betekent dat er  
ambities zijn geformuleerd ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen. DeBasisFluvius 
streeft ernaar dat alle leerlingen het fundamenteel niveau behalen, voor taal- en rekenen is dat 
het 1F niveau. Voor de meeste scholen geldt dat hun populatie veel meer dan dit aankan. 

DeBasisFluvius daagt scholen uit om de ambities voor taal en voor rekenen te formuleren 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. 

Dit zijn onze ambities 
ten aanzien van 
opbrengsten van  
ons onderwijs

Het is de ambitie van DeBasisFluvius dat minimaal 95% van alle 
kinderen de basisschool verlaat met een taal en rekenniveau van 
tenminste 1F. DeBasisFluvius daagt scholen uit om de ambities 
voor taal en voor rekenen te formuleren die passen bij de  
kenmerken van de schoolpopulatie, waarbij een bepaald  
percentage leerlingen het 2F voor taal en het 1S voor rekeken 
moet kunnen behalen, gebaseerd op de percentages van havo en 
vwo uitstroom (advies) van ten minste de laatste drie jaar.
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Vanuit de visie en onze ambities beschrijven we hoe wij bij DeBasisFluvius omgaan met onze 
opdracht kinderen goed onderwijs te bieden. Met goed onderwijs bedoelen we de brede, totale 
ontwikkeling waar kinderen recht op hebben om gelukkige wereldburgers te kunnen worden. 
Elk kind gelukkig, dat doen we samen. Om gelukkig te zijn en tot leren te komen is sociale  
veiligheid nodig en acceptatie van onze diversiteit. Onze scholen besteden aandacht aan  
actief burgerschap, waar het sociale- en veiligheidsaspect én welbevinden van ieder kind een  
essentieel onderdeel is. Zij doen dit ieder op een eigen wijze, passend bij de wijk waarin de  
school staat, passend bij de actualiteit van onze snel veranderende samenleving, maar met  
allemaal hetzelfde doel: ieder kind gelukkig. Op onze scholen is burgerschap daarom een vast  
onderdeel van het aanbod in de vorm van een doorlopende leerlijn. De sociaal emotionele  
ontwikkeling is en de sociale veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot burgerschap. 

De sociale veiligheid en de sociaal emotionele ontwikkeling worden jaarlijks gemonitord en  
geëvalueerd, om tijdig te signaleren en te interveniëren daar waar nodig.

Dit zijn onze ambities 
ten aanzien van 
sociale veiligheid 
en welbevinden

Alle kinderen hebben recht op een veilige leeromgeving.  
Alle scholen van DeBasisFluvius monitoren daarom jaarlijks de  
sociale veiligheid en de sociaal emotionele ontwikkeling.  
Alle scholen werken preventief aan een veilige omgeving waarin 
kinderen tot leren kunnen komen en interveniëren indien nodig.

2.3

Zicht op onderwijskwaliteit
DeBasisFluvius stelt hoge eisen aan de onderwijskwaliteit en verwacht van al haar scholen dat  
zij ten minste jaarlijks integraal evalueren. Daarvoor zijn er verantwoordingscyclus ingericht.  
Elke directeur heeft per kwartaal een gesprek met het management (Q-gesprekken) en twee keer 
per jaar met het college van bestuur (Marap-gesprek). In die gesprekken staat de integrale  
evaluatie op het gebied van financiën, onderwijskwaliteit, huisvesting centraal.  
Daarnaast vinden er ook interne audits plaats van de scholen door directeuren van andere  
scholen. De Marap-gesprekken en de interne audits worden hierna nog nader toegelicht. 

Passend bij een systematische en cyclische manier van werken is de PDCA-cirkel (Deming, 1993): 
Plan, Do, Check, Act. Bij elke evaluatie, op ieder niveau geeft deze kwaliteitscirkel richting en  
inhoud aan ontwikkeling. De PDCA cyclus is terug te vinden in het meerjarenplan, jaarplan,  
jaarverslag, maar ook in bijvoorbeeld de diepteanalyse of centrale eindtoets analyse die een  
school opstelt t.a.v. de leeropbrengsten. Een continu verbeterproces zoals dat gerealiseerd kan 
worden met een dergelijke kwaliteitscirkel staat of valt met een goede evaluatie. 
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Kwaliteitseisen die DeBasisFluvius stelt aan evaluaties zijn: 
• volledigheid; de evaluatie heeft betrekking op alle aspecten van kwaliteitszorg, 
•  betrouwbaarheid; het oordeel van belanghebbenden - ouders, leerlingen, medewerkers -  

is in de evaluatie verwerkt en zo nodig het oordeel van deskundigen, 
•  ambitieniveau; uit de evaluatie blijkt dat de school ambitieus genoeg is en dus duidelijke  

doelen heeft gesteld en gerealiseerd én dat de school zich in voldoende mate ontwikkelt. 

Aan het eind van het 
schooljaar bestaat de 
schoolzelfevaluatie  
tenminste uit:

•  het jaarverslag. Dit is de evaluatie van het jaarplan aangevuld 
met aanvullende informatie betreft: 
°  Sociale veiligheid en welbevinden 
°  Tevredenheidspeilingen 
°  Personeelsbeleid 
°  Lesuren verantwoording

•  Diepte-analyse van de tussenopbrengsten. Scholen maken 
voor het analyseren van de tussenopbrengsten van toetsen  
gebruik van of het leerlingvolgsysteem van Cito, Esis of Focus 
PO. Scholen noteren max 3 zorgsignalen. Ze geven een  
beschrijving van de data en proberen deze te duiden  
(verklaren), waarna eventuele acties verwoord kunnen worden.

•  Analyse Eindtoets

De kwaliteitseisen  
die DeBasisFluvius  
stelt aan de  
schoolzelfevaluatie zijn:

•  De evaluatie is gebaseerd op voldoende informatie.  
Deze informatie zal deels bestaan uit allerlei meetbare  
resultaten en uit waarnemingen van schoolleiding en  
medewerkers. Daarnaast verzamelt de school informatie  
over de opvattingen van leerlingen, ouders en eventuele  
andere betrokkenen. De informatie moet gericht zijn op de 
doelen die de school zichzelf heeft gesteld.

•  De evaluatie vindt plaats op basis van doelen die de school 
zichzelf heeft gesteld. Het is daarbij zaak dat de doelen  
specifiek en resultaatgericht zijn gesteld (SMART), anders is 
evaluatie niet goed mogelijk.

•  De evaluatie heeft betrekking op het totale functioneren van 
de school. Er zijn geen richtlijnen over hoe dit aan te pakken, 
maar er zijn wel instrumenten die behulpzaam kunnen zijn.  
De school kan de evaluatie opbouwen aan de hand van de 
domeinen en kwaliteitsaspecten uit dit waarderingskader  
en/of het INK managementmodel.

•  De evaluatie leidt tot vervolgacties voor kwaliteitsverbetering. 
De school stelt zichzelf dus nieuwe doelen. De doelen hoeven 
niet per se in het kwaliteitsverslag te worden opgenomen, 
maar het is dan wel belangrijk dat ze worden opgenomen in 
het jaarplan. In dat geval zijn verleden - wat hebben we gedaan 
en bereikt - en toekomst - wat willen we doen en bereiken - in 
verschillende documenten weergegeven. Vanzelfsprekend 
dient de onderlinge relatie duidelijk te zijn.
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Het primaire doel van de MARAP is het afleggen van verantwoording aan het college van bestuur. 
Het college van bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs,  
personeel en bedrijfsvoering  en mandateert directeuren om die kwaliteit te realiseren.  
Het MARAP gesprek is een moment om te reflecteren op de behaalde resultaten, gestelde doelen 
en de doorgemaakt ontwikkelingen. Tevens is het een moment om gezamenlijk vooruit te kijken, 
ambities op school en stichtingsniveau uit te spreken en te toetsen aan De Expeditie.  
Om zo integer en transparant mogelijk te zijn, hebben we de MARAP procedure, inhoud en  
verslaglegging in 2019 verbeterd. In 2020 zullen de MARAP gesprekken volgens deze nieuwe  
werkwijze gaan plaatsvinden en worden geëvalueerd. 

2.5

Interne audits
Het ultieme gezamenlijke doel van het strategisch beleid van DeBasisFluvius is ‘met elkaar het  
beste onderwijs realiseren voor ieder kind in Arnhem en Renkum’. Hierbij willen we focussen op  
inhoud en onszelf steeds weer de vraag stellen ‘wat levert dit de kinderen op?’  
Ook als dit vervelende maatregelen tot gevolg heeft. Natuurlijk houden we hierbij vinger aan  
de pols. Collega’s in verschillende rollen buigen zich over resultaten, verbeter- of actieplannen  
en werken samen met de staf aan de beleidsvoorbereiding.
De interne audits dienen naast ‘leren van elkaar’ nog een belangrijk doel, namelijk als bruikbaar 
instrument in de kwaliteitszorgcyclus en meer specifiek om voortgang van verbeterprocessen  
te meten. De doelen die beoogd worden met het houden van interne audits binnen ons  
kwaliteitssysteem zijn:
 •  Het schoolteam kan zich een beeld vormen van de ontwikkelingsfase waarin het  

zich bevindt.
 •  De schoolleider kan zijn/ haar eigen bevindingen over de voortgang van de  

kwaliteitsontwikkeling en ook de effecten van interventies toetsen.
 •  Op basis van de bovengenoemde punten kan een ‘maatje’ gevormd worden met een  

andere school om te komen tot leren van elkaar.
 •  De schoolleider en het bestuur kunnen gezamenlijk het kwaliteitsbeleid evalueren  

en zo nodig doelstellingen wijzigen en verantwoording afleggen.
 •  Scholen kunnen op onderwerp geclusterd worden om gezamenlijk te professionaliseren  

op dat onderwerp, waarbij de nadruk ligt op leren van elkaar tussen de leerkrachten.
 •  Het management, en in afgeleide zin het bestuur, kunnen verantwoording afleggen over  

het gevoerde kwaliteitsbeleid.

Hiermee krijgt de audit een belangrijke rol in de cyclus van kwaliteitszorg en verantwoording en  
zal worden opgenomen in het ‘Handboek onderwijs en kwaliteit DeBasisFluvius’ dat door de 
beleidsgroep Onderwijs & Kwaliteit ontwikkeld wordt in de lopende beleidsperiode.  
Verdere verbetering op dit punt, is dat de bezochte scholen voor zij een auditbezoek krijgen,  
een zelfevaluatie uitvoeren op basis van hetzelfde referentiekader dat gebruikt wordt voor de  
audit. Daartoe zal ook het referentiekader regelmatig geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. 
Dit zal in schooljaar 2020-2021 uitgevoerd worden, omdat dan alle scholen een tweede  
auditbezoek hebben gehad en zij als Professionele LeerGemeenschap gaan werken.

2.4

Management Rapportage (MARAP)
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Onze scholen zijn verplicht om Vensters PO te vullen, zodat we zo transparant mogelijk ons  
verantwoorden over ons onderwijskwaliteit, dus niet alleen de informatie die ‘automatisch’  
terecht komt, maar de aanvullende informatie vanuit schoolplan/ schoolgids staat op Vensters PO. 

2.7

Inspectie / Visitatie
In 2019 is er geen inspectiebezoek geweest en heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. 
De bestuurlijke visitatie staat gepland voor september 2020.

2.8

Professionalisering
Bij DeBasisFluvius willen we iedere dag onderzoeken of we het goede doen voor de kinderen.  
Bij DeBasisFluvius leren we van en met elkaar. Deze kernwaarde streven we na. We toetsen elkaars 
werkwijzen, geven feedback, kijken bij elkaar in de klas, analyseren gezamenlijk de leerresultaten 
en proberen het iedere dag een beetje beter te doen. Kwalitatief goed onderwijs valt of staat met 
de kwaliteit van de leraar. Daarom streven we naar hoge kwaliteit maar definiëren dit niet als  
eindpunt. Een vakbekwame of excellente leerkracht zijn is een continue proces van leren.  
Excellente leraren verdiepen steeds hun kennis, scherpen telkens hun vaardigheden aan en passen 
hun werkwijze voortdurend aan, passend bij een veranderende omgeving. Dat gaat niet vanzelf. 
Een lerende organisatie kenmerkt zich door een lerende cultuur waarin leraren willen leren van en 
met elkaar en samen gaan voor beter onderwijs. Leraren reflecteren op hun eigen werk en dat van 
collega’s. We staan gesteld voor belangrijke uitdagingen: 
 •  De complexiteit van het vak neemt alsmaar toe door steeds snellere ontwikkelingen.
 •  De verwachtingen van ouders en overheid rondom onderwijs stijgen. 
 •  De arbeidsmarkt voor leerkrachten is zeer krap en wordt nog krapper. 

Om deze uitdaging aan te gaan richten alle scholen van DeBasisFluvius zich op: 
 •  actief aandacht besteden aan professionalisering. Er is een professionaliseringsplan  

dat afgestemd is op het schoolplan en de directeur en leerkrachten zijn continue in  
gesprek over dit onderwerp via de R&O-cyclus. 

 •  het ondernemen van initiatieven om te werken aan een lerende cultuur binnen de school, 
bijvoorbeeld via LeerKRACHT en PLG methodiek. 

Vanuit het bestuur wordt er daarbij ingezet op: 
 •  de professionalisering van de schoolleider op het gebied van onderwijskundig,  

veranderkundig en persoonlijk leiderschap. 
 •  het begeleiden van startende leerkrachten richting vakbekwaam. 
 •  de DeBasisFluvius Academie. Deze Academie organiseert het professionaliseringsaanbod  

en faciliteert daarmee de scholen. Bovendien biedt de academie een platform waarbinnen 
de kennis binnen de organisatie breder gedeeld kan worden. 

Voor verder informatie wordt verwezen naar Professionalisering plan van aanpak 2018-2020.

2.6

Vensters PO / scholen op de kaart
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DeBasisFluvius 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. Om deze ambitie  
te laten slagen, wil DeBasisFluvius dat haar scholen adequaat worden geadviseerd en indien nodig 
sterk worden ondersteund: ‘high performance, high support’; hoge kwaliteit van onderwijs vraagt 
om sterke en passende ondersteuning. Om dit te realiseren heeft DeBasisFluvius het Adviesteam  
in het leven geroepen. Het Adviesteam bestaat uit adviseurs op het gebied van Human Resource  
en Onderwijs & Kwaliteit. Zij vormen drie tandems (HR en O&K) en bedienen per tweetal een  
cluster scholen, ongeveer 12 scholen per koppel. De tandems werken integraal samen.  
Dit betekent dat hun advies en ondersteuning altijd getoetst is aan goed onderwijs: draagt het  
advies en de ondersteuning bij aan de kwaliteit van het onderwijs? Toetsteen onderwijs noemen 
we dit, waarin zowel het HR en O&K perspectief is onderzocht en afgestemd.

Dit doen we niet alleen om te voorkomen dat scholen mogelijk tegengestelde adviezen krijgen, 
maar vooral ook omdat we ons realiseren dat verbeteren van onderwijs alleen maar kan door de 
juiste inzet van kwalitatief sterk personeel. Onderwijskwaliteit is onlosmakelijk verbonden aan  
goed personeelsbeleid. 

Om deze integrale reden draagt het Adviesteam tevens bij aan beleidsontwikkeling voor de  
scholen en de stichting DebasisFluvius. Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt het Adviesteam het  
cursusaanbod in DeBasisFluvius Academie. Wij proberen zoveel mogelijk de leerkrachten, maar 
ook de directeuren of de staf, intern op te leiden. DeBasisFluvius Academie vormt dan ook een  
belangrijk onderdeel van het professionaliseringsplan van DeBasisFluvius, het leren van en met 
elkaar en helpt in het focus aanbrengen. De vragen die we ons daarbij altijd stellen zijn: past de 
professionalisering bij onze visie op leren, op leren organiseren, op professionaliteit en op  
veranderen? De Professionele LeerGang ontwikkeling van onze scholen is één van de speerpunten 
in het professionaliseringsplan en het Adviesteam levert een belangrijke bijdrage in de ‘support’ 
aan onze scholen. Naast de adviseurs bestaat het Adviesteam uit twee Professionele  
LeerGemeenschap coaches en een interim intern begeleider. Het Adviesteam wordt geleid door  
de Manager Onderwijsontwikkeling. 

2.10

DirecteurenLeerKring
In een DirecteurenLeerKring (DLK) is een groep directeuren verantwoordelijk voor het onderwijs 
van hun scholengroep in een bepaalde wijk. 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, vergelijkbaar met de doelstelling van een  
Professionele LeerGemeenschap in een school. We gaan ervan uit dat samenwerkende  
directeuren, vergelijkbaar met samenwerkende leerkrachten, een positieve invloed hebben op  
de kwaliteit en effectiviteit van de leerkrachten en dus ook de kinderen, voor wie ze gezamenlijk 
de verantwoording nemen. We streven ernaar dat DLK’s de komende jaren steeds meer integraal 
verantwoordelijk worden voor een excellent onderwijsaanbod in de Arnhemse wijken. 

2.9

Adviesteam
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Leraren die onderzoek doen kunnen hun eigen praktijk bevragen en kritisch beschouwen.  
Zij zijn in staat om praktijkproblemen analytisch te benaderen. DeBasisFluvius zet in op het  
versterken van onderzoeksvaardigheden en het vergroten van de onderzoekende houding.  
Dit doen we omdat we geloven dat een onderzoekende attitude leidt tot duurzame  
kwaliteitsverbeteringen. 
Zowel in de Professionele LeerGemeenschappen binnen scholen als in de Directeuren LeerKringen 
op wijkniveau wordt een sterk beroep gedaan op de onderzoekende houding van leraren en  
directeuren. Het gaat daarbij om een attitude, een manier van denken.

 Leraren leren in een Professionele LeerGemeenschap om onderzoeksliteratuur te interpreteren  
en op waarde te schatten. Bovendien doen ze zelf kleinschalige onderzoeken door data te  
verzamelen en te analyseren. 

Naast het werken in Professionele LeerGemeenschappen en Directeuren LeerKringen streven  
we ernaar om de onderzoeksvaardigheden van leraren te vergroten door het organiseren van 
stichtingsbrede onderzoeksgroepen. 

In schooljaar 2019-2020 start een eerste onderzoeksgroep van 15 leerkrachten die zich richten  
op de vraag: hoe kunnen we kinderen effectief begeleiden bij het ontwikkelen van tekstbegrip? 
Voor het uitvoeren van dit onderzoek werkt DeBasisFluvius samen met het Expertisecentrum  
Nederlands. 

Een andere partner waarmee onderzoek wordt uitgevoerd is de Hogeschool van Arnhem en  
Nijmegen. DeBasisFluvius neemt deel aan een ontwerponderzoek naar gepersonaliseerd leren. 
Onder leiding van onderzoekers van de hogeschool nemen leerkrachten van basisschool  
De Marienborn deel en stellen zij een eigen onderzoeksvraag op. 

Opleidingsscholen werken samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in kenniskringen. 
In een kenniskring wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar vraagstukken die van betekenis 
zijn voor de school. Een kenniskring wordt begeleid door een opleider van de hogeschool die  
bekwaam is in het doen en begeleiden van praktijkgericht onderzoek. 

2.11

Onderzoek
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Om goed passend onderwijs te kunnen bieden op al onze scholen is samenwerken met de  
instellingen die relevant zijn voor de kwaliteitszorg van essentieel belang. Onder het kopje  
Belanghebbenden en samenwerkingspartners zijn alle partners beschreven met wie  
DeBasisFluvius samenwerkt. 

Naast dat we veelvuldig met onze belanghebbenden en partners samenwerken hebben we  
voor 2019 en 2020 ook een aantal speerpunten geformuleerd die te maken hebben met de  
stedelijke agenda waarin DeBasisFluvius een actieve rol probeert te vervullen. 
 •  DeBasisFluvius is zeer actief betrokken en neemt van de rol van kartrekker (op twee  

deelthema’s) in de Maatschappelijke Educatieve Agenda (MEAA) van de gemeente Arnhem 
met als doel de ‘Community’ beter te benutten om onze maatschappelijke opdracht goed  
uit te voeren. De vijf vastgestelde hoofdthema’s vertalen naar onze eigen organisatie  
(Kind Centrum en Voortgezet Onderwijs)

 •  (Integraal)Kind Centrum ontwikkeling past bij de stedelijke agenda. De leerlijn van voor naar 
(vroeg)school is af en er ligt een implementatieplan in samenwerking met o.a. Stichting PAS. 
De ideeën over een eigen kinderopvang (we zijn groot genoeg) willen we gaan toetsen,  
maar dat vraag veel voorbereiding, teveel voor een jaar waar we in gaan fuseren en een 
nieuwe besturingsvisie gaan implementeren. We willen dit niet vergeten en in het jaarplan 
van schooljaar 2020-2021 inplannen. 

 •  VO-scholen als partner betrekken (doorlopende leerlijnen van 0-23 jaar), zoals Presikhaaf 
University, Leerpark Presikhaaf/de Werf, Malburgen 

 •  Stichting CLC Arnhem PO is opgericht. De stichting is herkenbaar als een plek waar  
kansengelijkheid en onderwijsinnovaties in samenhang en samenwerking wordt  
vormgegeven met de relevante partners. Tezamen met de nieuwe stichting CLC PO Arnhem 
zal beleid en zullen initiatieven ontwikkeld worden om de professionalisering van leren en  
lesgeven met ICT op een hoger niveau te brengen.

 •  Samen met de Onderwijsspecialisten meedoen met de Raad voor Kinderen,  
ondersteund door Missing Chapter.

 •  Positie van ons onderwijs en community-ontwikkeling ‘wij zijn samen Arnhem’ actief vorm 
geven in de politieke omgeving middels voortrekkersrol van de raadsledenbijeenkomst.

 •  Samen met de Onderwijsspecialisten, Delta en HAN hebben we een subsidie  
(Regionale Aanpak Lerarentekort) toegekend gekregen om de tekorten op de  
arbeidsmarktbeleid op te vangen en aan te pakken. Hieruit zullen diverse (HR) projecten 
volgen, waarin we ook de gemeente Arnhem betrekken.

2.12

Passend onderwijs
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Met ingang van schooljaar 2019/2020 is het ministerie van OCW de  
onderwijsachterstandsmiddelen anders gaan verdelen. Het effect van deze herverdeling is dat  
het aantal OAB scholen (onderwijsachterstand scholen) bij DeBasisFluvius is toegenomen,  
terwijl het beschikbare geld vanuit OCW gelijk is gebleven. Door het toepassen van de nieuwe  
indicatoren bij de verdeling van onderwijsachterstandmiddelen verdubbelt het aantal OAB  
scholen in Arnhem bijna: het stijgt van 13 naar 25 scholen. Door het hanteren van de indicator  
zijn er dus scholen die als gevolg van van de nieuwe systematiek in 2020 meer of minder  
OAB-middelen vanuit het Rijk en/of gemeente ontvangen.

In Arnhem wordt met betrekking tot onderwijsachterstanden sinds 2006 met Delta Scholengroep 
samengewerkt in Stichting PAS. Inzet en uitvoering van het OAB-beleid in Arnhem is een  
gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, schoolbesturen PO en  
kinderopvanginstellingen. Besluitvorming omtrent de verdeling van middelen vindt derhalve in  
het bestuur van Stichting PAS plaats waar de besturen van zowel DeBasisFluvius als Delta  
Onderwijsgroep zitting nemen. Stichting PAS heeft als doel de ontwikkelings- en onderwijskansen 
van de Arnhemse jeugd te verbeteren, integraal beleid te bevorderen op het terrein van  
educatie & jeugd en samenhang in de uitvoering te realiseren.

De Gemeente Arnhem en PO-besturen hebben in de zomer van 2019 afgesproken dat er tot  
1-1-2020 in de OAB-bekostiging voor de scholen niets veranderd, naar aanleiding van de gewijzigde 
verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen door het ministerie van OCW. Wat betreft de  
herverdeling van het gemeentelijk budget is gekozen om aan te sluiten bij de systematiek van het 
Rijk (bekostiging van scholen op basis van een achterstandsscore, die ontstaat op grond van de  
OAB-indicator). Om de overgang naar de nieuwe situatie zorgvuldig te laten verlopen is sprake  
van een overgangsperiode van 3 jaar.

In 2019 is met de Gemeente Arnhem een nieuw stedelijk kwaliteitskader OAB overeengekomen.  
Dit kwaliteitskader moet ertoe bijdragen dat de activiteiten en interventies aansluiten op de  
landelijke criteria die verbonden zijn aan de inzet van de geoormerkte Rijksmiddelen. Daarnaast 
biedt het ook een garantie dat de opgebouwde kwaliteit en expertise in Arnhem behouden blijven. 
Het nieuwe kwaliteitskader biedt handvaten voor een expliciete OAB paragraaf in het schoolplan 
van alle 25 OAB scholen in Arnhem.

De belangrijkste maatregelen die gefinancierd zijn met de extra middelen bestaan bijvoorbeeld uit 
Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Het doel van VVE is het voorkomen, vroegtijdig opsporen  
en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen, met als resultaat een  
aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Teven wordt via Stichting 
PAS een voortdurend programma m.b.t. professionalisering aangeboden. Belangrijk is om te  
investeren in datgene waarvan het effect is aangetoond, zoals woordenschatuitbreiding, taal- en 
interactie stimulatie enzovoorts. De gemeente Arnhem heeft met de VVE-organisaties afspraken 
gemaakt om de ouderbetrokkenheid bij VVE te vergroten. Het streven is dat de VVE-organisaties 
met ouders komen tot ‘educatief partnerschap’. Verder worden de middelen besteed aan  
logopedie, onderwijs aan woonwagen-, Roma- en Sinti-kinderen (OWRS) en schoolcontactwerk.  
Het schoolcontactwerk heeft als doel de schoolloopbaan van de leerlingen uit de etnische  
doelgroep zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De verantwoording met betrekking tot de de keuze en inzet van middelen is terug te lezen in het 
jaarverslag van Stichting PAS 2018-2019.

2.13

Onderwijsachterstanden
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In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) worden de gegevens van de Centrale Eindtoets 
van de Arnhemse basisscholen weergegeven, waarbij de normering door de onderwijsinspectie als 
meetlat wordt gebruikt. Het (over langere tijd) weergeven van deze gegevens ten opzichte van een 
norm geeft op overzichtelijke en systematische wijze inzicht in de schoolontwikkelingen. In de AMPO 
geeft Figuur 3.1 een overzicht van het aantal scholen/locaties van DeBasisFluvius dat onder, conform 
of boven de inspectienorm scoort over de periode 2015-2019. Het aantal scholen/locaties dat onder 
de inspectienorm scoort is in 2019 behoorlijk afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.  
De drie Renkumse scholen zitten hier niet bij. Twee Renkumse scholen scoren conform  
inspectienorm en één boven inspectienorm. De eindopbrengsten van de SBO scholen (de Piramide 
en de Klaproos) zijn volgens verwachting, zie tabellen hieronder. De Klaproos heeft nu voor twee jaar 
op rij de ‘reguliere’ eindtoets afgenomen, waarbij ze in 2019 zijn overgestapt op de AMN toets, die 
adaptief is en daarom beter past bij de populatie. In 2020 zal ook de Piramide om dezelfde reden 
de AMN toets afnemen. We constateren dat het aantal scholen dat onder de inspectienorm soort is 
sterk afgenomen. Dit is een mooie ontwikkeling o.a. doordat we sterk extra inzetten op kwaliteit van 
onderwijs op scholen met risico (een onvoldoende score op de CET). We willen hier echter steeds 
meer gaan monitoren de streefdoelen van de scholen, dus niet alleen op de gemiddelde scores van 
de school, maar ook het percentage leerlingen dat de referentieniveaus 1F en 2F/1 S heeft behaald. 
DeBasisFluvius scholen stellen streefdoelen voor taal en rekenen. Scholen maken jaarlijks een  
analyse of de streefdoelen zijn behaald en onderzoeken de mogelijke oorzaken. Dit gaan we  
uitbouwen tot analyse op stichtingsniveau, dat we bij de eindtoets van 2020 willen gaan gebruiken. 

Figuur 3.1  Aantal scholen van schoolbestuur DeBasisFluvius met een ongecorrigeerde standaardscore onder,  
conform of boven de inspectienorm over de periode 2015-2019 (excl. ontheffingsleerlingen)

Gemiddelde vaardigheidsscore (VS) groep 8 van de Piramide in vergelijking met de grens van de 
Inspectie van Onderwijs:
Rekenen - Wiskunde

VS De Piramide VS Inspectie
schooljaar 2011-2012 70 65
schooljaar 2012-2013 69 69
schooljaar 2013-2014 64 64
schooljaar 2014-2015 72 69
schooljaar 2015-2016 71 67
schooljaar 2016-2017 76 68
schooljaar 2017-2018 80 67
schooljaar 2018-2019 86 76
schooljaar 2019-2020 78,2 64

Begrijpend lezen
VS De Piramide VS Inspectie

schooljaar 2011-2012 21 20
schooljaar 2012-2013 22 22
schooljaar 2013-2014 19 19
schooljaar 2014-2015 27,4 22
schooljaar 2015-2016 26,5 20
schooljaar 2016-2017 29 22
schooljaar 2017-2018 26 20
schooljaar 2018-2019 31 27
schooljaar 2019-2020 24,8 19

Standaardscores de Klaproos:
Toets jaar aantal lln. ondergrens ongecorrigeerde eindtoets bovengrens

CITO 2018 15/15 502 (pro/vmbo basis) 510,5 (basisberoepsgerichte leerweg) 537 (havo)
AMN 2019 16/16 304 (pro/vmbo basis) 346,2 (basisberoepsgerichte leerweg) 473 (havo/vwo)

2020

2.14

Eindopbrengsten

boven inspectienorm

conform inspectienorm

onder inspectienorm

Bijlage 5: Kwaliteitsbeleid  Bijlage 7: Kwaliteitskaart MARAP
Bijlage 6: Klaverblad    Bijlage 8: Eindtoetsscores 2019
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Naar aanleiding van de tevredenheidspeilingen die we hebben uitgevoerd, kunnen we  
concluderen dat leerlingen, ouders en het personeel over het algemeen zeer tevreden zijn over de 
scholen. De leerlingen waarderen onze scholen met een gemiddelde van 8.0 en ouders waarderen 
onze scholen met een 7.4, dat is beide nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde. De scholen 
krijgen daarmee van leerlingen en ouders een waardering van “goed”. Het personeel waardeert 
onze scholen met een gemiddelde van 7.4 en dit is iets lager dan het landelijke gemiddelde van 7.6. 
De waardering van de medewerkers voor de scholen van DeBasisFluvius is ‘ruim voldoende’.  
Ook hebben de scholen van DeBasisFluvius de sociale veiligheid goed op orde zo blijkt uit de peiling. 

Als het gaat om profilering scoren onze scholen van DeBasisFluvius volgens onze leerlingen op 
sociale veiligheid en de omgang met juf of meester. Bij de ouders worden de volgende punten 
genoemd waar de scholen van DeBasisFluvius positief in opvallen; de leerkracht, sfeer, begeleiding, 
persoonlijke ontwikkeling. kennisontwikkeling, contact met school, schoolregels, rust en orde.  
Onze werknemers noemen als positieve punten van de scholen van DeBasisFluvius; het  
schoolklimaat, het pedagogisch klimaat, de leermiddelen, het werkklimaat en het management. 

Uit de peiling komen ook aandachtspunten voor het beleid van DeBasisFluvius naar voren.  
Ten aanzien van het welbevinden, de omvang met elkaar, de juf of meester, ondersteuning.  
opdrachten en toetsen en de ouderbetrokkenheid worden door ouders, leerlingen en de  
werknemers de volgende aandachtspunten genoemd: 
• Welbevinden:
 ° Meedenken op school
 ° Rust in de groep
 ° Werkklimaat (onderverdeeld in werkklimaat,  werkdruk en secundaire arbeidsvoorwaarden)
• Omgang met elkaar:
 ° Omgangsvormen (praten over hoe je met elkaar moet omgaan)
 ° Ruzies in de groep 
 ° Steun aan andere kinderen bij pesten
 ° Waardering dat je er bent
 ° Waardering voor de klas
 ° Communicatie over de ontwikkeling kind 
 ° Interne communicatie
•  Juf of meester  (Ondanks de positieve waardering voor de omgang met de leerkracht  

vallen een aantal zaken hier wel negatief op): 
 ° Kennis doelstelling les
 ° Navragen leerkracht of je iets begrijpt
 ° Overdracht
• Ondersteuning:
 ° Uitdaging/ extra opdrachten als je snel klaar bent 
 ° Vertelt leerkracht problemen (niet)
• Opdrachten & toetsen: 
 ° Waardering toetsing
 ° Even niks te doen hebben. 
 ° Hulp geven aan en krijgen van leerlingen onderling 
• Ouderbetrokkenheid:
 ° Inzet van ouders op school

2.15

Tevredenheidspeilingen 2019
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3.1

Uitkeringen na ontslag

In 2019 zijn zes nieuwe uitkeringsgerechtigden ontstaan, van twee daarvan was de  
uitkeringsperiode dusdanig kort, dat deze op 31 december 2019 al gestopt was; voor de het  
overige geldt dat het Participatiefonds de uitkeringen overgenomen heeft. Ons beleid is erop 
gericht om medewerkers (niet zijnde vervangers of medewerkers op een tijdelijke vacature) in 
principe na één jaar een vast contract aan te bieden. Slechts bij een onvoldoende match tussen 
functie en persoon wordt hiervan afgeweken. Daar waar incidenteel niet overgegaan wordt tot 
een vast contract, wordt altijd begeleiding van werk-naar werk georganiseerd.

3.2

Werkdruk en werkdrukmiddelen
Voor het schooljaar 2018-2019 was in totaal € 1.427.500 beschikbaar voor verlaging van  
werkdruk. De middelen zijn naar rato van het leerlingaantal verdeeld over de scholen.  
Elke school heeft, samen met het team, en met akkoord van de PMR (personeelsgeleding van de 
GMR) een bestedingsplan ingeleverd. Iedere school heeft zelf de wijze bepaald waarop de  
beschikbare middelen ingezet zouden worden. De bedragen werden toegevoegd aan de  
schoolbudgetten. De staf heeft dit gefaciliteerd door het leveren van een (eenvoudig) model voor 
berekening van de hoogte van de bedragen en het inzichtelijk maken van keuzes.  
De werkdrukmiddelen zijn in financieel opzicht, volledig ingezet, soms met een lichte afwijking ten 
opzichte van het plan. Dit betreft in de regel kleine personele verschuivingen (zoals verschuiving 
van OOP (plan) naar leerkracht (inzet). 95% van de middelen is ingezet voor personeel. 
Drie strategieën zijn qua personele inzet veel gekozen: werving extra leerkrachten, werving  
onderwijsassistenten en aanstellen van eventmanagers. Er is een lichte toename van het aantal 
uren vakleerkrachten waardoor er ruimte is voor niet-lesgebonden taken of intervisie. Naast de 
inzet van de werkdrukmiddelen, zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk 
te verminderen. We boden via DeBasisFluvius Academie een aantal trainingen en cursussen aan 
gericht op het vergroten van mentale ruimte en weerbaarheid. We merken dat ook deze leiden tot 
verhoging van het werkplezier en daarmee op de ervaren werkdruk. Gedurende het schooljaar 
2018-2019 hebben we tevredenheidspeilingen uitgevoerd, voor leerlingen, ouders en medewerkers. 
In die laatste categorie hebben we in de enquête een drietal vragen opgenomen over de ervaren 
werkdruk en de inzet van de middelen. Dit om een (laagdrempelig) inzicht te krijgen in de effecten.

Een ruime meerderheid geeft aan dat zij minder werkdruk ervaren. Er is wel aandacht nodig voor 
het “tijd hebben voor de doelen die we ons stellen”, daar is een discrepantie in scores per school 
merkbaar.  Bijna alle scholen (29) zijn tevreden met hoe de middelen zijn ingezet. Daarnaast is  
aan alle directeuren is gevraagd om met het team een evaluatie te doen naar inzet en effecten 
van de werkdrukmiddelen, met daarin een alinea over de beoogde inzet 2019- 2020. Voor de  
scholen waarbij uit de tevredenheidspeiling nog ruimte voor verbetering blijkt over de inzet 2018-
2019, is extra aandacht gevraagd bij de inzet van de middelen. Voor schooljaar 2019-2020 zijn de 
bedragen verhoogd en als volgt beschikbaar voor de scholen. De aangeleverde plannen laten over 
het algemeen een verruiming van de huidige inzet zien, met her en der lichte accentverschillen. 
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Er is sprake van structurele bemensing (de tijdelijke uitbreidingen of aanstellingen worden na  
goede beoordeling omgezet in vaste uitbreidingen). Daarnaast valt op dat er enkele scholen kiezen 
voor een wijziging in groepsopbouw (splitsen van groepen of inzet gebruiken voor het formeren van 
een extra groep). We blijven alert op de verlaging van de werkdruk voor het gehele team.  

Voor schooljaar 2019-2020 zijn de bedragen verhoogd en als volgt beschikbaar voor de scholen.

Brin School Leerlingen
1 oktober 2018

Werkdrukmiddelen 
2019-2020

03VP00 De Sterrenkring 192 43.200
03VP01 De Binnenstad 146 32.850
03XV ‘t Panorama 295 66.375
03XW Jozef Sartoschool 282 63.450
04ML Arnhemse Montessorischool 363 81.675
04QY De troubadour 161 36.225
04SP ASV 61 13.725
05BY De Zyp 276 62.100
05IV Bernulphusschool 257 57.825
05KR De Dorendal 212 47.700
09QQ Marienbornschool 192 43.200
15IU Julianaschool 444 99.900
19NO Heijenoordschool 324 72.900
19NR Pieter Brueghelschool 310 69.750
19NX Jan Ligthartschool 395 88.875
19OE De Boomhut 419 94.275
19OM De Witte Vlinder 162 36.450
19OR De Werf 368 82.800
19OY De Parkschool 219 49.275
19RD Hugo De Grootschool 186 41.850
19UB Burgemeester De Monchyschool 123 27.675
19US Het Mozaiek 603 135.675
19VP OBS Da Vinci 179 40.275
19VX De Klimboom 229 51.525
19WE De Expeditie 423 95.175
19WG De Lingelaar 364 81.900
22JE Lea Dasbergschool 303 68.175
23CD Het Klinket 194 43.650
27YE De Schatgraaf 355 79.875
29XG Het Jongleren 299 67.275
29XG01 Rivers 189 42.525
29XV Confetti 300 67.500

Totaal basisonderwijs 8.825 1.985.625

Brin School 2018 2018
02NY SBO De Klaproos 152 34.200
12VW SBO De Piramide 142 31.950

Totaal SBO 294 66.150

De aangeleverde plannen laten over het algemeen een verruiming van de huidige inzet zien,  
met her en der lichte accentverschillen. Er is sprake van structurele bemensing (de tijdelijke  
uitbreidingen of aanstellingen worden na goede beoordeling omgezet in vaste uitbreidingen). 
Daarnaast valt op dat er enkele scholen kiezen voor een wijziging in groepsopbouw (splitsen  
van groepen of inzet gebruiken voor het formeren van een extra groep). We blijven alert op de 
verlaging van de werkdruk voor het gehele team.
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2019 heeft in het teken gestaan van de fusie, ook op het gebied van HR. In de laatste jaren zijn veel 
initiatieven genomen om te komen tot één eenduidig HR-beleid voor zowel De Basis als Fluvius.  
Denk daarbij aan het toekennen van formatie aan de scholen en het SSC (begroting), verzuimbeleid, 
resultaats- en ontwikkelingsgesprekscyclus, etc. In 2019 is gestart met beleidsontwikkeling op het 
gebied van strategische personeelsplanning en (de invoering van) een vijf-gelijke-dagen-model, met 
daarbij een eenduidige verdeling van de werktijdfactor binnen de gehele organisatie.
De fusie per 1 maart 2020 noodzaakte tot het harmoniseren van het vervangingsbeleid en het  
harmoniseren van alle binnen het Shared Service Center bestaande functiebeschrijvingen. 

In 2020 zal, als logisch gevolg van de fusie én omdat de planperiode daarom vroeg, een nieuw  
strategisch beleidsplan worden vastgesteld. Logisch vervolg daarop is het opstellen van een  
strategisch HR-beleid, tot stand te brengen in samenspraak met alle relevante geledingen binnen  
de organisatie.

3.4

Verzuimbeleid
De dalende tendens in de verzuimcijfers kon ook in 2019 doorgezet worden. Sinds enkele jaren is  
inzet op verzuim een prioriteit. Het verzuimbeleid is aangepast en de stap naar vitaliteitsbeleid 
wordt ingezet. De intensieve samenwerking tussen HR-adviseurs, verzuimbegeleiders en scholen 
werpt zijn vruchten af. Zowel het verzuimcijfer, alsook de meldingsfrequentie is lager dan in 2018. 
De landelijke benchmark 2018  (cijfers over 2019 nog niet beschikbaar) geeft als verzuimpercentage 
basisonderwijs OP 5,9%. Alhoewel niet één op één vergelijkbaar, kan toch geconcludeerd worden 
dat DeBasisFluvius zich goed verhoudt tot de landelijke cijfers. 

Verzuimpercentage ongecorrigeerde eindtoets Meldingsfrequentie

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Fluvius 7,64 8,43 7,06 6,00 18,86 37,04 18,75 17,00 0,96 1,00 0,95 0,86

De Basis 6,52 6,21 5,37 5,41 20,40 26,40 14,74 17,00 1,21 0,99 1,01 0,92

3.3

Strategisch personeelsbeleid
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In de planperiode van 2015-2020 stond goed onderwijs in Arnhem centraal. Gedurende deze  
planperiode kwamen we erachter dat we dat niet alleen konden, maar alleen als we intensief 
samenwerkten met andere partners in de stad. Dit is een belangrijke reden om de samenwerking 
tussen Stichting De Basis en Stichting Fluvius te formaliseren richting een fusie in het jaar 2020. 
Door de twee verschillende organisaties en de omvang die het gezamenlijke bestuur zou  
hebben was het ‘in control’ komen een belangrijke eerste stap. In 2017 is om die reden de  
financiële administratie geinsourced, waarna in 2018 ook de personele administratie in eigen 
beheer werd gedaan. Hiermee is integratie van financiële en personele data bereikt. 
Het jaar 2018 was met name gericht op het optimaliseren en borgen van de processen. Het jaar 
2019 is meer gericht op het daadwerkelijk toepassen van de informatie voor beslissingen en  
een meer integrale kijk op en daarmee ook sturing van  de scholen. “We zijn nu in staat de  
organisatieontwikkeling te ondersteunen. De focus is verschoven van het verzamelen van  
informatie naar het analyseren van informatie”.  Vanuit een integraal beeld nadenken over  
scenario’s en welke risico’s dit met zich meebrengt gebeurt nu binnen de hele organisatie.  
Voor de toekomst willen we onze processen inrichten op de nieuwe organisatieprincipes vanuit  
de Expeditie (als basis voor de nieuwe planperiode). Vanuit de Expeditie ontstaat er een vraag 
naar meer transparante schooloverstijgende gegevens zodat die gebruikt kunnen worden in de 
Directie Leerkringen. Ook de Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) en leerteams hebben 
steeds meer behoefte aan datagedreven sturing om het onderwijs te verbeteren. 
Voor het jaar 2020 wordt georiënteerd of een concept business intelligence systeem hier een 
antwoord op kan geven. 

4.1

Algemeen
Afgelopen jaren zijn zowel de financiële als de personele administratie in eigen beheer genomen. 
Tevens is hier een begrotingsmodule aangekoppeld, Hiermee zijn de financieel kosten en het  
personele beeld geïntegreerd inzichtelijk. Gedurende het jaar 2019 zijn aanvullende modules  
geïmplementeerd zoals vervangingsmanager, werving en selectie en de R&O- cyclus.  
De bemensing is aangepast op deze situatie. Er zijn opleidingen geweest voor gebruikers, zoals de 
schooldirecteuren en administratieve krachten. In 2018 is de regieorganisatie voor IT opgezet.  
We zien IT als belangrijke ondersteuning in de educatieve  opdracht die DeBasisFluvius heeft.  
In 2019 is dat verder vormgegeven door IT nadrukkelijker te koppelen aan het onderwijs. Ook het 
toetsen van bijvoorbeeld CITO heeft in 2019 bij veel scholen digitaal plaatsgevonden. In 2020 zal  
dit verder uitgebouwd worden. Bij veel scholen is er al een ratio van 1 leerlingen met 1 tablet.  
Hiermee kan de apparatuur op een goede wijze ondersteunend aan de instructie worden ingezet.

