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Voor u ligt het verkorte jaarverslag van Florion over het jaar 2020. De naam Florion, ge-
loofwaardig onderwijs, is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle 
ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen.
Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat 
ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs 
Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in 
lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waar-
denvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen 
uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

Geloof
Onze scholen zijn identiteitsgemeenschappen waar wij leven en werken als kinderen van 
God. Daarom lezen wij Zijn Woord en vertellen daaruit; wij bidden en zingen samen tot 
Gods eer. De liefde voor God, voor elkaar en anderen geven wij dagelijks praktisch vorm. We 
stimuleren kinderen te groeien in geloof als kind van God, door hen de onvoorwaardelijke 
liefde van Jezus te laten ontdekken en ervaren.

Vorming 
De Bijbel ziet mensen als een geheel met een heel scala aan gaven en talenten. Wij werken 
aan een brede vorming vanuit Bijbelse waarden die recht doen aan de sociale, creatieve en 
cognitieve kwaliteiten van de leerlingen. We waarderen en stimuleren talenten van kinde-
ren, medewerkers en ouders om die in te zetten voor God en elkaar.

Florion
Florion is met 21 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs, met ongeveer 3600 
leerlingen en ongeveer 425 medewerkers actief in het realiseren van gereformeerd onder-
wijs in de regio Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West 
Drenthe.

Er wordt gewerkt met een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De scheiding tussen 
bestuur en toezicht hebben we conform de code goed bestuur vormgegeven. 

FLORION 2020



Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur per 31-12-2020

Naam Woonplaats Functie Start  termijn Einde termijn 
Kor Dijkema Zwolle Voorzitter December 2020 December 2024
Nynke van 
Eijsden

Wezep Secretaris December 2020 December 2024

Martin Klijnstra Zwolle Penningmeester Januari 2018 Januari 2022
Veerle Tijssen Zwolle Algemeen lid Maart 2020 Maart 2024
Jolanda 
Verstraten

Nieuwleusen Algemeen lid Maart 2020 Maart 2024

Vacature
Gert Jan Bent Smilde Dagelijks bestuur n.v.t. n.v.t.
Gert Laarman Hasselt Dagelijks bestuur n.v.t. n.v.t.

Florion kent een GMR en op plaatselijk niveau een MR. Namens het bestuur/bevoegd gezag 
heeft de het dagelijks bestuur contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) en de locatiedirecteur met de MR.

Samenstelling GMR per 31-12-2020

Naam Woonplaats Geleding Functie
Gea Bakker Sint-Jansklooster oudergeleding Voorzitter
Albertheke Brand Zwolle personeelsgeleding Secretaris
Arjan ter Horst Zwolle oudergeleding
Antonet Floor Hoogeveen oudergeleding
Corrie Bouwhuis Hoogeveen personeelsgeleding
Welmoed van Esch Steenwijk personeelsgeleding
Esther Bijsma Zwolle personeelsgeleding

vacature oudergeleding



Samenstelling ledenraad per 31-12-2020

Naam School Woonplaats
Johan Timmermans De Planthof Emmeloord
Dirk Buitendijk het Sterrenlicht t Harde
Gilbert Kardol Smaragd Zwolle
Ton Bos Aquamarijn Zwolle
Gerwin Booij Kornalijn Meppel
Rachel van der Worp Het Speelwerk Zwolle
Cornelis Vlot De Vuurbaak Urk
Floris Visser De Vuurbaak Urk
Margreet van Buuren De Schatgraver Zwolle
Jarno Volmer De Helmstok Lelystad
Gerben van Beekhuizen Eben-Haëzer St. Jansklooster

De schoolvereniging hanteert het Raad-van-Beheer-model. Dit model kent een algemeen (toe-
zichthoudend) bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af 
aan de ledenraad die functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het 
algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vervult ook de rol van algemene directie.



KERNWAARDEN

1. Vanuit een persoonlijk geloof in de onvoorwaardelijke liefde van 
Jezus Christus, zoals dat verwoord is in de Bijbel, waardoor genor-
meerde keuzes kunnen worden gemaakt.