Met begrotingstool Capisci kunnen schooldirecteuren eenvoudig hun eigen begroting opstellen en 
tevens de realisatie van hun begroting volgen. Tot op factuurniveau kan een directeur de besteding 
van de middelen volgen. Om steeds meer grip te krijgen op de financiële werkelijkheid zijn we in 
2017 gestart met exploitatiebesprekingen in de kwartaalgesprekken met directeuren en staf.  
De focus van deze gesprekken is per kwartaal afhankelijk. 
Wanneer de toetsresultaten bekend zijn, wordt vooral gekeken op welke wijze dit verbeterd kan 
worden en welke financiële of personele inzet dit mogelijk nog vereist. Dus de kwartaalgesprekken 
hebben een steeds meer integrale focus waardoor er tijdens het gesprek niet alleen financiën maar 
ook onderwijskwaliteit en personeelszaken aan tafel zit. 
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Ook de wijze van begroten heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Nadat in 2016 de begrotingstool 
was ingevoerd stond die begrotingsronde vooral in het teken van een goede begroting correct in het 
pakket weer te geven. In 2017 werd de begroting vanuit integrale planvorming verwerkt en in 2018 
stond niet alleen de integratie met de totale planvorming voorop, maar het streven naar een duur-
zaam vitale school. De begroting heeft nu een scope van vijf jaar vooruit. Dit betekent dat scholen 
in scenario’s moeten gaan denken. Het scenario-denken heeft geleid tot een hoger risicobewustzijn. 
Immers, elk scenario brengt naast kansen ook risico’s met zich mee. Daarmee is het risico-denken 
meer verankerd in de organisatie. In navolging van de Expeditie zijn de scholen steeds meer  
gaan samenwerken. Transparantie van begrotingen binnen een directie leerkringen is daar een 
logisch gevolg van. In 2020 is de verwachting dat zal worden gestart met de  begroting en de  
kwartaalgesprekken op integraal niveau met de directie leerkringen (DLK) te bespreken. Dit zal  
nadrukkelijk gekoppeld worden aan de specifieke karakteristieken van de wijk die ervoor zorgt  
dat het onderwijs juist voor die wijk zo optimaal mogelijk kan worden ingevuld.

Risico-inventarisatie
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. 
Dit is bepaald op een risicobereidheid van 90%. Eens per drie jaar wordt deze risico-inventarisatie 
geactualiseerd. Doordat de fusie in 2020 zal plaatsvinden en dat jaar tevens de start is van de  
nieuwe strategische planperiode zal de risico inventarisatie halverwege 2020 opnieuw uitgevoerd 
worden. Daarbij zal dan het nieuwe buffervermogen bepaald worden en aan de hand daarvan  
gekeken worden op welke wijze het mogelijk resterende vermogen voor het onderwijs ingezet  
kan worden. Momenteel is het vermogen boven het buffervermogen ingezet op een viertal  
bestemmingsreserves, zijnde professionalisering onderwijs, schaarste onderwijs, huisvesting en IT 
en innovatie. Per jaar wordt de uitnutting van de reserves gevolgd en aan de hand van de kaderbrief 
afgeleid van het strategisch plan wordt opgesteld, beleidsrijke plannen opgesteld, waarvan de keuze 
is of deze vanuit de reserves dan wel vanuit de afdracht bekostigd worden.

Bestemmingsreserves
Het CvB van DeBasisFluvius heeft in overleg met de raad van toezicht de volgende  
bestemmingsreserves te creëren, die verantwoorde investeringen buiten de initiële bekostiging  
van het PO mogelijk maken. De investeringen zijn ondersteunend aan het bereiken van de  
doelstellingen in het strategisch beleidsplan. Dit betreft de volgende bestemmingsreserves
 1 Professionalisering
 2  IT en innovatie
 3  Huisvesting 
 4  Schaarste arbeidsmarkt

Ad1 Professionalisering
Bedoeld wordt alle bij- en nascholing of systeemingrepen die nodig zijn om de beroepskwaliteit  
en professionaliteit van de teams te vergroten. Dit zijn o.a. de kosten met betrekking tot het  
professionaliseringstraject van de directeuren en het separate traject voor het professionaliseren 
van de staf. Ook kan er gedacht worden aan extra capaciteit op het verhogen van de  
onderwijskundige kwaliteit, dus meer concreet (mogelijk deels tijdelijk/deels permanent) extra  
personele inzet op het domein Onderwijs en Kwaliteit. De keuze om stichtingsbreed met PLG’s te 
gaan werken, past hier ook bij. Het gaat dan om de kosten die moeten worden gemaakt om PLG’s 
kwalitatief goed en duurzaam geïmplementeerd te krijgen. Tevens moet hier de vorming van  
DeBasisFluvius Academie worden genoemd (strategisch beleidsplan). Daarnaast is er vanuit  
strategische overwegingen een vervangingspool opgezet.
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Ad2 IT en Innovatie
Er is een intensief traject om een regieorganisatie IT in te richten. Doelstelling van dit traject is  
ondersteunend te zijn in verschillende vormen van gepersonaliseerd leren en daarmee de  
leerwinst van ieder kind te verhogen.

Ad 3 Huisvesting
De uitvoering van het integraal huisvestingsplan, zoals met gemeente Arnhem is overeengekomen, 
brengt met zich mee dat 10% van de bouwsom aan eigen vermogen van de stichtingen moet  
worden ingebracht. Alle scholen gaan gebouwd worden conform de BENG normering.  
Dit heeft een positief effect op de exploitatie.

Ad 4 Schaarste – anticiperen op de krimp in de arbeidsmarkt met behoud van kwaliteit
DeBasisFluvius kent op dit moment al niet vervulbare vacatures binnen een aantal  
onderwijsvoorrangsscholen. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt laten zien dat dit het begin  
is van een dramatisch tekort aan leerkrachten. Daarnaast zijn er specifieke trajecten zoals zij-  
instroom, instroom Leraren in Opleiding. 

Fraude Risico Analyse
In 2018 heeft een frauderisico-analyse plaatsgevonden. Deze maakt duidelijk dat we na de grote 
ontwikkelingen nu op een aantal vlakken de puntjes op de i moeten zetten. Een belangrijk aspect  
in 2019 daarvan was het nieuwe bankenbeleid en het komen tot één huisbankier. Met deze exercitie 
worden alle bevoegdheden voor de fusieorganisatie weer herijkt aan het nieuwe beleid en gelijk 
getrokken tussen de beiden organisaties. 

Beleidsgroep bedrijfsvoering
De beleidsgroep Bedrijfsvoering, bestaande uit verschillende schooldirecteuren en adviseurs van 
het Shared Services Center, heeft zich over een aantal belangrijke dossiers gebogen. Een belangrijke 
opdracht dit jaar was het opstellen van de kaderbrief. Doordat we aan de vooravond staan van een 
nieuwe planperiode zien we in de kaderbrief ook duidelijk de Expeditie terug en de integrale visie 
op het sturen van de school. Daarnaast heeft de beleidscommissie bedrijfsvoering zich ook  
gebogen over het verbeteren van de kwaliteit van de integrale sturing en de financiële exploitatie. 

Inkoop en aanbesteden
Het jaar 2019 was ook het jaar dat veel contracten afliepen en er veel Europese aanbestedingen 
hebben plaatsgevonden. Door de insourcing van IT was in 2018 al gestart met het selecteren  
van partners op IT gebied. In 2019 volgden nog de aanbesteding van leermiddelen, 
reststoffenmanagement (afval), meubilair, schoonmaak. Aangezien personeel zeer belangrijk is en 
het door de leraren schaarste steeds moeilijker wordt om goed personeel aan te trekken hebben 
we in 2019 ons georiënteerd op een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Echter na navraag bij  
andere besturen en de PO raad is gebleken dat je beter voor een duurzaam strategische  
partner kunt gaan in plaats van iedere keer de mini competitie uit te voeren zoals een DAS dat  
voorschrijft. Dit betekent dat het alsnog Europees aanbesteed wordt en de gunning aan een  
externe partij om dit aanbestedingsproces te begeleiden heeft eind 2019 plaatsgevonden en zal 
verder zijn beslag hebben in het jaar 2020. 
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ICT
Met betrekking tot ICT maken wij in het verlengde van het Vier in Balans Plus model  
(zie onderstaande figuur) onderscheid naar:
 • Leiderschap/samenwerking en ondersteuning (organisatie van ICT)
 • Visie
 • Deskundigheid
 • Digitaal (leermateriaal)
 • ICT-infrastructuur
 • Didactisch gebruik van ICT voor leren
Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan informatiebeveiliging en privacy.

Het Vier in Balans Plus model

Leiderschap/samenwerking en ondersteuning
Op het gebied van de organisatie van ICT hebben in 2019 de volgende ontwikkelingen  
plaatsgevonden:
 • De procedures met betrekking tot het aanmaken van gebruikers zijn aangescherpt;
 •  Er is een functioneel beheerder aangesteld en een intern gebruikersplatform  

opgestart voor AFAS;
 •  Sinds het derde kwartaal van 2019 wordt de rol van functionaris gegevensbescherming  

niet meer vervuld door de functionaris gegevensbescherming maar door Erik van Es  
van Privacy op School. Hij wordt ingehuurd via SIVON.

Visie
Op het gebied van visie en beleid hebben in 2019 de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:
 • Er is nieuw beleid geformuleerd op het gebied van mobiele telefonie;
 •  Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie op datagedreven werken.  

Ambitie is om in 2020 een traject op te starten dat tot doel heeft de interne data en data  
van ketenpartners beter uit te nutten.

Samenwerking & ondersteuning

Le
id
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Didactisch gebruik van ict voor leren

Visie Deskundigheid Digitaal
leermateriaal

Ict-
infrastructuur
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Deskundigheid
Vanuit DeBasisFluvius zijn met betrekking tot het bevorderen van deskundigheid van  
medewerkers de volgende initiatieven specifiek voor DeBasisFluvius ontplooid:
 •  in de eerste helft van 2019 hebben alle medewerkers een e-learning gevolgd die tot  

doel had het bewustzijn met betrekking tot het belang van informatiebeveiliging en  
privacy te bevorderen;

 •  de tweede helft van 2019 is er vooral geïnvesteerd in de scholing van medewerkers  
voor het gebruik van G-suite for Education.

Via de samenwerking met andere stichtingen binnen het CLC zijn ook vele activititeiten ontplooid 
waaraan medewerkers van DeBasisFluvius konden deelnemen. Voor een opsomming van deze 
activiteiten verwijzen wij hier naar het jaarverslag van het CLC.

Digitaal (leer)materiaal
Met betrekking tot de administratieve systemen kan worden gemeld dat binnen AFAS de  
module werving en selectie in gebruik is genomen. Hierdoor is het proces van werving en  
selectie verder geautomatiseerd.
Voor wat betreft het gebruik van educatieve toepassingen zien wij dat er vooral gebruik  
wordt gebruik gemaakt van ICT infrastructuur, informatiebeveiliging en privacy.

ICT infrastructuur
De eerste helft van 2019 is voor wat betreft de technische infrastructuur vooral gebruikt om de 
“puntjes op de i te zetten”. Dit in het verlengde van de migratie die in 2018 heeft plaatsgevonden. 
De procedures op het gebied van aanmaken van gebruikers zijn aangescherpt, daar waar nodig  
is het draadloze netwerk verder uitgebreid en een aantal scholen heeft nog een fors aantal 
chromebooks aangeschaft. 

Een aantal kleinere scholen heeft nu een ratio van 1 device per leerling bereikt. Andere scholen 
zitten gemiddeld op een ratio van 1 device per 2 leerlingen. Hiermee lopen wij duidelijk voor op 
veel andere schoolbesturen in Nederland.

Informatiebeveiliging en privacy
In 2019 is ook de nodige aandacht besteed aan de verdere implementatie en naleving van de  
AVG. Zoals hiervoor ook al aangegeven hebben alle medewerkers een e-learning gevolgd met als 
doel het bewustzijn van medewerkers rondom het privacyvraagstuk te vergroten. Daarnaast zijn 
er weer de nodige verwerkersovereenkomsten afgesloten met leveranciers.
In totaal zijn er in 2019 acht beveiligingsincidenten gemeld bij de security-officer.  
Hiervan zijn er 5 als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In geen van de gevallen 
ging het grote aantallen persoonsgegevens en in alle gevallen was het risico op schade voor  
betrokkenen minimaal. Niet één van de meldingen is voor de Autoriteit Persoonsgegevens dan 
ook aanleiding geweest om contact op te nemen.
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Medio 2017 is het Integraal HuisvestingsPlan Primair Onderwijs Arnhem (IHP PO) 2017 – 2026 
vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem. Het IHP PO bevat naast een strategisch deel  
met afspraken ook een operationeel deel, waarin staat welke huisvesting gedurende de  
looptijd van het IHP PO gerenoveerd of nieuw gebouwd wordt. Sinds de vaststelling door de  
gemeenteraad worden de projecten van dit IHP PO uitgevoerd volgens het uitvoeringskader  
dat in het bestuurlijk overleg is vastgesteld in december 2017.

Conform het IHP PO heeft DeBasisFluvius in principe in alle projecten de rol van bouwheer.  
Voor de eigen projecten is DeBasisFluvius een samenwerking aangegaan met HEVO om het  
bouwheerschap gezamenlijk in te vullen via risicodragend projectmanagement.  
Voor projecten in samenwerking met andere besturen wordt per project bekeken hoe het  
bouwheerschap wordt ingevuld.

Voor de uitvoering van het IHP is een regiegroep ingesteld, met daarin vertegenwoordiging  
vanuit de schoolbesturen en de afdelingen Beleid & Regie en Vastgoed van de gemeente.  
De regiegroep bewaakt namens de besturen de processen die nodig zijn voor de realisatie van  
de projecten uit het IHP. 

Dat wil zeggen: zorgen dat de projecten op tijd gestart worden, binnen de kaders van het IHP 
adviezen en besluiten nemen en schoolbesturen adviseren over te nemen stappen. Zaken die 
buiten de kaders van het IHP vallen worden voorgelegd aan het reguliere bestuurlijke overleg.

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 inachtneming van veiligheid en functionaliteit.  
Vanaf 1 januari 2021 zal de bouwregelgeving worden aangescherpt in het kader van de  
energietransitie en het klimaatakkoord. Vanaf dat moment is de BENG (Bijna Energie Neutraal  
Gebouw) eis van kracht en opgenomen in het Bouwbesluit. In het IHP PO van de gemeente  
Arnhem is de verdeling bijdrage gemeente en eigen bijdrage van de schoolbesturen gebaseerd  
op de verplichting van de gemeente om minimaal een budget beschikbaar te stellen waarmee een 
schoolgebouw gebouwd kan worden volgens het Bouwbesluit. Bij verzwaring van de  
wettelijke eisen na invoering BENG, verandert ook de wettelijke taak van de gemeente, en daar-
mee de financiële verantwoordelijkheid.

In 2017 is met een vijftal parallel lopende trajecten gestart. Het betreft nieuwbouw IKC De  
Klimboom en SBO De Piramide; nieuwbouw van schoolgebouw De Krakeling; uitbreiding van  
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 (IKC) plaats. 

Als eerste zal in mei 2020 de nieuwbouw van de Klimboom opgeleverd worden.  
Na de meivakantie 2020 zal het nieuwe schoolgebouw in gebruik worden genomen.  
De nieuwbouw van Confetti is vertraagd vanwege het voldoen aan stedenbouwkundige  
randvoorwaarden en zal medio juni 2021 opgeleverd worden. Voor de nieuwbouw van het  
schoolgebouw de Krakeling waar het Da Vinci van Stichting DeBasisFluvius en de Ommelander 
van Delta Scholengroep gevestigd is, zijn de beide besturen gezamenlijk bouwheer. Eind 2019 
heeft de architectenselectie plaatsgevonden. Op dit moment vindt de adviseursselectie plaats. 
Na afronding hiervan wordt de ontwerpfase opgestart. Voor de nieuwbouw van de Piramide is in 
gezamenlijkheid met Delta Scholengroep een visie op het SBO onderwijs vastgesteld.  

4.2

Huisvesting en facilitair
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DeBasisFluvius is bouwheer van de vervangende nieuwbouw van SBO De Piramide. SBO De  
Horzion wordt hierin nauw betrokken vanuit de samenwerkingsvisie: de bestaande huisvesting 
van SBO De Horizon en de nieuwbouw van SBO De Piramide zal in de toekomst gaan functioneren 
als gezamenlijk gebouw voor de samenwerkende scholen. De uitbreiding van de Jozef Sartoschool 
is in het najaar van 2019 aanbesteed. Bij de uitbreiding van ‘t Panorama wordt onderzocht welke 
bouwtechnische mogelijkheden en financiële implicaties het heeft. Begin 2020 wordt uitkomst 
van dit onderzoek  verwacht. De nieuwbouw van het Dorendal in gemeente Renkum is vertraagd 
doordat het in samenhang met de kinderopvang locaties en gym faciliteit bekeken moet worden. 
DeBasisFluvius streeft ernaar om het bouwheerschap op zich te nemen. Op dit moment vinden 
gesprekken plaats tussen gemeente en schoolbesturen over de proces- en projectkaders. De 
planning is dat hiervoor in mei 2020 met de gemeente Renkum goede afspraken zijn gemaakt, 
zodat voor de zomer het programma van eisen kan worden vastgesteld. Alles met het oog om 
begin 2023 de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen. Daarnaast is gestart met de vervangende 
nieuwbouw Parkschool en IBN-i-Sina in Presikhaaf Oost. Dit project is onderdeel van een  
stedelijke herstructurering van de wijk Presikhaaf-Oost. De schoolbesturen (DeBasisFluvius en 
Simon Scholen) hebben in 2019 een gezamenlijke visie op de gezamenlijke huisvesting opgesteld. 
Ook het gezamenlijke bouwheerschap was daarbij onderwerp van gesprek en de actuele  
ontwikkeling van leerlingenaantallen. Bovenstaande stappen hebben eind 2019 geleid tot een 
startnotitie, waarmee de haalbaarheids-/initiatieffase is afgerond.

4.3

Allocatie van middelen & duurzaam  
vitale scholen
DeBasisFluvius stuurt op duurzaam vitale scholen. Daarbij kijken we niet alleen naar de euro’s (meer-
jarig sluitende begroting), maar ook naar de leerrendementen van kinderen (onderwijskwaliteit), de 
draaglast van een team, de positie van de school in de wijk en de rol in Passend Onderwijs van een 
school. De directeuren verantwoorden zich over de schoolontwikkeling bij het College van Bestuur, 
indien nodig stuurt het College van Bestuur bij. De schoolontwikkeling sluit aan bij het  
meerjarenperspectief van het College van Bestuur weergegeven in het strategische beleidsplan.  
Voor de scholen wordt het strategisch beleid vertaald in een schoolplan en de bijbehorende  
begroting. DeBasisFluvius verdeelt de bekostiging vanuit het ministerie van OCW onder de scholen 
(op BRIN nummer). Op basis van het leerlingaantal op 1 oktober van het voorafgaande jaar wordt de 
bekostiging bepaald. Op de bekostiging wordt de afdracht in mindering gebracht. De afdracht bestaat 
uit de kosten van het stafbureau en de beleidsrijke initiatieven zoals die voortvloeien uit het  
strategisch beleidsplan. Met betrekking tot onderhoud hanteert de stichting het solidariteitsprincipe; 
scholen dragen jaarlijks af ten behoeve van de voorziening en kunnen uit de voorziening putten  
zodra onderhoud noodzakelijk is. Aan de voorziening ligt een meerjarenonderhoudsplan ten  
grondslag. Gezien de vermogenspositie van de stichting is besloten bestemmingsreserves te creëren 
die gebruikt kunnen worden voor gewenste (onderwijskwaliteit, professionalisering, arbeidsmarkt en 
IT) en noodzakelijke investeringen (nieuwbouw, renovatie). Naast de bekostiging van het ministerie 
van OCW zijn er nog andere baten, zoals gemeentelijke baten (subsidies), opbrengsten uit verhuur van  
onderwijslocaties (medegebruik van bv naschoolse partner) en subsidies door andere partijen (NRO).

Ten aanzien van de lasten, zijn de personeelslasten het meest bepalend zowel voor de scholen als  
voor DeBasisFluvius. De directeuren beslissen zelf over de inzet van personeel binnen het kader van 
duurzame vitaliteit. Ook kennen de scholen een afschrijvingslast afhankelijk van de investeringen.  
Baten en lasten worden jaarlijks door elke directeur voor zijn of haar school begroot. Tevens wordt er  
verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes met betrekking tot de begroting en de realisatie  
daarvan op gezette tijden gedurende het jaar.
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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. Het jaar 2019 is voor stichting De Basis afgesloten met een positief 
resultaat van € 237.147, dit ten opzichte van een begroot resultaat van € - 1.278.751: een verschil van 
€ 1.515.898 met de begroting. Het resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € -1.191.912. In de  
navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

Rijksbijdrage OCW zijn hoger dan begroot € 1.426.173
Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door de toename in de Rijksbijdrage.  
In kalenderjaar 2019 is door het Ministerie OC&W geld beschikbaar gesteld voor een nieuwe cao 
met loonsverhoging. De onderhandelende partijen zijn er niet in geslaagd om tijdig tot een nieuwe 
cao te komen. De afgesproken loonsverhoging in 2019 wordt in februari 2020 geëffectueerd.  
Conform de richtlijnen van de jaarrekening moeten de Rijksbijdragen verantwoord worden in het 
jaar van ontvangst. Het is daarom niet mogelijk om deze gelden weg te zetten op de balans.  
Voor Stichting de Basis gaat het om € 1.225.835 dat ten gunste komt van 2019, maar waar lasten 
tegenover staan in februari 2020. Dit geld is in een bestemmingsreserve als onderdeel van het eigen 
vermogen gealloceerd. Daarnaast is vanaf 1 augustus een nieuwe gewichtenregeling, waardoor 
de impulsgelden (bekostiging op postcode gebied) zijn vervallen. Vanaf 1 augustus 2019 hoeven 
scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer te registreren. Dit komt omdat vanaf schooljaar 
2019-2020 de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid verdeeld worden op grond van de 
nieuwe CBS-indicator. Voor DeBasisFluvius heeft dit een positief effect. Tot 1 augustus is aan  
impulsgelden € 85.972 ontvangen. Daarna is de nieuwe onderwijsachterstanden regeling van kracht 
gegaan en de baten vanaf 1 augustus waren € 1.135.818.

Doordat tijdens de begrotingsronde nog geen helderheid was over de nieuwe gewichtenregeling is 
in de begroting alleen rekening gehouden met de impulsgelden. Op jaarbasis zou dat € 982.501  
bedragen. Door de nieuwe onderwijsachterstandgelden heeft DeBasisFluvius € 739.289 meer 
bekostiging ontvangen. Ondanks het positieve financiële effect die deze herverdeling van de meer 
nauwkeurige gewichtenregeling voor DeBasisFluvius heeft, moet wel gerealiseerd worden dat de 
gelden ontvangen worden doordat wij ook leerlingen hebben die op basis van het gewicht meer 
zorg en aandacht nodig hebben. Daarnaast wordt de personele bekostiging groei niet begroot en  
is uitgekomen op € 119.758. Enkele posten zijn lager dan begroot. Dit betreft de lastig te voorspellen 
post nieuwkomers en neveninstroom. Hierop is €-178.104 minder ontvangen dan begroot  
door een lager leerlingaantal in deze categorie. Tevens is er minder geld ontvangen van Stichting 
Pas (€-52.167) en het samenwerkingsverband Passend Wijs (€ -18.267). 

Overige overheidsbijdrage is lager dan begroot € -30.595 
Op de overige overheidsbijdragen is een negatief verschil te zien van € 30.595.  
Dit wordt met name veroorzaakt door overige gemeentelijke bijdrage aan bewegingsonderwijs  
en schoolzwemmen 2019 / 2020. De kosten van het bewegingsonderwijs nemen toe en de  
gemeentelijke bijdrage blijft daarin achter. Hier zal over in gesprek met de gemeente gegaan  
moeten worden. 
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Exploitatieresultaat De Basis
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Overige baten laten een positief verschil zien van € 733.743
De opbrengsten van verhuur en medegebruik zijn € 170.187 hoger dan begroot doordat vanwege 
de fusie van twee scholen zijde de Expeditie en de Lingelaar die nu openbaar zijn geworden. 
Inkomsten zijn verschoven van Fluvius naar de Basis. Daarnaast veel inkomsten vanuit  
detachering zijnde € 570.537. Dit betreft naast detachering naar externe partijen ook detachering 
naar Stichting Fluvius. Vanwege de fusie op 1 maart 2020 is dit het laatste jaar waarin deze  
administratieve verrekening hoeft plaats te vinden. Daarnaast staan er bij overige baten  
oudergelden en schoolkamp gelden welke vanwege het verschil in boekjaar en schooljaar nog 
uitgegeven zullen worden, maar hier tot een positief saldo leiden in december. 

Personele lasten laten een realisatie zien die € 352.676 hoger is dan begroot 
Personele lasten bestaat uit personele inzet en overige personele kosten. De personele inzet  
bestaat uit drie elementen zijnde, personele lasten met een onderschrijding van - €130.198,  
vervangingskosten van - € 344.120 en extern personeel met een overschrijding van € 563.634.  
De post personeelslasten betreft het personeel op de loonlijst. Doordat de cao verhoging nog niet 
in het jaar 2019 is gerealiseerd, is er een prijsverschil op het eigen personeel.  
De post vervangingskosten betreft de kosten van de bovenschoolsepool die vervanging verzorgt. 
Tevens is de situatie in de arbeidsmarkt in de cijfers terug te zien. Vanwege schaarste is er met 
name bij de OAB scholen een beroep gedaan op dure detacheringsbureaus zoals Maandag.  
Echter middels de aanvraag van een bestuursbesluit wordt beoordeeld wat het financiële effect is 
en of dit acceptabel is in verhouding met de klas(sen) naar huis sturen. Daarnaast is, vanwege het  
in aanvang tijdelijke karakter van de additionele werkdrukgelden, personeel dat daarvoor  
aangetrokken is, met name op Randstad dienstverbanden binnen gekomen. 

Op overige personele kosten is een onderschrijding van € - 441.991. Op scholing is ook goed  
geïnvesteerd met een bedrag van € 748.368, hier is € 72.193 meer uitgegeven dan begroot.  
Bijvoorbeeld de kosten van de Academie maar ook van de high performance school  
trajecten vallen hieronder. In het kader van professionalisering wordt dit ten laste van de  
bestemmingsreserve gebracht. Daarnaast een vrijval in de voorziening jubilea. Op basis van de 
opmerkingen van de jaarrekening 2020 is deze registratie verbeterd met de begindatum in het  
onderwijs van het pensioenfonds. Dit heeft geleid tot een nauwkeurige bepaling van de  
voorziening en geeft een vrijval van € -61.251. Het grootse verschil betreft de post diverse  
personele lasten. Hier stond vanuit de scholen gezamenlijk € 404.090 op begroot. Echter boeking 
vindt doorgaans gespecificeerd plaats waardoor er een onderschrijding is van € -367.827

Huisvestingslasten overschrijden de begroting met € 416.924
De grootste oorzaak van de overschrijding betreft dagelijks onderhoud van € 155.180 vanwege  
de staat waar de gebouwen in verkeren. Ondanks het feit dat vanuit het IHP veel gebouwen 
gerenoveerd worden, dan wel nieuwbouw plaats zal vinden, is onderhoud onontbeerlijk om 
een veilige en prettige leeromgeving voor kinderen te houden. Daarnaast nog overschrijding als 
onverwachte huisvestingskosten ter hoogte van € 143.385. Denk hierbij aan verscherpte eisen op 
de brandmeldinstallaties, de loodmetingen binnen de scholen etc. Ook voor de scholen die in een 
multifunctioneel centrum (MFC) zitten hebben een hoger afrekening (€ 80.348). 

Afschrijvingen zijn duidelijk hoger dan de begroting 
De afwijking bedraagt € 114.840 (overschrijding). Eigenlijk betreft de gehele overschrijding  
aanschaf van IT apparatuur. Dit betreft met name devices en digiborden binnen de scholen.  
Vanuit de leermethode wordt ook steeds vaker de oefenmethodiek digitaal aangeboden. 

Overige instellingslasten overschrijden de begroting met € 425.817
Vanwege de fusie en andere incidentele zaken is een overschrijding op deskundigenadvies van  
€ 95.022, veroorzaakt door inhuur van externe partijen voor tijdelijk benodigde expertise.  
Bijbehorend meer kosten op communicatie met een overschrijding van € 61.294.  
Door het vervullen van de vacature van strategisch communicatieadviseur zullen deze kosten ook 
niet terugkeren. Een overschrijding op leermiddelen €54.264 veroorzaakt door lichte stijging van 
de prijzen van leermiddelen. Tevens meer kosten op licenties € 84.873 gekoppeld aan de  
leermiddelen. Daarnaast nog een overschrijding op diverse overige lasten van € 119.771.  
Dit betreft diverse kleine lasten van de verschillende scholen.
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Daarnaast is het accountantshonorarium ten laste van het resultaat gebracht € 46.090. Naast de 
reguliere controle zijn ook extra controles verricht op bijvoorbeeld de gemeentelijke subsidies 
door de accountant.

Dit leidt tot onderstaand totaaloverzicht:
Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 36.528.730 35.102.557 34.241.098

3.2 Overige overheidsbijdrage 182.299 212.894 78.130

3.5 Overige baten 2.297.968 1.564.225 1.676.169

Totale baten 39.008.997 36.879.676 35.995.397

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 31.382.573 31.735.249 30.110.546

4.2 Afschrijvingen 967.132 852.292 882.928

4.4 Huisvestingslasten 3.349.765 2.932.841 2.302.582

4.4 Overige lasten 3.070.482 2.644.665 3.894.970

Totale lasten 38.769.952 38.165.047 37.191.026

Saldo baten en lasten 239.044 -1.285.371 -1.195.628

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rente baten 5.475 10.000 10.017

5.4 Rente lasten 7.372 3.380 6.302

Saldo financiële baten en lasten -1.897 6.620 3.716

Resultaat 237.147 -1.278.751 -1.191.912

Pareto analyse Exploitatieresultaat De Basis
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Zoals te zien in het balansoverzicht heeft stichting De Basis een goed eigen vermogen.  
Voor het surplus eigen vermogen, zijnde 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 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  
nulmetingen gedaan over de onderwijskundige kwaliteit voor een gericht verbeterplan van de 
leeropbrengsten. Op basis daarvan is bij sommige scholen een High Performance Schools traject 
gestart, met als primair doel onderwijsresultaten te verbeteren. In de begrotingsronde is  
bovendien gekeken naar benodigde investeringen in scholen, met het oog op verbetering  
van het onderwijs. 

Hiermee is een deel van de reserves in 2019 actief ingezet.  Daarnaast is aan het einde van het 
boekjaar 2019 een bestemmingsreserve gevormd gebaseerd op de bekostiging die in 2019 al is 
ontvangen, vooruitlopend op de nieuwe CAO die pas in februari tot een afronding kwam.  
Deze bestemmingsreserve van rijksbaten (€ 1.225.835) zal volledig in 2020 weer ingezet worden 
vanwege de hogere personele kosten als gevolg van de CAO verhoging. 

5.2

Balanspositie De Basis, resultaat na bestemming
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Overzicht verloop bestemmingsreserves
Professionalisering

Start 2018 750.000

Uitgaven 2018 -434.397

Saldo eind 2018 315.603

Uitgaven 2019 -474.000

Bestemming resultaat 2019 658.397

Saldo eind 2019 500.000

Innovatie

Start 2018 1.500.000

Uitgaven 2018 -776.540

Saldo eind 2018 723.460

Uitgaven 2019 -540.000

Bestemming resultaat 2019 316.540

Saldo eind 2019 500.000

Rijksbijdrage personele bekostiging

Start 2020

Fluvius 753.471

De Basis 1.225.835

Totaal 1.979.306

Schaartste

Start 2018 750.000

Uitgaven 2018 -63.333

Saldo eind 2018 686.667

Uitgaven 2019 -283.803

Saldo eind 2019 447.864

Huisvesting

Start 2018 2.492.000

Uitgaven 2018 -750.877

Saldo eind 2018 1.741.123

Uitgaven 2019 0

Saldo eind 2019 1.741.123

De totale balans per 31 december 2019 ziet er als volgt uit:
31-12-2019 31-12-2018

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 5.000.773 5.252.615

1.1.3 Finaciële vaste activa - 46.442

Totale vaste activa 5.000.773 5.299.057

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 3.952.624 3.339.384

1.2.4 Liquide middelen 8.856.463 7.391.631

Totaal vlottende activa 12.809.087 10.731.015

Totaal activa 17.809.861 16.030.072

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 9.713.017 9.475.869

2.2 Voorzieningen 1.407.062 1.521.708

2.4 Kortlopende schulden 6.689.782 5.032.494

Totaal passiva 17.809.861 16.030.072
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De hierboven weergegeven cijfers leiden tot de volgende financiële ratio’s waarbij tevens de 
normcijfers zijn weergegeven welke door de Inspectie van het Onderwijs worden gehanteerd.

Personeelsaantallen en formatie Stichting De Basis

Soort kerngetal 2019 2018 2017 2016 2015
Signaleringswaarde van de 

onderwijsinspectie

Huisvestingsratio 0,09 0,06 0,09 0,08 0,08 groter dan 0,10

Liquiditeit 1,19 2,13 2,47 2,34 2,26 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit 0,01 -0,03 0,03 0,01 0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit 0,62 0,69 0,71 0,69 0,69 kleiner dan 0,30

Weerstandsvermogen 0,25 0,26 0,31 0,42 0,31 kleiner dan 0,50

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 Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot vorig jaar is de  
huisvestingsratio in 2019 iets gestegen.

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

De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,19 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 2019 groter dan de signaleringswaarde  
Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot 2018 is de liquiditeitspositie afgenomen.

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 2019 groter dan de signaleringswaarde 
Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot 2018 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 2019  
groter dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot 2018 is de  
solvabiliteitspositie gedaald.

Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere  
bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter 
dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot 2018 is het  
weerstandsvermogen afgenomen.

5.3

Financiële kengetallen De Basis
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Onderstaand is een overzicht gegeven van het meerjarenperspectief. Daarbij is de vastgestelde 
meerjarenbegroting 2020-2024 uitgangspunt. Het jaar 2020, steeds aangegeven middels een  
asterix boven de tabel, betreft het fusiejaar. Hier zijn de gegevens van de voormalige Stichting  
De Basis en Stichting Fluvius gecumuleerd tot Flores Onderwijs.
Het verwachte verloop van de leerlingenaantallen is als volgt (steeds per 1 oktober):

A1 Gegevensset
Leerlingenaantallen regulier basisonderwijs De Basis

Leerlingenaantallen Stichting De Basis                                 *

Soort 1 okt 19 1 okt 20 1 okt 21 1 okt 22 1 okt 23 1 okt 24

Onderbouw (4 tot en met 7 jaar) 2.547 4.332 4.332 4.360 4.353 4.343

Bovenbouw (8 jaar en ouder) 2.729 4.525 4.525 4.495 4.548 4.578

Totaal 5.276 8.857 8.857 8.855 8.901 8.921

Leerlingen NOAT Stichting De Basis

Soort 1 okt 19 1 okt 20 1 okt 21 1 okt 22 1 okt 23 1 okt 24

NOAT 1.794 1.961 1.637 1.471 1.460 1.437

NOAT staat voor Nederlands Onderwijs Anderstaligen. Basisscholen ontvangen extra geld  
voor leerlingen die in aanmerking komen voor de NOAT regeling. De gewichtenregeling is niet 
meer van toepassing vandaar dat deze tabel in tegenstelling tot voorgaande jaren deze  
gegevens niet meer bevat.

Alle directeuren maken een meerjarenprognose voor leerlingenaantallen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van gegevens van de Gemeente Arnhem omtrent 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.  
In oudere wijken van Arnhem is weinig uitbreidingsmogelijkheid en daar wordt een gelijkblijvend 
of lichte krimp van leerlingenaantallen verwacht. 

Leerlingenaantallen speciaal basis onderwijs De Basis
Leerlingenaantallen SBO Stichting De Basis                         *

Soort 1 okt 19 1 okt 20 1 okt 21 1 okt 22 1 okt 23 1 okt 24

Totaal aantal leerlingen 159 302 301 296 309 308

Waarvan Cumi leerlingen 50 88 71 70 79 79

SBAO -  leerlingen in  
samenwerkingsverband

762 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534

BAO -  leerlingen in  
samenwerkingsverband

27.030 55.118 55.118 55.118 55.118 55.118

SBAO betreft leerlingen in het Speciaal Basis Onderwijs.
Scholen voor speciaal (basis) onderwijs ontvangen een extra financiering voor leerlingen die  
voldoen aan de CUMI regeling. CUMI staat voor Culturele Minderheden.

5.4

Continuïteitsparagraaf De Basis
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Alle directeuren van het speciaal basisonderwijs maken een meerjarenprognose voor leerlingen-
aantallen. Naast demografische gegevens wordt eveneens gebruikt gemaakt van input vanuit  
het samenwerkingsverband PassendWijs die op basis van het aantal aanvragen van  
toelaatbaarheidsverklaringen een indicatieve trend kan aangeven. Overigens, de organisatievorm 
van het samenwerkingsverband PassendWijs wordt opnieuw bezien en vormgegeven.

Formatie
De verwachte ontwikkeling van het aantal medewerkers wordt als volgt geprognosticeerd:

Personeelsaantallen en formatie Stichting De Basis                     *

Soort 1 okt 19 1 okt 20 1 okt 21 1 okt 22 1 okt 23 1 okt 24

Fte gemiddeld 392 652 651 649 647 648

Aantal gemiddeld 539 895 893 895 894 895

Directie gemiddeld 23 39 39 38 37 37

Onderwijs Ondersteunend Personeel 
gemiddeld

56 92 90 90 91 91

Onderwijzend Personeel gemiddeld 313 521 522 521 519 520

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.

Toelichting op de kengetallen
Ondanks de lichte leerlingengroei die geprognosticeerd is, blijft de formatie nagenoeg gelijk. 
Doordat er afgelopen jaren een aantal fusies heeft 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. Het leerlingaantal laat op basis van de prognose een hele lichte groei zien. 
Wanneer naar de verhouding leerkracht versus leerlingen voor de toekomst wordt gekeken blijft 
deze nagenoeg gelijk. Echter vanuit een historische analyse is gebleken dat het leerlingaantal 
optimistisch wordt ingeschat, mede doordat ouders op meerdere scholen gesprekken voeren. 
Voor de toekomst zal Op Directie Leerkring niveau nogmaals een check gemaakt worden of de 
prognose per wijk overeenkomt met het marktaandeel van Flores Onderwijs in betreffende wijk. 
Daarnaast zal in het kader van duurzaam vitale scholen continue aandacht zijn voor de ratio’s 
van een school zoals de verhouding leerkracht/leerling (gemiddelde groepsgrootte) maar ook de 
verhouding ondersteunend personeel versus onderwijzend personeel.
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A2 Meerjarenbegroting
Balans

Balans De Basis  ➞  Flores

Activa 2019 *   2020 2021 2022 2023 2024

Gebouwen - 320.902 320.902 320.902 320.902 320.902

Overig 5.000.774 7.465.139 7.240.433 6.424.328 5.840.910 5.092.416

Materiële vaste activa 5.000.774 7.786.041 7.561.335 6.745.230 6.161.812 5.413.318

Financiële vaste activa - 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Vorderingen 3.952.624 5.202.264 5.202.264 5.202.264 5.202.264 5.202.264

Liquide middelen 8.856.463 7.333.733 6.952.264 8.088.282 9.672.327 10.609.066

Totaal activa 17.809.861 20.352.038 19.745.863 20.065.776 21.066.403 21.254.648

Passiva 2019 *   2020 2021 2022 2023 2024

Algemene reserve 3.984.692 6.176.254 5.698.372 5.668.121 6.179.661 7.195.983

Bestemmingsreserve publiek 4.414.822 1.764.205 1.752.664 1.752.664 1.752.664 1.752.664

Bestemmingsreserve privaat 1.313.502 1.213.502 1.113.502 1.013.502 913.502 813.502

Eigen vermogen 9.713.016 9.153.961 8.564.538 8.434.287 8.845.827 9.762.149

Voorzieningen 1.407.062 3.091.407 3.074.655 3.524.819 4.113.906 3.385.829

Kortlopende schulden 6.689.782 8.106.670 8.106.670 8.106.670 8.106.670 8.106.670

Totaal activa 17.809.860 20.352.038 19.745.863 20.065.776 21.066.403 21.254.648

De te verwachten negatieve resultaten  worden aan het vermogen onttrokken. 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 te  
allen tijde in acht wordt genomen.

Verhouding leerling/personeel De Basis

1-jan-19 1-jan-20 1-jan-21 1-jan-22 1-jan-23 1-jan-24

10.000
9.000

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000

2.000
1.000

-

Leerlingen Personeel

*
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Staat / Raming van baten en lasten

Exploitatie De Basis  ➞  Flores

Cat. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.1 Rijksbijdragen 36.528.730 56.913.425 56.695.676 57.426.560 57.986.333 58.690.906

3.2 Overige overheidsbijdragen 182.299 308.005 294.605 291.605 288.605 285.605

3.5 Overige baten 2.297.968 2.885.361 2.683.390 2.647.876 2.610.808 2.624.964

3 Totale baten 39.008.997 60.106.791 59.673.671 60.366.041 60.885.746 61.601.475

4.1 Personeelslasten 31.382.572 51.069.340 50.251.226 50.533.886 50.706.337 50.990.308

4.2 Afschrijvingen 967.134 1.441.874 1.451.056 1.388.905 1.200.318 1.120.994

4.3 Huisvestingslasten 3.349.765 4.962.351 4.953.991 4.946.491 4.942.491 4.948.491

4.4 Overige lasten 3.070.482 3.923.641 3.604.581 3.624.770 3.622.820 3.623.120

4 Totale lasten 38.769.953 61.397.206 60.260.854 60.494.052 60.471.966 60.682.913

5.1 Financiële baten 5.475 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5.2 Financiële lasten 7.372 7.272 7.240 7.240 7.240 7.240

5 Financiële resultaat -1.897 -2.272 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240

Netto resultaat 237.147 -1.292.687 -589.423 -130.251 411.540 916.322

Toelichting
Vanwege het investeren in kwaliteit van het onderwijs op een aantal scholen van De Basis is de 
komende jaren een negatief exploitatieresultaat te zien. Echter de scholen moeten wel naar een 
duurzaam vitale school in meerjarenperspectief ontwikkelen. Daarnaast wordt onder andere 
ingezet op leiderschap van de directeuren. De benutting van het eigen vermogen voor het  
verbeteren van de kwaliteit  van onderwijs staat beschreven bij de bestemmingsreserve.  
Al deze acties worden integraal door De Basis en Fluvius opgepakt.
Kijkend naar de financieringsstructuur maakte Stichting Fluvius gebruik van schatkistbankieren. 
Na de fusie zal de nieuwe organisatie Flores Onderwijs dat als geheel gaan doen. Verder zijn er 
voor komende periode geen wijzigingen in de financieringsstructuur voorzien.
Op het gebied van huisvesting is er met de gemeente Arnhem een integraal huisvestingsplan 
overeengekomen. Dit vormt de basis voor huisvesting en ons eigen onderhoud voor komende 
planperiode. De eigen bijdrage aan de nieuwbouw om zoveel mogelijk energieneutraal te bouwen 
is opgenomen als bestemmingsreserve.
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Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht De Basis  ➞  Flores

2019 *   2020 2021 2022 2023 2024

kasstroom uit lopende operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 239.044 -1.290.415 -587.183 -128.011 413.780 918.562

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 967.134 1.441.874 1.451.056 1.388.905 1.200.318 1.120.994

- mutaties voorzieningen -114.647 961.495 -16.752 450.164 589.087 -728.077

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden - - - - - -

- vorderingen -613.242 - - - - -

- effecten - - - - - -

- schulden 1.657.288 -1.023.390 - - - -

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

- ontvangen interest 5.475 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

- betaalde interest -7.372 -7.272 -7.240 -7.240 -7.240 -7.240

- buitengewoon resultaat - - - - - -

Totaal kasstroom uit  
operationele activiteiten

2.133.680 87.292 844.881 1.708.818 2.200.945 1.309.239

kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -715.290 -1.859.828 -1.226.350 -572.800 -616.900 -372.500

Desinversteringen in materiële vaste activa - - - - - -

Investeringen immateriële vaste activa - - - - - -

Desinvesteringen in financiële vaste activa 46.442 - - - - -

Totaal kasstroom uit  
investeringsactiviteiten

-668.848 -1.859.828 -1.226.350 -572.800 -616.900 -372.500

kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen - - - - - -

Aflossing langlopende schulden - - - - - -

Mutatie liquide middelen 1.464.832 -1.772.536 -381.469 1.136.018 1.584.045 936.739

Beginstand liquide middelen 7.391.631 9.106.269 7.333.733 6.952.264 8.088.282 9.672.327

Mutatie liquide middelen 1.464.832 -1.772.536 -381.469 1.136.018 1.584.045 936.739

Eindstand liquide middelen 8.856.463 7.333.733 6.952.264 8.088.282 9.672.327 10.609.066

De hierbij behorende kengetallen zijn als volgt: 
Kengetallen meerjarig De Basis  ➞  Flores

Soort kerngetal 2019 *  2020 2021 2022 2023 2024
Signaleringswaarde van de 

onderwijsinspectie

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

Liquiditeit 1,91 1,55 1,50 1,64 1,83 1,95 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit 0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit 0,62 0,60 0,59 0,60 0,62 0,62 kleiner dan 0,30

Weerstandsvermogen 0,25 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 kleiner dan 0,50
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Toelichting bij de kengetallen
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 risico-inventarisatie welke 
geleid heeft tot bepaling van het buffervermogen zal na de fusie opnieuw plaatsvinden.  
De 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. 

De nieuwbouw wordt samen met een partner voor het risicodragend bouwheerschap  
vormgegeven. De eigen bijdrage wordt vanuit bestemmingsreserve voorzien.
Gezien de goede vermogenspositie zullen geen additionele acties ondernomen hoeven  
worden om de continuïteit te borgen.

5.5

Exploitatieresultaat Fluvius
Fluvius heeft het jaar 2019 afgesloten met een negatief resultaat van €- 128.338, dit ten opzichte van 
een begroot negatief resultaat van € -598.902: een positief  verschil van € 470.564 met de begroting. 
Het resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € -1.001.656. In de navolgende paragraaf treft u een 
vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

Rijksbijdrage OCW zijn hoger dan begroot € 845.067 
Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door de toename in de Rijksbijdrage.  
In kalenderjaar 2019 is door het Ministerie OC&W geld beschikbaar gesteld voor een nieuwe cao 
met loonsverhoging. De onderhandelende partijen zijn er niet in geslaagd om tijdig tot een  
nieuwe cao te komen. De afgesproken loonsverhoging in 2019 wordt in februari 2020  
geëffectueerd. Conform de richtlijnen van de jaarrekening moeten de Rijksbijdragen verantwoord 
worden in het jaar van ontvangst. Het is daarom niet mogelijk om deze gelden weg te zetten op 
de balans. Voor Stichting Fluvius  gaat het om € 753.471 dat ten gunste komt van 2019, maar waar 
lasten tegenover staan in februari 2020. Dit geld is in een bestemmingsreserve als onderdeel van 
het eigen vermogen gealloceerd. Daarnaast wordt de personele bekostiging groei niet begroot en 
is uitgekomen op € 96.534. Enkele posten zijn lager dan begroot. Er minder geld ontvangen van het 
samenwerkingsverband Passend Wijs (€ -155.395)

Overige overheidsbijdrage zijn hoger dan begroot €45.351
Het merendeel van de posten is conform de begroting, alleen de  ontvangen subsidie voor  
conciërges heeft geleid tot een positieve post van € 37.582 

Overige baten laten een positief verschil zijn van € 347.365 
Belangrijkste oorzaak van dit positieve verschil is terug te vinden in de post Detacheringen van 
€ 305.664. Dit bedrag is groter dan begroot, doordat de samenwerking met De Basis verder geïnten-
siveerd is en vooruitlopend op de fusie mensen steeds gemakkelijk over en weer worden ingezet.
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Personele lasten laten een realisatie zien die € 778.299 hoger is dan begroot
De personele lasten bestaan uit personele inzet en overige personele kosten. De personele  
inzet bestaat uit drie elementen zijnde personeelslasten met een overschrijding van € 132.056,  
vervangingskosten met een overschrijding van € 143.114 en extern personeel met een  
overschrijding van € 482.418. De post personeelslasten betreft het personeel op de loonlijst.  
De post vervangingskosten betreft de kosten van de bovenschoolsepool die vervanging verzorgt. 
Zowel op de loonlijst als op vervanging zit gemiddeld over het jaar steeds ongeveer 1,5 fte boven  
de begroting. Vanwege het in aanvang tijdelijke karakter van de additionele werkdrukgelden is 
personeel dat daarvoor aangetrokken is met name op Randstad dienstverbanden binnen gekomen. 
Ook is men soms noodgedwongen om extern personeel bij duurdere organisaties zoals Maandag  
in te huren. Dat is hier met name bij het SBO onderwijs gebeurd. 

Op overige personele kosten is een overschrijding van € 20.712. Op scholing is ook goed  
geïnvesteerd met een bedrag van € 507.407, hier is € 323.523 meer uitgegeven dan begroot.  
Bijvoorbeeld de kosten van de Academie maar ook van de high performance school trajecten vallen 
hieronder. In het kader van professionalisering wordt dit ten laste van de bestemmingsreserve  
gebracht. Daarnaast een vrijval in de voorziening jubilea. Naar aanleiding van de opmerkingen over 
de jaarrekening 2018 is de registratie omtrent jubilea en begindatum in het onderwijs verbeterd.  
Dit heeft geleid tot een nauwkeurige bepaling van de voorziening en geeft een  
vrijval van € -29.448. Het grootse verschil betreft de post diverse personele lasten.  
Hier stond vanuit de Fluvius scholen gezamenlijk € 384.000 op begroot. Echter boeking vindt  
doorgaans gespecificeerd plaats waardoor er een onderschrijding is van € -336.517.

Huisvestingslasten vallen lager uit dan begroot met € -229.613
De belangrijkste reden is het vrijvallen van de voorziening groot onderhoud € -188.700. Dit wordt 
met name veroorzaakt door prijsverschillen in onderhoud. 
Het dagelijks onderhoud is € 16.186 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.  
Daar tegenover staat een onderschrijding € -35.489 van op schoonmaak en sanitaire middelen en 
onderschrijding op energie en water van € -28.597. Dit is veroorzaakt door een tweetal fusies, de  
Expeditie en de Lingelaar, die voorheen twee separate Fluvius scholen waren en nu ook fysiek  
bijeen onder de vlag van Stichting de Basis. Het overige verschil wordt verklaard door de posten 
huur, tuinonderhoud, heffingen en overige huisvestingslasten. 

Afschrijvingen zijn redelijk in lijn met de begroting. De overschrijding bedraagt € 48.262 
Dit wordt veroorzaakt door extra aanschaffen van IT devices vanwege het verder effectueren van 
de nieuwe IT visie in de scholen. 

Overige instellingslasten overschrijden met € 169.694 
Dit betreft een veelheid aan posten. Vanwege de fusie is extra ingezet op PR en communicatie.  
Hier is een overschrijding te zien van € 56.300. Door de vervulling van de vacature op  
communicatie is deze overschrijding incidenteel van aard. Daarmee in samenhang is er een  
overschrijding op drukwerk en reproductie van € 20.122. Tevens een overschrijding op leermiddelen  
van € 28.194. Dit betreft met name een prijsverhoging op leermiddelen. Op IT gebied extra kosten 
voor licenties behorend bij leermiddelen van € 34.165.

Daarnaast zijn de accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht € 43.876.
Meerwerk als gevolg van extra controles op bijvoorbeeld subsidies zijn hierin meegenomen.



54 jaarverslag

Dit leidt tot onderstaand totaaloverzicht:
Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 22.376.123 21.531.057 22.453.504

3.2 Overige overheidsbijdrage 105.247 59.716 51.615

3.5 Overige baten 550.208 202.843 336.296

Totale baten 23.031.578 21.793.616 22.841.415

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 19.389.191 18.610.892 20.127.414

4.2 Afschrijvingen 474.339 426.077 480.150

4.4 Huisvestingslasten 1.833.785 2.063.398 1.621.593

4.4 Overige lasten 1.456.844 1.287.150 1.608.413

Totale lasten 23.154.160 22.387.517 23.837.570

Saldo baten en lasten -122.582 -593.902 -996.155

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rente baten - - -

5.4 Rente lasten 5.756 5.000 5.501

Saldo financiële baten en lasten -5.756 -5.000 -5.501

Resultaat -128.338 -598.902 -1.001.656

Pareto analyse Exploitatieresultaat De Basis
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Balans per 31 december 2019; vergelijkende cijfers per 31 december 2018
31-12-2019 31-12-2018

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 2.367.313 2.383.903

1.1.3 Finaciële vaste activa 30.000 34.050

Totale vaste activa 2.397.313 2.417.953

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 1.249.640 2.093.098

1.2.4 Liquide middelen 249.805 22.496

Totaal vlottende activa 1.499.445 2.115.594

Totaal activa 3.896.758 4.533.547

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 733.631 861.968

2.2 Voorzieningen 722.849 597.403

2.4 Kortlopende schulden 2.440.278 3.074.176

Totaal passiva 3.896.758 4.533.547

5.6

Balanspositie Fluvius, 
resultaat na bestemming
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Personeelsaantallen en formatie Stichting Fluvius

Soort kerngetal 2019 2018 2017 2016 2015
Signaleringswaarde van de 

onderwijsinspectie

Huisvestingsratio 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 groter dan 0,10

Liquiditeit 0,61 0,70 1,25 1,29 1,05 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit -0,01 -0,04 0 0,01 0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit 0,37 0,32 0,54 0,54 0,48 kleiner dan 0,30

Weerstandsvermogen 0,03 0,04 0,08 0,08 0,08 kleiner dan 0,50

Het kengetal Huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de huisvestingslasten afgezet  
tegen de totale lasten (inclusief financiële lasten). De huisvestingsratio is voor 2019 lager dan  
de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot 2018 is de huisvestingsratio  
licht gestegen.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen  
kan voldoen. De liquiditeitsratio geeft aan dat 0,61 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 2019 slechter dan de  
signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot 2018 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 2019 beter dan de signaleringswaarde 
Onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2018 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 2019 beter  
dan de signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot 2018 is de  
solvabiliteitspositie gestegen.

Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere  
bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen is voor 2019   
kleiner dan de signalerings-waarde Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking tot 2018 is het  
weerstandsvermogen gedaald.

Enkele kengetallen zijn onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs.  
De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze waarden ter detectie van mogelijke risico’s in de  
continuïteit van het onderwijs. Mede vanwege de voorgenomen fusie is goed te beargumenteren 
dat er geen daadwerkelijke risico’s worden gelopen.

5.7

Financiële kengetallen Fluvius
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Onderstaand is een overzicht gegeven van het meerjarenperspectief. Daarbij is de vastgestelde 
meerjarenbegroting 2020-2024 uitgangspunt. Het jaar 2020, steeds aangegeven middels een 
asterix boven de tabel, betreft het fusiejaar. Hier zijn de gegevens van de voormalige Stichting De 
Basis en Stichting Fluvius gecumuleerd tot Flores Onderwijs

Het verwachte verloop van de leerlingenaantallen is als volgt (steeds per 1 oktober):

A1 Gegevensset
Leerlingenaantallen regulier basisonderwijs Fluvius

Leerlingenaantallen Stichting Fluvius                                    *

Soort 1 okt 19 1 okt 20 1 okt 21 1 okt 22 1 okt 23 1 okt 24

Onderbouw (4 tot en met 7 jaar) 1.716 4.332 4.332 4.360 4.353 4.343

Bovenbouw (8 jaar en ouder) 1.718 4.525 4.525 4.495 4.548 4.578

Totaal 3.434 8.857 8.857 8.855 8.901 8.921

Leerlingen NOAT Stichting Fluvius                                           *

Soort 1 okt 19 1 okt 20 1 okt 21 1 okt 22 1 okt 23 1 okt 24

NOAT 118 1.961 1.637 1.471 1.460 1.437

NOAT staat voor Nederlands Onderwijs Anderstaligen. Basisscholen ontvangen extra geld voor 
leerlingen die in aanmerking komen voor de NOAT regeling. De gewichtenregeling is niet meer  
van toepassing vandaar dat deze tabel in tegenstelling tot voorgaande jaren deze gegevens niet 
meer bevat.

Alle directeuren maken een meerjarenprognose voor leerlingenaantallen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van gegevens van de Gemeente Arnhem omtrent 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.  
In oudere wijken van Arnhem is weinig uitbreidingsmogelijkheid en daar wordt een gelijkblijvend 
of lichte krimp van leerlingenaantallen verwacht. 

Leerlingenaantallen speciaal basis onderwijs Fluvius
Leerlingenaantallen SBO Fluvius                                              *

Soort 1 okt 19 1 okt 20 1 okt 21 1 okt 22 1 okt 23 1 okt 24

Totaal aantal leerlingen 140 302 301 296 309 308

Waarvan Cumi leerlingen 30 88 71 70 79 79

SBAO -  leerlingen in  
samenwerkingsverband

762 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534

BAO -  leerlingen in  
samenwerkingsverband

27.030 55.118 55.118 55.118 55.118 55.118

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 
toelaatbaarheidsverklaringen een indicatieve trend kan aangeven. Overigens, de organisatievorm 
van het samenwerkingsverband PassendWijs wordt opnieuw bezien en vormgegeven.

5.8

Continuïteitsparagraaf Fluvius
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De verwachte ontwikkeling van het aantal medewerkers wordt als volgt geprognosticeerd:
Personeelsaantallen en formatie Stichting Fluvius                        *

Soort 1 okt 19 1 okt 20 1 okt 21 1 okt 22 1 okt 23 1 okt 24

Fte gemiddeld 211 652 651 649 647 648

Aantal gemiddeld 319 895 893 895 894 895

Directie gemiddeld 16 39 39 38 37 37

Onderwijs Ondersteunend Personeel 
gemiddeld

30 92 90 90 91 91

Onderwijzend Personeel gemiddeld 175 521 522 521 519 520

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.

Toelichting op de kengetallen
Ondanks de lichte leerlingengroei die geprognosticeerd is, blijft de formatie nagenoeg gelijk.  
Doordat er afgelopen jaren een aantal fusies heeft plaatsgevonden kan er op diverse scholen meer 
naar een ideale groepsgrootte toe gegroeid worden. Mede met inzet van ICT middelen zal het on-
derwijs meer eigentijds maar ook meer gedifferentieerd op de leerbehoefte van ieder kind zijn. 
Het leerlingaantal laat op basis van de prognose een hele lichte groei zien. Wanneer naar de  
verhouding leerkracht versus leerlingen voor de toekomst wordt gekeken blijft deze nagenoeg 
gelijk. Echter vanuit een historische analyse is gebleken dat het leerlingaantal optimistisch wordt 
ingeschat, mede doordat ouders op meerdere scholen gesprekken voeren. Voor de toekomst zal 
Op Directie Leerkring niveau nogmaals een check gemaakt worden of de prognose per wijk  
overeenkomt met het marktaandeel van Flores Onderwijs in betreffende wijk. Daarnaast zal in  
het kader van duurzaam vitale scholen continue aandacht zijn voor de ratio’s van een school zoals 
de verhouding leerkracht/leerling (gemiddelde groepsgrootte) maar ook de verhouding  
ondersteunend personeel versus onderwijzend personeel.

Verhouding leerling/personeel Fluvius

1-jan-19 1-jan-20 1-jan-21 1-jan-22 1-jan-23 1-jan-24
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Leerlingen Personeel
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A2 Meerjarenbegroting
Balans

Balans Fluvius  ➞  Flores

Activa 2019 *   2020 2021 2022 2023 2024

Gebouwen 166.401 320.902 320.902 320.902 320.902 320.902

Overig 2.200912 7.465.139 7.240.433 6.424.328 5.840.910 5.092.416

Materiële vaste activa 2.367.313 7.786.041 7.561.335 6.745.230 6.161.812 5.413.318

Financiële vaste activa 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Vorderingen 1.249.640 5.202.264 5.202.264 5.202.264 5.202.264 5.202.264

Liquide middelen 249.805 7.333.733 6.952.264 8.088.282 9.672.327 10.609.066

Totaal activa 3.896.758 20.352.038 19.745.863 20.065.776 21.066.403 21.254.648

Passiva 2019 *   2020 2021 2022 2023 2024

Algemene reserve -70.142 6.176.254 5.698.372 5.668.121 6.179.661 7.195.983

Bestemmingsreserve publiek 803.772 1.764.205 1.752.664 1.752.664 1.752.664 1.752.664

Bestemmingsreserve privaat - 1.213.502 1.113.502 1.013.502 913.502 813.502

Eigen vermogen 733.631 9.153.961 8.564.538 8.434.287 8.845.827 9.762.149

Voorzieningen 722.849 3.091.407 3.074.655 3.524.819 4.113.906 3.385.829

Kortlopende schulden 2.440.278 8.106.670 8.106.670 8.106.670 8.106.670 8.106.670

Totaal activa 3.896.758 20.352.038 19.745.863 20.065.776 21.066.403 21.254.648

Het te verwachten resultaat is gemuteerd op  het eigen vermogen.
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Staat / Raming van baten en lasten

Exploitatie Fluvius  ➞  Flores

Cat. Omschrijving 2019 *   2020 2021 2022 2023 2024

3.1 Rijksbijdragen 22.376.123 56.913.425 56.695.676 57.426.560 57.986.333 58.690.906

3.2 Overige overheidsbijdragen 105.247 308.005 294.605 291.605 288.605 285.605

3.5 Overige baten 550.208 2.885.361 2.683.390 2.647.876 2.610.808 2.624.964

3 Totale baten 23.031.578 60.106.791 59.673.671 60.366.041 60.885.746 61.601.475

4.1 Personeelslasten 19.389.191 51.069.340 50.251.226 50.533.886 50.706.337 50.990.308

4.2 Afschrijvingen 474.339 1.441.874 1.451.056 1.388.905 1.200.318 1.120.994

4.3 Huisvestingslasten 1.833.785 4.962.351 4.953.991 4.946.491 4.942.491 4.948.491

4.4 Overige lasten 1.456.844 3.923.641 3.604.581 3.624.770 3.622.820 3.623.120

4 Totale lasten 23.154.159 61.397.206 60.260.854 60.494.052 60.471.966 60.682.913

5.1 Financiële baten - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5.2 Financiële lasten 5.756 7.272 7.240 7.240 7.240 7.240

5 Financiële resultaat -5.756 -2.272 -2.240 -2.240 -2.240 -2.240

Netto resultaat -128.337 -1.292.687 -589.423 -130.251 411.540 916.322

Toelichting
Vanwege het investeren in kwaliteit van het onderwijs op een aantal scholen van Fluvius is de 
komende jaren een negatief exploitatieresultaat te zien. Echter de scholen moeten wel naar  
een duurzaam vitale school in meerjarenperspectief ontwikkelen. Daarnaast wordt onder  
andere ingezet op leiderschap van de directeuren. De benutting van het eigen vermogen voor het 
verbeteren van de kwaliteit  van onderwijs staat beschreven bij de bestemmingsreserve.  
Al deze acties worden integraal door De Basis en Fluvius opgepakt.
Kijkend naar de financieringsstructuur maakte Stichting Fluvius gebruik van schatkistbankieren. 
Na de fusie zal de nieuwe organisatie Flores Onderwijs dat als geheel gaan doen.  
Verder zijn er voor komende periode geen wijzigingen in de financieringsstructuur voorzien.
Op het gebied van huisvesting is er met de gemeente Arnhem een integraal huisvestingsplan 
overeengekomen. Dit vormt de basis voor huisvesting en ons eigen onderhoud voor komende 
planperiode. De eigen bijdrage aan de nieuwbouw om zoveel mogelijk energieneutraal te  
bouwen is opgenomen als bestemmingsreserve.
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Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht Fluvius  ➞  Flores

2019 *   2020 2021 2022 2023 2024

kasstroom uit lopende operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -122.581 -1.290.415 -587.183 -128.011 413.780 918.562

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 474.339 1.441.874 1.451.056 1.388.905 1.200.318 1.120.994

- mutaties voorzieningen 125.447 961.495 -16.752 450.164 589.087 -728.077

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden - - - - - -

- vorderingen 843.457 - - - - -

- effecten - - - - - -

- schulden -633.898 -1.023.390 - - - -

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

- ontvangen interest - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

- betaalde interest -5.756 -7.272 -7.240 -7.240 -7.240 -7.240

- buitengewoon resultaat - - - - - -

Totaal kasstroom uit  
operationele activiteiten

681.008 87.292 844.881 1.708.818 2.200.945 1.309.239

kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -457.749 -1.859.828 -1.226.350 -572.800 -616.900 -372.500

Desinversteringen in materiële vaste activa - - - - - -

Investeringen immateriële vaste activa - - - - - -

Desinvesteringen in financiële vaste activa 4.050 - - - - -

Totaal kasstroom uit  
investeringsactiviteiten

-453.699 -1.859.828 -1.226.350 -572.800 -616.900 -372.500

kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen - - - - - -

Aflossing langlopende schulden - - - - - -

Mutatie liquide middelen 227.309 -1.772.536 -381.469 1.136.018 1.584.045 936.739

Beginstand liquide middelen 22.496 9.106.269 7.333.733 6.952.264 8.088.282 9.672.327

Mutatie liquide middelen 227.309 -1.772.536 -381.469 1.136.018 1.584.045 936.739

Eindstand liquide middelen 249.805 7.333.733 6.952.264 8.088.282 9.672.327 10.609.066

De hierbij behorende kengetallen zijn als volgt: 
Kengetallen meerjarig Fluvius  ➞  Flores

Soort kerngetal 2019 *  2020 2021 2022 2023 2024
Signaleringswaarde van de 

onderwijsinspectie

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

Liquiditeit 0,61 1,55 1,50 1,64 1,83 1,95 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit 0,37 0,60 0,59 0,60 0,62 0,62 kleiner dan 0,30

Weerstandsvermogen 0,03 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 kleiner dan 0,50
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Door de lichte leerlingendaling 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 verbeterinitiatieven vorm te geven. Op deze manier kan ook 
het bijzonder onderwijs goede onderwijskundige kwaliteit borgen. Dit is de belangrijkste  
reden om deze intensieve samenwerking na het afschaffen van de fusietoets te formaliseren en 
als Flores Onderwijs verder te gaan. Daarnaast zullen additionele maatregelen worden genomen 
zoals het verminderen van de omvang van de dure flexibele schil, ook gezien de schaarste op de  
arbeidsmarkt en toezien op verantwoorde inzet van de middelen. Deze investeringen vanuit de  
bestemmingsreserve zullen ervoor zorgen dat de continuïteit gegarandeerd wordt en de  
kengetallen zullen verbeteren mede ten opzichte van de norm/signaleringswaarde voor het  
onderwijs. De negatieve liquiditeit bij Fluvius wordt ondervangen door schatkistbankieren, dat  
gecontinueerd zal worden door Flores Onderwijs. De nieuwbouw wordt samen met een partner 
voor het risicodragend bouwheerschap vormgegeven. De eigen bijdrage wordt vanuit  
bestemmingsreserve voorzien. De fusie en het effect van de huidige investeringen zal Fluvius  
ook een duurzame vitale positie geven.

OVERIGE RAPPORTAGES
5.9

Risicoparagraaf
B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het intern risico beheersingssysteem
Zowel De Basis als Fluvius kennen een uitgebreid instrumentarium voor de beheersing van  
risico’s van de organisatie waaronder: 
•  Meerjarige strategiebepaling op het niveau van de stichting, vertaald naar een jaarlijks  

werkprogramma op schoolniveau.
• Een governance structuur waarbinnen:
 °  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.

 ° De vergaderplanning met deze geledingen is geborgd in de planning- & control cyclus.
•  Vastlegging van de administratieve organisatie en interne processen, gereed voor personele  

processen 2018 en financiële processen half 2019. 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:
 ° Meerjarige leerlingenprognoses per school.
 °  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.

 ° Liquiditeitsplanning die periodiek wordt geactualiseerd.
 °  Periodieke verantwoording door de directeuren over de onderwijskundige, personele en  

financiële ontwikkelingen.
 ° Het jaarverslag.
• Periodiek wordt eveneens gekeken naar:
 °  De meerjarige financiële (balans)positie en het aan te houden weerstandsvermogen  

voor het opvangen van risico’s.
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In 2017 is een volledig nieuwe risico-inventarisatie voor De BasisFluvius uitgevoerd.  
Na 3 jaar, dus in 2020 zal deze geactualiseerd worden.
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

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
De voornaamste onvoorziene financiële risico’s bij De Basis zijn:

Nr. Omschrijving Kans Gevolg min Gevolg max

1 Onvoorzienbare en onbeheersbare leerlingfluctuatie 10% € 50.000 € 150.000

2 Onvoorzienbare en onbeheersbare leerlingfluctuatie - COA kinderen 70% € 50.000 € 150.000

3 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 30% € 50.000 € 150.000

4 Instabiliteit in bekostiging 50% € 500.000 € 750.000

5 Onvolledige indexatie van bekostiging 90% € 300.000 € 500.000

6 Arbeidsmarktschaarste - niet kunnen vervullen vacatureruimte 70% € 150.000 € 300.000

7 Restrisico’s 50% € 500.000 € 750.000

8 Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering (vaste voet) 100% € 500.000 € 750.000

Voor Fluvius zijn de risico’s enigszins verschillend:
Nr. Omschrijving Kans Gevolg min Gevolg max

1 Onvoorzienbare en onbeheersbare leerlingfluctuatie 10% € 50.000 € 150.000

2 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 70% € 50.000 € 150.000

3 Instabiliteit in bekostiging 50% € 300.000 € 500.000

4 Onvolledige indexatie van bekostiging 90% € 150.000 € 300.000

5 Arbeidsmarktschaarste - niet kunnen vervullen vacatureruimte 70% € 50.000 € 150.000

6 Restrisico’s 50% € 300.000 € 500.000

7 Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering (vaste voet) 100% € 300.000 € 500.000
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Om het geïnventariseerde risicoprofiel door te kunnen rekenen naar een benodigde 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 jaarbaten  
(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 percentage 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 toezichtkader 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. Het is gebruikelijk 
om een risicoanalyse eenmaal in de drie jaar de actualiseren. Om die reden is dit voor  
De Basis ingepland in 2020.
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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 jaarbaten (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 Onderwijs in het financieel  
toezichtkader 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). et is gebruikelijk om een risicoanalyse eenmaal in de drie 
jaar de actualiseren, om die reden is dit voor Fluvius ingepland in 2020.
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In het jaar 2018 heeft een fraude risicoanalyse plaatsgevonden. Frauderisicoanalyse is te  
omschrijven als een analyse van de op de organisatie van toepassing zijnde fraude risicofactoren 
en de beheersing daarvan. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken 
van fraude en onjuistheden berust bij het bestuur van de stichting. Daarnaast behoort de  
beheersing van het fraude risico tot de scope van de raad van toezicht, in die zin dat de  
aad toeziet op de beheersing- en controlesystemen van de organisatie.

Fraude wordt in deze rapportage gedefinieerd als “een opzettelijke handeling door een of  
meer leden van het management, met governance belaste personen, werknemers of derden, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel  
te verkrijgen”.

In deze rapportage wordt het frauderisico benaderd vanuit twee dimensies, te weten:
1. het risico van onrechtmatige onttrekkingen van geld en/of goederen aan de organisatie;
2. het risico van afwijkingen in de (financiële) verslaglegging met een frauduleus doel.

In zijn algemeenheid is te zien dat bedrijfsvoering in 2019 sterk in ontwikkeling is geweest.  
Deze ontwikkeling wordt met name ingegeven doordat we diverse processen ingesourced  
hebben, vanuit de behoefte om meer in control te zijn. Werkwijzen zijn aangepast en voldoen nu 
aan de norm. Uitzondering hierop is de betalingsorganisatie die, na toetsing van de accountant, 
matig scoort en op korte termijn aandacht vraagt. Specifiek vraagt het borgen en vastleggen van 
de processen nadere aandacht. Inmiddels is een handboek administratieve organisatie voor de 
personele kant opgesteld. Verder wordt nu ook de financiële kant in een handboek vastgelegd. 

Zichtbaar is  de verbetering die geboekt is op het gebied van inkoop en Europese aanbesteding. 
Momenteel zijn er drie Europese aanbestedingen gedaan, op het gebied van multifunctionals  
en werkplekapparatuur, aanbesteding van meubilair, aanbesteding van leermiddelen en  
aanbesteding van reststoffen. Voor het merendeel van deze Europese aanbestedingen is het  
aanbestedingstraject uitbesteed aan een expertise partner, mede om de administratieve last 
voor de organisatie te beperken.

Daarnaast blijkt zowel uit de management letter als de fraude risicoanalyse dat aandacht voor 
bankzaken noodzakelijk is. Momenteel is er geen enkele bank die de hoeveelheid rekeningen die 
DeBasis en Fluvius gezamenlijk hebben op een eenvoudige en toegankelijke manier kan beheren. 
Het bestuur heeft daar energie in gestoken; echter 15 rekeningen is voor de meeste banken het 
maximum aantal te beheren rekeningen. Daarnaast moet in het bankenbeleid onderscheid  
gemaakt worden tussen private en publieke gelden en dat betreft met name De Basis  
organisatie. Om het voor beide stichtingen op een eenduidige wijze vorm te geven zal een  
nieuw bankenbeleid opgesteld worden. 
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De stichtingen handelen in overeenstemming met de Regeling Beleggen en Belenen zoals die  
vanaf 16 december 2018 voor onderwijsinstellingen van toepassing is. Actualisatie is zichtbaar  
in het aangepaste Treasury Statuut. 

5.11

Ontwikkelingen omtrent 
het coronavirus
Zowel Stichting Fluvius als Stichting De Basis is net als alle instellingen en bedrijven in Q1 van 2020 
geconfronteerd met de impact en gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sluiten van de  
scholen per 16 maart is een grote uitdaging voor de schoolbesturen, schoolleiders, leerlingen en  
ouders. In zeer korte tijd is voor de werknemers overgegaan op thuiswerken en voor de leerlingen 
overgegaan op afstandsonderwijs. De eerdere implementatie van het IT beleid wierp hierbij zijn 
vruchten af. De overgang naar het thuiswerken is voor de meeste medewerkers vlekkeloos verlopen.
Het afstandsonderwijs was primair gericht op de midden- en bovenbouw, omdat de aanname is dat 
de onderbouw de opgelopen achterstand gedurende de resterende schoolperiode mogelijk nog  
in kan halen. Het inrichten van het afstandsonderwijs is door de scholen zelf ingericht. 
Sommige scholen hebben lespakketten meegegeven aan de ouders en andere scholen hebben  
het onderwijs volledig digitaal aangeboden en alle vormen daartussen. In eerste instantie was het 
aangeboden lesmateriaal gericht op herhalen van reeds aangeboden lesstof. Echter naarmate het 
langer duurde zijn ook instructies digitaal gegeven. Hierdoor ontstond er opnieuw een vraag naar 
devices. In deze periode zijn er ongeveer 350 extra devices aangeschaft. Dit betreft niet allemaal  
additionele aanschaf maar in een aantal gevallen ook geplande uitbreiding die voor start van  
het schooljaar begroot was maar naar voren is gehaald door deze bijzondere situatie.  
Daarnaast is er ook noodopvang georganiseerd door de scholen. Ouders die in een cruciaal  
beroep werkzaam zijn, kunnen hun kinderen naar school brengen. Iedere school heeft zoveel  
mogelijk zijn eigen leerlingen opgevangen.
Door de beperkte overlegmogelijkheden en ook eigen personeel dat de eigen kinderen moet  
opvangen is er stichtingsbreed minder capaciteit beschikbaar. Dit geeft zeker werkdruk, echter alle 
leerkrachten werken hard om hun aangepaste taak goed te vervullen. Ook een aantal beleidsmatige 
zaken worden anders ingevuld of licht vertraagd. 

Het is nog te vroeg om exact de impact (positief of negatief) op de activiteiten te definiëren.
Vooralsnog lopen ingezette projecten door al dan niet met enige extra vertraging, omdat ook  
de leveranciers hinder ondervinden.

In het scenario dat een lockdown wordt afgekondigd, wijzigt nog aanvullend dat er mogelijk geen  
fysieke leveringen meer gedaan kunnen worden. Dit zal impact hebben op het verstrekken van  
fysieke lespakketten. Daarnaast bestaat het risico dat sommige leveranciers wegvallen, als gevolg  
van de langzaam intredende recessie, die volgens het CPB onontkoombaar is. 
Het is niet de verwachting dat de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus zullen leiden tot 
discontinuïteit van Stichting De Basis en Stichting Fluvius, na 1 maart 2020 Flores Onderwijs.

5.10

Treasury
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Balans per 31 december 2019; vergelijkende cijfers per 31 december 2018

31-12-2019 31-12-2018
1 Activa

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 2.367.313           2.383.903          
1.1.3 Financiële vaste activa 30.000               34.050               

Totaal vaste activa 2.397.313           2.417.953          

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 1.249.640           2.093.098          
1.2.4 Liquide middelen 249.805              22.496               

Totaal vlottende activa 1.499.445           2.115.594          

Totaal activa 3.896.758         4.533.547        

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 733.631              861.968             
2.2 Voorzieningen 722.849              597.403             
2.4 Kortlopende schulden 2.440.278           3.074.176          

Totaal passiva 3.896.758         4.533.547        
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Staat baten en lasten kalenderjaar 2019; vergelijkende cijfers kalenderjaar 2018

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2019 2019 2018

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 22.376.123      21.531.057      22.453.504      
3.2 Overige overheidsbijdrage 105.247           59.716            51.615            
3.5 Overige baten 550.208           202.843           336.296           

Totaal baten 23.031.578      21.793.616      22.841.415      

4 Lasten
4.1 Personeellasten 19.389.191      18.610.892      20.127.414      
4.2 Afschrijvingen 474.339           426.077           480.150           
4.3 Huisvestingslasten 1.833.785        2.063.398        1.621.593        
4.4 Overige lasten 1.456.844        1.287.150        1.608.413        

Totaal lasten 23.154.160      22.387.517      23.837.570      

Saldo baten en lasten -122.582        -593.902        -996.155        

5 Financiële baten en lasten
5.1 Rente baten -                  -                  -                  
5.4 Rente lasten 5.756              5.000              5.501              

Saldo financiële baten en lasten -5.756            -5.000            -5.501            

Resultaat -128.338        -598.902        -1.001.656     
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Kasstroom kalenderjaar 2019; vergelijkende cijfers kalenderjaar 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -122.582         -996.155         

Aanpassing voor:
- afschrijvingen 474.339           480.150           
- mutaties voorzieningen 125.447           -99.839           

599.786           380.311           

Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen 843.458           -9.850             
- kortlopende schulden -633.898         905.584           

209.560           895.734           

Kaststroom uit bedrijfsoperaties 686.764           279.890           

Ontvangen interest -                  -                  
Betaalde interest 5.756              5.501              

-5.756             -5.501             

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 681.008         274.389         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -464.387         -880.355         
Desinvesteringen in materiële vaste activa 6.639              -                  
Investeringen in financiële vaste activa -                  -                  
Desinvesteringen in financiële vaste activa 4.050              10.800            

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -453.699        -869.555        

Kasstroom uit financiëringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen -                  -                  
Aflossing langlopende schulden -                  -                  

Totaal kasstroom uit financiëringsactiviteiten -                 -                 

Overige mutatie eigen vermogen -                 -                 

Mutatie liquide middelen 227.309       -595.167     

Beginstand liquide middelen 22.496            617.663           
Mutatie liquide middelen 227.309           -595.167         
Eindstand liquide middelen 249.805       22.496         

Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018
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Grondslagen

Algemeen
De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
RJ richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
De bedragen zijn opgenomen in euro's.
Voorzover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede
de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende
afschrijvingen op basis van de economische levensduur.
Er wordt afgeschreven met ingang van het jaar na de investering.
De grens voor activeren bedraagt € 500.

Gebouwen en terreinen worden alleen opgenomen in de balans als de economische eigendom ervan berust bij het
bevoegd gezag.

Categorie Afschrijvings- Afschrijvings- Activerings-
termijn termijn grens
in jaren per jaar in euro's

Gebouwen 10 - 15 6,6 -,10 500
Verbouwing 10 - 33 3,03 - 10 500
Meubilair 5 - 20 5 - 20 500
OLP en inventaris 5 - 10 5 - 10 500

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen (kassen en banken) staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter
vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende
baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve
gebracht.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de
toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel.
Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmings-
reserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een
inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan
worden en voor zover deze verplichtingen en verliezen niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden
voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die
op balansdatum voorzienbaar zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel
van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening onderhoud
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan
onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn
gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening
gebracht.

Fluvius hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het gehele
onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de looptijd
van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer
gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog
van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening gehouden met
individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige
onderhoudsplanning.
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Fluvius maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisatie voor
groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat de RJ-werkgroep
Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de komende
maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal betrokken
schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2021 die aansluit bij de
Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met
onderwijssectorspecifieke aspecten.

Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het
gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de
actuele waarde. De in de cao opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van toepassing.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao
dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 jaar,
blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd
tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 0,70%.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
In de voorziening duurzame inzetbaarheid is de verplichting per ultimo kalenderjaar opgenomen voor het
gespaarde verlof volgens de cao PO. Dit gespaarde verlof kan bestaan uit basisbudget (40 uur per medewerker
per jaar) en bijzonder budget voor werknemer van 57 jaar en ouder (130 uur per medewerker per jaar). Het saldo
van de voorziening is de waarde van het gespaarde basisverlof en het gespaarde ouderenverlof.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de
nominale waarde.

Grondslagen van bepaling resultaat

Rijksbijdragen OCW /EZ
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als
bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn
verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW/EZ-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van
baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is
verlopen op de balansdatum.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële
vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur.
Er wordt afgeschreven met ingang van het jaar na investering

Pensioenverplichtingen
Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op
pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is
verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op
verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere
verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds
tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als
personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
De beleidsdekkingsgraad van het ABP per 31 december 2019 bedraagt 97,8%.

Stelselwijziging
In het boekjaar 2019 zijn er geen stelselwijzigingen doorgevoerd.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans kalenderjaar 2019; vergelijkende cijfers kalenderjaar 2018

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs Afschrijvingen Boekwaarde InvesteringenDesinvesteringen Afschr.desinv. Afschrijvingen Aanschafprijs Afschrijvingen Boekwaarde
01-01-2019 01-01-2019 01-01-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019

1.2.11.1.2.1 Gebouwen 373.725        195.953        177.772        -               -               -                  11.371         373.725        207.324        166.401      
1.2.21.1.2.3 Inventaris en apparatuur 5.127.421     3.489.459     1.637.963     337.969        -6.639          -                  336.559        5.458.752     3.826.018     1.632.734    
1.2.41.1.2.4 Overige materiële activa 2.413.534     1.845.365     568.169        126.418        -               -                  126.410        2.539.952     1.971.775     568.178      

Totaal materiële vaste activa 7.914.680   5.530.777   2.383.903   464.387      -6.639         -                 474.339      8.372.429   6.005.116   2.367.313  

Gebouwen

1.1.3 Financiële vaste activa 31-12-2019 31-12-2018

1.1.3.8 Overige vorderingen 30.000         34.050         

Totaal financiële vaste activa 30.000        34.050        

Overige vorderingen

1.2.2 Vorderingen 31-12-2019 31-12-2018

1.2.2.2 OCW/EZ 925.663        1.040.016     
1.2.2.10Overige vorderingen 8.661           421.292        
1.2.2.12Vooruitbetaalde kosten 27.474         2.988           
1.2.2.15Overlopende activa 287.842        628.802        

Totaal vorderingen 1.249.640   2.093.098   

1.2.4 Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

1.2.4.1 Kasmiddelen -               -               
1.2.4.2 Banken 249.805        22.496         
1.2.4.3 Deposito's -               -               

Totaal liquide middelen 249.805      22.496        

De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de stichting. Deze gebouwen zijn volledig 
gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de gemeente. 
Voor een overzicht van de onder ons bestuur staande scholen verwijzen wij naar het bestuursverslag.

Het gaat hier om waarborgsommen bij Snappet inzake tablets.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per
1-1-2019

Bestemming 
resultaat 

2019

Overige 
mutaties 

2019

Stand per
31-12-2019

2.1.1.1 Algemene reserve 811.667        -881.809      -               -70.142           
2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 50.301         753.471        -               803.772          

861.968      -128.338     -              733.631         

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Bestemmingsreserve publiek

2.2 Voorzieningen
Stand per
1-1-2019

Dotaties 
2019

Onttrek-
kingen 2019

Vrijval/
overig 2019

Stand per
31-12-2019 < 1 jaar > 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Spaarverlof bovenschools 49.573         -               -               -               49.573            -               49.573         
2.2.1.2 Jubilea bovenschools 211.376        10.000         -30.400        -29.448        161.528          8.902           152.626        
2.2.1.3 Duurzame inzet bovenschools 46.297         -               -               -               46.297            -               46.297         

2.2.3 Overige voorzieningen

2.2.3.1 Onderhoud bovenschools 290.156        844.296        -480.302      -188.700      465.451          217.522        247.929        

597.403      854.296      -510.702     -218.148     722.849         226.424      496.425      

Jubilea vbovenschools

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

2.4.4 OCW/EL&I (kortlopende schulden) 73.588         1.045.945     
2.4.6 Vooruitontvangen bedragen gemeente 385.579        60.019         
2.4.8 Crediteuren 642.154        546.546        
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 646.592        762.570        
2.4.10 Schulden terzake pensioenen 10.274         -               
2.4.12 Overige kortlopende schulden 82.872         85.360         
2.4.17 Reservering vakantiegeld 540.496        520.595        
2.4.19 Overige overlopende passiva 58.723         53.141         

Totaal kortlopende schulden 2.440.278   3.074.176   

In kalenderjaar 2019 zijn twee scholen van stichting Fluvius naar stichting De Basis gegaan. Voor die medewerkers hoeft geen 
voorziening meer opgebouwd te worden, wat resulteert in een vrijval van de voorziening. 

De bestemmingsreserve nulmeting is in 2006 gevormd bij de eerste waardering van de materiële vaste activa. Jaarlijks worden 
de afschrijvingskosten van de materiële vaste activa via resultaatbestemming ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht.

In 2019 is er vanuit de overheid Rijksmiddelen ontvangen die bestemd zijn voor loonsverhoging. Deze loonsverhoging wordt door 
middel van een eenmalige uitkering in 2020 uitgekeerd. 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht. 

Leverancier Jaar t/m Looptijd (in jaren) Bedrag per jaar

Huur kantoorpand 2024 5,00                        33.250                 
Schoonmaak 2020 1,00                        164.000               
Sanitaire Voorzieningen 2020 1,00                        15.000                 
Repro 2022 3,00                        68.000                 
Onderwijsleerpakketten 2023 4,00                        170.000               
Arbo dienstverlening 2021 2,00                        25.750                 
DLWO 2022 3,00                        10.109                 
Clouddiensten 2022 3,00                        20.218                 
AV Middelen 2022 3,00                        175.000               
Werkplekapparatuur 2022 3,00                        81.250                 
M.F. afdrukapparatuur 2022 3,00                        86.850                 
Energie 2025 6,00                        114.000               
WGA verzekering 2020 1,00                        112.900               
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen 20.739.580      19.773.794      20.710.097      
3.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 749.992          713.252          746.175          
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 886.551          1.044.010        997.231          

Totaal Rijksbijdragen 22.376.123    21.531.057    22.453.504    

3.2

3.2.2 105.247          59.716            51.615            

105.247         59.716           51.615           

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 56.842            63.068            57.092            
3.5.2 Detachering personeel 411.914          106.250          202.284          
3.5.4 Sponsering -                  -                  -                  
3.5.5 Ouderbijdragen 7.860              7.500              12.009            
3.5.6 Overige (overige baten) 73.592            26.025            64.912            

Totaal overige baten 550.208         202.843         336.296         

Totaal baten 23.031.578    21.793.616    22.841.415    

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en 
- subsidies

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden
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Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 17.437.069      17.305.013      17.721.644      
4.1.2 Overige personele lasten 2.706.083        2.202.953        3.023.788        
4.1.3 Af: uitkeringen -753.960         -897.074         -618.018         

Totaal personeelslasten 19.389.191    18.610.892    20.127.414    

Brutolonen en salarissen 12.433.749      12.996.655      
Sociale lasten 2.992.144        2.990.568        
Pensioenlasten 2.011.176        1.734.421        
Totaal lonen en salarissen 17.437.069    17.721.644    

Uitkeringen Vervangingsfonds 521.881          897.074          510.817          
Overige uitkeringen 232.079          -                  107.201          
Totaal uitkeringen 753.960         897.074         618.018         

Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 227 fte in dienst, exclusief vervangers (2018: 230).
Dit was onderverdeeld in: Directie: 16 fte, OP: 181 fte en OOP: 30 fte. 