2. In identiteitsgemeenschappen waar wij leven en werken als kinde-
ren van God. We stimuleren kinderen te groeien in geloof als kind 
van God.

3. In leergemeenschappen waar we de mensen zien met een heel scala 
aan gaven en talenten. Wij werken aan een brede vorming die recht 
doet aan de sociale, creatieve en cognitieve kwaliteiten van de leer-
lingen. We waarderen en stimuleren talenten van kinderen, mede-
werkers en ouders om die in te zetten voor elkaar.

4. Aan eigentijds onderwijs door professionele medewerkers, in een 
uitdagende leeromgeving voor kinderen.

5. Aan een stabiele organisatie die gekenmerkt wordt door relatie (1), 
ruimte (2), resultaat (3), rekenschap (4) en vieren (5).

(1) Leren, ontwikkelen en groeien doe je vooral in een positieve, opbou-
wende relatie met de ander. We werken samen via dialoog en reflectie 
met kinderen en volwassenen in onze omgeving.
(2) Florion biedt kinderen en volwassenen ruimte om te groeien en te 
ontwikkelen. In een sfeer van vertrouwen en (gedeelde) verantwoorde-
lijkheid worden het zelfsturend vermogen, het aangaan van initiatieven 
en experimenten gestimuleerd.
(3) Het resultaat wordt binnen onze organisatie gewaardeerd en ge-
stimuleerd. Resultaten worden gemeten en vergeleken met mogelijk-
heden van mensen, met de doelstellingen en de ambities van de eigen 
organisatie en met de resultaten van andere organisaties.
(4) Rekenschap geven en verantwoording afleggen vinden wij vanzelf-
sprekend en dit wordt waar nodig georganiseerd, omdat mensen in 
onze organisatie zich individueel en samen betrokken en verantwoorde-
lijk weten. Aanspreken op verantwoordelijkheid gebeurt op basis van de 
gemaakte afspraken en het vormt een natuurlijk onderdeel van gedeel-
de verantwoordelijkheid.
(5) Individuele en gezamenlijke successen vragen om een podium. Het is 
goed om hiervoor meer expliciet aandacht te hebben.

We werken in alle lagen van de organisatie aan de volgende kernwaarden:



ORGANOGRAM 



Florion kent 21 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs, verspreid over de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. 
De basisscholen van Florion zijn reguliere gereformeerde basisscholen, variërend in grootte van 70-300 leerlingen. Het Speelwerk, een school voor 
speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een omvang van rond de 70 leerlingen. Het doel van de vereniging is het stichten en in stand houden van gere-
formeerde scholen in de regio naar de leer van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk regle-
ment.

Nieuwe IKC in Nunspeet
Een werkgroep van (jonge) ouders uit Nunspeet heeft in 2019 het initiatief genomen om een gereformeerd Integraal Kind Centrum (IKC) op te 
richten. De gemeenteraad van Nunspeet heeft naar aanleiding van een bezwaarprocedure door Florion de school opgenomen in haar scholenplan 
vanaf het cursusjaar 2021-2022. In 2020 is de voorbereiding gestart voor het starten van een Integraal Kind Centrum in Nunspeet medio 2021. 
Janne-Machteld Drijfhout is benoemd tot IKC-directeur van deze school. 

De Proeftuin
Binnen Zwolle is gestart met de voorbereiding tot het openen van een nieuw Integraal Kind Centrum ‘De Proeftuin’ medio 2021. Deze school gaat 
uit van de visie dat het IKC een ‘werkplaats’ is, als het ware een ‘tuin’ waarin ritme, ruimte en rituelen een belangrijke rol spelen. De Proeftuin wordt 
een ontmoetingsplaats waar een warme huiselijke sfeer is waar een kind zich gezien voelt en zich ontwikkelt op cognitief, kunstzinnig en muzikaal 
gebied en waarin natuur een belangrijke rol speelt. 