4.2 Afschrijvingslasten

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 11.371            6.707              10.550            
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 339.253          297.063          343.256          
4.2.2.3 Leermiddelen en overige materiële vaste activa 123.716          122.307          126.344          

Totaal afschrijvingslasten 474.339         426.077         480.150         

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 126.315          141.007          68.611            
4.3.3 Onderhoud 128.197          75.790            110.736          
4.3.4 Energie en water 224.393          252.990          199.415          
4.3.5 Schoonmaakkosten 353.896          389.385          368.178          
4.3.6 Heffingen 54.465            44.000            52.664            
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 655.596          844.296          366.464          
4.3.8 Overige (huisvestingslasten) 290.923          315.930          455.526          

Totaal huisvestingslasten 1.833.785      2.063.398      1.621.593      

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerlasten 495.954          341.443          445.583          
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 756.056          632.560          970.445          
4.4.4 Overige (overige lasten) 204.834          313.147          192.385          

Totaal overige lasten 1.456.844      1.287.150      1.608.413      

Totaal lasten 23.154.160    22.387.517    23.837.570    

Saldo baten en lasten -122.582        -593.902        -996.155        

Accountantscontole
2019 2018

Onderzoek jaarrekening 43.876            39.513            
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Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten

5.1.1 Rentebaten -                  -                  -                  

Totaal financiële baten -                 -                 -                 

5.4.1 Bankkosten 5.756              5.000              5.501              

Totaal financiële lasten 5.756             5.000             5.501             

Netto resultaat -128.338        -598.902        -1.001.656     
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Verklaring verschillen exploitatieresultaat

Fluvius heeft het jaar 2019 afgesloten met een negatief resultaat van €- 128.338, dit ten opzichte van 
een begroot negatief resultaat van € -598.902: een positief  verschil van € 470.564 met de begroting. 
Het resultaat over het boekjaar 2018  bedroeg € -1.001.656. In de navolgende paragraaf treft u een 
vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

1 Rijksbijdrage OCW zijn hoger dan begroot € 845.067 
Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door de toename in de Rijksbijdrage. In kalenderjaar 
2019 is door het ministerie OC&W geld beschikbaar gesteld voor een nieuwe cao met loonsverhoging. 
De onderhandelende partijen zijn er niet in geslaagd om tijdig tot een nieuwe cao te komen. De 
afgesproken loonsverhoging in 2019 wordt in februari 2020 leesbaarheid geëffectueerd. Conform de 
richtlijnen van de jaarrekening moeten de Rijksbijdragen verantwoord worden in het jaar van 
ontvangst. Het is daarom niet mogelijk om deze gelden weg te zetten op de balans. Voor Stichting 
Fluvius  gaat het om € 753.471 dat ten gunste komt van 2019, maar waar lasten tegenover staan in 
februari 2020. Dit geld is in een bestemmingsreserve als onderdeel van het eigen vermogen 
gealloceerd.
Daarnaast wordt de personele bekostiging groei niet begroot en is uitgekomen op €96.534. Enkele 
posten zijn lager dan begroot. Er minder geld ontvangen van het samenwerkingsverband Passend Wijs 
(€-155.395)

3. Overige baten laten een positief verschil zijn van € 347.365 
Belangrijkste oorzaak van dit positieve verschil is terug te vinden in de post Detacheringen van 
€ 305.664. Dit bedrag is groter dan begroot, doordat de samenwerking met De Basis verder 
geïntensiveerd is en vooruitlopend op de fusie mensen steeds gemakkelijk over en weer worden 
ingezet.

4. Personele lasten laten een realisatie zien welke € 778.300  hoger is dan begroot.  
De personele lasten bestaan uit personele inzet en overige personele kosten. De personele inzet 
bestaat uit drie elementen zijnde  personeelslasten met een overschrijding van € 132.056,  
vervangingskosten met een overschrijding van € 143.114 en extern  personeel met een overschrijding 
van € 482.418
De post personeelslasten betreft het personeel op de loonlijst.  De post vervangingskosten betreft de 
kosten van de bovenschoolse pool die vervanging verzorgt. Zowel op de loonlijst als op vervanging zit 
gemiddeld over het jaar steeds ongeveer 1,5 fte boven de begroting. Vanwege het in aanvang tijdelijke 
karakter van de additionele werkdrukgelden is personeel dat daarvoor aangetrokken is met name op 
Randstad dienstverbanden binnen gekomen.  Ook is men soms noodgedwongen om extern personeel 
bij duurdere organisaties zoals Maandag in te huren. Dat is hier met name bij het SBO onderwijs 
gebeurd. 

Op overige personele kosten is een overschrijding van € 20.712
Op scholing is ook goed geïnvesteerd met een bedrag van € 507.407,  hier is € 323.523 meer 
uitgegeven dan begroot. Bijvoorbeeld de kosten van de academy maar ook van de high performance 
school trajecten vallen hieronder. In het kader van professionalisering wordt dit ten laste van de 
bestemmingsreserve gebracht. Daarnaast een vrijval in de voorziening jubilea. Op basis van de 
opmerkingen van de jaarrekening 2018 is deze registratie verbeterd met de begindatum in het 
onderwijs van het pensioenfonds. Dit heeft geleid tot een nauwkeurige bepaling van de voorziening en 
geeft een vrijval van € -29.448. Het grootse verschil betreft de post diverse personele lasten. Hier 
stond vanuit de Fluvius scholen gezamenlijk €384.000 op begroot. Echter boeking vindt doorgaans 
gespecificeerd plaats waardoor er een onderschrijding is van €-336.517.
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6. Afschrijvingen zijn redelijk in lijn met de begroting. De overschrijding bedraagt € 48.262 
Dit wordt veroorzaakt door extra aanschaffen van IT devices vanwege het verder effectueren van de  
nieuwe IT visie in de scholen. 

7. Overige instellingslasten overschrijden met € 169.694 
DIt betreft een veelheid aan posten. Vanwege de fusie is extra ingezet op PR en communicatie. Hier is 
een overschrijding te zien van € 56.300. Door de vervulling van de vacature op communicatie is deze 
overschrijding incidenteel van aard. Daarmee in samenhang is er een overschrijding op drukwerk en 
reproduktie € 20.122. Tevens een overschrijding op leermiddelen van € 28.194. Dit betreft met name 
een prijsverhoging op leermiddelen. Op IT gebied extra kosten voor licenties behorend bij leermiddelen 
€34.165.

Daarnaast zijn de accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht € 43.876
Meerwerk als gevolg van extra controles op bijvoorbeeld subsidies zijn hierin meegenomen .

5. Huisvestingslasten vallen lager uit dan begroot met € -229.613
De belangrijkste reden is het vrijvallen van de voorziening groot onderhoud € -188.700. Dit wordt met 
name veroorzaakt door prijsverschillen in onderhoud. 
Het dagelijks onderhoud is € 16.186  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. Daar 
tegenover staat een onderschrijding € -35.489  van op schoonmaak en sanitaire middelen en 
onderschrijding op energie en water van €-28.597. Dit is veroorzaakt door een tweetal fusies, de 
Expeditie en de Lingelaar, die voorheen twee separate Fluvius scholen waren en nu ook fysiek bijeen 
onder de vlag van Stichting de Basis.
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Verbonden partijen

Stichting PAS Stichting Arnhem ´4 -               -              Nee 0% Nee
SWV PassendWijs Stichting Arnhem ´4 -               -              Nee 0% Nee
Stichting  De Basis Stichting Arnhem ´4 9.713.017     237.147       Nee 0% Nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

Verbonden partij Activiteiten

Stichting PAS Beleid ten aanzien van onderwijsachterstanden en beheer brede scholen.

SWV PassendWijs Het samenwerkingsverband waarin Fluvius deelneemt

Stichting De Basis Schoolbestuur voor openbaar onderwijs

Het samenwerkingsverband PassendWijs en stichting PAS hebben de jaarrekening 2019 nog niet opgesteld waardoor het eigen vermogen 
en het resultaat 2019 niet opgenomen zijn in deze jaarrekening

Code 
activiteite

Statutaire 
zetel

Juridische vorm 
2019

Statutaire naam Eigen 
vermogen

Resultaat 
2019

Verklaring 
art. 2:403 

Deelname 
percentag

Consolidatie
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Model G:  Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag Ontvangen t/m Prestatie afgerond?
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar Ja/Nee

Lerarenbeurs 02NY 2018/2/944717 28-08-2018 4.837         4.837                Ja
Lerarenbeurs 05IV 2018/2/944717 28-08-2018 9.674         9.674                Ja
Lerarenbeurs 09QQ 2018/2/944717 28-08-2018 8.389         8.389                Ja
Lerarenbeurs 02NY 219/2/1216446 13-08-2019 4.837         4.837                Nee
Lerarenbeurs 03XW 2019/2/1216446 13-08-2019 12.093       12.093               Nee
Lerarenbeurs 05BY 2019/2/1216446 13-08-2019 7.520         7.520                Nee

totaal 47.351       47.351               

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag Ontvangen t/m Totale Te verrekenen
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar

totaal -               -                       -                 -                   

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

bedrag saldo ontvangen in lasten in totale kosten
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1-1-2019 verslagjaar verslagjaar 31-12-2019

-                -         

-            -            -                    -              -                

Toewijzing

saldo nog te besteden
31-12-2019

-                      

Toewijzing

Toewijzing
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2019

Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2

Totaal aantal complexiteitspunten 9

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum 152.000€    

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 
generieke instellingscriteria te weten:
 (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
 (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
 (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
 Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de 
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling 
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord 
dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige 
functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019
bedragen x € 1 S.M.D. Veltmaat C.H.B.C. van Zuylen M.R. Ketz Y.T.J.M. Visser
Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/10 01/11 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,00 0,00
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                         123.726                                 -                                   -   
Beloningen betaalbaar op termijn                           19.904                                 -                                   -   
Subtotaal                        143.630                                 -                                   -   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                         152.000                                 -                                   -   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Bezoldiging                         152.000                                 -                                   -   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1 S.M.D. Veltmaat C.H.B.C. van Zuylen M.R. Ketz Y.T.J.M. Visser
Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB Lid CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/08 - 31/12 01/01 - 31/07
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,00 0,00
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                         122.870                                 -                                   -   
Beloningen betaalbaar op termijn                           18.173                                 -                                   -   
Subtotaal                        141.043                                 -                                   -   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                         146.000                                 -                                   -   

Bezoldiging                         141.043                                 -                                   -   

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Niet van toepassing bij stichting Fluvius.

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

De WNT is van toepassing op stichting Fluvius. Het voor Fluvius toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 152.000. Dit is bepaald aan 
de hand van de klasse indeling onderwijs. Fluvius heeft 9 punten (gemiddelde baten: 4, gemiddeld aantal leerlingen: 3, gewogen 
onderwijssoorten: 2) en komt daardoor in klasse D.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 
maand van de functievervulling. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
bedragen x € 1 P.C.A. van Dongen I.J.M. Wessels H.F. Kruize
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging                              4.500                              3.048                              3.855 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                            22.800                            15.200                            15.200 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging                              4.500                              3.048                              3.855 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1 P.C.A. van Dongen I.J.M. Wessels H.F. Kruize
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/05 - 31/12 01/04 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging                              4.500                              2.000                              2.250 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                            21.900                              9.733                            10.950 

Gegevens 2019
bedragen x € 1 J.L.P.A. Dankaart F.J.W. Juch J.A.J. Strengers
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/08 - 31/12 01/01 - 31/07

Bezoldiging
Bezoldiging                              3.632                              1.267                              2.118 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                            15.200                              6.333                              8.867 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging                              3.632                              1.267                              2.118 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1 J.L.P.A. Dankaart F.J.W. Juch J.A.J. Strengers
Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/04 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging                              2.285                              3.000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                            10.950                            14.600 

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Jaarverslag 2019 Pagina 88 



90 jaarverslag

Gegevens 2019
bedragen x € 1 M.J. Louppen N. Stommels A. de Jong
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag
Bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling
Gegevens 2018
bedragen x € 1 M.J. Louppen N. Stommels A. de Jong
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 30/06 01/01 - 31/04 01/01 - 30/06

Bezoldiging
Bezoldiging                              1.500                              1.000                              1.500 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                              7.300                              4.867                              7.300 

Niet van toepassing bij stichting. Fluvius.

Niet van toepassing bij stichting Fluvius.

Niet van toepassing bij stichting Fluvius.

Niet van toepassing bij stichting Fluvius.

3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen.
Niet van toepassing bij stichting Fluvius.

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking 
aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde 
een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van 
toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen 
ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen 
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 
aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Tabel 1e De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 
4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-
instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris 
van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde 
van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen).
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Gebeurtenissen na balansdatum

Fusie stichting De Basis en stichting Fluvius
Na jaren intensief samengewerkt te hebben zijn stichting De Basis en stichting Fluvius 
per 1 maart 2020 gefuseerd tot één stichting. Vanaf die datum gaan beide stichtingen 
verder onder de naam stichting Flores Onderwijs. 

Impact van het corona virus op balans en resultaat
Stichting Fluvius  is net als alle instellingen en bedrijven in Q1 van 2020 
geconfronteerd met de impact en gevolgen van het Coronavirus (COVID-19). Deze 
gebeurtenis heeft geen invloed op de in dejaarrekening opgenomen balans en staat van 
baten en lasten. Verdere informatie vindt u in het bestuursverslag in de 
contimuiteitsparagraaf

Bezoldiging topfunctionarissen en leden van de Raad van Toezicht
Het normenkader rondom de ‘’Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen” (hierna: 
WNT) is in 2019 aangepast met de Beleidsregels WNT 2019. Ook is er een nieuw 
Controleprotocol WNT 2019 van kracht geworden. Voor 2019 is het individueel 
toepasselijk beloningsmaximum WNT € 152.000 voor topfunctionarissen; in 2018 
bedroeg dit € 146.000. Voor de voorzitter van de raad van toezicht is het maximum € 
22.800 en voor leden van de raad van toezicht € 15.200. Er zijn geen 
topfunctionarissen in dienst van Stichting Fluvius waarvan de bezoldiging hoger is dan 
het individueel toepasselijk beloningsmaximum WNT.
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat 2019
-881.809€        wordt onttrokken aan de algemene reserve
753.471€          wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve

-128.338€        totaal resultaatverdeling
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursgegevens

Naam bestuur: Stichting Fluvius
Bestuursnummer: 40972
Inschrijving KvK:

Postadres: Postbus 2044
Postcode: 6802 CA
Plaats: Arnhem
Telefoon: 026-7600900
E-mailadres: info@debasisfluvius.nl
Website: www.debasisfluvius.nl

BRIN-nummer Naam School Sector 2019 2018
02NY SBO De Klaproos SBO 159            152            
03VP Arcade BO 348            338            
03XV ‘t Panorama BO 312            295            
03XW Jozef Sartoschool BO 291            282            
04ML AMS BO 371            363            
04QY Troubadour BO 151            161            
04SP ASV BO 48             61             
05BY De Zyp BO 260            276            
05IV Bernulphusschool BO 248            257            
05KR De Dorendal BO 213            212            
09QQ De Mariënborn BO 191            192            
15IU Julianaschool BO 451            444            
15XH Toermalijn BO -            262            
23CD Het Klinket BO 211            194            
29XV Confetti BO 339            300            

3.593         3.789         

Aantal leerlingen 01-10-
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Jaarverslag van de raad van toezicht 2019 

De raad van toezicht geeft goedkeuring aan majeure beslissingen, fungeert als klankbord en 
sparring partner van het bestuur en houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan. Voor 
al deze taken is de governance-code PO het vigerende kader. Het jaar 2019 heeft in het teken 
gestaan van een aantal belangrijke ontwikkelingen. Enerzijds de doorontwikkeling van de 
organisatie in de Expeditie. Ook de ontwikkeling van Leiderschap wordt in deze context als 
thema nadrukkelijk op basis van inbreng van het college van bestuur met elkaar besproken. 

De raad van toezicht heeft zich in lijn met de Expeditie in haar zelfevaluatie gebogen over 
mogelijkheden tot versterking van waarderend toezicht en noodzakelijke vervolgstappen daarbij. 
Anderzijds is er in 2019 gewerkt aan de voorbereiding van de formele fusie van De Basis en 
Fluvius. De raad van toezicht is nauw betrokken geweest bij alle processtappen en de 
goedkeuring van formele documenten, zoals  het fusiebesluit en de nieuwe statuten.   

1 Toezicht functie 

De raad van toezicht toetst of de in de strategie en jaarplan van het betreffende jaar opgenomen 
voornemens worden gerealiseerd. Jaarlijks worden met het college van bestuur 
resultaatafspraken gemaakt. Deze resultaatafspraken richten zich op specifieke zaken in het 
betreffende jaar en op reguliere zaken die standaard aan de orde zijn. De toezichtsfunctie kent 
daarbij verschillende aspecten: financiën en risicomanagement, huisvesting, onderwijskundig en 
kwaliteitszorg, HRM, ICT, verbinding met de externe omgeving en daaruit voortvloeiende 
(bestuurlijke) contacten. De raad van toezicht kent drie commissies die aan de hand van 
(verdiepende) documenten sterk inhoudelijk inzoomt en de voorbereiding doet voor de reguliere 
raad van toezicht-vergaderingen. De drie commissies zijn: 

● Remuneratiecommissie: werkgeverschap bestuurders en governance-vraagstukken; 
● Auditcommissie: financiën en huisvesting; 
● Commissie Onderwijs en Kwaliteit: onderwijskwaliteit, onderwijsopbrengsten en 

kwaliteitscyclus. 
 
De reguliere raad van toezicht vergaderde in 2019 in totaal 6 keer. Op 21 januari 2019 vond 
daarnaast de jaarlijkse zelfevaluatie plaats. Verder waren er de commissievergaderingen van de 
genoemde commissies. Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht had in 2019 in april en 
november 2019 overleg met de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van DeBasisFluvius. 
De voorzitter van de raad van toezicht heeft tussentijds met regelmaat overleg met het college 
van bestuur en de bestuurssecretaris. Het betreft agendaoverleg of ander tussentijds overleg. 
De raad van toezicht heeft in 2019 op hoofdlijnen de volgende onderwerpen op de agenda 
gehad: 

● Integraal Huisvestingsplan; 
● Leiderschap in de context van de Expeditie (presentatie onderzoeksresultaten onder 

externe begeleiding); 
● Voortgang Balkenplanning college van bestuur; 
● Begroting 2019-2023; 
● Werving en selectie nieuwe bestuurder en nieuw lid raad van toezicht (profielschets en 

werving en selectie –procedure); 
● Adviezen Auditcommissie inzake financiële documenten (zelfevaluatie raad van toezicht); 
● Kaderbrief 2020; 
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● Vaststelling Jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018 op 20 juni 2019; 
● Goedkeuring voorgenomen besluit inzake fusie De Basis en Fluvius; 
● Goedkeuring fusie Toermalijn en Anne Frankschool; 
● Goedkeuring informele fusie Toermalijn en Jeroen Boschschool; 
● Goedkeuring aanpassing doelomschrijving statuten Stichting Financieel Beheer 

Samenwerkingsscholen en Onderwijshuis; 
● Fusieproces en fusieplan De Basis en Fluvius; 
● Beleidsnota Bankenbeleid; 
● Exploitatieoverzichten per kwartaal; 
● Goedkeuring Treasurystatuut 
● Begroting 2020; 
● Managementletter accountant; 
● Benoeming Astrium als nieuwe accountant op 10 oktober 2019 

 
Veel van deze onderwerpen zijn voordien besproken in één van de onderstaande commissies. 

1.1 Remuneratiecommissie 

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden: een lid raad van toezicht als voorzitter van de 
Remuneratiecommissie en de voorzitter raad van toezicht als lid Remuneratiecommissie.  
 
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar. Tot november 2019 waren er twee bestuurders: een 
reguliere bestuurder en een interim-bestuurder. Tevens heeft er een procedure gelopen voor de 
vervulling van de vacature lid college van bestuur. Betreffende deze benoemingsprocedure is 
eerst gekeken naar de toekomstige fusie en de betekenis daarvan voor de inrichting van het 
college van bestuur. Op voorstel van de Remuneratiecommissie heeft de voltallige raad van 
toezicht besloten de samenstelling van het college van bestuur te laten bestaan uit twee leden: 
een voorzitter college van bestuur en een lid college van bestuur. Voor beide functies is een 
profielschets opgesteld. Onder betrokkenheid van interne geledingen inclusief de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft na een zorgvuldige werving en selectie 
procedure de raad van toezicht besloten in het perspectief van de aanstaande fusie Sylvia 
Veltmaat te benoemen als voorzitter college van bestuur. Na deze benoeming heeft er een 
externe werving en selectie procedure gelopen onder begeleiding van een extern bureau voor de 
vervulling van de vacature lid college van bestuur. Daarin is voorzien in de persoon van Yvonne 
Visser. Zij is begin november 2019 aangetreden als lid college van bestuur. De hele procedure is 
doorlopen onder regie van de Remuneratiecommissie. De formele benoeming van beide leden 
van het college van bestuur heeft plaatsgevonden in de voltallige raad van toezicht. 
 
Verder was er in 2019 een vacature in de raad van toezicht aan de orde. Op voorstel van de 
Remuneratiecommissie is er een profielschets vastgesteld voor het beoogde nieuwe lid raad van 
toezicht. De Remuneratiecommissie heeft onder begeleiding van een extern bureau en onder 
betrokkenheid van interne geledingen inclusief de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
de werving- en selectieprocedure gedaan. Daarbij kwam Flip Juch als voor te dragen kandidaat 
voor benoeming uit de procedure. Definitieve formele benoeming van de voorgedragen 
kandidaat heeft plaatsgevonden in de voltallige raad van toezicht. 
 
De Remuneratiecommissie maakt jaarlijks planningsafspraken met de leden van het college van 
bestuur en voert met hen een evaluatiegesprek over de behaalde resultaten. Aldus is ook 
geschied in 2019. De planningsafspraken zijn gemaakt met beide college van bestuur-leden 
(waarvan 1 interim-bestuurder). In augustus 2019 heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden 
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met beide zittende bestuurders waarin de resultaten van het afgelopen schooljaar zijn 
besproken. Daarvan is verslag gemaakt. In november 2019 heeft er verder een tussentijds 
remuneratiegesprek plaatsgevonden met beide bestuurders (waaronder de nieuw benoemde 
bestuurder). Dat vanwege het aantreden van de nieuw benoemde bestuurder per begin 
november 2019. Beide bestuurders hebben daarbij hun beoogde resultaten voor het schooljaar 
2019-2020 geformuleerd. 

1.2 Auditcommissie 

De Auditcommissie van de raad van toezicht bestaat uit twee leden, waarvan er één als 
voorzitter van de commissie optreedt. Halverwege het jaar 2019 heeft er door het aantreden van 
een nieuw lid raad van toezicht een mutatie plaatsgevonden in de samenstelling van de 
Auditcommissie.  
In de Auditcommissie worden alle stukken besproken betreffende financiën. Daarbij is aan de 
orde: begroting, jaarrekening, periodieke managementrapportages, overleg met de accountant, 
accountantsverslag en managementletter van de accountant, treasury, huisvesting.  
Mede op basis van de adviezen van de Auditcommissie zijn in 2019 door de raad van toezicht 
goedgekeurd: het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018, kaderbrief 2020, de begroting 2020, 
treasurystatuut, beleidsnota bankenbeleid, verbeterpunten naar aanleiding van de 
managementletter van de accountant. 

1.3 Commissie Onderwijs en Kwaliteit 

De Commissie Onderwijs en Kwaliteit is gestart in 2018 en heeft in 2019 verdieping gekregen. De 
commissie Onderwijs en Kwaliteit bestaat uit twee leden waarvan er één als voorzitter van de 
commissie optreedt.  
 
In de commissie wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs waarbij in 2019 
gesproken is over de schoolopbrengsten, de wijze waarop de expeditie vorm krijgt in het 
onderwijs en is er extra aandacht is besteed aan het geplande Inspectiebezoek in 2020. De 
bevindingen van de Inspectie zijn inhoudelijk besproken waarbij aandacht is geweest voor zowel 
de risicoscholen als de scholen die bovengemiddeld presteren en in aanmerking komen voor het 
predicaat goed. Het inspectiebezoek is in commissieverband voorbereid.   
 
Hoofdonderwerpen voor de commissie zijn het komende jaar het vierjaarlijkse onderzoek 
besturen en scholen door de Inspectie in 2020, de voortgang van de Professionele 
LeerGemeenschappen (PLG) en de monitoring van de kwaliteit van onderwijs bij de stichtingen.  

1.4 Overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht heeft twee keer per jaar overleg met de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dat is in 2019 gebeurd in de maanden april en 
november. De raad van toezicht kijkt terug op plezierige overleggen met Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. De Raad vond het vooral belangrijk en interessant met de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad te spreken over de voortgang en vormgeving van 
de Expeditie. Dat ook om te kunnen beoordelen hoe de Expeditie leeft in de organisatie en of er 
breed draagvlak aanwezig is. De raad van toezicht heeft daarbij geconstateerd dat daarvan zeker 
sprake is, maar dat er ook positief en betrokken wordt meegedacht ten aanzien van de betekenis 
hiervan voor de wijze van (inrichten van en vormgeven aan) Medezeggenschap.  
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Met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn in 2019 de volgende onderwerpen 
besproken: 

● Expeditie; ontwikkelingen, invulling Medezeggenschap; 
● Voorgenomen fusie De Basis en Fluvius; 
● Krapte op de arbeidsmarkt: betekenis hiervan en hoe te komen tot oplossingen; 
● Werving en selectie van het nieuwe lid college van bestuur en lid raad van toezicht; 

profielschetsen en betrokkenheid bij de werving en selectie procedure. 

1.5 Scholenbezoek 

De raad van toezicht bezoekt jaarlijks een aantal scholen van DeBasisFluvius. In 2019 zijn in 
totaal zes scholen bezocht. De raad van toezicht vindt het belangrijk voeling te houden met de 
dagelijkse praktijk. De bezoeken aan de scholen geschieden zonder aanwezigheid van het college 
van bestuur. Inspirerend is daarbij om te zien hoe vol passie en met gedrevenheid op deze 
scholen onderwijs wordt verzorgd vanuit het principe: Elk kind kan alles leren. Alle waardering en 
bewondering voor de leerkrachten en schooldirecteuren! Daarbij heeft de raad van toezicht 
gezocht naar betrokkenheid bij en draagvlak voor de Expeditie. De Raad heeft vastgesteld dat die 
er voluit is. Directeuren en medewerkers vertellen enthousiast over samenwerking in PLG-en 
(professionele leergemeenschappen) en DLK-en (Directeuren LeerKringen). In de bezoeken 
wordt daarnaast ingegaan op de specifieke kenmerken die iedere school heeft en trends en 
ontwikkelingen met leer- en verbeterpunten. 

1.6 Externe stakeholders 

De raad van toezicht is betrokken bij bijeenkomsten met andere stakeholders. In 2019 heeft dat 
op verschillende manieren vorm gekregen: 

● Verdeeld over een aantal bijeenkomsten zijn de leden van de raad van toezicht aanwezig 
geweest bij bijeenkomsten met medewerkers, leerlingen en ouders inzake de Expeditie. 
Boeiende bijeenkomsten: grote betrokkenheid van ouders waarbij fundamentele 
vraagstukken aan de orde kwamen als ‘wat merkt mijn kind van de Expeditie’ en ‘wat 
wordt mijn kind daar beter van’. Interessante leerervaringen en adviezen: in elk geval is 
een belangrijk aandachtspunt de communicatie naar ouders over de Expeditie. 

● Jaarlijks zijn er bijeenkomsten met Raadsleden van de Gemeente Arnhem. In 2019 waren 
dat twee bijeenkomsten. Onderwerpen waren: Manifestival, laaggeletterdheid, Manifest 
Jeugd en de aansluiting PO-VO. 

2 Governance 

2.1 Code Goed Bestuur 

 
De raad van toezicht onderschrijft en handelt conform de inhoud van de Code Goed Bestuur 
zoals opgesteld door de PO Raad. De raad van toezicht heeft de governance afspraken 
vastgelegd in de volgende documenten: 

● Statuten (zijn vanwege de fusie aangepast); 
● Bestuursreglement (wordt door de aanstaande fusie aangepast); 
● Toezichtskader (is aan herziening toe in de context van de Expeditie (proces loopt)) 
● Profielschets leden raad van toezicht; 
● Samenstelling en omvang van de raad van toezicht: de raad van toezicht bestaat sinds 1 

juli 2018 uit 5 leden.  
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De raad van toezicht wordt bezoldigd conform de richtlijnen van de Vereniging van 
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Bij de samenstelling is er rekening gehouden 
met spreiding van competenties op het gebied van bestuur, onderwijs en kwaliteitszorg, HRM, 
ICT, 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 de belangen van de Stichtingen of leiden tot belangenverstrengeling of in strijd zijn met 
de bepalingen opgenomen in de Code Goed Bestuur. Het rooster van aftreden waarborgt de 
continuïteit. De raad van toezicht functioneert vanuit een integrale verantwoordelijkheid. Dat 
betekent dat de leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Verder is elk lid van de raad van 
toezicht tevens lid van een of meer commissies van de raad van toezicht.  

2.2 Samenstelling van de raad van toezicht 

De samenstelling en nevenfuncties van de raad van toezicht zien er als volgt uit: 
 
 

Naam  Rol en nevenfuncties 

Peter van Dongen  voorzitter raad van toezicht, portefeuille Identiteit, tevens lid 
Remuneratiecommissie 
 
Benoemd: 1 -1-2017 tot 1-1-2021, herbenoembaar 

  Nevenfuncties: 
● Voorzitter college van bestuur Hogeschool Van Hall 

Larenstein (tot 1-1-2020) 
● Voorzitter raad van toezicht Veluwse Onderwijsgroep 
● Lid Economic Board Arnhem Nijmegen (tot 1-1-2020) 
● Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Steun Bosbouw en 

Cultuurtechnisch Onderwijs 

Han Dankaart  Lid raad van toezicht, portefeuille financieel, vastgoed en 
bedrijfsvoering, tevens voorzitter Auditcommissie 
 
Benoemd: 1-4-2018 tot 1-4-2022, herbenoembaar 

  Nevenfuncties: 
● Ambtelijk opdrachtgever Gemeente Molenlanden (tot 

1-9-2019) 
● Directeur Gemeente Molenlanden (vanaf 1-9-2019) 
● Vice-voorzitter raad van toezicht SSH Arnhem & Nijmegen 

Flip Juch  Lid raad van toezicht, portefeuille financiën, lid auditcommissie 
 

Benoemd: 1-8-2019 tot 1-8-2023, herbenoembaar 

  Nevenfuncties: 
● Directievoorzitter Samenwerking Glasverzekering NV 
● Voorzitter bestuur Stichting Vrijheidstheater Achterhoek 
● Ambassadeur Nederlandse Uitdaging 
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Ellen Kruize  Lid raad van toezicht, portefeuille onderwijskundig en HRM, 
voorzitter Remuneratiecommissie en lid commissie Onderwijs en 
Kwaliteit 

 
Benoemd: 1-4-2018 tot 1-4-2022, herbenoembaar 

  Nevenfuncties: 
● Voorzitter college van bestuur Vario Onderwijsgroep 
● Directeur Conel BV 
● Lid raad van toezicht MBO Amersfoort 
● Lid RvC SWZ Woningcorporatie 
● Lid Raad van advies Deltion College Zwolle (onbezoldigd) 

Ingeborg Wessels  Lid raad van toezicht, portefeuille juridisch en HRM, lid commissie 
Onderwijs en Kwaliteit 

 
Benoemd: 1-5-2018 tot 1-5-2022, herbenoembaar 

  Nevenfuncties: 
● IBR Han (tot 1-1-2020) 
● Director Marketing en Communication (vanaf 1-1-2020) 
● Lid Raad van Advies Legal Valley 
● Voorzitter raad van toezicht Grafisch Lyceum Rotterdam 

Jan Strengers  Lid raad van toezicht, lid Auditcommissie (tevens vz.) lid commissie 
Onderwijs & Kwaliteit 
 
Benoemd tot 1-8-2019, niet herbenoembaar 

  Nevenfuncties: 
● Partner bij CFO Netwerk (sinds mei 2019) 
● Directeur Blankenbeek 
● Directeur Blankenborg BV 
● Assiociate Partner Twynstra Gudde 

 
 
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 
 

Naam  benoemd tot  wel/niet herbenoembaar 

Peter van Dongen  1-1-2021  herbenoembaar 

Han Dankaart  1-4-2022  herbenoembaar 

Flip Juch  1-8-2023  herbenoembaar 

Ellen Kruize  1-4-2022  herbenoembaar 

Ingeborg Wessels  1-5-2022  herbenoembaar 
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2.3 AVG 

Bij DeBasisFluvius wordt gewerkt met een protocol beveiligingsincidenten en datalekken. Het 
meldpunt van DeBasisFluvius maakt twee keer per jaar een analyse van de meldingen van 
beveiligingsincidenten en datalekken. In de analyse wordt ingegaan op eventuele structurele 
ontwikkelingen en de noodzaak om maatregelen te nemen. De analyse wordt gedeeld met het 
college van bestuur en zo nodig wordt de raad van toezicht geïnformeerd. Met partijen die 
gegevens bewerken worden verwerkersovereenkomsten gesloten. Tevens is er voor 
DeBasisFluvius een privacyreglement opgesteld en gedeeld met haar stakeholders.   
 
In 2019 hebben zich geen datalekken voorgedaan die van invloed zijn geweest op de 
bedrijfsvoering van de beide stichtingen, dan wel op de financiële positie van de beide 
stichtingen. Er zijn twee datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens waarbij het ging 
om het vrijgeven van 150 tot 200 mailadressen van ouders aan ouders en het lekken van 
beeldmateriaal van 22 leerlingen uit groep 1. Beide meldingen hebben in 2019 niet geleid tot 
ingrijpen van de autoriteit, of tot het opleggen van een boete. Voor het overige hebben de 
gemelde incidenten niet geleid tot meldingen.  
 
Het register beveiligingsincidenten wordt zo nodig gedeeld met de raad van toezicht en de 
voorzitter van de raad van toezicht wordt direct in kennis gesteld van grote datalekken.  

3 Functioneren raad van toezicht 

Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn functioneren. Dat is gebeurd op 21 januari 2019. De 
bevindingen (inclusief de reflecties van het college van bestuur) zijn vastgelegd in een verslag. 
Gelet op deze bevindingen en de actuele stand van de ontwikkelingen (aanstaande fusie, recente 
wijzigingen in de samenstelling van college van bestuur en raad van toezicht, de ontwikkelingen 
in de context van de Expeditie, de reflecties inzake de ontwikkeling van Leiderschap in de 
organisatie) is de wens uitgesproken een aantal ontwikkelpunten vorm en inhoud te geven. 
Belangrijkste essenties daarbij: 

● Ontwikkeling van een aangepast Toezichtskader waarbij waarderend toezicht in de 
context van de expeditie nader wordt gedefinieerd; 

● De Remuneratiecommissie heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan een wat andere 
invulling van haar rol. Die wordt zowel door de commissieleden als door het college van 
bestuur op waarde geschat. Verdere doorontwikkeling is aan de orde; 

● Vanuit de evaluatiebevindingen van de Auditcommissie in de goede rolverdeling met het 
college van bestuur werken aan de aangedragen verbeterpunten en daarover met het 
college van bestuur het gesprek voeren en tot afspraken komen; 

● Doorontwikkeling van de commissie Onderwijs en Kwaliteit. 
  

4 Doelmatigheid 

De raad van toezicht toetst de relatie tussen de ingezette middelen en de (onderwijs) 
opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald. Onderwijs is wordt als doelmatig 
beschouwd als de doelen tegen zo laag mogelijke kosten worden gehaald, of als de ingezette 
middelen tot zo hoog mogelijke prestaties leiden. De raad van toezicht realiseert zich dat een 
relatie tussen de inspanningen en de middelen enerzijds en de onderwijskwaliteit en de 
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onderwijsopbrengsten anderzijds niet eenvoudig is aan te tonen. De raad van toezicht geeft 
invulling aan de toetsing op de doelmatigheid door:  

1.  Periodieke gesprekken met de bestuurder; 
2. Tenminste eenmaal per jaar een gesprek met de schooldirectie, medezeggenschapsraad 

en de vertrouwenspersonen; 
3. De financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen jaarlijks te 

beoordelen en goed te keuren; 
4. De financiële performance (uitputting versus begroting) te monitoren aan de hand van 

door de schoolleiding aangeleverde tussentijdse sturingsinformatie; 
5. Jaarlijks kennisnemen van het externe financiële benchmarkonderzoek van Vensters en 

de analyse van de bestuurder van deze benchmark bespreken; 
6. De uitkomsten van de interne audits en testen op de onderwijskwaliteit te beoordelen; 
7. Monitoring op de realisatie in het instellingsplan/strategisch beleidsplan afgesproken 

prestatie indicatoren; 
8. Kennis te nemen van (formele) klachten van leerlingen/ouders is de reactie van de 

school; 
9. Een enquête over de kwaliteit van het onderwijs uit te zetten onder de leerlingen en het 

personeel; 
10. Het beoordelen van rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over de 

onderwijskwaliteit en daarin afgesproken (verbeter) maatregelen; 
11. Werkbezoeken op de verschillende locaties te organiseren; 
12. Kennisontwikkeling en uitwisseling in koepelorganisaties, samenwerkingsverbanden en 

andere overlegorganisaties. 
13. Bevindingen en rapportages van de controlerend accountant te beoordelen. 

 
Voor zover de raad van toezicht dat kan beoordelen in zijn toezichthoudende rol, is de raad van 
toezicht van mening dat de onderwijsmiddelen doelmatig worden ingezet. Dat oordeel wordt 
onder meer onderbouwd door: 

1. Positieve feedback over de onderwijskwaliteit van ouders, kinderen en toezichthouders; 
2. Innoverende en vernieuwende onderwijsconcepten (o.a. digitalisering en 

gepersonaliseerd leren); 
3. De afhandeling van de klachten; 
4. De beleidsrijke meerjarenbegroting; 
5. Toereikende financiële positie op basis van signaleringswaardes Inspectie van het 

Onderwijs. 
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Voorwoord  

Voor u ligt het GMR-jaarverslag 2019 van Stichting DeBasisFluvius. Met enthousiasme, zorg en de 
wens om de kinderen van onze scholen van goed onderwijs te voorzien, heeft de GMR zich het 
afgelopen schooljaar ingezet. De ouders en leerkrachten die gezamenlijk de GMR vormen 
hebben allemaal iets gemeen: zij willen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen de 
scholen van de stichting. Doel hierbij is om de kinderen niet alleen een prettige schooltijd te 
bezorgen, maar hen ook optimaal voor te bereiden op de toekomst. In dit jaarverslag wordt de 
werkwijze van de GMR weergegeven en een overzicht gegeven van de onderwerpen waarover de 
GMR afgelopen schooljaar heeft gesproken. De GMR vult haar rol op stichtingsniveau in met het 
geven van haar mening en advies bij de diverse beleidsnotities die gedurende het jaar door het 
bestuur van de stichting worden opgesteld. Elk jaar staat de GMR ook stil bij haar werkwijze en 
benoemt zij mogelijke verbeterpunten om de medezeggenschap binnen de stichting te 
verbeteren. Vanuit de GMR wordt hiervoor nadrukkelijk ook contact gezocht met de 
medezeggenschapsraden binnen de stichting.  

Wij hopen van harte dat onze GMR ook in schooljaar 2020-2021 een positieve en opbouwende 
bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit binnen het DeBasisFluvius.  

Met vriendelijke groet,  
Hanneke Mooren 
Jacomine Wasser- Holleman 

1  Werkwijze GMR 

De GMR heeft het afgelopen jaar niet als volwaardig GMR kunnen functioneren door het 
wegvallen en vertrekken van de voorzitter en een aantal leden. Met de komst van Joke 
Zwanenburg die de rol van onafhankelijk voorzitter en kwartiermaker heeft, is er weer structuur 
gekomen. Er zijn nieuwe leden bijgekomen en ook leden weggegaan. Inmiddels is er nu een vast 
GMR-team. 
 
Samenstelling GMR kalenderjaar 2019: 
 

Oudergeleding  Rol / school 

Ricardo te Beest  voorzitter 

Erik Schepens  voorzitter 

Anne Claire Vink  Julianaschool 

Jeroen Gribling  De Mariënborn  

Joris Jeurlink  Julianaschool 

Bas Tenten  Lea Dasbergschool 

Renata Sommerdijk  Jeroen Boschschool, 
inmiddels De Lingelaar 
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Marloes Derksen  De Boomhut 

Jolanda van Heel  Pieter Brueghelschool 

Ilse Cornielje  ‘t Panorama 

Annemiek Hilberink  Arnhemse Montessorischool 

 

Personeelsgeleding  School 

Pauline Essers  SBO De Piramide 

Jeroen Verhoeven  Jeroen Boschschool,  
inmiddels De Lingelaar 

Jacomine Wasser- Holleman  Confetti 

Paul de Brouwer  De Parkschool 

Wendie van Uuden  Jozef Sartoschool 

Carolien Salari  Pieter Brueghelschool 

Hanneke Mooren  Arnhemse Montessorischool 

 

Bestuur & Staf  Functie 

Charlotte van Zuylen  Interim-bestuurder 

Sylvia Veltmaat  Voorzitter College van Bestuur 

Maarten Hoevenaars  Bestuurssecretaris 

 
De GMR (nu) bestaat uit zes vertegenwoordigers van ouders en zes vertegenwoordigers van 
leerkrachten. Samenstelling GMR kalenderjaar eind 2019: 
 

Oudergeleding  Rol / school 

Jeroen Gribling  De Mariënborn  

Joris Jeurlink  Julianaschool 

Renata Sommerdijk  Jeroen Boschschool, 
inmiddels De Lingelaar 

Karlijn Steenvoort  Jan Ligthartschool 

Linda van Heiningen  Julianaschool 

vacant  -- 
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Personeelsgeleding  School 

Pauline Essers  SBO De Piramide 

Jeroen Verhoeven  Jeroen Boschschool,  
inmiddels De Lingelaar 

Jacomine Wasser- Holleman  Confetti 

Paul de Brouwer  De Parkschool 

Hanneke Mooren  Arnhemse Montessorischool 

Sander Hulleman  Rivers International School 

 

Bestuur & Staf  Functie 

Sylvia Veltmaat  Voorzitter College van Bestuur 

Yvonne Visser  College van Bestuur 

Eefje van den Broeck  Bestuurssecretaris 

 

Dagelijks Bestuur  Rol 

Joke Zwanenburg  Onafhankelijk voorzitter, 
kwartiermaker 

Lindsey Samson  Ambtelijk Secretaris 

 
De leden van de GMR zijn in het afgelopen schooljaar zes keer samengekomen voor overleg met 
het College van Bestuur. Daarnaast hebben er ook 5 PGMR overleggen plaatsgevonden. Dit is 
met een afvaardiging vanuit de GMR. Ook organiseerden we in februari een discussieavond met 
de RvT leden en de GMR leden.  
Tijdens de GMR overleggen zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Deze 
onderwerpen hadden betrekking op school overstijgende onderwerpen die binnen Stichting 
DeBasisFluvius onderwijs spelen, alsmede diverse advies- en instemmingsaanvragen en het 
toetsen van beleidsplannen.  

1.1  Zittingsduur en verkiezingen 

Een GMR lid heeft zitting voor een periode van drie jaar, treedt na zijn zittingsperiode af en is 
terstond herkiesbaar. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of 
verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, 
zou moeten aftreden. De leiding van de verkiezingen van de leden van de GMR berust bij de 
GMR. De organisatie daarvan kan de GMR opdragen aan een verkiezingscommissie. Afgelopen 
jaar zijn er verkiezingen uitgeschreven, maar er was weinig animo. Voor 2019-2020 is dit een 
punt van aandacht om de belangstelling en de aanmeldingen te verhogen. 
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1.2  Achterban 

De Medezeggenschapsraden van het DeBasisFluvius vormen onze achterban. Alle GMR-leden 
hebben een of meerdere scholen toegewezen gekregen waarvoor ze contactpersoon zijn. Op 
deze manier behoudt de GMR een directe band met de scholen en weten de MR-leden wie hun 
aanspreekpunt is en weten wat er speelt. Een voorbeeld van een punt dat met de MR-en is 
besproken is dat er een signaal kwam dat de GMR stukken laat gepubliceerd worden op de site. 
Er is besloten om de conceptnotulen na de vergadering alvast te plaatsen. Er is behoefte aan een 
informatieavond voor de MR  georganiseerd door de GMR. Deze staat op de planning voor dit 
jaar. 

1.3  Bevoegdheden GMR 

De belangrijkste bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn 
vastgelegd in artikel 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Dit betekent dat 
de GMR een rol speelt bij aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle 
scholen van DeBasisFluvius of voor de meerderheid van de scholen. Hierin is onderscheid 
gemaakt tussen instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. Een voorbeeld van 
instemmingsbevoegdheid is het vakantierooster. Een voorbeeld van adviesbevoegdheid is de 
vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de 
desbetreffende scholen. 

2  Besproken thema’s 

De GMR heeft in schooljaar 2019 o.a. de volgende thema’s besproken:  

2.1  Meerjaren bestuursformatieplan 

Het plan is tijdens de vergadering toegelicht door de HR adviseur. De GMR heeft vragen kunnen 
stellen hierover en feedback kunnen geven. 

2.2  Stakingsgelden 

Omtrent de stakingsgelden heeft het CvB een notitie voorgelegd aan de GMR waarin staat 
beschreven wat de plannen zijn met de niet bestede middelen. De GMR heeft hier goedkeuring 
aan gegeven. 

2.3  Werkdrukmiddelen 

Er is vooraf een voorgestelde werkwijze aangeleverd bij de GMR omtrent de verhoging 
werkdrukmiddelen. Dit is aangeleverd met een stappenplan verantwoording en evaluatie voor 
de toekomst. De GMR heeft hier positief op geadviseerd. 
 
2.4  Professionaliseringstraject 
Er wordt voor de GMR een professionaliseringstraject opgestart. Joke neemt hier het voortouw 
in. Er zijn verschillende offertes opgevraagd bij adviesbureaus. Deze worden met een 
afvaardiging van de GMR besproken. 
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2.5  Vervangingsbeleid 

Het vervangingsbeleid is de GMR voorgelegd ter instemming. Er is veel over gesproken tijdens de 
vergaderingen. Met een advies vanuit de GMR is het stuk herschreven, waarna de GMR 
instemming heeft verleend. 

2.6  Financieel jaarverslag 

Het financieel jaarverslag is tijdens de vergaderingen toegelicht door de business controller. 

2.7  Vakantierooster 2019-2020 

Het vakantierooster wordt in concept gemaakt door schooldirecteuren van de stichting, 
schooldirecteuren van Stichting Delta en het PO. Het advies van het Ministerie van OC&W is 
hierbij aangehouden. De GMR heeft een positief advies afgegeven. 

2.8  De Expeditie (visie van DeBasisFluvius) 

De GMR is meegenomen in de ontwikkeling van De Expeditie. Tijdens de vergaderingen werd er 
gesproken over de Expeditie en over de film Ieki ka allee (ieder kind kan alles leren). De GMR 
verzorgde de communicatie omtrent De Expeditie richting de MR-en. 

2.9  Werving lid College van Bestuur 

Een afvaardiging van de GMR heeft zich aangesloten bij de benoemingsadviescommissie voor de 
werving van het nieuwe lid College van Bestuur. 

2.5  Vervangingsbeleid 

Het vervangingsbeleid 

2.5  Vervangingsbeleid 

Het vervangingsbeleid 

3  Contactgegevens GMR 

Onafhankelijk voorzitter: 
Joke Zwanenburg - info@dipo.nl 
 
Ambtelijk secretaris: 
Lindsey Samson - lindsey.samson@floresonderwijs.nl 
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Beste ouders en collega’s,

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarvoor door twee besturen primair 
onderwijs samen een missie voor het onderwijs aan de kinderen van Arnhem is ontwikkeld. 

De Basis en Fluvius willen het beste onderwijs voor ieder kind in Arnhem, zoveel mogelijk in de wijk 
waar het kind woont. Dit vraagt van onze scholen om nauw samen te werken en elkaar aan te vullen 
zodat er diversiteit aan Passend Onderwijs is. 

Vanuit deze ambitie beogen beide stichtingen als bestuursorganisatie ook samenvoeging en 
ontwikkeling van eenduidig beleid. In dit Strategisch Beleidsplan 2015-2020 is uiteengezet wat dit 
voor de komende beleidsperiode betekent en waar we onze pijlen op richten. De stip op de horizon 
is in 2014 bepaald met alle stakeholders en beschreven in interne presentaties en beleidsstukken van 
De Basis en Fluvius. De route ontwikkelen we de komende jaren gezamenlijk.

Arnhem, januari 2016

Stichting De Basis    Stichting Fluvius
Drs. M. R. (Manon) Ketz    Drs. S.M.D. (Sylvia) Veltmaat
Directeur-bestuurder    College van Bestuur

Voorwoord



4

Samen voor ieder kind



5Strategisch Beleidsplan 2015 - 2020

Inhoud
Voorwoord 3

1. Een gezamenlijk plan 7

2. De omgeving 8

 Eigentijds onderwijs 8
 IKC 9
 Verschillen per wijk 9
 Samenwerking en partnerschap 9

3. Kernwaarden organisatie 11
 Samen eigen-wijs 11
 Verbinding 11
 Van en met elkaar leren 11

4. Gezamenlijke missie 13  
 Wijkgericht werken 13
 Gedeeld en persoonlijk leiderschap 13
 Inhoudelijke verdieping 13

5. Gezamenlijke identiteit 14
 Besturingsvisie 14
 Bedrijfsvoering 14

6. Doelen en resultaten 15
 Het ultieme gezamenlijke doel 15
 Focus op inhoud 15
 Resultaten 15
 In de organisatie 15
 Op de scholen 15

7. De nieuwe organisatie 17
 Achtergrond en toekomst 17
 Shared Services Centre (SSC) 17

8. Tot slot 17
 Formele stappen 17

9. Scholen en locaties 18
 Scholen en locaties per 1 oktober 2015  18



6

Samen voor ieder kind



7Strategisch Beleidsplan 2015 - 2020

1. Een gezamenlijk plan
Voor u ligt een toelichting op het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 van de twee samenwerkende 
stichtingen De Basis en Fluvius. Samen met directeuren en een afvaardiging van de stafdiensten 
hebben we de balans opgemaakt over de vorige beleidsperiode. We hebben op basis van wat onze 
scholen en omgeving van ons vragen een Strategisch Plan gemaakt voor de toekomst. En 800 leerkrachten, 
bestuursleden, ouders en leerlingen van onze scholen hebben tijdens de Teachers Crowd op 7 april 2014 
op Papendal, met ons meegedacht en hun meningen gegeven. Ook die zijn meegenomen in dit plan. 
Een gezamenlijk plan dus. Daar zijn we trots op, want het is een mooie start van ons motto voor de 
komende jaren 

‘Samen voor ieder kind’

Nu kunnen we aan de slag om die mooie voornemens en plannen in onze dagelijkse praktijk te 
brengen. Ieder op zijn of haar eigen werkgebied, maar vooral samen en met elkaar. Met het bestuur, de 
school, de leerkracht, de kinderen, de ouders en alle betrokkenen bij de school, in de wijk of de gemeente. 

Dit plan is geen blauwdruk voor hoe het moet, maar wel een leidraad en het geeft de richting aan die 
wij op willen. Daar zijn we het over eens en daarom is het goed om het op te schrijven. Het herinnert 
ons aan onze voornemens als we voor belangrijke keuzes staan. Want aan het einde van deze periode 
willen we opnieuw tegen elkaar zeggen: We hebben samen voor ieder kind het beste gedaan.

Samen een goede omgeving creëren voor ieder kind!
Alle kinderen beschikken over talenten, kwaliteiten en capaciteiten, waar ze ook vandaan komen en 
welke achtergrond ze ook hebben. Het is onze taak hen die te laten ontwikkelen en gebruiken.

De Basis & Fluvius
Gezamenlijke stichting voor

openbaar en interconfessioneel
onderwijs in Arnhem en Renkum

• 43 locaties
• 9159 leerlingen

Fluvius
Stichting voor katholiek,
protestants-christelijk,

interconfessioneel (rk/pc)
en algemeen-bijzonder

onderwijs in de regio
Arnhem-Renkum

• 22 locaties
• 4361 leerlingen

De Basis
Stichting voor openbaar 
primair onderwijs in de 

gemeente Arnhem
• 21 locaties

• 4798 leerlingen
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2. De omgeving
Iedereen weet dat onze samenleving verandert. We hebben te maken met een krimpende bevolking in 
Nederland, Passend Onderwijs is ingevoerd en de organisatie van Jeugdzorg is een taak van de gemeente 
geworden. De beschikbare middelen per leerling nemen af, terwijl we merken dat de achterstanden juist 
vaak toenemen. Leuk of niet, met deze externe factoren moeten wel rekening houden.

Eigentijds onderwijs
We leven steeds meer in een kennismaatschappij. 
De kinderen van nu leren anders en beschikken 
over andere vaardigheden. Ze chatten en swipen er 
op los, rekenen met hun tablet op schoot of surfen 
zelfstandig over het internet op zoek naar infor-
matie. En wie weet hoe dat beeld er over 5 jaar uit-
ziet? Niet meer dan logisch dus, dat we we onze 
ambitie voor eigentijds onderwijs willen koppelen 
aan de onderwijskenmerken zoals verwoord door 
het Platform Onderwijs 2032 (zie kader hiernaast).
Kinderen van nu zo goed mogelijk voorbereiden 
op hun toekomst vraagt om 21st Century Skills 
en om onderwijs op maat (gepersonaliseerd 
leren) door bijvoorbeeld de inzet van ICT in de 
klas. Maar ook samenwerken, probleemoplossend 
vermogen en creativiteit hebben onze aandacht. 
Daarnaast raken maatschappelijke onderwerpen 
zoals gezondheid, burgerschap en veiligheid onze 
scholen en vragen om antwoorden. 

Platform Onderwijs 2032
De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. 
De ingrijpende en structurele veranderingen hebben 
invloed op wat van burgers wordt verwacht. 

Wat betekent dat voor het onderwijs? 
Het Platform Onderwijs 2032 boog zich over deze vraag. 
Daarbij is vooral goed gekeken naar een nieuwe balans 
tussen de drie hoofddoelen van onderwijs: 
1. kennisoverdracht,
2. persoonlijke ontwikkeling en 
3. voorbereiding op deelname aan de maatschappij.

Kenmerken van toekomstgericht onderwijs
• Onderwijs prikkelt creativiteit en nieuwsgierigheid,  
 leerlingen leren zich blijvend te ontwikkelen;
• Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verant-
 woordelijkheid en over de grenzen heen te kijken;
• Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld 
 te benutten;
• Het onderwijs biedt maatwerk en is relevant. 

Basiskennis en -vaardigheden
• Taalvaardigheid en rekenvaardigheid;
• Engels vanaf groep 1;
• Digitale vaardigheid ;
• Maatschappelijke en sociale vaardigheid;
• Kennis van de wereld.

W
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NDERNEMEND LEVEN - BETROKKEN LEREN - NIEUW
SGIERIG

KERNVAKKEN

TA

AL & REKENEN

sAmEN-
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PROBLEEm-
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icT-
gELETTERDhEiD

zELf-
REgULERiNg
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21st century skills
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IKC
Kinderen zijn gebaat bij een soepele overgang van 
de ene naar de andere ontwikkelingsfase. Zowel op 
school als daarbuiten. Vanaf begin 2000 werken 
we in Arnhem samen in VVE-programma’s om de 
woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van jonge kinderen te stimuleren en achterstanden 
te voorkomen. Dit heeft ons geleerd dat we, door 
samen te werken met peuterspeelzalen, kinder- 
opvang en gemeenten, meer kunnen betekenen 
voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar 
aandacht voor ontwikkeling is belangrijk voor 
alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Een 
samenwerking met een doorgaande pedagogisch/
didactische lijn, een Integraal KindCentrum (IKC), 
sluit daar op aan. In een IKC werken leidsters en 
leerkrachten nauw samen om kinderen van 
0 tot 13 jaar te begeleiden en dat doet recht aan 
de talentontwikkeling van alle kinderen. In deze 
beleidsperiode willen we samen met andere 
stedelijke partners een aantal IKC’s starten.

Verschillen per wijk
Arnhem en Renkum kennen grote verschillen 
tussen wijken, waardoor ook wij op onze scholen te 
maken (kunnen) krijgen met complexe maatschap-
pelijke vraagstukken en/of stadse problemen. Het 
vinden van werkbare oplossingen vraagt om extra 
inspanningen en intensieve samenwerking. 
Urban Teaching en meerbegaafdheid krijgen 
prioriteit op al onze scholen en samen met de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) doen we er 
onderzoek naar. Maar ook voor landelijk netwerken, 
kennis ophalen en aandacht vragen voor onze 
vraagstukken zullen we ons volop inzetten, zodat 
we oplossingen vinden waar we in ons onderwijs 
mee uit de voeten kunnen. 

Samenwerking en partnerschap
De hoogste tijd om de krachten van het openbaar 
en bijzonder onderwijs in Arnhem en Renkum te 
bundelen. Een unieke samenwerking. Maar wel 
een, waarvan wij overtuigd zijn dat het mogelijk 
is. Met het belang van de kinderen voorop en de 
kwaliteit van het onderwijs als prioriteit, maken we 
samen keuzes die kinderen helpen bij hun ontwik-
keling en ondersteunen we onze leerkrachten om 
dat te realiseren. 

Zoals als we eerder schreven, een kind ontwikkelt 
zich niet alleen in de klas en op school, maar ook 
thuis, op de peuterspeelzaal, in de buurt of op een 
sportclub. Daarom zijn wij voorstander van 
‘educatief partnerschap’: leerkrachten, ouders en 
kinderen die samenwerken. Scholen en ouders 
doen dat door hun kennis over het onderwijs en 
het kind te delen en bij elkaar brengen. Niet omdat 
ze gelijke, maar wel omdat ze gelijkwaardige verant-
woordelijkheden hebben. En het kind maakt er deel 
van uit zodat het wordt gehoord, eigen leerdoelen 
kan stellen en mag aangeven waar het hulp of 
ondersteuning nodig heeft.

Educatief partnerschap in ons nieuwe logo
   

 De grote waarde die wij hechten 
aan educatief partnerschap, 
hebben we verbeeld in ons 
gezamenlijke nieuwe logo. 

Wie goed kijkt ziet hoe kind, ouder en leerkracht met 
elkaar in verbinding staan en samenwerken. Hetzelfde 
geldt voor onze stichtingen, in het belang van ieder kind.
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Deze kernwaarden ondersteunen de eigen identiteit 
van onze 43 schoollocaties en we vinden ze terug 
in ons onderwijs. We mogen erop aangesproken 
worden, we bevragen elkaar er over en ze maken onze 
betekenis als stichting voor ouders, leerlingen en 
omgeving waar.

• Samen eigen-wijs 
  Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan 

op een respectvolle manier met elkaar om en er 
is ruimte voor een eigen identiteit. Dat geldt voor 
onze kinderen, hun ouders en voor onze mede- 
werkers. Maar net zoals ieder mens anders is, zijn 
onze scholen en het onderwijs dat ze bieden dat 
ook. Wij vinden het belangrijk en niet meer dan 
logisch dat onze scholen aansluiten bij wat de 
omgeving van hen vraagt. En we vragen van ze 
om samen te zorgen voor meer diversiteit aan 
onderwijs in de wijk. Zo blijft er voor ouders en 
kinderen genoeg te kiezen. Dat vraagt om eigen 
keuzes en oplossingen. Daar zijn we dus soms 
eigen-wijs in.

• Verbinding 
  De onderwijsbehoefte van kinderen staat centraal. 

Maar dat betekent niet dat de onderwijsbehoefte 
van elk kind gelijk is. Soms zijn er zelfs zulke grote 
verschillen dat het bieden van Passend Onderwijs 
best ingewikkeld is. Of de vragen die we tegen-
komen nu een onderwijskundige, een pedago-
gisch/didactische of een sociaaleconomische 

achtergrond hebben, we zijn ervan overtuigd dat 
handelen in verbinding met alle betrokkenen rond 
een kind altijd tot het beste resultaat leidt. Of dat 
nou in de klas, tussen klassen, binnen de school, 
tussen scholen, met de ouders, in de wijk, met het 
stedelijk netwerk, het voortgezet onderwijs, de 
kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk of met 
andere organisaties is: verbinding komt de zorg 
voor onze kinderen ten goede.

• Van en met elkaar leren 
  Met elkaar bepalen we het beleid van de organi-

satie. Maar directeuren en teams zetten de koers 
uit voor hun eigen school. En daar dragen ze ook 
de verantwoording voor. Dat vraagt om veel inzet 
en vakbekwaamheid. Op onze scholen werken 
gedreven 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 en cursussen. In dat kader en werken 
we intensief samen met onder andere Fontys en 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Daar-
naast zijn veel van onze scholen betrokken bij het 
opleiden van studenten: we leren tegelijkertijd 
ook van hen en hun onderzoek. 

 Voor het informele leren worden onderwijs-
 café’s georganiseerd en bestaat het online plat-
 form www.arnhemsonderwijsje.nl. Twee plaatsen  
 waar collega’s elkaar ontmoeten en inspireren. 

3. Kernwaarden organisatie
Wat vinden wij als organisatie echt belangrijk? Het antwoord op die vraag is beschreven in drie gedeelde 
kernwaarden. Noem het principiële overtuigingen, die we in ons achterhoofd hebben bij alles wat we 
doen en die ons helpen bij onze keuzes. Juiste keuzes maken vraagt niet alleen om professionele mede- 
werkers en goed bestuur, maar vooral om samenwerking. Want als we van elkaar weten waar we mee 
bezig zijn en wat we te bieden hebben of juist willen bieden, kunnen we elkaar aanvullen en diversiteit 
aan Passend Onderwijs bieden.
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speerpunten
Onze gezamenlijke missie vraagt om focus op 
inhoud. Die geven we weer in 3 speerpunten:

• Wijkgericht werken
  Als het mogelijk is, kunnen kinderen van 0-13 jaar 

zich ontwikkelen in hun eigen wijk. Daarom 
brengen scholen en hun partners de onderwijs-
behoeftes per wijk in kaart, door de vraag te 
stellen: ‘Wat is nodig voor de kinderen in deze 
wijk?’ Ook besturen trekken de wijk in en maken 
afspraken met teams van scholen, ouders en 
andere betrokkenen om te verkennen wat de 
ontwikkelrichting ter plaatse zou kunnen zijn. 
Zo werken we samen aan een passend en divers 
aanbod.

• Gedeeld en persoonlijk leiderschap
  Gedeeld leiderschap betekent zoveel als leider-

schap dat verspreid is. Teams krijgen de ruimte 
om met elkaar antwoorden te vinden op voor 
het onderwijs belangrijke vraagstukken.  
Iedereen draagt vanuit zijn eigen kennis en 
kunde bij aan het vinden van oplossingen en  
het verbeteren van het werk. De taak van de  

leidinggevenden verandert dus. Van de persoon 
die alles regelt en bepaalt naar de persoon die 
het leren van elkaar mogelijk maakt en het  
organiserend vermogen van medewerkers  
vergroot en de onderwijskwaliteit handhaaft.  
Maar net zo belangrijk is persoonlijk leiderschap. 
Het maakt ons verantwoordelijk en eigenaar van 
een ontwikkeling, een oplossing of een probleem 
en het stimuleert de inzet, de creativiteit en de 
ondernemingskracht om ons onderwijs te ver-
beteren of te vernieuwen. Gedeeld én persoon- 
lijk leiderschap dus.

• Inhoudelijke verdieping in ons vak
  Eigentijds onderwijs dat kinderen voorbereidt 

op hun toekomst in de 21e eeuw, betekent dat 
we ons, naast het delen van ervaring en kennis, 
blijven ontwikkelen in ons vak. Door opleiding  
of met de hulp van anderen. Het CLC1 en  
iXperium2 ondersteunen ons bij het maken van 
nieuwe onderwijskundige keuzes. Daarnaast 
gebruiken we alle informatiebronnen en laatste 
inzichten op het gebied van kinderen, onderwijs 
of organisatie om de juiste keuzes te maken en 
kennis te delen. 

4. Gezamenlijke missie
Waar staan we voor de komende jaren en wat willen we bieden? Om dat duidelijk te maken, hebben 
we een pittige en inspirerende missie geformuleerd. 
 
De Basis & Fluvius bereiden 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.

1 De besturen voor primair onderwijs in Arnhem (De Basis, Fluvius en Delta) en de HAN zijn van mening dat zij gezamenlijk het onderwijs in de 
 regio kunnen versterken vanuit een Community Learning Center (CLC). Het CLC richt zich op versterking en innovatie van het onderwijs in de 
 regio. In haar aanpak staat de verbinding tussen ‘leren, innoveren, onderzoeken en technologie’ centraal.

2  iXperium Arnhem is opgericht in 2011 en een initiatief van CLC Arnhem. Het is een fysiek lab binnen de HAN Pabo. Leraren, lerarenopleiders en 
studenten kunnen er op verschillende manieren kennismaken en experimenteren met ICT-toepassingen voor het onderwijs.
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Besturingsvisie
In onze organisatie staat de maatschappelijke 
onderwijsopdracht centraal. Vanzelfsprekend 
dat we van onze onderwijsteams vragen om op 
hun scholen Passend Onderwijs voor ieder kind 
te bieden. We vragen ook van scholen dat zij hun 
eigen onderwijskundige visie formuleren en die 
laten weerspiegelen bij alles wat ze doen. Daarom 
hebben onze scholen ruimte en verantwoordelijk- 
heid om te kunnen handelen. Ze beheren hun 
eigen budget en hebben de vrijheid om de keuzes 
te maken die zij belangrijk vinden. Dat sluit aan 
bij onze visie dat de verantwoordelijkheid van 
beslissingen, waar mogelijk, moet liggen bij 
degenen die moeten handelen. Zo zorgen we voor 
vitale scholen en goed onderwijs.

Het beleid voor de stichtingen maken we via 
gedeeld leiderschap. Hetgeen betekent dat 
directeuren samen met de staf het beleid maken. 

Bedrijfsvoering
Onze bedrijfsvoering is transparant en gericht op 
het ondersteunen en stimuleren van besluitvormings-
processen op school- en stichtingsniveau. We 
richten onze pijlen op het voorkomen van verspilling 
en zetten de beschikbare middelen optimaal in ten 
gunste van goed onderwijs en eigentijds leren. 
Met deugdelijk risicomanagement blijven we 
de onderwijskwaliteit en de werkgelegenheid 
waarborgen.

Onze gezamenlijke identiteit

 In het onderwijs op onze scholen is ieder kind welkom. Wij werken samen met onze partners aan Passend 
Onderwijs voor ieder kind binnen Arnhem of Renkum. Een moderne school is de samenleving in het klein: 
een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit. Op onze scholen denken en werken wij vanuit deze 
diversiteit en ondersteunen wij het unieke karakter van ieder kind op elke school. Al onze leerkrachten en 
medewerkers maken elke dag mogelijk dat ieder kind tot bloei komt. Intelligentie kent vele uitingsvormen en 
het is onze taak een kind in staat te stellen die tot ontwikkeling te brengen.

Bij vrijheid en ruimte horen ook grenzen. Immers, zonder grenzen geen ruimte. 

 Op school mag je zijn wie je bent, maar dat betekent niet dat je zomaar mag doen wat je wilt. De school is 
een plek die fysieke veiligheid biedt, maar waar ook de geestelijke vrijheid wordt beschermd. Een kind dat van 
jongs af aan leert om te gaan met verschillen, zal zich later ook thuis voelen in onze pluriforme samenleving. 
Niet omdat hij geleerd heeft dat ‘alles kan en mag’, maar omdat hij geleerd heeft zich te verplaatsen in 
verschillende gezichtspunten: samen leren, samen werken en samen leven.

5. Gezamenlijke identiteit 
In de afgelopen periode hebben we intensief en openlijk van gedachten gewisseld over onze opdracht 
en de uitdagingen die we op ons pad zullen tegenkomen. We delen eenzelfde visie, kunnen ons vinden 
in een gezamenlijke identiteit en onderschrijven hetzelfde ultieme doel. Maar bovenal zijn wij ervan 
overtuigd dat openbaar en bijzonder onderwijs goed hand in hand gaan. En dat maakt onze samen-
werking extra bijzonder.
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3 Alle scholen scoren op de indicatoren van de basisondersteuning ten minste 3.2 op een schaal van 4, conform het beleid van 
 Samenwerkingsverband PassendWijs.

Het ultieme gezamenlijke doel
‘Met elkaar het beste onderwijs realiseren voor 
ieder kind in Arnhem en Renkum’.

Focus op inhoud
Aan het einde van de vorige beleidsperiode heb-
ben we de balans opgemaakt. Wat is gelukt, wat 
nog niet? En voor deze periode stellen we ons de 
vraag wat we willen bereiken? Een ding is helder: 
we moeten met elkaar aan het werk en actief in 
gesprek blijven met medewerkers en partners in 
en buiten het onderwijs. En steeds weer stellen 
we ons die ene vraag: ‘Wat levert dit de kinderen 
op?’ Ook als dat vervelende maatregelen tot gevolg 
heeft. Natuurlijk houden we de vinger aan de pols. 
Collega’s in verschillende rollen buigen zich over 
resultaten, verbeter- of actieplannen en werken 
samen met de staf aan de beleidsvoorbereiding. 

Resultaten
Met onze missie, visie, kernwaarden en speerpunten 
in het achterhoofd, willen we aan het einde van 
deze beleidsperiode kunnen vaststellen dat 
•  samenwerking er toe heeft geleid dat er in  

principe geen kind de wijk uit hoeft;
•  iedereen in onze organisatie verantwoordelijk- 

heid neemt voor het eigen handelen;
•  we eigentijds en Passend Onderwijs bieden  

aan ieder kind.

Als we over vier jaar op de scholen en in onze 
organisatie rondkijken, is dit wat we willen zien.

In de organisatie 
•  Alle scholen hebben een eigen visie op onderwijs- 

kwaliteit en het omgaan met verschillen.  Met 
een bijpassend systeem van interne/externe 
kwaliteitszorg sturen ze hier ook op;

•  Alle scholen hebben de basisondersteuning3 
voor Passend Onderwijs op orde;

•  Het speciaal onderwijs (SO), speciaal basis- 
onderwijs (SBO) en primair onderwijs (PO) 
werken nauw samen;

•  We hebben een gezamenlijke opleidings- 
academie met focus op kennisdeling en inzet 
van (eigen) vakmanschap;

•  Door samenwerking met andere stedelijke 
partners kunnen we een aantal Integrale  
KindCentra met doorlopende ontwikkellijnen 
voor kinderen van 0-13 jaar starten;

•  Alle scholen zijn zelf verantwoordelijk voor  
de besteding van hun financiële middelen;

•  We beschikken over goede management- 
informatie en kunnen verantwoord en proactief 
(risicomanagement) sturen;

•  In- en externe communicatie wordt proactief  
ingezet en is actueel. We maken daarbij gebruik 
van internet en andere (sociale) media.

•  Alle informatie over onze scholen is te vinden  
op www.vensterspo.nl

Op de scholen
• Wij hebben geen zittenblijvers en thuiszitters;
•  Wetenschap en technologie zijn ingevoerd in 

het onderwijs;
•  We kijken bij elkaar naar binnen, werken samen 

en toetsen blijvend de onderwijskwaliteit;
•  Alle leerkrachten zijn pedagogisch/didactisch  

vakbekwaam;
•  Startende leerkrachten krijgen intensieve  

begeleiding; 
•  Alle directeuren zijn vakbekwaam register  

directeur;
•  30% van de leerkrachten heeft een (hbo-)master; 
•  Op elke school krijgen onze kinderen voldoende 

bewegings- en/of zwemonderwijs.

6. Doelen en resultaten
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Samen voor ieder kind
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Achtergrond en toekomst
Al hebben we van oorsprong een verschillende 
achtergrond, samenwerken is voor ons niet nieuw. 
In Stichting PAS werken we met Stichting Delta 
al vanaf november 2006 succesvol aan onder 
andere ontwikkelings- en onderwijskansen van 
de Arnhemse jeugd. Hoe prettig en succesvol die 
samenwerking ook is, er werd ook een harde grens 
zichtbaar: die van afzonderlijke en verschillende 
belangen van scholen. 

Omdat beide stichtingen de overtuiging hadden 
dat identiteit belangrijk, maar verzuiling minder 
relevant is, zijn we in 2014 gaan onderzoeken of 
het samenvoegen van de twee stichtingen in de 
toekomst mogelijk was. Het doel van die samen-
voeging moest zijn: in het belang van de kinderen 
stappen te kunnen zetten waarbij de grens tussen 
verschillende belangen in bijvoorbeeld financiën 
en huisvesting konden vervagen. Toen we merkten 
dat de beleefde identiteit van beide stichtingen 

sterk overeenkwam, stond niets een gezamenlijke 
toekomst nog in de weg.

De gevolgen van de samenwerking van beide 
stichtingen brengen we in deze beleidsperiode 
verder in kaart. Maar de koers die we uitstippelen 
is duidelijk: maximale samenwerking, ten behoeve 
van alle kinderen.

Shared Services Centre (SSC)
De twee stafafdelingen, die vanaf 2014 gehuisvest 
zijn aan de Beverweerdlaan, vormen in de nieuwe 
organisatie samen een Shared Services Centre (SSC). 
In het SSC bereiden stafleden zich onder leiding 
van het bestuur voor op de veranderende advies-
vraag van schooldirecteuren. Als dat nodig is 
worden ze daarbij ondersteund door externen. 
Verder zorgt het SSC ervoor dat informatie 
gemonitord, kwaliteit bewaakt en risico’s beperkt 
worden. 

Formele stappen
Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken. 
Het feit dat de nieuwe strategische koers in 2015 
al tot praktische, organisatorische en zelfs financiële 
resultaten geleid heeft, ondersteunt ons in deze 
overtuiging. Toch moeten we nog formele stappen 
zetten. Die stappen hebben we in een notitie 
Bestuurlijk Samengaan verwoord. Besluiten die we 
onderweg tegenkomen, nemen we natuurlijk met 
inspraak van medezeggenschap en toezichthouders. 

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, 
verheugen ons op de nieuwe samenwerking en de 
mooie dingen die we samen kunnen bereiken. We 
hopen dat we u in die nieuwe toekomst weer te 
ontmoeten, om samen te werken aan de ontwikke-
ling van uw en onze kinderen.

7. De nieuwe organisatie

8. Tot slot
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9. Scholen en locaties per 1 oktober 2015

Plaats school Website Leerlingen

Arnhem Arnhem International School www.ais-primary.nl 153

Blinkertschool www.blinkertschool.nl 160

De Boomhut www.obsdeboomhut.nl 466

Jeroen Boschschool www.obsjeroenbosch.nl 242

Pieter Brueghelschool (Bauerstraat) www.pieterbrueghelschool.nl 325

Pieter Brueghelschool (E.Beinumlaan) www.pieterbrueghelschool.nl 140

Lea Dasbergschool www.leadasbergschool.nl 378

Dr. Willem Dreesschool www.dreesschool.nl 172

Anne Frankschool www.annefrankschool.org 204

Hugo de Grootschool www.hugodegrootschool.nl 112

Heijenoordschool (Jenaplan) www.heijenoordschool.nl 308

Dr. Aletta Jacobsschool www.alettajacobsschool.nl 168

Het JongLeren www.hetjongleren.net 260

Jan Ligthartschool www.jan-ligthartschool.nl 343

Burg. de Monchyschool www.monchyschool.nl 117

het Mozaïek (Eimerssingel) www.mozaiekarnhem.nl 232

het Mozaïek (Zwanebloem) www.mozaiekarnhem.nl 226

De Schatgraaf www.schatgraaf.nl 345

Annie M.G. Schmidtschool www.anniemgschmidtschool.nl 180

De Witte School www.dewitteschoolarnhem.nl 119

Arnhem SBO De Piramide www.sbodepiramide.nl 148

Totaal 21 locaties 4798

Arnhem Bestuursbureau De Basis www.debasis.org

De Basis
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Plaats school Website Leerlingen

Arnhem Arnhemse Montessorischool (Montessori) www.arnhemsemontessorischool.nl 368

Arnhemse Schoolvereniging www.basisschoolasv.nl 99

De Binnenstad (Montessori) www.de-binnenstad.nl 235

Confetti (Dalton) www.basisschool-confetti.nl 273

Emmausschool www.emmausschool.nl 148

Julianaschool www.julianaschool-arnhem.nl 403

John F. Kennedyschool www.jfkarnhem.nl 104

‘t Klinket www.klinket.nl 219

O.L.V. van Lourdesschool www.olvvanlourdesschool.nl 191

‘t Panorama www.bspanorama.nl 289

Jozef Sartoschool www.jozefsartoschool.nl 267

De Sterrenkring (Jenaplan) www.de-sterrenkring.nl 201

Toermalijn (Brabantweg) www.toermalijnarnhem.nl 141

Toermalijn (Venlosingel) www.toermalijnarnhem.nl 174

Troubadour Elden (Jenaplan) www.troubadour-arnhem.nl/elden 141

Troubadour Elderveld (Jenaplan) www.troubadour-arnhem.nl/elderveld 121

Troubadour Vredenburg (Jenaplan) www.troubadour-arnhem.nl/vredenburg 73

De Vlindertuin www.bsvlindertuin.nl 61

Oosterbeek Bernulphusschool www.bernulphusschool.nl 244

De Mariënborn (Dalton) www.demarienborn.nl 194

Doorwerth De Dorendal (Dalton) www.dorendal.nl 270

Arnhem SBO De Klaproos www.sbo-deklaproos.nl 145

Totaal 22 locaties 4361

Arnhem Bestuursbureau Fluvius www.fluvius.nl

Fluvius
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De Dorendal

De Mariënborn

‘t Panorama

Heijenoordschool
Heijenoordschool

Pieter Brueghelschoolschool

Arnhemse Montessorischool

Bernulphusschool

De Schatgraaf

     Blinkertschool
De Troubadour, 
Elderveld

De Troubadour, 
Elden

Burg. de Monchyschool

het Mozaïek

De Binnenstad

Hugo de Grootschool

Jozef Sartoschool

OLV van Lourdesschool Annie M.G. Schmidschool

De Boomhut

De Boomhut Julianaschool

John F. Kennedyschool

Dr. W. Dreesschool

De Witte School

De Vlindertuin
De Klaproos SBOPieter Brueghelschool

Emmausschool

Jan Ligthartschool

Jan Ligthartschool

De SterrenkringArnhemse School Vereniging

het Mozaïek

De Troubadour’
Vredenburg

De Piramide SBO

Dr. Aletta Jacobsschool

Confetti

De Toermalijn

De Toermalijn

 ‘t Klinket

De Basis
Fluvius
Grens gemeente
Arnhem

Lea Dasbergschool

Anne Frankschool
Het Jongleren

Jeroen Boschschool

debasisfluvius
stichting voor primair onderwijs in Arnhem en Renkum
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Postbus 2044, 6802 CA Arnhem

De Basis
telefoon 026 760 09 00
e-mail  info@debasis.org
website  www.debasis.org

Fluvius
telefoon  026 760 09 00
e-mail  info@fluvius.nl
website  www.fluvius.nl

Basisscholen De Basis en Fluvius 
in Arnhem, Doorwerth en Oosterbeek
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Het bevoegd gezag van De Basis, stichting voor openbaar primair Onderwijs te Arnhem en 
Fluvius stichting voor primair onderwijs,

gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra 

gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

stelt de volgende Klachtenregeling primair onderwijs vast. 

1. Begripsbepalingen  
Artikel 1 
1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4;
c. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, 

(een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of 
een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die 
anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend;

d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en 
het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde;

e. interne vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2;
f. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3;
g. aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige 

(ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het 
bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede 
een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een 
klacht is ingediend;

h. het bevoegd gezag, directeur-bestuurder en/of voorzitter van het College van Bestuur.
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2. Behandeling van de klachten  
2.1. De interne vertrouwenspersoon  
Artikel 2 Aanstelling en taak interne vertrouwenspersoon
1. Er is op iedere school ten minste één interne vertrouwenspersoon die de klager verwijst naar 

de vertrouwenspersoon.
2. Als interne vertrouwenspersoon treedt op een leerkracht werkzaam op de school.
3. De interne vertrouwenspersoon wordt in opdracht van het bevoegd gezag door de 

schooldirectie aangewezen.

2.2. De vertrouwenspersoon  
Artikel 3 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon 
1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste een vertrouwenspersoon die functioneert als 

aanspreekpunt bij klachten. U vindt de na(a)m(en) van onze vertrouwensperso(o)n(en) bij 
www.debasisfluvius.nl.

2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. Het voorstel tot 
benoeming wordt ter advisering voorgelegd aan de GMR.

3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.  De 
vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een 
klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst 
bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

4. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, 
naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

5. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, 
kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag. 

6. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd 
gezag te nemen besluiten. 

7. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 
acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die 
hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als 
vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 

8. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn 
werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan overlegt de vertrouwenspersoon met het bevoegd 
gezag over al hetgeen door beiden van belang wordt geacht.

9. Jaarlijks is er één bijeenkomst van de vertrouwenspersoon en de contactpersonen van de 
scholen.

2.3. De klachtencommissie  
Artikel 4 Instelling en taken klachtencommissie 
De Basis en Fluvius zijn aangesloten bij de LKC(Landelijke Klachten Commissie  
http://www.onderwijsgeschillen.nl/ ). Deze klachtencommissie is er voor alle scholen van het 
bevoegd gezag. Zij onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. 
De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over: 

a. (on)gegrondheid van de klacht; 
b. het nemen van maatregelen; 
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 

1. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht, De leden van 
de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die 
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hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de 
klachtencommissie heeft beëindigd. 

2. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van haar 
werkzaamheden. 

2.4. De procedure bij de klachtencommissie 

Artikel 7 Indienen van een klacht 
De klager dient de klacht in bij: 
a. het bevoegd gezag; of 
b. de klachtencommissie. 

1. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de 
klachtencommissie anders beslist. 

2. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager 
naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het 
vierde lid. 

3. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op 
een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.  Het bevoegd gezag meldt een dergelijke 
afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie. 

4. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, 
verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie of naar het 
bevoegd gezag. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 

5. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen. 
6. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
7. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en de 

aangeklaagde schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. 
8. Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er een 

klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie. 
9. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een 

gemachtigde. 

Alle overige informatie vindt u in het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
(bijlage 1 of www.onderwijsgeschillen.nl).

2.5. Besluitvorming door het bevoegd gezag.  
 
Artikel 15 Beslissing op advies
1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd 

gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de 
klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de 
klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. 
De mededeling gaat vergezeld van het advies van de klachtencommissie en het verslag van 
de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd.  Deze verlenging meldt het 
bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de 
klachtencommissie: 

3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan 
nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te 
verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing. 
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3. Slotbepalingen  
Artikel 16 Openbaarheid 
1. Het bevoegd gezag legt deze regeling op elke school ter inzage. 
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 

Artikel 17 Evaluatie 
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de interne 
vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd. 

Artikel 18 Wijziging van het reglement
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de 
vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen. 

Artikel 19 Overige bepalingen 
1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 
2. De toelichting maakt deel uit van de regeling. 
3. Deze regeling kan worden aangehaald als "klachtenregeling onderwijs". 
4. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2011 en is vastgesteld op ……… 
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4. Algemene toelichting  
De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat 
schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk van hun scholen vast te 
stellen en in te voeren.

De landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en 
schoolleiderorganisaties bereikten hierna een akkoord over één landelijk in te voeren 
Modelklachtenregeling: www.onderwijsgeschillen.nl

Hiermee hoopten zij een zorgvuldige behandeling van klachten voor elke school te bereiken, 
waarbij zowel het belang van de betrokkenen als het belang van de school wordt gediend.  
De regeling geldt voor het primair en voortgezet onderwijs. Toch blijft het een model, dat 
desgewenst aangepast kan worden.

De wetgever kent de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad het instemmingsrecht 
toe met betrekking tot de vaststelling van de klachtenregeling aan de school. 

De hier gepresenteerde regeling is breder dan de Kwaliteitswet voorschrijft.  Om te voorkomen 
dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau 
voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs. Naast 
ouders en leerlingen (Kwaliteitswet) kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap 
klachten indienen.  Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het 
bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel 
uitmaken van de schoolgemeenschap. 

Onderhavige klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders 
terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze 
worden afgehandeld.  Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien 
de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze 
klachtenregeling.  Voor wat betreft de aard van de klachten waarvoor deze regeling is bedoeld, 
wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1, onder d en artikel 7, eerste lid. 
Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een 
commissie bestaat, langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden 
ingediend bij de commissie van beroep bij examens, niet via de klachtenregeling onderwijs 
worden ingediend. Hetzelfde geldt voor een klacht die via een geschillencommissie kan worden 
ingediend. 

Deze regeling is ook niet van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het 
bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
Wanneer een bevoegd gezag van een openbare school bijvoorbeeld een verzoek van een 
leerkracht om buitengewoon verlof afwijst, kan de desbetreffende leerkracht op basis van de Awb 
bezwaar en beroep aantekenen. 

In plaats van het zelf instellen van een klachtencommissie kan een bevoegd gezag zich 
aansluiten bij een regionale of (wellicht nog in te stellen) landelijke klachtencommissie. De Basis 
heeft hiervoor gekozen. 
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De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (G)MR 
instemmingsrecht toe. 
Verder krijgt de (G)MR instemmingsrecht ten aanzien van de door het bestuur vast te stellen 
procedure voor de aanwijzing van een interne vertrouwenspersoon en een vertrouwenspersoon 
respectievelijk de procedure voor aansluiting bij dan wel instelling van een klachtencommissie. 
De interne vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon worden door het bevoegd gezag 
benoemd. 

In de regeling zijn maximumtermijnen opgenomen.  Het spreekt voor zich dat eenieder erbij 
gebaat is dat een klacht zo zorgvuldig mogelijk, maar ook zo snel mogelijk, wordt afgehandeld. 

4.1. Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 onder c
Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen.  Naarmate het tijdsverloop tussen de 
feiten, waarover wordt geklaagd en het indienen van de klacht groter is, wordt het voor de 
klachtencommissie en het bevoegd gezag moeilijker om tot een oordeel te komen.  Bovendien is 
in artikel 7, eerste lid 
bepaald dat een klacht binnen een jaar na de gedraging of beslissing moet worden ingediend 
tenzij de klachtencommissie anders bepaalt.  Hierbij valt te denken aan (zeer) ernstige klachten 
over seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 

Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan gedacht 
worden aan bijvoorbeeld stagiaires en leraren in opleiding. 

Artikel 1 onder d
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van 
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele 
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting 
komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag.  Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, 
ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt indien het een 
minderjarige leerling betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als 
ongewenst aangemerkt.  Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk 
zijn. 

Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, 
als 
bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of 
voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening 
op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, 
economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt 
teniet gedaan of aangetast.  
Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn. 

Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het 
nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld 
sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die 
deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
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Artikel 2
De interne vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school.  Het is van 
belang dat deze persoon het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. Hij is 
voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.  De 
interne vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet worden 
benadeeld. 

Artikel 3
Het bevoegd gezag heeft tenminste één onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd en per 
school een interne vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de participanten hierin en dient 
kundig te zijn op het terrein van opvang en verwijzing.  Het bevoegd gezag houdt bij de 
benoeming van de vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit van de schoolbevolking. De 
vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat hij 
het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. De vertrouwenspersoon bezit 
vaardigheden om begeleidingsgesprekken te leiden.
Overwogen kan worden te kiezen voor twee vertrouwenspersonen: een vrouw en een man. Bij 
sommige aangelegenheden kan het drempelverhogend zijn om te moeten klagen bij een persoon 
van het andere geslacht.

Artikel 3, tweede lid
De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig 
aan het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak 
niet worden benadeeld. 

Artikel 3, derde lid
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de problemen 
met de aangeklaagde of met de directeur van de betrokken school op te lossen. Als dat niet het 
geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen.

De vertrouwenspersoon kan een klager in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak, 
geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de klacht in te dienen bij 
het bevoegd gezag, dan wel aangifte te doen bij politie/justitie.
Begeleiding van de klager houdt ook in dat de vertrouwenspersoon nagaat of het indienen van de 
klacht niet leidt tot repercussies voor de klager. Tot slot vergewist hij zich ervan dat de aanleiding 
tot de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem bij het indienen van een klacht 
bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag en verleent desgewenst bijstand bij het doen 
van aangifte bij politie of justitie. 

Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager, de 
ouders/verzorgers hiervan door de vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij naar het oordeel 
van de vertrouwenspersoon het belang van de minderjarige zich daartegen verzet. 

Artikel 3, zevende lid
De plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de klachtencommissie, het bevoegd 
gezag en politie/justitie. 
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Artikel 4 
De Basis heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie. De klachtencommissie 
functioneert voor alle scholen van het bevoegd gezag gezamenlijk. De commissie draagt zorg 
voor een tijdige en deugdelijke informatie aan het bevoegd gezag over de voortgang van de 
behandeling van een ingediende klacht. 

Artikel 4, vierde lid
Deze plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van het bevoegd gezag, secretaris van de 
klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde, de raadslieden van partijen alsmede 
politie/justitie. 

Artikel 7
De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie indient 
(een klacht kan niet bij de vertrouwenspersoon worden ingediend).  Niet altijd zal de klacht bij de 
klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van de klager sprake is 
van een minder ernstige klacht.  Dit neemt niet weg dat de klager in het laatste geval het recht 
heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de klachtencommissie, als hij daartoe aanleiding ziet.  
Anderzijds dient ervoor gewaakt te worden dat de positie van de aangeklaagde in het gedrang 
komt doordat de klachtencommissie niet wordt ingeschakeld.  In gecompliceerde situaties of als 
het bevoegd gezag ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst advies van de 
klachtencommissie te vragen.  Ook bij gerede twijfel of indien er sprake is van een ernstige 
klacht, verdient het aanbeveling eerst advies te vragen aan de klachtencommissie.  Daardoor 
wordt bereikt dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht en wordt vermeden de indruk te wekken 
dat de klacht "binnenskamers" wordt afgedaan. 

Artikel 7, vierde lid
Indien de klager dit wenst, dient het bevoegd gezag aan de klachtencommissie te melden dat hij 
een klacht zelf heeft afgehandeld. 

Artikel 7, vijfde lid
Het bevoegd gezag kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen.  Hierbij valt te denken 
aan het schorsen van onderwijspersoneel, het schorsen van leerlingen of het bepalen dat de 
aangeklaagde geen contact mag hebben met de klager.  Het bevoegd gezag moet dan tevens 
bepalen tot wanneer de voorlopige voorziening van kracht blijft. Meestal is dit tot het moment dat 
het bevoegd gezag heeft beslist over de klacht. 