SCHOLEN



Scholenlijst 2020

Brin Naam Adres PC Plaats Locatiedirecteur
00BS De Planthof Kon. Julianalaan 96 7711 KP Nieuwleusen Menno van de Merwe 
00BZ Het Speelwerk (SBO) Bachlaan 152 8031 HL Zwolle Arco van Diggele
00DY Het Sterrenlicht Parkweg 34 8084 GK t Harde Annet Klip
00GR Kristal Griftstraat 8 8181 VZ Heerde Marco Bulthuis
03CO De Wegwijzer Gasthuislaan 90 8331 MZ Steenwijk Martijn van Heerde
03HM de Vuursteen Postbus 46 

Nieuwe Uitleg 2
7720 AA
7721 BN

Dalfsen Harmke Withaar

03HQ De Levensboom Korte Kerkweg 21 7954 GC Rouveen Wim Hutten
03KT De Planthof De Fjord 44 8303 HL Emmeloord Thera Spans 
03RD Op de Hoeksteen Postbus 50

Burg. Malcorpslaan 101
8060 AB
8061 AJ

Hasselt Egbert Prins

03RE Kindcentrum de Mirt Rolklaver 1 8265 EA Kampen Elly Hofstede
04RA De Zaaier Dorpsweg 117 8051 XT Hattem Tim Hoogendoorn
06EM Eben-Haëzer Kadoelen 27 8326 BA St. Jansklooster Wim Hutten
06EP Kindcentrum Kornalijn Emmastraat 43 7941 HN Meppel Annemarie Stolper
06LR De Schakel De Ketting 8 8251 LD Dronten Hilda Smit 
06RU De Helmstok Volkerakstraat 30                            8226 GS Lelystad Hinke Tigelaar 
08RQ Smaragd Esdoornstraat 10 8021 WB Zwolle Laurens van Putten
31PF Aquamarijn Turfmarkt 5 8021 AA Zwolle Pieter Lassche
09PV De Schatgraver

Locatie Marshof
Van Houtenlaan 1a
Tichelmeesterlaan 45

8014 ZM
8014 LA

Zwolle Ina Geertsema

15BQ Het Koraal Beukemastraat 44 7906 AN Hoogeveen Doreen de Bruijn (aspirant)
23UT De Vuurbaak Postbus 191

Almerelaan 18
8320 AD
8321 JB

Urk Hester Nienhuis (aspirant)

29UL De Sprankel Klokkengieterlaan 3 8043 BA Zwolle  Anneke Korenberg (interim)
29UL-01 Het Saffier Overtoom 65 8043 LZ Zwolle Janne Machteld Drijfhout



Florion werkt met een aantal organisaties intensief samen.

GO|ON. De samenwerking tussen Florion (PO), de Hannah Scholengroep (PO) en het 
Greijdanus (VO), is onderwijsinhoudelijk op het snijvlak van bovenbouw basisscholen 
en onderbouw VO en facilitair. Deze samenwerking functioneert onder de naam GO|ON 
(Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland) en is vastgelegd in een samenwerkingsover-
eenkomst.

SCOPE. Florion functioneert actief in het consortium van de hogeschool Viaa onder de 
naam SCOPE om samen te werken met betrekking tot het opleiden van leerkrachten. Er 
is besloten om de PABO-opleiding aan te bieden via de route van werkplekleren. Deze 
samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

KLEURRIJK. Florion is binnen het thema ‘Van basisschool naar integraal kindcentrum’ 
op zoek gegaan naar hoe we eigenaarschap, regie en verantwoordelijkheid met be-
trekking tot de opvang binnen een integraal kindcentrum kunnen organiseren. De visie 
daarover is vastgelegd in een notitie. Florion heeft voor een deel van de scholen een 
samenwerkingscontract ondertekend met de opvangorganisatie ‘KleurRijk’. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN. Florion werkt in zes samenwerkingsverbanden 
samen met andere besturen om passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.

SAMENWERKING 



IDENTITEIT

De vereniging stelt zich ten doel het realiseren van gereformeerd onderwijs in de regio 
Zwolle, Noord-West Veluwe, Noord Flevoland, Zuid-West Drenthe en Noord-West Overijs-
sel. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel, het Woord van God en daarbij onderschrijft 
zij de Drie Formulieren van Eenheid.

Florion hanteert een benoemings-, toelatings- en ledenbeleid. De toelating van medewer-
kers, ouders en leden wordt niet gebaseerd op het kerklidmaatschap, maar op een identi-
teitsdocument. In dit identiteitsdocument wordt verwoord hoe we vanuit onze christelijke 
identiteit het onderwijs op onze scholen op een geloofwaardige manier willen vormgeven.
Medewerkers wordt gevraagd om een medewerkersverklaring te ondertekenen. Hiermee 
verklaren zij het identiteitsdocument te onderschrijven en als identiteitsdrager op de scho-
len de kinderen te leren hun leven te verbinden met God en hen daarin voor te gaan. 
De scholen van Florion zijn toegankelijk voor kinderen van ouders die passen bij de identi-
teit van de school. Met alle toekomstige ouders worden identiteitsgesprekken gevoerd. Zij 
kunnen kennis nemen van het identiteitsdocument. Als zij zich kunnen vinden in de identi-
teit van de school, verklaren zij door ondertekening van de ouderverklaring dat ze instem-
men met het christelijke karakter van de school en dat zij de christelijke vorming van hun 
kinderen een gezamenlijke taak vinden van ouders en school. 

Ouders kunnen ook lid worden van de vereniging Florion. Hiervoor is een aanmeldingsfor-
mulier opgesteld dat tevens dient als ledenverklaring. In de ledenverklaring wordt gevraagd 
of de leden kunnen instemmen met de grondslag en het doel van de vereniging, zoals dat is 
verwoord in de statuten van Florion.



Florion wil samen met haar scholen zich inhoudelijk ontwikkelen rond de volgende twee thema’s:

1) Scholen werken in lerende netwerken
In het overleg van locatiedirecteuren en bovenschoolse medewerkers is er veel draagvlak voor het werken in lerende netwerken. 
Het jaar 2020 kan geduid worden als de opstartfase rondom lerende netwerken. Een opstartjaar waarin corona een rol speelde en een beroep werd 
gedaan op onze creativiteit in het anders vormgeven van onderlinge contactmomenten. De netwerkgedachte heeft in sommige netwerken hierdoor 
een versnelling gekregen. De vraag die verkend is en nog steeds wordt, is hoe we het lerende element in de netwerken kunnen stimuleren en vorm-
geven. In ieder geval hebben we globaal de volgende opbrengsten kunnen vormgeven:
• De netwerkindeling is bekend, waarbij als uitgangspunt de nabijheid is gekozen. Naast deze netwerken ontstaan er netwerken op basis van be-

hoefte & thema’s, denk aan netwerk IKC. De netwerken die zijn ontstaan, zijn met name nog op directieniveau. 
• Naast dit organisatieniveau hebben we een stap mogen maken ten aanzien van het formuleren van onze succesfoto.

2) Persoonsvorming
We willen als Florion-scholen de komende jaren in ons onderwijs meer bewust aandacht geven aan de persoonsvorming van kinderen en mede-
werkers. Florion-scholen onderscheiden zich door in alle onderwijskundige keuzes te sturen op het stimuleren van de eigenheid van kinderen in de 
relatie tot de wereld als beelddragers van God. Belangrijk daarbij zijn de volgende kernbegrippen: dialoog, ruimte en vertrouwen, bemoediging en 
feedback.

Tweedaagse
Tijdens de tweedaagse in maart 2020 hebben we binnen onze netwerken met elkaar gedeeld hoe we zelf zijn gevormd en hoe we nog steeds ge-
vormd worden (a.d.h.v. vragenkaartjes). Daarnaast hebben we via een creatieve opdracht in de grote groep aan elkaar laten zien wie we zijn en hoe 
we zijn gevormd. De vragenkaartjes in zogenaamde kletspotten zijn meegenomen naar de scholen om daar het gesprek op gang te brengen.

Inspiratie en concrete handvatten
We laten ons gezamenlijk inspireren door bijvoorbeeld masterclasses van Ingrid Paalman (lector Goede Onderwijspraktijken op Viaa). 
Uit de literatuur blijkt dat goed leren luisteren één van de belangrijkste vaardigheden is bij het bewust werken aan persoonsvorming. We lezen alle-
maal Lef om te luisteren van Russel Quaglia.