Artikel 7, achtste lid
De klachtencommissie kan, in het belang van het onderzoek en/of in het belang van de positie 
van de klager, naar de aangeklaagde de klacht sturen, waarin het adres van de klager ontbreekt.  
Dit gegeven is immers niet van direct belang voor de aangeklaagde.  In dat geval wordt volstaan 
met de schriftelijke mededeling: "adresgegevens bij de commissie bekend".  De commissie dient 
dan wel over deze gegevens te beschikken. 

Artikel 7, negende lid
De klager en de aangeklaagde hebben het recht zich op elk gewenst moment in de procedure te 
laten bijstaan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen. 

Artikel 15
Het bevoegd gezag stelt de klager en de aangeklaagde op de hoogte van het advies van de 
klachtencommissie, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag, al dan niet op aangeven van 
de commissie, zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.  Het bevoegd gezag zendt de 
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klager en de aangeklaagde een afschrift van het gehele advies. Delen van het advies kunnen bij 
uitzondering worden weggelaten, indien dit wordt gemotiveerd.  Bijvoorbeeld: een leerling heeft 
een klacht ingediend over seksuele intimidatie.  De klachtencommissie hoort via deskundigen dat 
er zich ook iets dergelijks in het privé-leven van de aangeklaagde heeft afgespeeld. Dergelijke 
informatie is niet van belang voor de klager. Uit privacy-overwegingen kan besloten worden de 
betreffende passage uit het advies niet aan de klager kenbaar te maken. 
Indien de klacht door het bevoegd gezag ongegrond wordt verklaard kan het bevoegd gezag op 
verzoek van en in overleg met de aangeklaagde in een passende rehabilitatie voorzien, zo nodig 
na advies van de klachtencommissie. 

Artikel 15, derde lid 

Een klacht op zich van een werknemer kan vallen onder de klachtenregeling van het 
schoolbestuur. Hier is geen aparte regeling voor het openbaar dan wel het bijzonder onderwijs 
van toepassing. Dat is wel het geval als het schoolbestuur een besluit neemt naar aanleiding van 
een klacht dat rechtspositionele gevolgen heeft voor een werknemer. In het openbaar onderwijs 
is dan de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Een werknemer kan dan allereerst binnen 
zes weken bezwaar aantekenen tegen het besluit bij het bevoegd gezag. Tegen de beslissing op 
het bezwaar van het bevoegd gezag kan de werknemer binnen zes weken beroep aantekenen bij 
de rechtbank, afdeling bestuursrecht.
Voor het bijzonder onderwijs geldt dat een werknemer tegen een besluit dat rechtspositionele 
gevolgen heeft binnen zes weken beroep kan aantekenen bij de Commissie van Beroep waar het 
schoolbestuur bij is aangesloten. De regels en de procedure kunt u vinden in artikel 12.1 CAO 
PO.
Schoolbesturen worden verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het 
vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met 
een minderjarige leerling. Als uit het overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een 
redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het bevoegd gezag verplicht daarvan 
aangifte te doen bij politie/justitie.  Deze verplichting is in de onderwijswetgeving vastleggen, als 
uitwerking van haar voorstellen gedaan in haar beleidsbrief "Preventie en bestrijding van 
seksuele intimidatie". 

Wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk ontraden de uitkomst van het 
strafproces af te wachten, alvorens door het bevoegd gezag maatregelen jegens de 
aangeklaagde worden genomen. 
Het bevoegd gezag heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. 

Artikel 16 
Informatie over deze regeling wordt opgenomen in de schoolgids.  Namen en telefoonnummers 
van de voorzitter en de secretaris van de klachtencommissie, van de vertrouwenspersoon en van 
de interne vertrouwenspersoon kunnen in de schoolgids worden vermeld.  Ook kan een en ander 
in een folder worden opgenomen. 
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5. Schema klachtenprocedure 

Op de site www.onderwijsgeschillen.nl/ vindt u alle relevante informatie, bijvoorbeeld een helder
beschreven aanvulling van het reglement en informatie hoe klachten op school zijn op te lossen. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het handboek kwaliteit van stichting DeBasisFluvius. We beschrijven in dit document de 

visie op kwaliteitszorg  en de wijze waarop we met elkaar de kwaliteit bepalen, bewaken, borgen en 

vergroten.  Het handboek bestaat uit twee delen: 

1. beschrijving kwaliteitsaanpak 

2. kwaliteitskaarten 

 

Het doel van deel 1, de beschrijving van de kwaliteitsaanpak, is vaststellen en uitleggen hoe we als 

stichting onze kwaliteitszorg hebben ingericht. Het beschrijft onder andere de visie op kwaliteitszorg 

en de wijze waarop we met elkaar de kwaliteit bepalen, bewaken, borgen en vergroten. 

 

Het doel van deel 2, de kwaliteitskaarten, is om veel voorkomende situaties en processen binnen de 

school en de stichting eenduidig te beschrijven. De processen of producten die we beschrijven met 

een kwaliteitskaart zijn van waarde voor de school, ze doen ertoe. Kwaliteitskaarten hebben als 

voordeel dat ze wendbaar en praktisch zijn in gebruik. Elke kwaliteitskaart is in samenspraak met 

enkele directeuren of intern begeleiders op- en vastgesteld.  

 

Kwaliteit en de borging van kwaliteit is verankerd in de wijze waarop we met elkaar samenwerken, 

ons voortdurende streven naar verbetering, de voortdurende inhoudelijke dialoog die we met elkaar 

voeren en de wijze waarop we elkaar aanspreken. Enkel het vastleggen van procedures leidt niet per 

definitie tot kwaliteitsverbetering. Toch denken we met het ontwikkelen van dit handboek en de 

kwaliteitskaarten een bijdrage te leveren aan een goed werkend kwaliteitszorgsysteem. Heldere 

afspraken geven duidelijkheid en rust, waardoor de aandacht volledig kan gaan naar het leren van 

alle kinderen. Bovendien proberen we met dit handboek zichtbaar te maken hoe we invulling geven 

aan een onderzoeksmatige, collectieve en kwaliteitsgerichte manier van werken.  

 

Het handboek kwaliteit is tot stand gekomen in samenwerking met directeuren en is vastgesteld door 

het College van Bestuur. Elke school van DeBasisFluvius conformeert zich aan de werkwijze en 

afspraken die hierin zijn vastgelegd. 

 

 

Adviesteam Onderwijs & Kwaliteit 
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1. Over DeBasisFluvius 

Alle scholen van Debasisfluvius nemen deel aan een gezamenlijke Expeditie. Deze reis, die soms 

spannend, soms onzeker, maar altijd boeiend en uitdagend is, leidt naar een plek waar ieder kind 

alles kan leren. Alle scholen van DeBasisFluvius 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: instructies van hoge kwaliteit maken het verschil en leiden tot meer 

kansengelijkheid.  

 

DeBasisFluvius is een gezamenlijke stichting voor openbaar en interconfessioneel onderwijs in 

Arnhem en Renkum en bestaat uit scholen met verschillende identiteiten en variatie aan 

onderwijsconcepten. In onze organisatie staat de maatschappelijke onderwijsopdracht centraal: alle 

scholen leveren een bijdrage aan de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van kinderen. 

Vanzelfsprekend vragen we van onze onderwijsteams om Passend Onderwijs te bieden. We vragen 

ook van scholen dat zij hun eigen onderwijskundige visie formuleren en die laten weerspiegelen bij 

alles wat ze doen. Daarom hebben onze scholen ruimte en verantwoordelijkheid om te kunnen 

handelen. Ze beheren hun eigen budget en hebben de vrijheid om de keuzes te maken die zij 

belangrijk vinden. Dat sluit aan bij onze visie dat de verantwoordelijkheid van beslissingen, waar 

mogelijk, moet liggen bij degenen die moeten handelen. Zo zorgen we voor vitale scholen en goed 

onderwijs. Het beleid voor de stichtingen maken we via gedeeld leiderschap, hetgeen betekent dat 

directeuren samen met de staf het beleid maken.  

 

Deze besturingsvisie van DeBasisFluvius biedt scholen ruimte om vanuit hun eigen identiteit en 

onderwijsconcept, aanvullend op de bestuurlijke visie, keuzes te maken op wat zij belangrijk vinden 

ten aanzien van kwalitatief goed onderwijs. De scholen van DeBasisFluvius beschrijven hun 

kernwaarden in hun schoolplan. Het schoolplan vormt de kern van de kwaliteitszorg op de school en 

heeft in alle gevallen een duidelijke relatie met het strategisch beleidsplan; De Expeditie van 

DeBasisFluvius. Scholen worden gestimuleerd om in het schoolplan ambities te formuleren: naast de 

stichtingsbrede ambities ook eigen ambities, passend bij de context en de opdracht van de school.  
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2. Visie op kwaliteitszorg 
 

Volgens DeBasisFluvius mag goed onderwijs geen toeval zijn, we willen geen enkel kind tekort doen. 

Daarom is systematisch werken aan kwaliteit van het onderwijs noodzakelijk. Dat betekent het juiste 

beleid formuleren, doelen stellen, het juiste doen en op de juiste manier evalueren of doelen bereikt 

zijn. Kwaliteitszorg is de continue, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken 

en verbeteren van de kwaliteit.  

 

Scholen zijn verplicht om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het onderwijs 

(Kwaliteitswet, 1998), Wet op het onderwijstoezicht (2002). Beide wetten geven aan dat scholen op 

twee manieren verantwoording moeten afleggen over de kwaliteit van het onderwijs: aan de 

inspectie van het onderwijs en aan hun eigen omgeving. Scholen hebben de plicht om inzichtelijk te 

maken wat ze doen, hoe het onderwijs er uit ziet, wat de resultaten zijn en wat de school doet om de 

kwaliteit verder te verbeteren. Scholen van DeBasisFluvius zijn daarover zo transparant mogelijk. Alle 

informatie over scholen wordt zo veel mogelijk beschikbaar gesteld op www.scholenopdekaart.nl en 

mijn.vensters.nl.  
 

Kwaliteitszorg houdt in dat scholen systematisch hun onderwijs verbeteren. Scholen van 

DeBasisFluvius onderzoeken met regelmaat, gebruikmakend  van adequate instrumenten, zoals 

observaties, vragenlijsten, toetsen, of zij hun onderwijs ook daadwerkelijk verbeteren. Ze bevragen 

hierbij niet alleen zichzelf maar ook anderen, zoals leerlingen, ouders, collega’s. De goede dingen 

blijven doen en waar nodig en mogelijk verbeteringen aanbrengen, dat is de kern. De visie van 

DeBasisFluvius is dat de verantwoordelijkheid van beslissingen, waar mogelijk, moet liggen bij 

degenen die handelen. Zij maken elke dag het verschil. Zo zorgen we samen voor vitale scholen en 

goed onderwijs.  

 

 

Dit zijn onze ambities 

ten aanzien van 

kwaliteitszorg 

● Onze scholen hebben een visie op onderwijskwaliteit en met 

een bijpassend systeem van interne/ externe kwaliteitszorg 

sturen onze scholen hier op.  

● We beschikken over goede managementinformatie en kunnen 

verantwoord en proactief sturen.  

● Informatie over onze scholen is te vinden op 

www.scholenopdekaart.nl en mijn.vensters.nl  

● We kijken bij elkaar naar binnen, werken samen en toetsen 

blijvend de onderwijskwaliteit. 

● Iedereen in onze organisatie neemt verantwoordelijkheid voor 

het eigen handelen.  
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3. Kwaliteit bepalen 

Om te kunnen bepalen of scholen voldoende kwaliteit leveren, moeten we vooraf vaststellen wat we 

onder kwaliteit verstaan. De kaders hiervoor worden bepaald door  de overheidsbepalingen, de visie 

van het bestuur en eigen identiteit en kernwaarden van de school.  

3.1 Overheidsbepalingen 

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO)  staat de maatschappelijke opdracht van het 1

basisonderwijs: scholen moeten onderwijs geven aan leerlingen vanaf vier jaar en moeten de 

grondslag leggen voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Het schoolbestuur moet 

zorgdragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van de leerlingen en het onderwijs 

zodanig inrichten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelproces kunnen doorlopen. Het 

onderwijs moet op de voortgang in hun ontwikkeling worden afgestemd en deze voortgang moet 

worden getoetst. Het aanbod moet voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. Daarbij moeten 

de leerlingen minimumresultaten behalen op de kernvakken van het onderwijs. Dit houdt in dat het 

Primair Onderwijs een resultaatverplichting heeft op taal en rekenen (behalen van de 

referentieniveaus) en op de andere vakgebieden een aanbod verplichting (de kerndoelen aanbieden). 

Verder moet het schoolbestuur zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs door het hanteren 

van een kwaliteitscyclus en moet zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden. Tot slot moet 

het schoolbestuur de Rijksbekostiging doelmatig en rechtmatig besteden.  

 

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het Primair Onderwijs haar maatschappelijke opdracht 

goed uitvoert. Per 1 juli 2017 is de Wet op het onderwijstoezicht  gewijzigd. Met de wetswijziging 2

maakt de inspectie in haar toezicht onderscheid in bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen 

aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Deugdelijkheidseisen zijn objectiveerbare, zoveel 

mogelijk op het niveau van de wet geregelde algemene kwaliteitsnormen, die zodanig helder zijn dat 

de vrijheid van richting en inrichting gewaarborgd blijven. Deugdelijkheidseisen hebben betrekking 

op de onderwijskwaliteit en het financieel beheer. Ze vatten dit samen met het begrip basiskwaliteit. 

Een school die niet voldoet aan de deugdelijkheidseisen biedt onderwijs van onvoldoende kwaliteit. 

Onvoldoende onderwijskwaliteit en/of onvoldoende financieel beheer kan leiden tot sanctionering 

en in laatste instantie tot ingrijpen door de minister. Vanuit de waarborgfunctie van het toezicht ziet 

de inspectie er op toe dat de deugdelijkheidseisen zoals deze in de sectorwetten zijn vastgelegd 

worden nageleefd.  

 

Dit zijn onze ambities 

ten aanzien van de 

overheidsbepalingen 

DeBasisFluvius verwacht van al haar scholen dat zij tenminste voldoen 

aan de basiskwaliteit zoals die door de inspectie is beschreven en daagt 

scholen uit om eigen ambities te formuleren, passend bij de context en 

de opdracht van de school.  

 

 

1 Ministerie van OC&W (2019) Wet op het Primair Onderwijs. Geraadpleegd januari 2019, via 
http://wetten.overheid.nl 
2 Ministerie van OC&W (2017). Wet op het onderwijstoezicht. Geraadpleegd januari 2019, via 
http://wetten.overheid.nl 
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3.2 Eigen aspecten van kwaliteit  

Naast de basiskwaliteit die de inspectie als toezichthouder van onze scholen verwacht, stelt 

DeBasisFluvius eigen kwaliteitseisen aan scholen. We bespreken allereerst de maatschappelijke 

opdracht die wij onszelf stellen, daarna beschrijven we met onze visie de wijze waarop we die 

opdracht op kwalitatief goede wijze willen vervullen. Tenslotte formuleren we onze ambities ten 

aanzien van opbrengsten die we willen realiseren met ons onderwijs. 

3.2.1 Onze opdracht 

Volgens Biesta (2014)  oefenen onderwijsprocessen invloed in drie domeinen. Allereerst het domein 3

van kwalificatie: de rol die onderwijs en opvang spelen in het verwerven van kennis, vaardigheden en 

attitudes die kinderen kwalificeren om iets te doen. Daarnaast hebben scholen de opdracht ten 

aanzien van het domein van socialisatie: de wijze waarop, door het ontwikkelingsaanbod in het 

onderwijs en de opvang, kinderen deel worden van tradities en praktijken. Tenslotte heeft het 

onderwijs de opdracht om kinderen op te voeden tot waardige personen; het domein van 

personificatie. Onderwijs en opvang werken in op de persoon; op menselijke individualiteit en 

subjectiviteit: de persoonsvorming van elk kind. 

 

DeBasisFluvius wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij en ziet het als 

haar opdracht om kinderen op de drie door Biesta geformuleerde domeinen zo goed mogelijk te 

laten ontwikkelen. Onze huidige maatschappij verandert steeds sneller en kennis wordt steeds 

belangrijker. Leerlingen moeten daarom weet hebben van onderwerpen als gezondheid, burgerschap 

en sociale veiligheid. Dit vraagt om toekomstgericht onderwijs. Onderwijs waar het aanleren van de 

basiskennis en – vaardigheden als taal- en rekenvaardigheid essentieel blijven, maar ook digitale 

vaardigheid, maatschappelijke en sociale vaardigheid steeds belangrijker worden, naast kennis 

hebben van de wereld. Toekomstgericht onderwijs kenmerkt zich doordat het prikkelt en 

nieuwsgierig maakt, het leerlingen leert om te  gaan met vrijheid én verantwoordelijkheid, het 

leerlingen leert zich blijvend te ontwikkelen en doordat het onderwijs relevant is en maatwerk biedt.  

3.2.2 Onze visie 

DeBasisFluvius heeft de wijze waarop dit toekomstgericht onderwijs wordt vormgeven beschreven in 

het strategisch beleidsplan. Hierin beschrijven we onze visie op leren, onze visie op leren 

organiseren, onze visie op professionaliteit en onze visie op veranderen. Het hebben van een 

gezamenlijke visie helpt om het gesprek over kwaliteit scherp te kunnen voeren. Afspreken van wat 

we belangrijk vinden maakt het mogelijk om elkaar te kunnen aanspreken en te leren van en met 

elkaar.  We geven de visie daarom kort weer in dit handboek. Op alle scholen van DeBasisFluvius zijn 

de volgende pedagogische en didactische uitgangspunten zichtbaar: 

 

Dit is onze visie op 

leren, zichtbaar op alle 

scholen. 

Ieder kind kan alles leren 

- Wij gaan uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en een 

positieve attitude het leren bepalen, waarbij succeservaringen 

motiveren en zelfvertrouwen geven. 

3 Biesta, G. (2014). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese. 
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- Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om 

complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken 

en problemen oplossen. 

 

 

Dit is onze visie op 

leren organiseren, 
zichtbaar op alle 

scholen. 

Het leren organiseren we door het geven van effectieve instructie 

- Mindset en attitude (zie visie op leren) van de leerkracht maken 

het verschil: duidelijke leerdoelen, creëren van 

succeservaringen, directe procesgerichte feedback bieden en 

reflectie op eigen handelen. 

- We gaan uit van ons motto ‘samen voor ieder kind’. We 

differentiëren in principe niet op basisaanbod en wel in 

ondersteuning, zoals aanwijzingen, aanpak en verwerking/ 

ervaring opdoen. We maken voor ons basisaanbod gebruik van 

convergente differentiatie. De ondersteuning past bij de 

onderwijsbehoeften van kinderen. 

 

Dit is onze visie op 

professionaliteit, 
zichtbaar op alle 

scholen 

Continu willen verbeteren en streven naar het bieden van de beste 
dienstverlening.  

- De professional wil het verschil maken in zijn context en streeft 

naar de beste dienstverlening. De professional realiseert zich 

dat ieder mens en kind ertoe doet. Professionaliteit is in de kern 

dat wat je doet, waarom je het doet en waarvoor je het doet… 

je professionele identiteit. Vanuit een sterke professionele 

identiteit kan de professional sturing geven aan zijn eigen 

ontwikkeling en met veerkracht reageren op de continue 

verandering.  

- Het continu willen verbeteren lukt het best door met én van 

andere professionals te leren, de community.  Voor leren is 

kennis nodig, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en 

feedback van de andere professionals. Zo maakt de professional 

gebruik van expertise van anderen en draagt hij actief bij aan 

een community van mede professionals die het vak bij 

voortduring ontwikkelen. Om dit leren van én met elkaar zo 

goed mogelijk te faciliteren, organiseren we bij DeBasisFluvius 

professionele leergemeenschappen en/ of leerteams/ 

leerkringen.  

 

Dit is onze visie op 

veranderen, zichtbaar 

op alle scholen 

Veranderen is constant nodig. Dat doen we samen, want dan heeft 

veranderen de grootste impact.  

- Veranderen is constant nodig en een systeemverandering heeft 

de meeste impact op de toekomst. We zijn in een maatschappij 

beland, die complex kan worden genoemd en dat is wezenlijk 
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anders dan de gecompliceerde systemen en organisaties die we 

tot op heden hadden en waarbij veranderen tot op zekere 

hoogte stapsgewijs en gedisciplineerd kon worden uitgevoerd. 

Om goed en duurzaam te kunnen veranderen, is het nodig jezelf 

goed te leren kennen én nieuwsgierig te zijn naar je omgeving, 

die ander(en) oftewel het systeem. 

- De toekomst is voor haar verwezenlijking geheel afhankelijk van 

ons: wij maken de toekomst mét elkaar, oftewel als we samen 

veranderen hebben wij de grootste impact en invloed op de 

toekomst. Als het lukt om als groep te gaan opereren vanuit een 

realistische toekomstige doel of vernieuwing, wordt er een 

sociaal veld ‘aangeboord’ dat verschilt van het bekende. Een 

sociaal veld zijn de verbanden die bepalend zijn voor de wijze 

waarop mensen die deel hebben aan een bepaald systeem zich 

tot elkaar verhouden, met elkaar spreken, denken en handelen.  

 

3.2.3 Onze streefdoelen taal en rekenen 

DeBasisFluvius streeft ernaar om het beste uit haar leerlingen te halen. Dat betekent dat er ambities 

zijn geformuleerd ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen. DeBasisFluvius streeft ernaar 

dat alle leerlingen het fundamenteel niveau behalen, voor taal- en rekenen is dat het 1F niveau.  Voor 

de meeste scholen geldt  dat hun populatie veel meer dan dit aankan. DeBasisFluvius daagt scholen 

uit om de ambities voor taal en voor rekenen te formuleren 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.  

 

Dit is onze ambitie ten 

aanzien van de 

opbrengsten van ons 

onderwijs 

Het is de ambitie van DeBasisFluvius dat minimaal 95% van alle 

kinderen de basisschool verlaat met een taal en rekenniveau van 

tenminste 1F. DeBasisFluvius daagt scholen uit om de ambities voor taal 

en voor rekenen te formuleren 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, gebaseerd op de 

percentages van HAVO en VWO uitstroom (advies) van ten minste de 

laatste drie jaar.  

 

3.2.4 Sociale veiligheid en Welbevinden en Actief Burgerschapsvorming 

Vanuit de visie en onze ambities beschrijven we hoe wij bij DeBasisFluvius omgaan met onze 

opdracht kinderen goed onderwijs te bieden. Met goed onderwijs bedoelen we de brede, totale 

ontwikkeling waar kinderen recht op hebben om gelukkige wereldburgers te kunnen worden. Elk 

kind gelukkig, dat doen we samen. Om gelukkig te zijn en tot leren te komen is sociale veiligheid 

nodig en acceptatie van onze diversiteit. Onze scholen besteden aandacht aan actief burgerschap, 

waar het sociale- en veiligheidsaspect én welbevinden van ieder kind een essentieel onderdeel is. Zij 

doen dit ieder op een eigen wijze, passend bij de wijk waarin de school staat, passend bij de 

actualiteit van onze snel veranderende samenleving, maar met allemaal hetzelfde doel: ieder kind 
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gelukkig. Op onze scholen is burgerschap daarom een vast onderdeel van het aanbod in de vorm van 

een doorlopende leerlijn. De sociaal emotionele ontwikkeling is en de sociale veiligheid zijn 

belangrijke voorwaarden om te komen tot burgerschap. De sociale veiligheid en de sociaal 

emotionele ontwikkeling worden jaarlijks gemonitord en geëvalueerd, om tijdig te signaleren en te 

interveniëren indien nodig. 

 

Dit is onze ambitie ten 

aanzien van de sociale 

veiligheid en 

welbevinden 

Alle kinderen hebben recht op een veilige leeromgeving. Alle scholen 

van DeBasisFluvius monitoren daarom jaarlijks de sociale veiligheid en 

de sociaal emotionele ontwikkeling. Alle scholen werken preventief aan 

een veilige omgeving waarin kinderen tot leren kunnen komen en 

interveniëren indien nodig.  

 

Iedere school heeft in zijn schoolplan deze stichtingsbrede ambitie vertaald naar schoolspecifieke 

ambities ten aanzien van de sociale en maatschappelijke competenties  en de wijze waarop zij deze 

ambities willen realiseren. 

 

3.2.5. Eigen aspecten van kwaliteit 

Naast de kwantitatieve stichtingsbrede ambities ten aanzien van de opbrengsten voor de vakken 

rekenen en taal formuleren scholen ook eigen aspecten van kwaliteit. Alle scholen worden 

gestimuleerd om daarin ambitieus te zijn.  Scholen proberen antwoord te geven op de vraag waarin 

zij het verschil maken en maken dit zo mogelijk meetbaar. De accenten die scholen daarin leggen 

zullen verschillen, te denken valt aan debatteren, muziek, wetenschap en techniek, maakonderwijs. 

Scholen krijgen de vrijheid om daarin keuzes te maken. In alle gevallen leggen we de lat hoog, 

hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en geloven dat  ieder kind alles kan leren.  
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4. Kwaliteit bewaken en verbeteren 

“Als je een beekje over wilt steken door van steen naar steen te lopen, is het veel moeilijker om stil 

te staan op een steen, dan om door te blijven gaan” (Rosenthal, 2011).  Hoe zorgen wij dat onze 4

bereikte kwaliteit wordt vastgehouden, verankerd, gecontinueerd en op peil gehouden, zonder dat 

het ertoe leidt dat we ´op een steentje blijven staan´ en niet vooruit gaan? In dit hoofdstuk 

beschrijven we hoe we proberen continu te verbeteren en te behouden wat goed gaat.  

4.1 Kwaliteit als attitude: elke dag beter 

Het streven naar continue kwaliteitsverbetering en de cyclische manier van werken zoals met de 

PDCA-cyclus wordt beschreven is geen optelsom van procedures, systemen en metingen. Het streven 

naar kwaliteit en het continu willen verbeteren is een attitude, het is de motor voor 

onderwijsontwikkeling en de basis voor professioneel samenwerken. Dat vraagt van iedere 

medewerker en elk schoolteam de innerlijke drive om het onderwijs steeds maar weer te willen 

verbeteren. DeBasisFluvius is ervan overtuigd dat teams over het algemeen bereid en kundig genoeg 

zijn om vorm te geven aan veranderingen op hun school, zolang er maar voldoende aandacht en tijd 

aan wordt besteed. Als het doorvoeren van een verandering vastloopt,  kan dat komen doordat er 

onvoldoende aandacht en/ of tijd is besteed aan de begeleiding van die verandering. In dat geval is 

de verandering meestal onvoldoende geborgd in de organisatie.  

4.1.1 Enigma aanpak 

DeBasisFluvius maakt in haar kwaliteitsaanpak steeds meer gebruik van de Enigma werkwijze zoals 

die is beschreven door Naaijkens en Bootsma (2018) . We implementeren deze werkwijze  om 5

overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de werkprocessen te versterken.  

Veelvoorkomende processen worden op stichtingsniveau beschreven op kwaliteitskaarten. Een 

kwaliteitskaart bevat een procesbeschrijving, waardoor klip en klaar is wie wat moet doen en welke 

kwalitatieve eisen er gesteld worden. De beschrijvingen zijn zo eenvoudig en eenduidig mogelijk, 

waardoor er zo min mogelijk ruis ontstaat. Dat scheelt veel overleg, discussie en afstemmen. 

Kwaliteitskaarten worden altijd opgesteld door leden van het adviesteam in samenwerking met 

meerdere directeuren. Alle kwaliteitskaarten zijn  toegankelijk voor alle scholen. Voorbeelden van de 

door onze stichting ontwikkelde kwaliteitskaarten zijn te vinden in deel 2 van dit handboek. 

De Enigma kwaliteitsaanpak helpt om processen te vereenvoudigen en eenduidig te maken. Alle 

afspraken waar alle scholen zich aan houden staan overzichtelijk en beknopt beschreven, per 

onderwerp. Het vastleggen van procedures maakt het mogelijk om elkaar aan te spreken.  

Het is de schoolleider die ervoor moet zorgen dat leraren ruimte krijgen om zich te richten op het 

primaire proces, het is het bestuur dat ervoor moet zorgen dat de schoolleider zo veel mogelijk tijd 

en ruimte heeft om zich te richten op zijn school en zijn leraren. We denken dat de kwaliteitskaarten 

daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.  

4 Rosenthal, M. (2011). The Lean Thinker. Geraadpleegd januari 2019 via http://theleanthinker.com 
5 Naaijkens, E. & Bootsma, M. (2018). En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Huizen: Uitgeverij 
Pica 
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4.1.2 LeerKRACHT 2.0 

Stichting LeerKRACHT heeft een vorm gevonden om teams eigenaar te laten zijn van de 

veranderingen die nodig zijn om het onderwijs samen elke dag een beetje beter te maken. De 

Arnhemse schoolbesturen (Delta en DeBasisFluvius) hebben in het voorjaar van 2017 besloten de 

begeleiding van verandertrajecten vanaf schooljaar 2017-2018 intern te gaan organiseren. Deze 

begeleiding door interne coaches heeft de naam LeerKRACHT 2.0 meegekregen. Scholen die het 

LeerKRACHT-traject volgen maken dus geen rechtstreeks gebruik van de begeleiding door Stichting 

LeerKRACHT als facilitator voor de verandertrajecten. De directe begeleiding is bij twee interne 

leerKRACHT-coaches komen te liggen. Er blijft via deze coaches voorlopig een connectie bestaan met 

Stichting leerKRACHT, zodat scholen indirect gebruik kunnen blijven maken van het platform. Via de 

interne coaches van de Arnhemse besturen blijven de scholen dan ook goed op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen en inzichten vanuit Stichting LeerKRACHT. 

Alle scholen, dus ook scholen die (nog) niet via de LeerKRACHT-methodiek werken aan veranderingen 

in hun organisatie, kunnen profiteren van begeleiding van de interne coaches. Doordat de interne 

coaches op veel scholen komen kan kennis van en over scholen makkelijk gedeeld worden. 

Kennisdeling en samenwerking tussen scholen kan via de interne coaches eenvoudig gecoördineerd 

worden. Mede op die manier zijn de scholen binnen de Arnhemse besturen in staat om met en van 

elkaar te leren waardoor ze samen elke dag een beetje beter worden. 

4.1.3 Professionele Leergemeenschappen 

Een Professionele Leergemeenschap (PLG) is een werkwijze die zich richt op professioneel leren van 

de professionals in de school, met als doel het verbeteren van het leren van de leerlingen en de 

resultaten van dat leren (Verbiest, 2018). Alle scholen van DeBasisFluvius hebben zich 

gecommitteerd aan de uitdaging om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een Professionele 

Leergemeenschap (PLG). Het doel van deze interventie is dat alle scholen zich ontwikkelen tot een 

lerende organisatie, continu op zoek naar verbetering. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is 

dat het schoolteam, en de leraar in het bijzonder, een belangrijke factor is in de kwaliteit van het 

onderwijs. Wanneer leraren samen werken en leren dan heeft dat een positieve invloed op de 

effectiviteit van de school, is de veronderstelling.  

 

Scholen verschillen op dit moment nog in de wijze waarop zij invulling geven aan het begrip PLG en 

de ontwikkeling die zij hierin doormaken. De context en bijvoorbeeld de grootte van de school 

kunnen van invloed zijn op de samenstelling van groepen en de werkwijze. Bij de ontwikkeling tot 

PLG kunnen de scholen gebruik maken van de expertise en begeleiding van het adviesteam. Ook 

kunnen directeuren leren van elkaar.  

 

We zien het werken als PLG als een hele belangrijke stap in het streven om een lerende organisatie te 

zijn en te blijven die zichzelf voortdurend scherp weet te houden. Elkaar kritisch bevragen, collectief 

leren, evidence informed handelen en onderzoeksmatig werken zijn kernelementen uit deze PLG 

aanpak die leiden tot continue kwaliteitsverbetering.  Er is vastgesteld welke ontwikkelstappen elke 

school van DeBasisFluvius de komende jaren tenminste zal maken. We verwijzen hiervoor naar het 

document ‘PLG - nota’.  
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4.1.4 DirecteurenLeerKring 

In een DirecteurenLeerKring (DLK) is een groep directeuren verantwoordelijk voor het onderwijs van 

hun scholengroep in een bepaalde wijk. 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, vergelijkbaar met de doelstelling van een PLG. We gaan ervan uit dat 

samenwerkende directeuren, vergelijkbaar met samenwerkende leerkrachten, een positieve invloed 

hebben op de kwaliteit en effectiviteit van de leerkrachten en dus ook de kinderen, voor wie ze 

gezamenlijk de verantwoording nemen. We streven ernaar dat DLK’s de komende jaren steeds meer 

integraal verantwoordelijk worden voor een excellent onderwijsaanbod in de Arnhemse wijken.  

4.1.5 Onderzoek  

Leraren die onderzoek doen kunnen hun eigen praktijk bevragen en kritisch beschouwen. Zij zijn in 

staat om praktijkproblemen analytisch te benaderen.  DeBasisFluvius zet in op het versterken van 

onderzoeksvaardigheden en het vergroten van de onderzoekende houding. Dit doen we omdat we 

geloven dat een onderzoekende attitude leidt tot duurzame kwaliteitsverbeteringen. 

Zowel in de PLG’s als in de DLK’s wordt een sterk beroep gedaan op de onderzoekende houding van 

leraren en directeuren. Het gaat daarbij om een attitude, een manier van denken. Leraren leren in 

een PLG om onderzoeksliterauur te interpreteren en op waarde te schatten. Bovendien doen ze zelf 

kleinschalige onderzoeken door data te verzamelen en te analyseren.  

Naast het werken in PLG en DLK streven we ernaar om de onderzoeksvaardigheden van leraren te 

vergroten door het organiseren van stichtingsbrede onderzoeksgroepen. In schooljaar 2019-2020 

start een eerste onderzoeksgroep van 15 leerkrachten die zich richten op de vraag: hoe kunnen we 

kinderen effectief begeleiden bij het ontwikkelen van tekstbegrip? Voor het uitvoeren van dit 

onderzoek werkt DeBasisFluvius samen met het Expertisecentrum Nederlands.  

Een andere partner waarmee onderzoek wordt uitgevoerd is de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen. DeBasisFluvius neemt deel aan een ontwerponderzoek naar gepersonaliseerd leren. Onder 

leiding van onderzoekers van de hogeschool nemen leerkrachten van basisschool De Marienborn 

deel en stellen zij een eigen onderzoeksvraag op.  

Opleidingsscholen werken samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in kenniskringen. In 

een kenniskring wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar vraagstukken die van betekenis zijn 

voor de school. Een kenniskring wordt begeleid door een opleider van de hogeschool die bekwaam is 

in het doen en begeleiden van praktijkgericht onderzoek.  

4.2 Cyclisch werken 

Passend bij een systematische en cyclische manier van werken is de PDCA-cirkel (Deming, 1993) : 6

Plan, Do, Check, Act. Bij elke evaluatie, op ieder niveau geeft deze kwaliteitscirkel richting en inhoud 

aan ontwikkeling. De PDCA cyclus is terug te vinden in het meerjarenplan, jaarplan, jaarverslag, maar 

ook in bijvoorbeeld de diepteanalyse of centrale eindtoets analyse die een school opstelt t.a.v. de 

leeropbrengsten. Een continu verbeterproces zoals dat gerealiseerd kan worden met een dergelijke 

6 Deming, W. (1993).  
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kwaliteitscirkel staat of valt met een goede evaluatie. Kwaliteitseisen die DeBasisFluvius stelt aan 

evaluaties zijn: 

- volledigheid; de evaluatie heeft betrekking op alle aspecten van kwaliteitszorg, 

- betrouwbaarheid; het oordeel van belanghebbenden - ouders, leerlingen, medewerkers –  is 

in de evaluatie verwerkt en zo nodig het oordeel van deskundigen,  

- ambitieniveau; uit de evaluatie blijkt dat de school ambitieus genoeg is en dus duidelijke 

doelen heeft gesteld en gerealiseerd én dat de school zich in voldoende mate ontwikkelt. 

4.2.1 Schoolzelfevaluatie 

DeBasisFluvius verwacht van al haar scholen dat zij ten minste jaarlijks evalueren. 

 

Aan het eind van het 

schooljaar bestaat de 

schoolzelfevaluatie 

tenminste uit: 

● Het jaarverslag.  Dit is de evaluatie van het jaarplan aangevuld 

met aanvullende informatie betreft:  

- Sociale veiligheid en welbevinden 

- Tevredenheidspeilingen 

- Extra ondersteuning 

- Personeelsbeleid  

- Lesuren verantwoording 

● Diepte-analyse van de tussenopbrengsten. Scholen maken 
voor het analyseren van de tussenopbrengsten van toetsen 
gebruik van of het leerlingvolgsysteem van Cito, Esis of Focus 
PO. Scholen noteren max 3 zorgsignalen. Ze geven een 
beschrijving van de data en proberen deze te duiden 
(verklaren), waarna eventuele acties verwoord kunnen 
worden. 

● Analyse Eindtoets 

 

 

 

 

 

De kwaliteitseisen die 

DeBasisFluvius stelt aan 

de schoolzelfevaluatie 

zijn: 

● De evaluatie is gebaseerd op voldoende informatie. Deze 

informatie zal deels bestaan uit allerlei meetbare resultaten en 

uit waarnemingen van schoolleiding en medewerkers. 

Daarnaast verzamelt de school informatie over de opvattingen 

van leerlingen, ouders en eventuele andere betrokkenen. De 

informatie moet gericht zijn op de doelen die de school zichzelf 

heeft gesteld.  

● De evaluatie vindt plaats op basis van doelen die de school 

zichzelf heeft gesteld. Het is daarbij zaak dat de doelen specifiek 

en resultaatgericht zijn gesteld (SMART), anders is evaluatie niet 

goed mogelijk.  

● De evaluatie heeft betrekking op het totale functioneren van de 

school. Er zijn geen richtlijnen over hoe dit aan te pakken, maar 
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er zijn wel instrumenten die behulpzaam kunnen zijn. De school 

kan de evaluatie opbouwen aan de hand van de domeinen en 

kwaliteitsaspecten uit dit waarderingskader en/ of het  INK 

managementmodel.  

● De evaluatie leidt tot vervolgacties voor kwaliteitsverbetering. 

De school stelt zichzelf dus nieuwe doelen. De doelen hoeven 

niet per se in het kwaliteitsverslag te worden opgenomen, maar 

het is dan wel belangrijk dat ze worden opgenomen in het 

jaarplan. In dat geval zijn verleden - wat hebben we gedaan en 

bereikt – en toekomst - wat willen we doen en bereiken - in 

verschillende documenten weergegeven. Vanzelfsprekend dient 

de onderlinge relatie duidelijk te zijn. 

 

 

De kwaliteitskaart schoolzelfevaluatie kunnen scholen gebruiken als richtlijn en hulpmiddel bij het 

evalueren.  

4.3 Indicatoren en instrumenten 

Om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren maken we gebruik van verschillende 

onderzoeksmiddelen, zijn we op verschillende momenten met elkaar over kwaliteit in gesprek en 

evalueren we onze resultaten. In dit hoofdstuk beschrijven we welke indicatoren en 

onderzoeksinstrumenten worden gehanteerd om kwaliteit vast te stellen, te bewaken en te 

verbeteren. Voor een specifieke uitleg van de onderzoeksinstrumenten en beschrijving van 

procedures verwijzen we naar onze kwaliteitskaarten. Hieronder geven we een overzicht, schetsen 

we de samenhang en maken we duidelijk dat kwaliteitsindicatoren het vertrekpunt vormen voor het 

werken aan kwaliteit. Meetinstrumenten, evaluaties of beleidsplannen zijn geen doel op zich, maar 

dragen altijd bij aan het verbeteren van de kwaliteit.  
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4.3.1 Domein onderwijs  

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting  Frequentie 

Eindopbrengsten Op of boven de 

inspectienorm. Zie 

daarnaast  de 

ambities van de 

stichting t.a.v. 

referentieniveaus. 

Eindtoets  De inspectie bepaalt jaarlijks (gemiddeld 

over drie jaren) of de school voldoende 

opbrengsten genereert. 

Elke school neemt de CET af. Wanneer 

de uitslag van de CET bekend is stelt 

elke school een CET-analyse op. 

Verschillen tussen scholen worden 

zichtbaar in de monitor van Stichting 

PAS. Tijdens de MARAP en schooldialoog 

worden eindopbrengsten besproken, 

geduid, verklaard en vertaald in 

verbeteracties.  

1x per jaar 

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting Frequentie 

Tussenopbrengsten  Conform ambities 

zoals door de 

school 

geformuleerd, 

passend bij de 

populatie.  

Cito toetsen  

 

Alle scholen conformeren zich aan de 

Arnhemse toetskalender. Hierin staat 

welke cito-toetsen worden afgenomen 

op welk moment. De school schrijft 2x 

per jaar een diepte-analyse, waarin de 

cito-toetsen worden geanalyseerd op 

school en groepsniveau. De 

diepteanalyse komt tot stand en wordt 

besproken met het team. Dit gebeurt 

tijdens een schoolbespreking en tijdens 

groepsbesprekingen. De diepte-analyses 

worden ook besproken tijdens de 

schooldialoog.  

2x per jaar 

Methodegebonden 

toetsen  

 

 

Scholen nemen naast 

methodeonafhankelijke toetsen naast 

eigen inzicht ook methodegebonden 

toetsen af. Deze toetsen zijn gericht op 

beheersing van de lesstof.  

School- 

afhankelijk 

Leerlingvolgsysteem Alle scholen hebben een 

leerlingvolgsysteem waarmee zij 

ontwikkeling van kinderen vastleggen. 

Sommige scholen verzamelen naast 

harde gegevens ook zachte gegeven, 

bijvoorbeeld in de vorm van een 

portfolio. Alle scholen hanteren ook in 

de onderbouw een leerlingvolgsysteem, 

meestal is dat een bestaand 

observatiesysteem zoals OVM of KIJK.  

School- 

afhankelijk 
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Indicator Norm Meetinstrument Toelichting Frequentie 

Onderwijsproces Conform 

inspectiekader 

 

Conform 

referentiekader 

DeBasisFluvius 

 

Conform aspecten 

van kwaliteit door de 

scholen zelf bepaald.  

Interne audit 

 

 

Tijdens een interne audit bezoekt een 

onafhankelijk auditteam een school en 

rapporteert conform het 

referentiekader van DeBasisFluvius haar 

bevindingen in een auditrapport. 

Lesbezoeken maken altijd onderdeel uit 

van de interne audit. Het auditrapport 

wordt besproken tijdens o.a. de 

schooldialoog en/of de MARAP. De 

school neemt verbeterpunten ter harte 

en verwerkt deze in acties en 

bijvoorbeeld het jaarplan.  

1 keer per 4 

jaar 

Inspectiebezoek 

 

Het bestuur en de scholen van 

DeBasisFluvius worden conform het 

inspectiekader bezocht. Wanneer een 

school door de inspectie wordt bezocht 

maken lesbezoeken deel uit van het 

onderzoek. De school neemt 

verbeterpunten ter harte en verwerkt 

deze in acties en bijvoorbeeld het 

jaarplan.  

1 keer per 4 

jaar 

Collegiale 

consultatie, samen 

leren, flitsbezoeken 

en/of beoordelingen 

van leerkrachten 

 

Scholen geven zelf vorm aan de wijze 

waarop zij de kwaliteit van de lessen 

vaststellen, maar voor alle scholen geldt 

dat zij het leren organiseren we door het 

geven van effectieve instructie. Veel 

scholen werken met collegiale 

consultatie vanuit de werkwijze van 

LeerKRACHT om de kwaliteit van het 

lesgeven te vergroten. Ook het afleggen 

van flitsbezoeken is een manier waarop 

scholen de kwaliteit van het 

onderwijsproces monitoren. Alle 

scholen ontwikkelen zich als PLG. In een 

PLG worden data geduid, worden samen 

lessen voorbereid en worden 

kwaliteitsafspraken opgesteld op basis 

van wetenschappelijke inzichten: 

evidence informed 

school- 

afhankelijk 
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Indicator Norm Meetinstrument Toelichting Frequentie 

Uitstroom VO en 

relatie advies  

Uitstroom naar het 

VO is passend bij 

wat er op basis van 

de populatie van de 

school verwacht 

mag worden. 

NRO rapportage Dit betreft een  jaarlijkse rapportage 

over de positie van leerlingen 

gedurende de tijd op de basisschool en 

in het vervolgonderwijs. Het toont de 

prestaties van  leerlingen op een aantal 

belangrijke uitkomsten, zoals de 

succeskansen binnen de basisschool en 

de doorstroom naar en succeskansen in 

het vervolgonderwijs. Inzichtelijk wordt 

hoe de leerlingen het doen in 

vergelijking met het landelijk 

gemiddelde, maar ook met andere 

scholen.  