STRATEGISCH BELEID



Deelnamepercentages SBO en SO
In het kader van de toekomstige verevening, in verband met Passend 
Onderwijs, waarbij verwijsgedrag negatieve financiële effecten kan 
hebben op de langere termijn, wordt er kritischer dan voorheen gekeken 
naar de verwijzing naar het SO/SBO. In 2020 heeft dit intern geleid tot 
een lichte daling van het deelnamepercentage SBO en een lichte stijging 
van het deelname percentage SO. Beide percentages blijven wel onder 
het landelijk gemiddelde.

De landelijke benchmark deelname De landelijke benchmark deelname
percentage SBO = 2,49 % percentage SO = 1,76%
2017 1,42 % 2018 1,58 % 2017 0,51 % 2018 0,62 %
2019 1,50 % 2020 1,40 % 2019 0,78 % 2020 0,88 %

In de samenwerkingsverbanden wordt in meer of mindere mate gewerkt 
met het schoolmodel; daarmee gaat het geld, na aftrek van de over-
head, naar de schoolbesturen. Florion heeft er in 2020 voor gekozen om 
dit geld in te zetten om de basiszorg in de scholen te verstevigen met 
een bedrag van € 150,-- per leerling en op basis van onderwijsbehoeften 
van de leerling vanuit Florion een arrangement toe te kennen, zodat de 
leerling, zoveel als mogelijk, op de basisschool kan blijven. Daarnaast 
kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van Florion 
Onderwijsondersteuning (FLOO), het centrum voor onderwijsondersteu-
ning van Florion. Vanuit FLOO wordt het beleid rond Passend Onderwijs 
en de onderwijsondersteuning aangestuurd, worden onderzoeken ge-
daan en vindt begeleiding van leerkrachten en leerlingen plaats. In 2019 
startte een heroriëntatie op de inzet en werkzaamheden van FLOO.

Passend Onderwijs
Binnen de zes samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs waarin 
onze scholen staan, leveren we op bestuurlijk- en onderwijsinhoudelijk 
niveau een bijdrage om Passend Onderwijs binnen de samenwerkings-
verbanden vorm te geven.

Ondersteuningsprofiel SBO 
Het ondersteuningsprofiel van Het Speelwerk heeft in 2015 een verbre-
ding ondergaan door de inzet van een Schakelgroep. Deze groep is er 
voor kinderen die het even niet redden in de eigen groep op de basis-
school, kinderen die dreigen vast te lopen in hun eigen gedrag of dreigen 
thuis te komen zitten. In 2017 is Het Speelwerk met een SBO+-voorzie-
ning gestart, waardoor kinderen die in het verleden naar het SO gingen 
nu ook de mogelijkheid hebben om naar Het Speelwerk te gaan. Om 
niet een nieuwe groep te starten, heeft het bestuur gevraagd om, ook in 
relatie tot de Schakelgroep, na te denken hoe het onderwijs als gevolg 
van die diverse zorgvragen anders georganiseerd kan worden. Dit zal in 
2021 worden gerealiseerd. 

Onderwijs en hoogbegaafdheid 
Na besluitvorming dat alle Florion-scholen Kwadraatschool worden, is 
dit proces in gang gezet. Vanuit dit platform zijn er in 2018 op school-
niveau en bovenschools niveau impulsen gegeven aan het onderwijs 
aan hoogbegaafden. De verwachting was dat alle scholen van Florion 
op 1-8-2020 kwadraat gecertificeerd zouden zijn. Dit doel is voor 80% 
gehaald. De resterende scholen zullen in 2021 worden gecertificeerd. 
Naast dit initiatief zijn er ook de masterclasses voor hoogbegaafden in 
de samenwerking binnen GO|ON voor groep 7- leerlingen van onze scho-
len. Verder is er een netwerk hoogbegaafdheidscoördinatoren opgezet 
binnen Florion. Tenslotte is er in de verschillende samenwerkingsver-
banden Passend Onderwijs subsidie aangevraagd om het onderwijs aan 
hoogbegaafden nieuwe impulsen te geven.

Inzet middelen 
De ondersteuningsmiddelen Passend Onderwijs komen binnen bij 
FLOO. Deze middelen worden ingezet om de scholen te ondersteunen. 

ONDERWIJS



Samenwerking 
Het bestuur van Florion is vertegenwoordigd in zes samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs. Binnen werkgroepen PO-VO is er aandacht voor de doorgaande lijn en de 
warme overdracht van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De nadruk hierin ligt op 
samenwerking met het Greijdanus. 

Uit de samenwerking met het Greijdanus kunnen enkele projecten genoemd worden:
• Een Practiklas voor leerlingen met het uitstroomperspectief BB of praktijkonderwijs 

(PrO). 20 keer per jaar komen kinderen uit het basisonderwijs voor meer praktijkge-
richte vakken naar het voortgezet onderwijs. Vanuit FLOO worden een leerkracht en 
een onderwijsassistent hiervoor ingezet. 

• Monitorgroep. Vanuit deze groep worden in een vroeg stadium leerlingen met het 
uitstroomprofiel BB, PrO en leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gevolgd van 
groep 6 basisschool tot het VO. 

• Masterclass HB. Florion en Greijdanus organiseren wekelijks een masterclass voor 
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen van de basisscholen van Florion kun-
nen daarvan, na selectie, gebruik maken. 

Expertisebundeling binnen Florion 
Binnen de scholen van Florion is veel expertise beschikbaar. Deze kennis willen we wend-
baar maken binnen speciale leernetwerken. Leerkrachten met een specialistische oplei-
dingen delen binnen deze netwerken hun kennis. Er zijn 5 leernetwerken; een netwerk 
hoogbegaafden, gedrag, lezen en spelling, rekenen en het jonge kind. 

Vliegende Brigade 
Binnen Florion oriënteren we ons op het opzetten van een kleine groep gespecialiseerde 
leerkrachten die in staat zijn een school te ondersteunen, als binnen de groepsdynamica 
een crisis dreigt. Als leerkrachten dreigen ‘om te vallen’ of als er ernstige gedragsproble-
men binnen een groep zijn. Deze gespecialiseerde leerkrachten kunnen voor een periode 
van 3 tot uiterlijk 6 maanden een groepsleerkracht ondersteunen door middel van co-te-
aching en coaching. In 2019 is daarmee op een school op experimentele wijze ervaring 
opgedaan. 



Het team van onderwijskundig ICT’ers (team OICT) houdt zich bezig met de implementatie 
van het ICT-beleid binnen de Florion-scholen op basis van inhoudelijke visietrajecten op 
schoolniveau en strategische doelen op Florion-niveau. In 2020 is team OICT verder gegaan 
met het begeleiden en ondersteunen van de scholen en directies bij het opstellen van een 
visietraject. 
In het voorjaar van 2020 is er door de lockdown en schoolsluiting vanwege COVID-19 door 
veel scholen lesaanbod op afstand gegenereerd. De inzet van digitale middelen is hierdoor 
sterk vergroot. 
In 2020 zijn op diverse scholen weer visietrajecten afgerond. Deze scholen starten nu met 
de implementatie van de devices om het onderwijs aan de leerlingen te optimaliseren. 

Eind 2020 is er een projectgroep Microsoft 365 opgestart om de implementatie van Micro-
soft 365 in 2021 zo goed mogelijk voor te bereiden. Deze werkgroep wordt ingevuld door 
betrokkenen uit Florion en Greijdanus in samenwerking met GO|ON-ICT.

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN 

TECHNOLOGIE (OICT) 



Van de 22 scholen van Florion hebben 22 scholen een basisarrangement, waarbij GBS De Schakel een basisarrangement met een waarschuwing 
heeft. Ook het Sterrenlicht is in het zicht van het bestuur. De eindopbrengsten van de scholen zijn ook in 2020 besproken met de locatiedirecteuren 
ondanks alle problemen die we ondervinden van corona. De beleidsfunctionaris Kwaliteit en Control is in 2020 met de scholen met een waarschu-
wing in gesprek geweest om deze scores te onderzoeken om zo te kunnen werken aan het verbeteren van de opbrengsten. De scholen met een 
waarschuwing hebben ook een verbeterplan opgeleverd. 