 

1x per jaar  

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting Frequentie 

Sociale veiligheid 

en welbevinden 

De school 

garandeert een 

veilig leerklimaat.  

SCOL heeft de 

voorkeur, i.v.m. 

normering en 

onderdeel van LAS. 

Evt. eigen keuze van 

instrumenten, mits 

goed onderbouwd. 

Alle scholen van DeBasisFluvius nemen 

jaarlijks de leerlingtevredenheid op de 

onderdelen sociale veiligheid en 

welbevinden en/ of SCOL af, om 

vervolgens op basis van de bevindingen 

het lesaanbod aan te passen of evt. 

interventies op te zetten.  

1x per jaar 

 

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting Frequentie 

Tevredenheid 

leerlingen 

Leerlingen 

waarderen de 

school gemiddeld 

als goed 

Tevredenheidspeilin

g 

Eens in de twee jaar nemen alle scholen 

een tevredenheidspeiling af onder 

leerlingen.  

1x per  

2 jaar 

Interne audit Tijdens een interne audit wordt altijd 

met leerlingen gesproken. 

1x per 

4 jaar 

Eigen instrumenten Veel scholen hanteren naast de 

tevredenheidspeilingen en interne audit 

ook eigen instrumenten om 

leerlingtevredenheid vast te stellen. 

Voorbeelden zijn een leerlingenraad, 

een thema panel, gesprekstafels of apps 

waarmee leerlingen feedback geven op 

het onderwijsproces. In het schoolplan 

wordt beschreven hoe de school hier 

invulling aan geeft.  

school- 

afhankelijk 
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Indicator Norm Meetinstrument Toelichting Frequentie 

Tevredenheid 

ouders 

Ouders waarderen 

de school 

gemiddeld als goed 

Tevredenheidspeilin

g 

 

 

 

  

Eens in de twee jaar nemen alle scholen 

een tevredenheidspeiling af onder 

ouders.  

1x per  

2 jaar 

Interne audit Tijdens een interne audit wordt altijd 

met ouders gesproken. 

1x per  

4 jaar 

Eigen instrumenten  Veel scholen hanteren naast de 

tevredenheidspeilingen eigen 

instrumenten om voortdurend in 

contact te staan met ouders, om de 

tevredenheid van ouders te monitoren 

en ouders actief te betrekken bij de 

schoolontwikkeling. Voorbeelden 

hiervan zijn ouderavonden, 

inloopmomenten,koffieochtenden, 

themagesprekken, ouderraad. In het 

schoolplan wordt beschreven hoe de 

school hier invulling aan geeft.  

school- 

afhankelijk 

MR Elke school heeft een 

Medezeggenschapsraad (MR). De MR 

heeft instemmingsrecht op onder meer 

de onderwijskundige doelstellingen van 

een school. Ouders die deel uitmaken 

van de MR  weten hoe de school ervoor 

staat en onderhouden op hun eigen 

manier contact met de ouderpopulatie 

van de school om signalen op te pakken 

en in te brengen.  

school- 

afhankelijk 
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4.3.2. Domein Personeel 

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting  Frequentie 

Kwaliteit personeel Competenties 

leraren  

Beroepsstandaard 

schoolleiders 

Competentie 

management OOP  

 

Een dienstverband 

met een omvang 

van minimaal 25 

uur per week 

(0,6250). 

Gespreks- en 

ontwikkelcyclus  

 

 

 

 

 

Management- 

informatie AFAS 

Door het jaarlijks voeren van resultaat- 

en ontwikkelgesprekken en cyclisch te 

beoordelen wordt de professionele 

ontwikkeling gestimuleerd en in kaart 

gebracht.  

 

 

Voer het uitoefenen van het vak is een 

minimaal aantal uren nodig om kwaliteit 

te kunnen waarborgen en vakkennis op 

peil te houden. 

R&O jaarlijks 

Beoordeling 

1x 3-4 jaar 

1e jaar dienst- 

verband 2x 

beoordeling 

 

4x per jaar 

tijdens Q 

gesprekken 

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting  Frequentie 

Cijfers 

ziekteverzuim 

voortschrijdend 

verzuim 5% 

Meldingsfrequentie 

< 0,8 

managementinforma

tie AFAS 

Realisatie streefcijfer verzuim naar 5% 

door preventief en actief 

verzuimmanagement, alsmede 

Gezondheidsmanagement 

 

 

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting  Frequentie 

Professionalisering professionaliserings

plan per school 

afgestemd op 

schoolplan (en SBP) 

 

 

 

professionalisering 

vindt continu plaats 

in de PLG en o.a. 

middels via de 

Academie 

professionaliserings 

plan  

 

Aantal leraren in L11 

(buiten SBO) 

 

 

 

 

opbrengsten in PLG 

en uitgegeven 

certificaten 

Academie 

Aantal 

afgestudeerde 

medewerkers met 

een Lerarenbeurs 

Actief aandacht besteden aan 

professionalisering. Er is een 

professionaliseringsplan dat afgestemd 

is op het schoolplan en de directeur en 

leerkrachten zijn continue in gesprek 

over dit onderwerp (via de R&O-cyclus). 

 

Een leraar in L11 heeft aantoonbaar een 

HBO + werk- en denkniveau. In ieder 

geval door een aanvullende 

(specialistische) geaccrediteerde 

opleiding  

 

Het onderneem van initiatieven om te 

werken aan een lerende cultuur binnen 

de school (bijvoorbeeld via LeerKRACHT 

of Continuous Improvement naar PLG) 

jaarlijks 

 

 

 

 

 

 

continu 

 

  

23 
 



 

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting  Frequentie 

 

Meerjarige 

kwantitatieve- en 

kwalitatieve 

personeelsplanning 

Personele bezetting 

is zodanig dat de 

formatie per school 

is bezet (ook 

kwalitatief) en 

vervanging van 

ziekte en verloven 

90%  dekkend.  

 

Meerjaren 

begroting op 

stichtingsniveau 

 

Omvang van 

flexibele schil.  

Capisci voor 

meerjarige begroting 

 

Management- 

rapportages uit AFAS 

en aanvullende 

modules 

 

Een meerjarige personeelsplanning 

draagt bij aan de kwantitatieve- 

kwalitatieve bezetting van scholen en 

daarmee de kwaliteit van onderwijs.  

 

Het maakt inzichtelijk welke 

kwantitatieve en kwalitatieve behoefte 

aan personeel er meerjarig is.  

 

Het levert input voor 

arbeidsmarktbeleid (intern/extern), 

strategische opleidingsplanning, in- door 

en uitstroom behoefte.  

4x per jaar via 

Q gesprekken 

 

 

 

Jaarlijks 

 

 

 

2x per jaar 

 

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting  Frequentie 

Tevredenheid 

medewerkers 

minimaal een 7 

maar streven naar 

een 8 

Medewerkers 

tevredenheids 

onderzoek  

Onderdeel van het 

kwaliteitszorgsysteem op het gebied van 

HR. Evaluatie en Input voor aanscherpen 

van HR beleid en het monitoren van de 

organisatieveranderingen 

eenmaal per 

2 jaar 
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4.3.3. Domein Financiën  

 

Indicator Norm Meetinstrument Toelichting  Frequentie 

Stichting 

 

rentabiliteit 

 

 

 

 

solvabiliteit 

 

 

 

 

liquiditeit 

 

 

 

weerstandsvermog

en 

 

 

Huisvestingratio 

 

 

 

 

Investeringen/belei

d bovenschools 

 

 

 

meerjaren 

perspectief 

 

 

 

Exploitatie 

 

 

 

School 

Investeringen 

 

 

 

Duurzame vitaliteit 

school 

conform norm 

onderwijsinspectie  

kleiner dan -0,10 

 

 

 

 

kleiner dan 0,30 

 

 

 

 

kleiner dan 0,75 

 

 

 

kleiner dan 0,05 

 

 

 

groter dan 0,10 

 

 

 

 

max 10% afdracht 

voor de scholen 

 

 

 

Meerjarig positief 

begrotingsresultaat 

 

 

 

Exploitatie wordt 

conform begroting 

uitgenut 

 

 

max 10% van de  

begroting 

 

 

Meerjarig positief 

resultaat op 

 

 

Afas 

 

 

 

 

Afas 

 

 

 

 

Afas 

 

 

 

Afas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capisci 

 

 

 

 

Goedkeuring 

meerjaren begroting 

 

 

 

Q gesprek/Capisci 

 

 

 

 

Capisci 

 

 

 

Capisci 

maakt onderdeel uit van de jaarrekening 

 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is 

van een positief dan wel negatief 

bedrijfsresultaat in relatie tot de totale 

baten. 

 

De solvabiliteit geeft ook aan in 

hoeverre de organisatie op langere 

termijn aan haar verplichtingen kan 

voldoen 

 

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

Het weerstandsvermogen geeft het 

vermogen aan om niet-voorziene tot de 

reguliere bedrijfsvoering behorende 

risico's op te vangen 

 

Het kengetal Huisvestingsratio geeft de 
verhouding aan van de lasten van 
huisvesting afgezet tegen de totale 
lasten 
 
Bovenschools beleid en investeringen 
worden verantwoord in de kaderbrief. 
De kaderbrief is afgeleid van het 
strategisch beleid en voor de kaderbrief 
zal een kwaliteitskaart worden 
opgesteld 
 
Het meerjarenperspectief moet een 
positieve verhouding tussen baten en 
lasten geven over een periode van vijf 
jaar. Het begrotingsproces zal middels 
een kwaliteitskaart worden vastgelegd. 
 
De staat van baten en lasten worden 
maandelijks besproken met het CvB 
 
 
 
 
 
De school verantwoord zijn 
investeringsbeleid in de bijlage va de 
begroting 
 
Het meerjarenperspectief moet een 
positieve verhouding tussen baten en 

Externe 

verslagleggin

g verplicht 1 

per jaar, per 

kwartaal 

volgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaarlijks voor 

de begroting  

 

 

 

jaarlijks, 

goedkeur 

door RvT 

 

 

maandelijks 

 

 

 

 

Jaarlijks, 

tijdens 

begroting 

 

jaarlijks 
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Exploitatie 

schoolniveau 

 

Exploitatie op 

schoolniveau wordt 

conform begroting 

uitgenut 

lasten geven over een periode van vijf 
jaar. Het begrotingsproces zal middels 
een kwaliteitskaart worden vastgelegd 
 
De staat van baten en lasten wordt op 
kwartaalbasis besproken in het Q 
gesprek 
 

 

 

 

1x per 
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5.  Borgen van kwaliteit 

Als een verbetercyclus is afgerond, is het van belang dat de behaalde resultaten en de afgesproken 

werkwijzen worden vastgehouden: het borgen van kwaliteit. Werken aan kwaliteitszorg betekent dus 

niet alleen bezig zijn met verbeteringen; het betekent ook het vasthouden van alles wat goed gaat. 

Ook daar moet tijd en energie voor worden vrijgemaakt. De kwaliteitszorgcyclus is afgerond nadat 

borging heeft plaatsgevonden. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we kwaliteit binnen de stichting 

borgen.  

5.1 Stichtingsbreed: afspraken vastleggen in kwaliteitskaarten 

Borging begint met het vastleggen van afspraken in schooldocumenten. Vervolgens dient bestuur 

en/of schoolleider toe te zien op naleving van de afspraken en dient men er elkaar hierop aan te 

durven spreken indien nodig. Een hulpmiddel om afspraken eenduidig vast te leggen zijn de 

kwaliteitskaarten die DeBasisFluvius heeft ontwikkeld op stichtingsniveau. Op een kwaliteitskaart 

worden processen beschreven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteit van het 

onderwijs.  Op een kwaliteitskaart worden bedoelingen, werkwijze, afspraken en kwaliteitscriteria 

vastgelegd. De kaarten zijn zo bondig mogelijk geformuleerd en zijn bedoeld als praktische 

ondersteuning voor directeur en intern begeleider. Ze bevatten praktische informatie of beschrijven 

een aanpak. Dat scheelt veel zoekwerk en overleg, tijd die directeuren en intern begeleiders kunnen 

besteden aan het primaire proces.  

5.2 DLK en borging van kwaliteit 

Het is de ambitie van DeBasisFluvius dat scholen intensief gaan samenwerken in een 

directeurenleerkring (DLK). Een DLK is verantwoordelijk voor het bieden van excellent onderwijs aan 

alle kinderen in een wijk. Een DLK zorgt op de volgende manier voor borging van kwaliteit: 

- scholen gaan tijdens DLK bijeenkomsten gezamenlijk opbrengsten duiden en houden elkaar 

scherp. In een goed functionerende DLK is er sprake van een aanspreekcultuur.  

- scholen maken gebruik van elkaars expertise, zowel op het gebied van onderwijs als 

bedrijfsvoering; In een goed functionerende DLK wordt gebruik gemaakt van wat goed werkt.  

- scholen voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een passend 

onderwijsaanbod en versterken elkaar daarin.  

- scholen bevragen elkaar kritisch; een DLK fungeert als een critical friend. 

5.3 Op de scholen 

De interne kwaliteitszorg is de systematiek waarmee scholen zelf de kwaliteit van hun opbrengsten 

en de inrichting van het onderwijsleerproces vaststellen, bewaken, verbeteren en waarborgen.  De 

scholen van DeBasisFluvius evalueren in ieder geval het onderwijsaanbod en het onderwijsleerproces 

en tonen daarmee aan dat zij zicht hebben op hun eigen kwaliteit en op relevante 

verbetermaatregelen. Dit doen ze:  

- cyclisch (twee keer per jaar de opbrengsten taal/ rekenen, jaarlijks sociale veiligheid en 

welbevinden en SEO en per twee/ vier jaar tevredenheid van leerlingen, ouders en 

medewerkers, de interne audit eens per vier jaar en verantwoording naar bestuur MARAP 

jaarlijks),  

- systematisch (volgens een vaste methodiek zoals Cito-toetsen, observatiesystemen, 

tevredenheidsvragenlijsten enz) en  
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- planmatig (volgens de Plan- Do- Check- Act beschrijven we de maatregelen om de kwaliteit 

te waarborgen of te verbeteren in onze jaarplannen en of verbeterplannen, die ze vervolgens 

weer evalueren).  

5.3.1 PLG en borging van kwaliteit 

Het is de ambitie van DeBasisFluvius dat elke school gaat functioneren als een professionele 

leergemeenschap (PLG). Kenmerk van een PLG is dat er datagestuurd en cyclisch wordt gewerkt. 

Leerkrachten werken voortdurend samen aan het behouden en vergroten van de onderwijskwaliteit. 

DeBasisFluvius ziet het werken als PLG als een fundament van betekenisvolle kwaliteitszorg.  

5.3.2 Rol directeur en Intern begeleider 

Voor de kwaliteitszorg is de samenwerking tussen de IB-er en de schoolleider belangrijk. De directeur 

en de intern begeleider vormen samen een krachtig duo (tandem-constructie) op school: zij kunnen 

elkaar optimaal versterken.  

5.3.2.1 Rol van de directeur 

Als eindverantwoordelijke binnen de school stelt de directeur het beleid rondom de interne 

kwaliteitszorg binnen zijn school vast en dient hij te zorgen dat het uitgevoerd en geëvalueerd wordt.  

5.3.2.2 Rol van de intern begeleider 

In de kwaliteitszorg zien we, mede door de ambitie van De BasisFluvius dat elke school gaat 

functioneren als een PLG, een veranderende rol voor de IB-er. De ib’er zal zich steeds meer 

ontwikkelen tot een onderwijskundige partner van de schoolleider en is daarmee mede 

verantwoordelijk voor kwaliteitsontwikkeling en eventuele innovatie van het onderwijs. Binnen deze 

samenwerking zal de ib’er meer de uitvoerende en organiserende rol vervullen.  

Taken van  via naar 

Onderzoekstaken 

 

 

toetsen en data 

verzamelen en 

analyseren 

ondersteunen van 

leerkrachten bij het 

verzamelen, 

analyseren en 

interpreteren 

begeleiden van het team bij data analyse en 

samen leren van opbrengsten 

Innoverende taken verantwoordelijk 

voor zorg 

en voor 

zorgleerlingen. 

verantwoordelijk 

voor zorg en 

ondersteuning in de 

school. 

medeverantwoordelijk voor 

kwaliteit,ondersteuning 

en onderwijskundige 

ontwikkeling 

coachende en 

begeleidende taken 

begeleiden  van 

zorgleerlingen 

begeleiden van 

leerkrachten 

van 

zorgleerlingen 

coachen van leerkrachten en 

team bij het begeleiden van 

leerkrachten en leerlingen met 

specifieke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften. 
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5.3.3 Adviesteam 

DeBasisFluvius 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. Om deze ambitie te laten 

slagen, wil DeBasisFluvius dat haar scholen adequaat worden geadviseerd en indien nodig sterk 

worden ondersteund: ‘high performance, high support’; hoge kwaliteit van onderwijs vraagt om 

sterke en passende ondersteuning. Om dit te realiseren heeft DeBasisFluvius het Adviesteam in het 

leven geroepen. Het Adviesteam bestaat uit adviseurs Human Resource en Onderwijs & Kwaliteit. Zij 

vormen drie tandems (HR en O&K) en bedienen per tweetal een cluster scholen, ongeveer 12 per 

koppel. De tandems werken integraal samen, dit betekent dat hun advies en ondersteuning altijd 

getoetst is aan goed onderwijs: draagt het advies en de ondersteuning bij aan de kwaliteit van het 

onderwijs? Toetsteen onderwijs noemen we dit, waarin zowel het HR en O&K perspectief is 

onderzocht en afgestemd. Dit doen we niet alleen om te voorkomen dat scholen mogelijk 

tegengestelde adviezen krijgen, maar vooral ook omdat we ons realiseren dat verbeteren van 

onderwijs alleen maar kan door de juiste inzet van kwalitatief sterk personeel.  Onderwijskwaliteit is 

onlosmakelijk verbonden aan goed personeelsbeleid.  

Om deze integrale reden draagt het Adviesteam tevens bij aan beleidsontwikkeling voor de scholen, 

de stichting DebasisFluvius. Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt het Adviesteam aanbod in 

DeBasisFluvius Academie. DeBasisFluvius Academie vormt een belangrijk onderdeel van het 

professionaliseringsplan van DeBasisFluvius, het leren van en met elkaar en helpt in het focus 

aanbrengen. Past de professionalisering bij onze visie op leren, op leren organiseren, op 

professionaliteit en op veranderen? De PLG ontwikkeling van onze scholen is één van de speerpunten 

in het professionaliseringsplan en het Adviesteam levert een belangrijke bijdrage in de ‘support’ aan 

onze scholen. Naast de adviseurs bestaat het Adviesteam uit twee PLG coaches en een interim IB-er. 

Het Adviesteam wordt geleid door de Manager Onderwijsontwikkeling.  

5.4 Professionalisering 

Bij DeBasisFluvius willen we iedere dag onderzoeken of we het goede doen voor de kinderen. Bij 

DeBasisFluvius leren we van en met elkaar. Deze kernwaarde streven we na. We toetsen elkaars 

werkwijzen, geven feedback, kijken bij elkaar in de klas, analyseren gezamenlijk de leerresultaten en 

proberen het iedere dag een beetje beter te doen.  

 

Kwalitatief goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraar. Daarom streven we naar hoge 

kwaliteit maar definiëren dit niet als eindpunt. Een vakbekwame of excellente leerkracht zijn is een 

continue proces van leren. Excellente leraren verdiepen steeds hun kennis, scherpen telkens hun 

vaardigheden aan en passen hun werkwijze voortdurend aan, passend bij een  veranderende 

omgeving. Dat gaat niet vanzelf. Een lerende organisatie kenmerkt zich door een lerende cultuur 

waarin leraren willen leren van en met elkaar en samen gaan voor beter onderwijs. Leraren 

reflecteren op hun eigen werk en dat van collega’s.  

 

We staan gesteld voor belangrijke uitdagingen: 

● De complexiteit van het vak neemt alsmaar toe door steeds snellere ontwikkelingen. 

● De verwachtingen van ouders en overheid rondom onderwijs stijgen. 

● De arbeidsmarkt voor leerkrachten is zeer krap en wordt nog krapper. 

 

Om deze uitdaging aan te gaan richten alle scholen van DeBasisFluvius zich op: 
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● actief aandacht besteden aan professionalisering. Er is een professionaliseringsplan dat 

afgestemd is op het schoolplan en de directeur en leerkrachten zijn continue in gesprek over 

dit onderwerp via de R&O-cyclus. 

● het ondernemen van initiatieven om te werken aan een lerende cultuur binnen de school, 

bijvoorbeeld via LeerKRACHT en PLG methodiek.  

 

Vanuit het bestuur wordt er daarbij ingezet op: 

● het professionalisering van de schoolleider op het gebied van onderwijskundig, 

veranderkundig en persoonlijk leiderschap. 

● het begeleiden van startende leerkrachten richting vakbekwaam. 

● de DeBasisFluvius Academie. Deze academie organiseert het professionaliseringsaanbod en 

faciliteert daarmee de scholen. Bovendien biedt de academie een platform waarbinnen de 

kennis binnen de organisatie breder gedeeld kan worden. 

 

Voor verder informatie wordt verwezen naar Professionalisering Plan van aanpak 2018-2020 
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6. Zich geven op kwaliteit 

 

De informatie rondom de kwaliteitszorg van de scholen is vanuit DeBasisFluvius op verschillende 

wijze zichtbaar en inzichtelijk gemaakt voor haar belangrijkste klanten. Alle scholen maken gebruik 

van Vensters PO om zo transparant mogelijk te zijn.  

De belangrijkste kwaliteitszorg documenten worden hieronder kort in samenhang besproken, voor 

een specifieke beschrijving verwijzen we naar de betreffende kwaliteitskaarten.  

6.1. Schoolplan – meerjarenplan – jaarplan  

In het schoolplan staat het beleid van de school beschreven en dan niet alleen wat de school ‘van 

plan is’, maar het huidige beleid waar de school op dat moment uitvoering aan geeft, getoetst aan de 

missie en visie van de school. In het kort bevat het schoolplan tenminste de volgende onderdelen (zie 

ook kwaliteitskaart schoolplan):  
- identiteit/kernwaarden 

- missie en visie 

- onderwijskundig beleid inclusief SOP 

- personeelsbeleid 

- interne kwaliteitszorg 

- beleidsvoornemens (voor vier jaar, meerjarenplanning )  

- verklaring instemming schoolplan door de MR 

- verklaring vaststelling schoolplan door bevoegd gezag (directie én bestuur)  

 

De meerjarenplanning wordt uitgewerkt in een jaarplan, dat aan het einde van het schooljaar wordt 

geëvalueerd en dat de basis vormt voor het nieuwe jaarplan.  De input voor het nieuwe jaarplan is 

niet alleen de evaluatie van het voorgaande jaarplan, maar ook de uitkomsten van de 

schoolzelfevaluatie(SZE) gebaseerd op de analyse van opbrengsten (ten minste taal, rekenen, SEO, 

sociale veiligheid en tevredenheidspeilingen), bijvoorbeeld de diepte-analyse van de 

tussenopbrengsten, en op de evaluatie van de streefdoelen (zie ook kwaliteitskaart jaarplan).  

6.2  Jaarverslag  

De voorkeur van de wetgever gaat uit naar rapportage door middel van een kwaliteitsverslag, waarin 

de school het eigen functioneren op kwaliteitsgebied evalueert (bijvoorbeeld de evaluatie van het 

jaarplan, de schoolzelfevaluatie op basis van de opbrengsten enz.) . In dat verslag moeten ook de 

verbeteracties staan die de school op basis van de evaluatie wil realiseren. Mede vanwege de 

publieke verantwoording moet het kwaliteitsverslag openbaar zijn. De uitvoering van de wettelijke 

eisen rondom kwaliteitszorg vraagt van de school een gezamenlijke inspanning vanuit een 

verbetercultuur en professionaliteit. Dit veronderstelt onderwijskundig leiderschap, effectieve 

taakverdeling, resultaatgerichtheid en aanspreekbaarheid van het personeel van de school. 

Integriteit, zorgvuldigheid en bewustzijn van effecten van het handelen zijn algemeen aanvaarde 

kwaliteitbeginselen die behoren bij het professioneel handelen in het onderwijs. Deze komen dan 

ook terug in de code goed bestuur die het bevoegd gezag dient te hanteren, en waarvan eventuele 

afwijkingen dienen te worden verantwoord in het jaarverslag (art. 171, eerste lid, WPO). Het 

vaststellen van een managementstatuut waaruit de verantwoordelijkheidsverdeling in de aansturing 

van de school blijkt, is verplicht volgens artikel 31 WPO (zie ook kwaliteitskaart jaarverslag).  
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Bijlage:  partners 

Het realiseren van goed passend onderwijs voor alle kinderen op de scholen van DeBasisFluvius doen 

we niet alleen. DeBasisFluvius heeft een groot aantal partners waarvan we de instellingen die 

relevant zijn voor de kwaliteitszorg kort beschrijven, zowel de Arnhemse als de landelijke 

instellingen.  

 

OCW 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief 

Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, 

kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. OCW omvat verschillende diensten en 

instellingen, vanwaar voor het basisonderwijs de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie 

van het Onderwijs het meest relevant zijn. 

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en 

informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. 

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs staan onder meer inspectierapporten en het 

onderwijsverslag en ook de kwaliteitskaarten van alle (speciale) basisscholen. Voor ouders die een 

passende school voor hun kind zoeken, vormen de gegevens een extra hulpmiddel. 

PO-raad 

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de 

gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs 

en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: 

▪ bekostiging 

▪ werkgeverschap 

▪ de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid 

 

Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de 

standpuntbepaling van de PO-Raad. 

De PO-Raad is inmiddels een gezaghebbende belangenbehartiger. Daarnaast is de PO-Raad aanjager 

van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs.  

Bij de standpuntbepaling naar buiten toe, betrekt de PO-Raad voortdurend de vraag of en hoe 

schoolbesturen en schoolleiders voldoende gefaciliteerd worden om hun taak te vervullen. 

Naast Netwerken, waarin schoolbestuurders elkaar ontmoeten, organiseert de PO-Raad ook 

Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit 

lid-organisaties. Directeuren en beleidsadviseurs van DeBasisFluvius nemen regelamtig deel aan 

netwerkbijeenkomsten en kennisgroepen van de PO-Raad. Enerzijds om up-to-date te blijven, 

anderzijds om te delen en een bijdrage te leveren aan landelijk beleid.  

 

Onderwijsveld Arnhem 
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Bij verschillende partijen in het onderwijsveld in Arnhem en bij de gemeente bestaat de intentie om 

te komen tot een gezamenlijke agenda voor de toekomst van het onderwijs in Arnhem; een 

maatschappelijke educatieve agenda.  In het Coalitieakkoord Arnhem 2018-2022 wordt gerefereerd 

aan het belang van onderwijs voor de stad en de wens om hierin samen te werken: “Onderwijs speelt 

een belangrijke rol in het bereiken van betere kansen voor alle Arnhemmers. Hiervoor is het van 

belang om goed samen te werken met alle organisaties op het gebied van jeugd en onderwijs in 

Arnhem. We sluiten ons aan bij het initiatief van organisaties uit de stad om op de onderwerpen 

onderwijs, jeugdzorg, sport en cultuur integraal samen te werken in het belang van de Arnhemse 

jeugd. En dat doen we uiteraard ook samen met Arnhemse jongeren.” 

DeBasisFluvius onderschrijft het belang van samenwerking tussen alle organisaties in Arnhem die 

werken met kinderen en jongeren. Daarom nemen we deel aan de maatschappelijk educatieve 

agenda. Er zijn vijf thema's benoemd waaraan invulling gegegeven moet worden in de 

maatschappelijke educatieve agenda: 

- een leven lang leren: participatie op de arbeidsmarkt/dagbesteding, 

- eigentijds en betekenisvol leren, 

- kansengelijkheid, 

- sociale en maatschappelijke vorming, 

- dekkend onderwijsaanbod in de regio. 

 

Gemeente Arnhem - Van Wijken Weten 

Arnhem telt 24 wijken, geclusterd in acht gebieden. Arnhem heeft een lange geschiedenis van 

wijkgericht werken, onder andere met  wijkregisseurs en wijkactieplannen. Sinds kort werkt Arnhem 

nog meer samen met de wijken en vanuit de wijken, met de komst van teams leefomgeving. 

 

Teams leefomgeving 

Iedere wijk heeft een eigen team leefomgeving met 4 tot 6 personen. In september 2015 gingen de 

eerste teams leefomgeving van start in de wijken Presikhaaf en Elden / De Laar. Vanaf oktober 2016 

zijn in alle Arnhemse wijken (acht gebieden) teams leefomgeving actief.  Met deze teams wil de 

gemeente 'Van wijken weten' en beter aansluiten bij wat in de wijken leeft, samen met wijkbewoners 

kijken wat nodig is. Ook krijgen bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar de 

prioriteiten liggen. Met de teams leefomgeving brengt Arnhem ook geld en beslissingsbevoegdheid 

naar de wijken. De teams beslissen over zaken op het gebied van groenonderhoud, speeltuinen, 

veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur in de wijk. Met ingang van 1 januari 2017 zijn 

verschillende gemeentelijke producten en diensten met de bijbehorende budgetten - in totaal ca. 

101 miljoen euro - overgeheveld naar de acht wijkprogramma's. De teams leefomgeving hebben 

zeggenschap over deze budgetten. Zij beslissen hierover,  in samenspraak met inwoners en andere 

betrokkenen,  zoals de basisscholen in deze wijken.  

 

Sociale wijkteams 

De gemeente is verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen. Ook dit regelt Arnhem 

zoveel mogelijk dichtbij, in de buurt. In Arnhem zijn acht sociale wijkteams, waarin coaches van 

verschillende hulpverleningsorganisaties samenwerken. In de Zorgteams van onze scholen is een 

wijkcoach actief (zie ook PassendWijs).  Meer informatie op  www.zodoenwehetinarnhem.nl. 
 

Gemeente Arnhem - Stichting PAS 
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Stichting PAS is een tweedelijns organisatie voor Arnhem ter ondersteuning van scholen en 

voorschoolse instellingen om zich kwalitatief te verbeteren en om zich te verbinden met de 

ontwikkelingen in de wijk.  

 

Stichting PAS valt onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen DeBasisFluvius en Delta en 

wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door de gemeente Arnhem. Gezamenlijk doel is:  een 

optimale, ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen in Arnhem van 0 tot 13 jaar. Stichting PAS 

heeft 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 onderwijs carrière (doelgroep 

van het onderwijsachterstandenbeleid, OAB).  

 

De schoolbesturen PO en PAS hebben vier keer per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder 

onderwijs over gemeenschappelijke onderwerpen. Voor het  VVE- beleid (Voor- en vroegschools 

educatie) organiseert de gemeente Arnhem vier keer per jaar een beleidsoverleg met betrokken 

bestuurder/ directies, inhoudelijk en ambtelijk ondersteunt door PAS.  

Voor de ontwikkeling van (integrale) Kind Centra en brede scholen in Arnhem is een stuurgroep 

actief, bestaande uit de wethouder onderwijs, de schoolbesturen (DeBasisFluvius en Delta), de 

kinderopvang (SPA, Skar-Korein en Partou) en van het welzijnswerk (Rijnstad). Stichting PAS verzorgt 

het ambtelijk secretariaat, is beleidsadviseur en heeft de projectleiding over de IKC- ontwikkeling.  

 

Voor de overgang van PO naar VO is een stuurgroep in het leven geroepen, bestaande uit de 

bestuurders van het PO en VO. Deze stuurgroep wordt ambtelijk en inhoudelijk ondersteund door 

stichting PAS en het samenwerkingsverband V(S)O  26.06 samen. Zij verzorgen ook de uitvoering van 

het afgesproken beleid.  Zie voor meer informatie: www.stichtingpas.nl  

 

Gemeente Arnhem – Leerplicht 

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de leerplichtwet toegepast wordt. In de regio Arnhem 

werken de leerplichtconsulenten van acht gemeenten samen in één regionaal bureau Leerlingzaken: 

het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre. Scholen zijn verplicht om het te melden 

wanneer een leerling zonder geldige reden minimaal zestien uur gedurende vier achtereenvolgende 

weken niet naar school is geweest.  Alle scholen hebben één vaste leerplichtconsulent.  

 

Er bestaan meerdere verlofmogelijkheden. Extra vakantieverlof bijvoorbeeld. Of verlof vanwege 

bijzondere omstandigheden. Soms is het nodig een leerling verlof te geven in verband met zijn/haar 

godsdienst of levensovertuiging. Zie voor welke soorten verlof er zijn en de richtlijnen zien 

http://www.rblmidden-gelre.nl. Als het gaat om tien schooldagen of minder, dan beslist de directeur 

van de school of het mogelijk is extra verlof te geven. Bij meer dan tien dagen gaat de 

leerplichtconsulent erover. Ouders kunnen hiervoor het aanvraagformulier ‘Vrijstelling geregeld 

schoolbezoek’ aanvragen. De aanvraag moet liefst ten minste acht weken van tevoren bij ons binnen 

zijn. Dit heeft te maken met wettelijke beslistermijnen. 

 

Soms is er sprake van (herhaaldelijk) ongewenst gedrag door een leerling. Het kan ook zijn dat uw 

school niet (meer) kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. In beide gevallen is 

het mogelijk de leerling te schorsen. Dit houdt in dat de leerling tijdelijk geen toegang heeft tot de 

school, zie ook ons veiligheidsplan voor ons schorsingsprotocol. Zowel leerplicht als de inspectie van 

het onderwijs moeten worden geïnformeerd over de schorsing.  
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Een leerling verwijderen is een uiterste maatregel waar strikte voorwaarden aan verbonden zijn. Zo 

moet er sprake zijn van hoor en wederhoor. In het basisonderwijs moet behalve de leerling (mits 

ouder dan twaalf jaar) en de ouders/verzorgers ook de groepsleerkracht gehoord worden. De 

Onderwijsinspectie is niet bij de procedure betrokken, zie ook ons veiligheidsplan voor ons 

verwijderingsprotocol.  
 

Gemeente Arnhem – GGD (Gemeentelijke gezondheidsdienst)- CJG (Centrum Jeugd en Gezin) 

De Jeugdgezondheidszorg zet zich in om zo snel mogelijk problemen op te sporen bij kinderen van 0 

tot 18 jaar. In Nederland is dit wettelijk vastgelegd. JGZ moet zich inzetten voor de bescherming en 

bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen 

en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. De JGZ werkt samen met alle scholen. Dit gebeurt in overleg met de 

ouders of verzorgers en de kinderen zelf. Als het nodig is, werkt de JGZ ook samen met instanties als 

Jeugdbescherming, Maatschappelijk Werk, de GGZ, huisartsen en specialisten. 

Elk kind wordt op gezette tijden onderzocht door de JGZ. Hoe vaak en op welke leeftijd, hangt af van 

het soort onderwijs. De JGZ vraagt ouders of verzorgers toestemming voor de onderzoeken, meestal 

met een vragenlijst. Ook de leerkracht kan zich zorgen maken. Hij stelt ouders dan een afspraak op 

het spreekuur voor, die ontvangen een uitnodiging van de JGZ. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een 

deelnemer in het de wijkteams en sluit indien nodig aan bij het Zorgteam van de school en/ of het 

Zorg AdviesTeam plus van PassendWijs (ZAT +, zie PassendWijs) en zie 

https://zodoenwehetinarnhem.nl/.  
 

Gemeente Arnhem – PassendWijs 

Samenwerkingsverband PassendWijs werkt met alle aangesloten besturen en scholen uit de 

gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal samen om ieder kind een 

passende onderwijsplek te bieden. Daar zijn afspraken over gemaakt die staan beschreven in 

het OndersteuningsPlan van het Samenwerkingsverband. Elke aangesloten school biedt minimaal de 

Basisondersteuning. De Basisondersteuning is dat wat iedere school in Samenwerkingsverband 

PassendWijs biedt op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning. Deze staan beschreven 

in de Indicatoren Basisondersteuning, zie http://www.swv-passendwijs.nl.  
 

Wat iedere school aan (extra) ondersteuning kan bieden en hoe zij dat organiseren, beschrijft de 

school in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Dat SOP is te vinden op de website van de school. 

Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de 

verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. Ook stemt het samenwerkingsverband af met 

voorschoolse voorzieningen en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs om te zorgen 

voor een goede doorgaande lijn. 

Scholen zijn verplicht om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Maar sommige kinderen 

hebben extra ondersteuning nodig. Als de school dat zelf niet kan bieden, zoekt de school van 

aanmelding, in overleg met de ouders, naar een andere reguliere school of een school voor speciaal 

(basis)onderwijs. Dat heet zorgplicht. Zorgplicht is van toepassing op leerlingen die voor het eerst 

naar school gaan, maar ook op leerlingen die al op een school zitten. 

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur, minimaal 10 weken voor het 

kind zou moeten starten. Het aanmeldingsformulier staat op de website van de school. 
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Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. 

Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Zie voor meer informatie: 

http://www.swv-passendwijs.nl. 
 

Gemeente Renkum 

DeBasisFluvius heeft drie scholen in de gemeente Renkum. De gemeente Renkum valt onder 

hetzelfde samenwerkingsverband (PassendWijs) als Arnhem en heeft de ondersteuningsstructuur op 

vergelijkbare wijze georganiseerd, zie PassendWijs. De gemeente Renkum kent geen indeling in 

wijkteams en heeft voor haar hulp aan kind en jeugd het Zorgnetwerk ingericht. Gemeente  Renkum 

kent net als Arnhem het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zie voor meer informatie: 

https://www.renkum.nl/Inwoners/Scholen_en_kinderopvang/scholen.  
 

Community Learning Center (CLC)  

De PO besturen in Arnhem en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn van mening dat zij                  

gezamenlijk het onderwijs in de regio kunnen versterken vanuit een Community Learning Center             

(CLC). Het CLC richt zich op versterking en innovatie van het onderwijs in de regio. In haar aanpak                  

staat de verbinding tussen “leren, innoveren, onderzoeken en technologie” centraal. 

Het Community Learning Centre levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling           

door het verkennen, onderzoeken en implementeren van vernieuwende toepassingen van          

technologie bij leren en onderwijzen. 

De samenwerking in het CLC is een logische vervolgstap na de reeds in gang gezette samenwerking                

tussen PO besturen op het vlak van ICT beheer en basisdiensten (de CBG (Centrale BeheerGroep ICT).                

Met de Hogeschool Arnhem Nijmegen wordt het samenwerkingsverband verbreed en ontstaan via            

het CLC nieuwe perspectieven en doelstellingen m.n. op het vlak onderwijsinnovatie,           

kwaliteitsborging en onderzoek. 

Het centrum is gericht op de “community” zowel in fysieke zin (de stad en haar omgeving) als meer                  

conceptueel op: 

● Verbinding maken tussen deelnemers uit scholen onderling (vanuit verschillende rollen:          

leerlingen, docenten, management, ouders) en deskundigen/opleiders. 

● Verbinding maken tussen scholen en “de brede community”. 

● De community aanpak: samen werken, samen ervaren, samen verzinnen, samen ontdekken,           

samen onderzoeken. 

● De “education community” aan het roer laten staan. 

Zie voor meer informatie https://www.deltascholen.org/clcarnhem.  
 

iXperium 

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een samenwerkingsverband van de 

lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen 

De samenwerking richt zich op onderwijs dat beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen met 

behulp van ict en op het opleiden van ict-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, 

professionaliseren en faciliteren van leraren in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding 

en onderzoek. 

 

Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel binnen de werkzaamheden van IXperium/Centre of 

Expertise leren met ict. De belangrijkste, overkoepelende onderzoeksvraag die het iXperium/CoE zich 
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stelt is: Hoe kunnen we onderwijs op micro- en mesoniveau zodanig vormgeven dat leraren(teams) 

duurzaam recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en ict-geletterde 

jongeren opleiden? En wat is daarvoor nodig in termen van opleiding, professionalisering, 

(leer)middelen en organisatieontwikkeling?’ 

 

iXperium/CoE gebruikt onderzoeksactiviteiten als monitoring, evaluatieonderzoek, meta-analyses en 

opdrachtonderzoek om antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvragen. 

Lopende onderzoeken: 

● Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding 

● Evaluatie iXperium ontwikkelkring 

● Gebruikersonderzoek 

 

SKPCPO Delta 

Delta geeft primair onderwijs voor circa 5800 leerlingen en heeft 20 scholen, waarvan er 14 in                

Arnhem staan en 1 in de gemeente Renkum, met wie DeBasisFluvius de ambitie hebben om in het                 

belang van kinderen zo goed mogelijk samen te werken in de wijken. Dit kan zijn in de vorm van (I)KC                    

of pilot t.b.v. extra ondersteuning voor kinderen in de wijk. DeBasisFluvius en Delta hebben nog meer                

samenwerkingsafspraken, zoals het Onderwijshuis, waar beide besturen gevestigd zijn en het zoveel            

mogelijk gezamenlijk organiseren van het IB-netwerk en de samenwerking via stichting PAS.  

 

HANPabo 

Omdat de kwaliteit van de leraar van grote invloed is op het leerproces van kinderen, ziet 

DeBasisFluvius het als een belangrijke verantwoordelijkheid om kwalitatief goede leraren op te 

leiden. Dat doen we in samenwerking met de HAN Pabo. Studenten van deze Pabo bieden we 

stageplaatsen op onze scholen.  

Samen opleiden omhelst meer dan het bieden van stageplaatsen. We zien de HANPabo als een 

partner in leren en opleiden. Samen met lerarenopleiders worden bijvoorbeeld masterclasses 

ontworpen en uitgevoerd voor DeBasisFluviusAcademie. Lerarenopleiders van de HANPabo nemen 

deel en begeleiden verschillende kenniskringen, waar leraren samen met studenten leren en 

onderzoeken.  

De kwaliteit van onze opleidingsscholen wordt onder meer bewaakt door het inzetten van een scan 

Opleiden in de school.  De scan Opleiden in de school is bedoeld voor opleidingsscholen die het 

opleiden in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele 

leergemeenschap, waarin het leren van elkaar gericht op onderwijsverbetering centraal staat.  

 

Radboud Universiteit 

Naast stageplaatsen voor Pabostudenten bieden enkele scholen van DeBasisFluvius ook 

stageplaatsen aan studenten van de Radboud Universiteit (RU) die de studie Pedagogische 

Wetenschappen Primair Onderwijs (PWPO) volgen.  

De RU is een van de partners met wie we een gezamenlijke subsidieaanvraag aanvraag hebben 

gedaan bij het NRO voor een onderzoek naar kansengelijkheid in het onderwijs.  

Tenslotte zijn we aan het verkennen welke rol de RU kan spelen in het monitoren van een belangrijke 

onderwijskundige interventie die we stichtingsbreed hebben uitgezet: de ontwikkeling van alle 

scholen tot PLG.  

 

Kennisnet 
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Kennisnet ondersteunt scholen met ict, want elke leerling verdient eigentijds, veilig en persoonlijk 

onderwijs. Ze zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen 

hun kennis met het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). Zo willen ze ict laten werken voor het onderwijs. Kennisnet wordt 

gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Kennisnet zet zich in om uitwisseling tussen digitale onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken, zoals 

Vensters PO/ scholen op de kaart en OSO. Daarnaast zorgen ze er onder andere voor dat digitaal 

leermateriaal goed vindbaar is en dat informatiestromen zo efficiënt mogelijk ingericht zijn.   

 

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling- SLO 

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Nergens in Nederland is zoveel kennis 

over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar. Ze ontwikkelen kennis en brengen praktijk, 

beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. 

SLO richt zich op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houden ze zich met alle 

vakgebieden bezig. Als onafhankelijke kennisinstelling verlenen zij diensten aan tal van partijen in 

praktijk en beleid. Ook adviseren en ondersteunen zij de overheid. Het SLO heeft de kerndoelen 

concreet uitgewerkt in leerlijnen met tussendoelen, waarbij voor taal en rekenen de 

referentieniveaus van kracht zijn.  
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Inleiding 

DeBasisFluvius heeft gedurende de leergang voor directeuren en staf (persoonlijk leiderschap en 

toekomstgericht onderwijs, Academica Business College 2016-2018) vier visies ontwikkeld die nauw met 

elkaar verbonden zijn en als basis gelden voor ons onderwijs:  

 

De visie op leren, de visie op leren organiseren, de visie op professionaliteit en de visie op veranderen. 

 

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. Bij het vormgeven van deze visies hanteren we het ‘klaverbladmodel’ (Meester, et.al, 

2018). Dit model vormt een essentieel onderdeel van ‘De Expeditie’, het nieuwe strategisch beleidsplan, 

met als ultieme bestemming Ieki-ka-allé…  ‘Ieder kind kan alles leren’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We beschrijven in het kort de visies met hun uitgangspunten. Daarna lichten we iedere visie toe op basis 

van wetenschappelijk onderzoek en literatuur.  

 

Met speciale dank aan… 

Het verwoorden van de visies is, zoals eerder beschreven, een proces geweest waarin veel mensen 

betrokken zijn geweest. Een aantal daarvan noem ik hier met naam, omdat zij een belangrijke aanzet 

hebben gegeven, kritische vragen hebben gesteld, dan wel hebben meegelezen en feedback gegeven. 