Door de beleidsfunctionaris Kwaliteit en Control worden jaarlijks kwaliteitsgesprekken gevoerd die met name gericht zijn op de kwaliteit van het 
kwaliteitszorgsysteem. Op dit proces wordt ook gerichte scholing en begeleiding ingezet. Het instrument ParnasSys/WMK zal hierbij ingezet wor-
den.
 
Conclusie Inspectierapport onderzoek bestuur en scholen
Tijdens het onderzoek heeft de inspectie samen met het bestuur geconcludeerd dat er, mede op basis van de bevindingen tijdens de themaonder-
zoeken op de 13 basisscholen, geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek 
in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in 
schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.

Voor de onderwijsresultaten van de scholen van Florion verwijzen we u naar www.scholenopdekaart.nl

KWALITEIT

http://www.scholenopdekaart.nl


2018 2019 2020
Ziekteverzuimpercentage 4,56% 4,17% 4,59%

Over het jaar 2020 is ons ziekteverzuimpercentage 4,59%. Het landelijke 
gemiddelde voor het primair onderwijs is 5,7%  (cijfers 2019) waarbij een 
lichte daling te zien is. Voor Florion blijkt er een lichte stijging te zijn. Ons 
doel is gehaald, maar ziekteverzuim blijft een onderwerp welke aan-
dacht nodig heeft. 

In 2020 zijn een aantal preventieve interventies ingezet: 
• tijdige inzet interventies bij vermoeden van overspannenheid en 

burn-out; 
• aandacht voor frequent verzuimers; 
• goede monitoring van verzuimmeldingen; 
• maandelijks SMT (sociaal medisch team overleg, P&O en bedrijfs-

arts). 

Mobiliteit: van baan naar loopbaan en managementtalent 
In 2020 is naar aanleiding van de mobiliteitsronde het aantal medewer-
kers dat is gaan werken op een andere locatie minimaal geweest. De 
reden hiervoor zien wij met name in de pandemie. Door de lockdown 
hebben meerdere medewerkers aangegeven geen ruimte te hebben om 
na te denken over een andere school met ingang van het nieuwe school-
jaar. 

Implementatie personeelsbeleid 
In samenwerking met verschillende werkgroepen en P&O wordt het per-
soneelsbeleid bovenschools voorbereid. Na vaststelling door de bestuur-
ders en zo nodig na advies of instemming van de personele geleding van 
de GMR en goedkeuring van de locatiedirecteuren, implementeren de 
locatiedirecteuren het personeelsbeleid op hun school. Monitoring vindt 
plaats door de P&O-(beleids)medewerker. 

Werkdrukverlaging
Uit onderzoek (2015) is gebleken dat op alle scholen van Florion sprake 
is van werkdruk. De mate van herkenning varieert. Van de medewerkers 
die werkdruk ervaren, blijkt een gering deel werkdruk als zeer belastend 
te ervaren. In 2020 heeft geen enkele medewerker van Florion gebruik 
gemaakt van coaching door een externe instantie om de werkdruk in 
kaart te brengen en te verlagen. 

Aanpak werkdruk 
Binnen Florion werken we actief aan het verlagen van de werkdruk op de 
werkvloer. Locatiedirecteuren van de Florion-scholen hebben het afge-
lopen jaar samen met teamleden de werkdrukmiddelen besproken en 
op basis hiervan een bestedingsplan opgesteld. Deze is ter goedkeuring 
voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR (P-MR). 