Sylvia Veltmaat, Manon Ketz en Charlotte van Zuilen (College van bestuur van DeBasisFluvius) 

Pim Polle en Margereth de Wit (CBE/ Academica)  

Anja van Loon, Bas ter Avest, Brigitte Groener, Femke Aalst, Francis van Haandel en Vera Schrijver 

(adviseurs van het Adviesteam DeBasisFluvius) 

Martin Bokx, Rik Vooijs, Mette Spruit en Linda van Druijten (directeuren van scholen van DeBasisFluvius) 
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Visie op leren: Ieder kind kan alles leren 

- Wij gaan uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en een positieve attitude het leren 

versterken, waarbij succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen geven. 

- Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen, 

zoals kritisch denken en problemen oplossen. 

 

Visie op leren organiseren: Het leren organiseren door het geven van effectieve instructie 

- Mindset en attitude (zie visie op leren) van de leerkracht maken het verschil: met duidelijke 

leerdoelen, het creëren van succeservaringen, het bieden van directe procesgerichte feedback en 

reflectie op het eigen handelen. 

- We gaan uit van ons motto ‘samen voor ieder kind’. We differentiëren niet in het basisaanbod;  

wél in de ondersteuning. In aanwijzingen, aanpak en in het opdoen van ervaring. We maken voor 

ons basisaanbod gebruik van convergente differentiatie. De ondersteuning past bij de 

onderwijsbehoeften van kinderen. 

 
Visie op professionaliteit: Continu streven naar het bieden van de beste dienstverlening.  

- De professional maakt het verschil in zijn context en streeft naar de beste dienstverlening. De 

professional realiseert zich dat ieder mens en kind ertoe doet. Je professionele identiteit bestaat 

in de kern uit wat je doet, waarom je het doet en waarvoor je het doet. Vanuit een sterke 

professionele identiteit geeft de professional sturing aan zijn eigen ontwikkeling en reageert met 

veerkracht op de continue veranderingen.  

- Het continu willen verbeteren, lukt het best door te leren met én van andere professionals, de 

community. Voor leren is kennis nodig, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en feedback 

van andere professionals. Zo maakt de professional gebruik van de expertise van anderen en 

draagt hij/zij actief bij aan een community van medeprofessionals die hun vak voortdurend 

ontwikkelen. Om dit leren van én met elkaar zo goed mogelijk te faciliteren, organiseren we bij 

DeBasisFluvius professionele leergemeenschappen en/of leerteams/leerkringen.  

 

Visie op veranderen:  Veranderen doen we samen, want dan heeft veranderen de grootste impact.  

- Systeemverandering heeft de meeste impact op de toekomst. We zijn beland in een complexe 

maatschappij. Tot op heden konden veranderingen vaak stapsgewijs en gedisciplineerd uitgevoerd 

worden. Om goed en duurzaam te kunnen veranderen, is het tegenwoordig noodzaak om jezelf 

goed te leren kennen én nieuwsgierig te zijn naar je omgeving, die ander(en) oftewel het systeem. 

- De toekomst is voor haar verwezenlijking geheel afhankelijk van ons: wij maken de toekomst mét 

elkaar. Als we samen veranderen, hebben we dus de grootste impact en invloed op de toekomst. 

Als het lukt om als groep te opereren vanuit een realistische toekomstige doelen of 

vernieuwingen, wordt een sociaal veld ‘aangeboord’ dat verschilt van het bekende. Een sociaal 

veld omvat de verbanden die bepalend zijn voor de wijze waarop mensen, die onderdeel zijn van 

een bepaald systeem, zich tot elkaar verhouden, met elkaar spreken, denken en handelen.  
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Visie op Leren: Ieder kind kan alles leren 

Onze visie lijkt voor sommigen misschien te ambitieus en anders. Toch wil DeBasisFluvius graag dat al haar 

medewerkers deze visie op leren begrijpen, verinnerlijken en uitdragen. 

De visie op leren is gebaseerd op een aantal belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste 

decennia, waarbij de Cognitive load Theory van J. Sweller (1988) centraal staat. Samen met zijn collega’s 

deed hij onderzoek naar ‘hoe leren werkt’ en hij ontdekte dat ons werkgeheugen een beperkte capaciteit 

heeft, deze nauwelijks verschilt van persoon tot persoon en dat er ruimte in ons werkgeheugen moet zijn 

om te kunnen leren. Daarbij komt dat onze neocortex (de grote hersenen) zeer flexibel blijkt te zijn en 

voornamelijk gevormd wordt door prikkels uit de omgeving (en niet door genen), o.a. E.D Hirsch (2016). 

Uiteindelijk zorgen omgevingsprikkels voor een duurzame verandering in het langetermijngeheugen en 

dat is meteen de definitie van leren. Mensen en kinderen zijn afhankelijk van hun omgeving voor hun 

psychologische en gedragsmatige ontwikkeling. 

Als wij op de juiste wijze omgaan met het werkgeheugen van kinderen, die in hun leeromgeving uitgaan 

van ‘vorming’, dan kunnen zij eigenlijk alles leren. Daarom gaan we er vanuit dat ieder kind alles kan leren.  

 

Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals 

kritisch denken en problemen oplossen. 

Hoe je goed gebruik maakt van het werkgeheugen om tot leren te komen, is gelukkig ook onderzocht, en 

niet alleen door Sweller en zijn collega’s. In 1979 ontdekte Chi, Feltovich en Glaser al dat beginners anders 

denken en leren dan gevorderden. Gevorderden blijken niet alleen meer voorkennis te hebben, waaraan 

ze de nieuw te leren informatie kunnen koppelen (het duurzaam veranderen van het 

langetermijngeheugen), ook is hun kennis anders geordend. Bovendien bezitten ze procedure kennis over 

aanpak, condities en wetmatigheden, waardoor ze bij een nieuw probleem veel planmatiger en efficiënter 

te werk kunnen gaan dan de beginners.  

De DBF- leerkrachten geven les op basisscholen aan (voornamelijk) beginnende denkers. Daarom 

besteden we veel tijd en aandacht aan het onderwijzen van basiskennis en -vaardigheden aan de kinderen 

op onze scholen vóór zij opdrachten krijgen om problemen op te lossen of kritisch moeten denken over 

bepaalde onderwerpen (bij sommige onderwerpen kunnen zij dit pas in de BB of op het VO). 

Dit betekent overigens niet dat kinderen in het BO geen opdrachten aankunnen waarbij zij een bepaald 

probleem moeten oplossen. Dit kunnen zij prima, mits zij voldoende kennis over dit onderwerp hebben 

opgebouwd in hun langetermijngeheugen. 

De belangrijkste taak van onze leerkrachten is: zorgen dat nieuwe kennis een plek krijgt, gekoppeld aan de 

kennis die ze al hebben (voorkennis). Problemen oplossen en kritisch denken zijn geen losstaande 

vaardigheden. Deze vaardigheden zijn namelijk afhankelijk van de kennis die je hebt over dat probleem. 

Hoe meer kennis je hebt, hoe gemakkelijker je een bepaald probleem oplost of hoe kritischer je kunt zijn 

over een onderwerp. 
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Wij gaan uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en een positieve attitude het leren versterken, 

waarbij succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen geven. 

 

Hoe leerkrachten hun leerlingen kunnen ondersteunen bij het verbinden van nieuwe kennis aan 

voorkennis is gelukkig ook al aardig uitgezocht door verschillende wetenschappers.  

Ericsson (2016) beschrijft in zijn boek ‘Piek’ hoe we (nieuwe) kennis en vaardigheden kunnen verbinden 

aan voorkennis(schema’s). Hij ontdekte dat leerlingen pas echt uitblinken als zij doelgericht oefenen, 

waarbij zij telkens terugkoppeling (feedback) krijgen over hoe goed zij het doen en vooral waarom. 

Kirschner (2018) noemt dit ‘kennis ontwikkelende feedback’. Kirschner stelt dat feedback het leerproces 

beter laat verlopen, zie ook de visie op leren organiseren…  

Om tot leren te komen, blijkt ook het geloof in eigen kunnen (mindset) een belangrijk rol te spelen, zowel 

die van de leerling, als die van de leerkracht. Albert Bandura (1993) bedacht hiervoor het begrip self-

efficacy, zelfeffectiviteit: de overtuiging van het eigen vermogen om een bepaalde taak met succes uit te 

voeren. Hoe sterker dit geloof, hoe meer moeite een leerling doet om de taak tot een goed einde te 

brengen. Grappig is hierbij dat het niet gaat om het daadwerkelijke kunnen, maar wat een kind denkt wel 

of niet te kunnen. Leerkrachten die succeservaringen kunnen bewerkstelligen bij hun leerlingen, geven 

hun leerlingen zelfvertrouwen, zodat zij reden hebben aan te nemen dat ze zelf effectief zijn. Belangrijk 

hierbij is de mindset of attitude van de leerkracht, blijkt uit onderzoek van Gibson en Dembo (1984). 

Leerkrachten die vertrouwen hebben in hun eigen didactische kwaliteiten, blijken meer tijd te besteden 
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aan het leren van de leerlingen, weten kinderen passender te ondersteunen en prijzen hen vaker bij 

vooruitgang. Kortom: succeservaringen motiveren en geven zelfvertrouwen.  

 

Lees meer in het boek ‘Op de schouders van reuzen’, inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie 

voor leerkrachten, van Paul A. Kirschner, Luce Claessens en Steven Raaijmakers, dat mede mogelijk is 

gemaakt door de DeBasisFluvius, omdat het zulke belangrijke informatie bevat over hoe leren werkt.  

 

 

  

https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/BOEKEN/20190107%20Op%20de%20schouders%20van%20reuzen%20Definitief%20download.pdf
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Visie op leren organiseren: Het leren organiseren 

door het geven van effectieve instructie 
De basis voor goed lesgeven zit in het organiseren van een effectieve instructie (Bloom, 1984 en Hattie, 

2009). Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld: 

- het doel van de les (bevat de lesstof vrij nieuwe kennis of is de kennis al meer bekend en gaat het om het 

leren toepassen ervan?),  

- de populatie of samenstelling van de groep (bestaat je schoolpopulatie uit leerlingen met 

ontwikkelingsachterstanden, of met juist een voorsprong? Heb je te maken met beginners of met 

gevorderden dan wel experts?) 

Het Expliciete Directe Instructie model (EDI) is op dit moment de bekendste vorm van instructie. EDI is 

gebaseerd is op de effectieve instructieprincipes van Rosenshine (1995).  
 

 

Mindset en attitude (zie visie op leren) van de leerkracht maken het verschil: met duidelijke leerdoelen, 

het creëren van succeservaringen, het bieden van directe procesgerichte feedback en reflectie op het 

eigen handelen. In de toelichting op de visie op leren is duidelijk gemaakt hoeveel invloed het geloof in 

eigen kunnen heeft op het kunnen leren (de mindset en attitude van zowel de leerling, als de leerkracht). 

Dit leerde Weiner ons al in 1985 en later Bandura in 1993. Om een instructie effectief te maken is het  

belangrijk om in al je denken en handelen uit te gaan van ‘ieder kind kan alles leren’. Het positief denken 

over wat een kind en jijzelf kan leren, heeft een positieve invloed op de uitkomst. 

We hebben daarom bij DeBasisFluvius een aantal hoge verwachtingen opgesteld om kansengelijkheid te 

bewerkstelligen: we willen dat alle kinderen het minimale referentieniveau halen (1F) en de meeste 

kinderen, afhankelijk van de populatie ook de streefdoelen (2F/ 1S).  

 

Van Ericsson (2016) leren we dat een effectieve instructie een duidelijk doel bevat. Wanneer zowel de 

leerkracht als de leerlingen weten ‘waar de les, de instructie naar toe werkt’ (feed up) is het gemakkelijk 

om feedback hierop te geven ‘doen we het zo goed?’ (feedback) en ‘wat is nu de volgende stap?’ (feed- 

forward), zeggen Hattie en Timperley (2007).  

Het doel kennen en daar feedback op ontvangen, blijken essentieel voor leren, omdat je alleen dan kennis 

(uit je werkgeheugen) goed kunt verbinden/ implementeren met de relevantie voorkennis (in je 

langetermijngeheugen), volgens Sweller (1988). Ook Ericsson  (2016) geeft in zijn boek hier talloze 

voorbeelden van. Het is belangrijk om dit zorgvuldig en goed te doen, want wanneer kennis eenmaal 

‘verkeerd’ is gekoppeld en dit ook al vaker is gebeurd, ontstaat in plaats van een nieuw concept in de 

hersenen, een misconceptie. Misconceptie (verkeerd ingeslepen kennis/ vaardigheden)  blijken 

ontzettend lastig af te leren. Bij feedback is het van belang te reflecteren op je eigen handelen, omdat dan 

de metacognitieve vaardigheden worden aangesproken en je ‘echt leert/ verandert’. Vaak dan pas wordt 

het geleerde toegepast en dus goed ingeslepen. Kirschner (2017) legt dit uit met behulp van de ‘de 

dubbele lus’ en ‘de drievoudige lus’, gebaseerd op de ‘actietheorie’ van Argyris & Schön (1974), ofwel het 

kunnen herkaderen van een situatie, met eventuele benodigde acties  om te kunnen veranderen (zie ook 

visie op veranderen). Kirschner noemt ‘de drievoudige lus’ de kennisontwikkeling of epistemische 
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feedback. Hierbij zet de leerkracht de leerlingen aan tot nadenken met wie-, wat-, waarom-, wanneer- en 

hoe vragen. 

 

Zoals aangegeven bij de visie op leren, zorgen succeservaringen voor motivatie. Zo geldt dat ook bij het 

organiseren van leren. Hoe meer succeservaringen, hoe meer vertrouwen in eigen kunnen en hoe meer 

vertrouwen in eigen kunnen, hoe gemotiveerder een leerling is om aan het werk te gaan. Bandura (1993) 

leert ons dat de zelfeffectiviteit van leerlingen stijgt door succeservaringen. De factoren die helpen bij het 

organiseren van succeservaringen zijn:  

- het leren centraal stellen in plaats van het weten. Kinderen zien dat ze vooruitgaan; dat kennis en 

vaardigheden geen aangeboren eigenschappen zijn, maar met inzet aan te leren zijn. 

- het benadrukken van persoonlijke vooruitgang en prestaties, zonder aandacht voor onderlinge 

competitie. 

- bij het geven van feedback de focus leggen op de vooruitgang en niet op de gemaakte fouten. 

- de balans tussen toetsen ter beoordeling en toetsen ter bevordering van het leerproces is 

belangrijk. Ons uitgangspunt is dat we toetsen om te leren en dus primair formatief toetsen, om 

nuttige vervolgstappen te kunnen bieden in het leerproces van zowel leerkracht als leerling. 

Echter aangezien we ook verantwoording moeten afleggen aan onze stakeholders, maken we ook 

gebruik van summatieve toetsen.  

 

We gaan uit van ons motto ‘samen voor ieder kind’. We differentiëren  niet in het basisaanbod,  wél in de 

ondersteuning, zoals aanwijzingen, aanpak en verwerking / ervaring opdoen. We maken voor ons 

basisaanbod gebruik van convergente differentiatie. De ondersteuning past bij de onderwijsbehoeften van 

kinderen. 

‘Samen voor ieder kind’ betekent dat we ieder kind willen laten leren (visie op leren) en dus zoveel 

mogelijk kansengelijkheid willen bewerkstelligen door het leren goed te organiseren. We differentiëren 

daarom niet op het basisaanbod. Het doel van ons onderwijs is dat alle kinderen de kerndoelen halen. 

Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van convergente differentiatie. 

Daar waar we wél differentiëren is het op aanpak ofwel de (extra) ondersteuning van het leren. 

Bijvoorbeeld simpelweg met meer aanwijzingen dat een leerling ontvangt, het aantal keren hardop 

voordoen (modellen), het aantal keren op de juiste wijze herhalen enzovoort. Hierbij zijn de methodieken 

van Rosenshine het uitgangspunt, die hij o.a. baseerde op de ‘vergeetcurve’ die Ebbinghaus al in 1885 

beschreef; kort gezegd moet aanbod meerdere keren herhaald  worden om het goed te kunnen 

onthouden. De gebruikte ondersteuning moet passen bij de onderwijsbehoefte van leerlingen, want de 

aanpak die voor de ene leerling werkt, kan averechts uitpakken voor de andere (Clark, 1989). 

Het gaat hier niet om leerstijlen, zoals we in het onderwijs lang dachten, maar om de hoeveelheid 

voorkennis van de leerlingen, want dat is wat nodig is om tot leren te komen. Ook uit onderzoek van 

Kalyuga en zijn collega’s (2003) blijkt dat wat effectief is voor gevorderde leerlingen averechts kan werken 

voor beginners (zij hebben minder voorkennis/ een ontwikkelingsachterstand) en andersom. Van belang is 

om rekening te houden met de cognitieve belasting, zie ook visie op leren.  

 

Samen voor ieder kind betekent óók dat we samen onze kinderen laten leren. Met samen bedoelen we 

dan vooral dat de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 gezamenlijk verantwoordelijk  zijn voor het 
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uitstroomniveau van hun leerlingen. Verschillende onderzoekers geven aan dat samenwerkende 

leerkrachten het beste onderwijs bieden, zoals Dufour (2012), Hattie (2012) en Marzano (2014). Waarom 

en hoe we binnen DeBasisFluvius het samen voor elkaar willen krijgen, wordt verder uitgewerkt in onze 

visie op professionaliteit en visie op veranderen.  

 

Lees voor de toelichting op de visie op leren organiseren het boek ‘Op de schouders van reuzen’, 

inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten, van Paul A. Kirschner, Luce 

Claessens en Steven Raaijmakers, dat mede mogelijk is gemaakt de DeBasisFluvius, omdat het niet alleen 

belangrijke informatie bevat over hoe leren werkt, maar ook hoe we in ons onderwijs het leren het beste 

kunnen organiseren en ondersteunen.  
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Visie op professionaliteit: Continu streven naar 
het bieden van de beste dienstverlening 
 
Continu streven naar het bieden van de beste dienstverlening is wat ware professionals van zichzelf eisen 

volgens Maister (1997). Een professional wil met zijn kennis en vaardigheden een bijdrage leveren aan de 

maatschappij (Gardner & Shulman, 2005). Door de vertaling van wetenschap naar praktijk, en van 

abstractie naar persoonlijk betekenis, kan de professional zijn meerwaarde laten zien (Freidson, 1986). 

Kortom: professionaliteit is in de kern dat wat je doet, waarom je het doet en waarvoor je het doet… jouw 

professionele identiteit.  

 

De maatschappij verandert continu en vraagt van de professional zich daartoe te verhouden en daarop te 

anticiperen. Dus niet zomaar meegaan met veranderingen, maar waarderen wat goed gaat en verbeteren 

wat moet. Vanuit een sterke professionele identiteit kan de professional  sturing geven aan zijn eigen 

ontwikkeling en met veerkracht reageren op de continue verandering. Een professional streeft continu 

naar beter, is bewust bekwaam, en streeft op sommige vakgebieden of domeinen zelfs naar 

meesterschap.  

Dit continu willen verbeteren lukt het beste door met en van andere professionals – de community – te 

leren.  Voor leren is kennis nodig, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en feedback van de andere 

professionals. Professionals kunnen alles leren, zoals beschreven in de visie op leren. Professionals voelen 

zich eigenaar en vragen waar nodig ondersteuning. Zij zijn daarbij zelfbewust, kunnen reflecteren op hun 

handelen en hun handelen aanpassen. Zo maakt de professional gebruik van en draagt hij actief bij aan 

een community, van mede professionals die het vak voortdurend ontwikkelen (Ruijters en Simons, 2015).  

 

Volgens Fullan en Hargreaves (2013) kunnen leerkrachten het beste aan hun professionaliteit werken door 

aandacht te besteden aan persoonlijk vakmanschap, dát is het menselijk kapitaal dat van belang is in het 

onderwijs. Het menselijk kapitaal bestaat uit competenties (kennis en vaardigheden), namelijk: 

interpersoonlijke, pedagogische, vakinhoudelijk/ didactische en organisatorische competenties.  

De vier basiscompetenties voor leerkrachten bij DeBasisFluvius zijn: 

- de toewijding hebben om alle leerlingen op hoog niveau les te geven (visie op leren) 

- de instructievaardigheden beheersen (visie op leren organiseren) 

- de wil hebben om samen te werken en gebruik te maken van elkaars eigenheid en expertise t.b.v. 

de community (visie op professionaliteit) 

- de toewijding hebben om continu te blijven leren (visie op professionaliteit en visie op 

veranderen) 

 

De sociale dynamiek en complexiteit groeien. De snelheid waarmee dit gebeurt neemt toe door onze 

technologische ontwikkelingen. Wat niet verandert is dat de professional van nature ‘goed werk’ wilt 

leveren. En wat ‘goed werk’ is, verandert op basis van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en moet 

dus bijgehouden worden. Daarom is het van belang, zoals hierboven ook genoemd, continu te willen 

verbeteren. Dit doen we door aandacht te besteden aan persoonlijk vakmanschap en door aandacht te 

besteden aan het sociale of collectieve kapitaal (Fullan en Hargreaves, 2013). 
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Volgens Laloux (2016) kunnen organisaties waarin de complexiteit toeneemt, niet meer uit de voeten met 

de hiërarchische lagen, maar moeten ze een meer gespreide vorm van verantwoordelijkheid nemen. 

Volgens Fullan en Hargreaves (2013) betekent dit dat het sociaal kapitaal vooral iets is van ons samen, en 

dat we  samen met anderen (teamleden, ouders, leerlingen en omgeving) het onderwijs ontwerpen en 

uitvoeren.  

Het collectieve kapitaal is gericht op het samenwerken met collega’s en de omgeving van de school 

(waarbij het geven en ontvangen van feedback, zie ook visie op leren, voorwaarde is). Om het collectieve 

kapitaal te kunnen vergroten is eerst van belang dat het individueel kapitaal wordt vergroot. Om 

vervolgens uit te komen bij je professionele (persoonlijke) identiteit. Een professional met 'meesterschap’ 

is de professional die weet of ontdekt wie hij wil zijn in zijn vak, waar zijn passie zit en hoe hij daar continu 

verbinding mee legt. Meesterschap is weten hoe goed je wilt zijn in je vak, en de ‘drive’ hebben die met 

overtuiging uit te oefenen, ongeacht de omstandigheden (Ruijters 2015). Dit gaat niet alleen over 

bewustzijn van jezelf, maar ook van het systeem waarin je werkt en dus ook de reflectie op eigen 

handelen. Ruijters benoemt een viertal factoren die de professionele identiteit bepalen en die heel goed 

weergeven dat professionaliteit ook alles te maken heeft met in verbinding staan met jezelf, met anderen 

dichtbij (het systeem) en met de context en omgeving (zie visie op veranderen).  

1. Mate van zelfsturing: in staat zijn je eigen koers te kiezen, in afstemming met de context (dus in 

relatie tot organisatiedoelen, het vak en het eigen persoonlijk perspectief).  

2. Mate van veerkracht: (kunnen omgaan met veranderingen en ontwikkelingen, zonder jezelf 

kwijt te raken. 

3. Mate van wijsheid: rust en durf hebben om vanuit verschillen te willen werken en van 

toegevoegde waarde te willen zijn op anderen en de organisatie.  

4. Mate van excellentie: gedreven en leergierig zijn om constant het maximale uit jezelf en de 

uitoefening van je vak te halen.  

Oftewel: We kunnen dus stellen dat professionals samen leren binnen de community en gebruik maken 

van de feedback en kennis van hun collega’s. Hierbij zijn professionals  expert in hun eigen vakgebied en 

delen hun expertise zoveel mogelijk binnen de school. Bovendien is voor het bereiken van 

professionaliteit het geven van feedback een belangrijk onderdeel dat, net als bij leren, vaak én goed 

moet worden ingezet. 

 

Zo komen we uit bij alvast een stukje over ‘hoe’ we dit willen doen binnen DeBasisFluvius: 

Medewerkers bij DeBasisFluvius werken samen in een professionele leergemeenschap (PLG): zij zijn het 

samen eens over de visie op leren en geven samen vorm aan visie op leren organiseren. Ze doen dit op 

een professionele wijze, door feedback te durven geven en ontvangen, om zo te leren van en met elkaar. 

Directeuren vormen een leerkring (DLK) en ook bestuur en staf werken volgens de methodiek van een 

PLG. Door samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het leren van kinderen, kunnen we in het 

onderwijs beter omgaan met de complexiteit van onze samenleving en komen we tot betere 

leerprestaties, volgens DuFour(2004). Samenwerken is dus volgens DuFour, maar ook volgens Hattie 

(2005), het beste te organiseren in een professionele leergemeenschap (PLG). Een PLG heeft de volgende 

randvoorwaarden: 
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- samen de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de resultaten van leerlingen (gedeeld 

leiderschap) 

- een gedeelde visie hebben op leren en op leren organiseren 

- beslissingen mét elkaar nemen, waarbij ook wordt samengewerkt met ouders 

- weten wat de hogere doelen zijn (‘waartoe zijn wij op aarde?’) en deze vertalen naar de dagelijkse 

praktijk 

- erover eens zijn wat het onderlinge gewenste gedrag is (‘norming’ in de stadia van groepsvorming, 

volgens Tuckman (1965).  

 
Lees voor meer informatie over de visie op veranderen het boek: Je Binnenste Buiten, over professionele 
identiteit in organisaties (afscheidscadeau van Manon Ketz aan alle directeuren en stafleden van 
DeBasisFluvius)  
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Visie op veranderen: Veranderen doen we samen, 
want dan heeft veranderen de grootste impact 
 
We zijn in een maatschappij beland die complex kan worden genoemd. Veranderen is tegenwoordig  

wezenlijk anders. Voor organisaties die we tot op heden hadden kon veranderen tot op zekere hoogte 

stapsgewijs en gedisciplineerd worden uitgevoerd, volgens Laloux (2015). 

Om goed en duurzaam te kunnen veranderen, is het nodig jezelf goed te leren kennen én nieuwsgierig te 

zijn naar je omgeving, die ander(en). Volgens Scharmer (2010) gaat het om de vraag: Hoe kan ik als mens 

een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving 

echt nodig heeft? Bij ‘echt’ veranderen is het nodig om met je professionele identiteit aan de slag te gaan, 

zie ook visie op professionaliteit. Want vanuit een sterke professionele identiteit kan de professional 

sturing geven aan zijn eigen ontwikkeling en met veerkracht reageren op de continue verandering. Bij 

veranderen is zelfsturing essentieel, ook wel persoonlijk leiderschap of mentaal eigenaarschap genoemd.  

 

Scharmer geeft aan dat het bij een transitie nodig is om te ‘zien’ wie je bent (Mijn Zelf)  en wat jouw werk 

is (Mijn Werk). Pas dan ontwikkel je inzicht, dat Scharmer ‘presencing’ noemt (contact krijgen met je 

diepste bron en van daaruit zien, inzicht hebben). Pas daarna kun je de visie en intentie van de 

verandering duiden (het begrip en de verinnerlijking van een nieuw inzicht, ofwel een nieuw mentaal 

model). Vervolgens is het nodig dat we de toekomst al doende en experimenterend verkennen (oefenen), 

waarna we in het stadium komen van bereikte resultaten, door praktijken en infrastructuren: het 

presenteren (het weten en/ of het kunnen). Hier is een vergelijking te maken met de visie op leren, maar 

dan in relatie tot gevorderden, die al veel kennis en ervaring hebben opgedaan, bij goed onderzoek tot 

nog meer inzichten komen en zo tot vernieuwen in staat zijn. Als we samen onderzoeken en leren, in een 

professionele leergemeenschap, samen veranderen, kunnen we invloed uitoefenen op systemen en de 

toekomst.  

 

De toekomst is voor haar verwezenlijking geheel afhankelijk van ons: wij maken de toekomst mét elkaar, 

oftewel samen veranderen wij de toekomst. Als het lukt om als groep te opereren vanuit een realistische 

toekomstige mogelijkheid of vernieuwing, wordt er een sociaal veld ‘aangeboord’ dat verschilt van het 

bekende. Een sociaal veld omvat de verbanden, bepalend voor de wijze waarop deelnemers aan een 

systeem zich tot elkaar verhouden, met elkaar spreken, denken en handelen. Als dat aanboren lukt, zien 

we een verschuiving in de kwaliteit van denken, spreken en collectief handelen. Mensen komen dan in 

hun eigen ware kracht - de kracht van hun authentieke zelf. Scharmer (2010) vergelijkt de vernieuwing 

met een U en onderaan die U ligt ‘het oog van de naald’ de presencing (verbinden met de bron). 
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Om het sociale veld te kunnen aanboren, nodig voor verandering volgens Scharmer, is het van belang 

jezelf te kennen en te durven erkennen dat je blinde vlekken hebt. Klinkt cliché, maar eigenlijk alle 

verandertheorieën stellen: veranderen begint bij jezelf. Blinde vlekken (willen) zien en veranderen is 

moeilijk, omdat het  spannend is en we vaak de noodzaak niet (kunnen) zien. ‘Wat mensen zelf vinden 

voelt zo logisch en lijkt zo overduidelijk, dat we ons niet kunnen voorstellen dat de ander het niet zo ziet. 

Dit maakt het moeilijk om het eens te worden (in het veranderen of verbeteren)’ *. We schieten tijdens 

gesprekken vaak in een niet effectieve defensieve modus. Argyris en Schön (1978) noemen dit model 1-

gedrag. Zij ontdekten dat als je zelf wil veranderen of een organisatie wil veranderen, het nodig is dat dit 

gedrag aangepakt wordt. Het probleem is alleen dat mensen model 1-gedrag automatisch toepassen, ook 

al weten ze dat dit gedrag niet tot een gewenst resultaat leidt. Mensen wereldwijd blijken dit gedrag te 

vertonen. Argyris noemt dit het ‘single loop leren’.  Dit doen we omdat we dan zoveel mogelijk ons 

zelfbeeld in stand kunnen houden (controle houden, winnen, gezichtsverlies beperken en rationeel 

blijven). 

Om dit model 1-gedrag te kunnen doorbreken, om zo tot effectief gedrag te komen om te kunnen 

veranderen of leren, moeten we op zoek naar de ontbrekende informatie. Het is aannemelijk dat jij jezelf 

ziet als iemand die goede redenen heeft om te doen wat je doet en dat je bij de ander gedrag ziet dat jou 

mogelijk belemmerd. Deze informatie is voor die ander niet vanzelfsprekend beschikbaar, pas als jij die 

geeft. Tegelijkertijd weet en zie jij niet wat de ander bedoelt en hoe je op hem overkomt. En aangezien je 

alleen je eigen gedrag kunt bepalen, komt deze ontbrekende informatie pas naar boven als je er naar 

vraagt en de ander die vraag wil beantwoorden. Zo kun je komen tot het alternatieve model dat Argyris 

het model 2-gedrag noemt. 

 

Het model 2 gedrag is op de volgende waarden gebaseerd: valide informatie (gebaseerd op feiten), een 

vrije en goed geïnformeerde keuze (hiervoor is het van belang dat je over alle relevante informatie 

beschikt, dus moet jij ook jouw informatie delen met de ander), intern commitment (op basis van de 

valide informatie zelf een keuze kunnen maken, dus niet gedwongen worden) en compassie (begrip 
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opbrengen voor de omstandigheden waarin de ander zich bevindt, hierdoor kun je een sfeer creëren 

waarin de ander zich gehoord voelt en bereid is de informatie met je te delen). 

Het gaat er dus om dat we herkaderen, ‘double loop leren’ volgens Argyris (zie visie op leren en visie op 

leren organiseren). We moeten feedback vragen en geven (indien nodig) om aan de ontbrekende 

informatie te komen.  Met deze informatie (kennis) kunnen we herkaderen, eigen kaders ter discussie 

stellen en uitgaan van de waarden van model 2-gedrag. Herkadering is uitgaan van de beste intenties van 

anderen, die jouw aannames toetsen, zodat jij gedragsalternatieven kunt toepassen die gericht zijn op hoe 

de informatie werkelijk is, in plaats van hoe je vindt dat die zou moeten zijn.   

 

Ondanks dat herkaderen een persoonlijke en individuele aangelegenheid is, heb je wél anderen nodig. 

Precies daarom vindt DeBasisFluvius samenwerken in een Professionele Leergemeenschap, leerteam of 

leerkring (bijvoorbeeld Directeuren LeerKring, DLK) enorm belangrijk. Die anderen helpen je immers te 

zien wat je zelf nog niet zag, door je feedback te geven. We hebben elkaar nodig om te veranderen, te 

verbeteren en te leren van en met elkaar.  

 

Wat herkaderen persoonlijk maakt is dat niemand precies dezelfde kaders heeft. Een advies (feedback), 

cursus of training die zich alléén richt op het corrigeren van gedrag – met tips op actieniveau / model 1-

gedrag (zie ook visie op leren en visie op leren organiseren) – beklijft doorgaans niet (geen blijvende 

verandering in het lange termijn geheugen). De redenen om te doen wat je deed blijven daarbij immers 

onveranderd en die zullen uiteindelijk je gedrag blijven aansturen. Het is dus nodig dat je weet waarom de 

verandering een verbetering is. Het evolutieve doel van de transformatie moet helder zijn (Laloux 2016) 

en dus ook de ontbrekende informatie (Argyris en Schön 1978). Bovendien wanneer je betrokken bent bij 

je werk en je verantwoordelijkheid voelt, wens jij de verandering en zet je je daar pro-actief voor in. Een 

organisatie of systeem die zich continu positief ontwikkelt, maakt gebruik van ‘de adviesmethode’ van 

Laloux (2016): de cruciale innovatie als basis voor zelfsturing. Iedereen die zich sterk betrokken voelt bij 

een kwestie of mogelijkheid, heeft de macht om daar iets aan te doen. Dus bij een besluit moet iedereen 

die daar gevolgen van ondervindt betrokken (willen) worden en feedback (willen) geven.  

 

Om het basisonderwijs te verbeteren is er niet zo zeer een verandering nodig in wat en hoe we  

onderwijzen/ lesgeven, maar meer een verandering van het gehele systeem. Namelijk gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid nemen voor het leren en het leren organiseren (gedeeld leiderschap). Wanneer we 

het ‘werken op eilandjes’ loslaten en samen een professionele leergemeenschap willen zijn, dan kunnen 

we het onderwijssysteem, in ieder geval binnen DeBasisFluvius, sterker maken. Samen leren is samen op 

zoek gaan naar de ontbrekende informatie, willen en kunnen herkaderen en uitgaan van een systeem  

waarin iedereen krachtiger kan worden, maar niet even sterk hoeft te zijn (Laloux 2016). Daarbij is het 

soms nodig een stukje in te leveren van je eigen autonomie; zelfsturing in relatieve autonomie (ook wel de 

kaders van het systeem genoemd). 

Een systeemverandering heeft de meeste impact op de toekomst van een organisatie (Laloux 2016). 

Daarom beoogt DeBasisFluvius een systeemverandering, waarbij wij ons realiseren dat de toekomst voor 

haar verwezenlijking geheel afhankelijk is van ons: in het belang van onze maatschappelijke opdracht 

maken wij de toekomst mét elkaar! Bovendien kunnen we op deze manier ook het beste anticiperen op 

een snel veranderende maatschappij.  Wij (DeBasisFluvius) zijn het sociale veld (de Community) en onze 
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verbanden zijn bepalend voor de wijze waarop mensen (kinderen, ouders, leerkrachten),  deelnemen aan 

dit systeem en zich tot elkaar verhouden, met elkaar spreken, denken en handelen.  Wij zijn de verandering 

en bepalen de toekomst.  

 

*uit: 1e hulp bij ongewenste resultaten, artikel van Pim Bouwman en Loes Wouterson, Het Consulaat, 2005 
 

Lees voor meer informatie over de visie op veranderen het boek 
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kwaliteitskaart MARAP 
Wat is het? 
De managementrapportage (MARAP) is een periodiek verantwoordings-gesprek tussen directeur van 

de basisschool (in de toekomst de DLK) en het College van Bestuur (CvB).  

 

Wie? 
Directeur en CvB. Een lid van het strategisch advies team (SAT) sluit aan ter ondersteuning van het 

CvB. Wie van het SAT aansluit wordt bepaald door het CvB, afhankelijk van de school vraagstukken 

en ook agendatechnisch. De directeur neemt ter ondersteuning iemand uit zijn managementteam of 

een adviseur mee naar het MARAP gesprek.  

 

Doel? 
Het primaire doel van de MARAP is het afleggen van verantwoording aan het CvB. Het CvB is 

integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, personeel en bedrijfsvoering  en 

mandateert directeuren om die kwaliteit te realiseren. Het MARAP gesprek is een moment om te 

reflecteren op de behaalde resultaten, gestelde doelen en de doorgemaakt ontwikkelingen. Tevens 

is het een moment om gezamenlijk vooruit te kijken, ambities op school en stichtingsniveau uit te 

spreken en te toetsen aan De Expeditie. Uitgangspunt hierbij is op transparante, integere en 

zakelijke wijze verantwoording afleggen.  

 
Inhoud? 
Een MARAP gesprek bestaat uit twee delen. Als onderlegger van de MARAP wordt gebruik gemaakt 

van jaarplan en de schoolzelfevaluatie (het jaarverslag, de diepte-analyse, de analyse van de 

eindopbrengsten en van sociale veiligheid en welbevinden). De actuele versie van het jaarplan en de 

schoolzelfevaluatie dienen te worden aangeleverd ter voorbereiding van de MARAP.  

 

1. Verantwoording op basiskwaliteit en eigen 
aspecten van kwaliteit 

 2. Verantwoording Expeditie 
 

Deel 1 gaat in op vijf domeinen volgens 

waarderingskader van de inspectie. 

- onderwijsresultaten 

- onderwijsproces 

- schoolklimaat 

- personeel 

- financiën 

Besproken wordt of de basiskwaliteit op orde is en 

welke eigen aspecten van kwaliteit de school 

benoemt. Ook wordt er gesproken over het 

onderwijskundig leiderschap in relatie tot de 

ontwikkeling van de school. Daarnaast wordt in de 

MARAP vooruit gekeken: wat zijn prognoses en 

risico’s? En welke resultaatafspraken of ambities zijn 

passend?  

In deel 2 staat De Expeditie centraal, het strategisch 

beleid van DeBasisFluvius, denk aan de ontwikkeling 

van:  

- de Professionele Leergemeenschap PLG 

- de Directeuren Leerkring (DLK) 

- de Community (de wijk) 

 

Besproken wordt wat de stand van zaken is rondom 

de invoering van de PLG en leerteams en wat daar 

wellicht nog voor nodig is. Idem wat betreft de DLK 

ontwikkeling en samenwerken in de wijk, binnen en 

buiten DeBasisFluvius.  

 

 

 



 
 

 
Proces? 
 

De directeur levert voorafgaand aan de MARAP een bondige 

rapportage aan in cijfers en woorden, die als input wordt gebruikt voor het gesprek. De directeur 

vult daartoe het format in behorende bij deze kwaliteitskaart, zie onderaan de kaart.  

 

1. Officemanagement levert vijf weken voor het MARAP gesprek het schoolspecifieke format 

aan de directeur (cc aan adviseur). De directeur verzamelt data en gegevens en vult het 

format daarmee zo volledig mogelijk. Hierbij wordt 3 jaar teruggekeken en 2 jaar vooruit. 

Waar nodig mag ondersteuning gevraagd worden bij het SSC, in eerste instantie bij het 

adviesteam.  

2. De schooldirecteur schrijft een reflectie en analyse op basis van de cijfers in het 

MARAP-format t.a.v. de verschillende domeinen. In de analyse kijkt de de directeur terug en 

vooruit, legt verbanden tussen verschillende data en geeft verklaringen. Wat gaat goed en 

wat kan/ moet beter. In veel gevallen zal dit overeenkomen met wat er in de 

schoolzelfevaluatie (jaarverslag en analyses) staat. In de reflectie wordt vervolgens een 

relatie gelegd met het strategisch beleid van DeBasisFluvius. Tevens worden 

aandachtspunten en ambities beschreven en ook hier zal raadzaam om een relatie te leggen 

het jaarplan. Daarnaast kijkt de directeur terug naar de vorige MARAP en de gemaakte 

afspraken en/ of  benoemde ambities. 

3. Een mogelijke tussenstap afhankelijk van de DLK ontwikkeling is het delen van de MARAP 

informatie binnen de DLK, ongeveer drie weken voorafgaand aan de MARAP, om feedback 

op te halen ten behoeve van de organisatieontwikkeling of schoolontwikkeling. Ook hier kan 

het adviesteam ondersteuning bieden. 

4. Eén week voorafgaand aan het MARAP gesprek stuurt de schooldirecteur de voorbereide 

MARAP naar officemanagement en voegt het actuele jaarplan en schoolzelfevaluatie 

(jaarverslag en analyses) toe als bijlage (deze worden door office opgeslagen in de MARAP 

drive en in het dossier van de school.  

 

Wanneer? 

In het najaar en voorjaar per schooljaar.  

 

Verslaglegging: 
Tijdens het MARAP  gesprek wordt een verslag gemaakt met resultaatafspraken voor de volgende 

periode. Het verslag wordt gemaakt door het SAT-lid dat aanwezig is bij het MARAP en vervolgens 

akkoord bevonden door directie en CvB. De verslaglegging is voor de directie en wordt ook in de 

teamdrive van het SSC gezet, beschikbaar voor CvB en managers.  

 
Borging: 
Aandachtspunten uit de vorige MARAP worden besproken tijdens MARAP. De MARAP houdt 

verband met de schooldialoog en de Q-gesprekken. Om zoveel mogelijk integer en transparant te 

werken en tevens in belang van goede borging is het wenselijk de MARAP te bespreken in MR en 

team/ MT. Daarnaast is het zinvol en efficiënt om de MARAP al te vullen tijdens de Q gesprekken en 

de schooldialoog.  
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Eindtoetsscores 2019 De BasisFluvius 

In figuur 1 zijn de eindtoetsscores van de individuele scholen gegeven. De scholen zijn naar oplopend 

percentage gewichtenleerlingen weergegeven (peildatum: 1 oktober 2018). Afhankelijk van het 

percentage gewichtenleerlingen van de school (= de schoolgroep) heeft de inspectie een onder- en 

een bovengrens vastgesteld. De resultaten van de leerlingen die vallen onder één van de 

ontheffingscategorieën zijn niet meegenomen en ook de achterafcorrectie van de scholen, zoals 

opgestuurd naar Stichting PAS, is hierin verwerkt. Tabel 1 geeft een meerjarenperspectief weer van alle 

scholen van De BasisFluvius (2015-2019). Tabel 2 geeft tot slot per school een overzicht van het 

percentage leerlingen dat de referentieniveaus taal, taalverzorging en rekenen beheerst (2017-2019). 

 

Figuur 1. Gemiddelde ongecorrigeerde standaardscore per school 2019 (excl. ontheffingsleerlingen)* 

 
* Het Klinket nam dit jaar deel aan de AMN Eindtoets met een schoolscore van 414,8. Met een % gewichtenleerlingen van 0% en 

een bijbehorende ondergrens van 388,0 valt deze score boven de bovengrens van de inspectienorm. 

De Bernulphusschool nam dit jaar deel aan de IEP Eindtoets met een schoolscore van 83,6. Met een % gewichtenleerlingen van 

2% en een bijbehorende ondergrens van 79,7 valt deze score tussen de boven- en ondergrens van de inspectienorm. 

  boven inspectienorm 

  conform inspectienorm 

  onder inspectienorm 
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Tabel 1. Meerjarenperspectief per school 2015-2019 (excl. ontheffingsleerlingen) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
   

Arnhemse Montessorischool (0%)      
   

Dorendal (0%)         

Heijenoordschool (0%)         

Het Klinket (0%)     AMN    

Julianaschool (0%)         

Pieter Brueghelschool (Bauer) (0%)         

Confetti (1%)         

De Binnenstad (1%)      
   

De Zyp (1%)         

Het Panorama (1%)      
   

Marienborn (1%)         

Bernulphusschool (2%)    IEP IEP IEP    

De Schatgraaf (2%)      
   

De Troubadour (Elden) (2%)      
   

Toermalijn (Brabantweg) (2%)         

Lea Dasbergschool (3%)      
   

De Sterrenkring (4%)         

Het JongLeren (4%)      
   

Jan Ligthartschool (4%)         

Arnhemse Schoolvereniging (5%)         

De Boomhut (5%)      
   

Jozef Sartoschool (5%)         

Anne Frankschool (7%)         

Toermalijn (Venlosingel) (8%)         

Jeroen Boschschool (9%)         

Da Vinci (10%)         

De Klimboom (12%)         

De Monchyschool (17%)         

De Parkschool (25%)         

De Werf (28%)      
   

Het Mozaïek (Zwanebloemlaan) (30%)      
 

Het Mozaïek (Eimerssingel) (37%)        boven inspectienorm 

De Witte Vlinder (44%)        conform inspectienorm 

Hugo De Grootschool (49%)        onder inspectienorm 
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