Inzet aantal fte’s

2021        =T 2022     T+1 2023     T+2 2024    T+3
directie 16,42 16,16 16,33 16,49
onderwijzend 
personeel

169,45 168,18 170,18 171,43

overige medewerkers 56,65 55,06 55,04 54,94
FTE totaal 242,52 239,40 241,55 242,86

PERSONEEL



Florion ziet onderwijshuisvesting niet als een doel maar als een middel 
om het onderwijs te kunnen realiseren. Om goed onderwijs te kunnen 
geven is naast een heldere visie en goed personeel ook fysieke ruimte 
nodig om onderwijs te kunnen realiseren. Overigens is dat niet alleen on-
derwijs, ook de opvang speelt hierbij in toenemende mate een belang-
rijke rol. Daar waar de samenwerking met opvang resulteert in IKC-vor-
ming is huisvesting een belangrijk element.

Terugblik
Het jaar 2020 heeft voor een belangrijk deel gestaan in het teken van 
corona/COVID-19. Dat gaf beperkingen, maar voor de huisvesting ook 
weer kansen. Veel onderhoud kon nu eenvoudiger en sneller worden 
uitgevoerd.

Door het vele thuisonderwijs bleek dat fysieke ruimtes ook weer op een 
andere manier ingezet kunnen worden en tevens bleek dat verhuur van 
ruimten niet altijd geëffectueerd/gecontinueerd kon worden.
De ventilatie is in verband met COVID-19 op alle locaties bekeken. In 
elke klaslokaal is gezorgd voor een CO2 meter en er zijn adviezen gege-
ven hoe om te gaan met ventilatie. Florion ziet vooralsnog geen aanlei-
ding om gebruik te maken van de SUVIS-regeling waarbij 30% subsidie 
verkrijgbaar is. De ventilatie is misschien niet 100% op orde overal, maar 
nergens onoverkomelijk. Door natuurlijke ventilatie is hiermee op zich 
goed om te gaan.

Aquamarijn heeft een eigen brinnummer gekregen per 1 augustus 2020. 
Dit kan nog niet aangevraagd worden voor het Saffier. Omdat Aquama-
rijn wel een eigen brinnummer heeft, gaat Florion een nieuwe school 
(als dependance) beginnen: De Proeftuin. Hiervoor zijn gesprekken 
gevoerd met de gemeente en is voor vijf jaar tijdelijke huisvesting in 
een vrijstaand gebouw aan de Monteverdilaan in Zwolle afgesproken. 
Afgelopen jaar heeft Florion van de minister toestemming gekregen 
een nieuwe school te starten in Nunspeet. Daarover zijn contacten met 

de gemeente en met een ouderwerkgroep. Inmiddels is er een directeur 
benoemd. De nieuwe school zal beginnen per 1 augustus 2021.
Voor Florion Onderwijsondersteuning wordt kantoorruimte gehuurd in 
een pand aan de Dr. Spanjaardweg in Zwolle. Voor de bovenschoolse 
medewerkers van Florion wordt ruimte gehuurd bij het Greijdanus aan 
de Campus 5 in Zwolle.

Het jaar 2020 stond ook in het teken van het afscheid van de beleidsadvi-
seur onderwijshuisvesting. Er is een nieuwe functionaris voor dit beleids-
terrein gevonden. In 2021 worden de taken geheel overgedragen van de 
‘oude’ naar de ‘nieuwe’ beleidsadviseur. 

Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen
Florion streeft naar duurzame gebouwen. Gekeken wordt bij onderhoud 
of we duurzaamheidsmaatregelen kunnen nemen die het energiever-
bruik terugdringen en die we meer in eigen hand kunnen houden. 

GEBOUW BEHEER



Om op doelmatige en efficiënte wijze de onderwijsdoelstellingen van Florion te kunnen be-
halen, vindt Florion een goede financiële huishouding van belang. Primair is daarvoor een 
transparante administratieve organisatie noodzakelijk. De jaarrekening is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur en uitgevoerd door de administratie van GO|ON.

Financiële kengetallen

Financiële
kengetallen 

signalering 2020 2021 2022 2023

kapitalisatiefactor >36% 29% 33% 34% 35%
solvabiliteit < 30% 56% 56% 60% 60%
liquiditeit (current 
ratio)

< 1,25 1,6 1,6 1,7 1,8

weerstandsvermogen 
PO

5% - 20% 2% 1% 4% 4%

weerstandsvermogen 20% 21% 21% 23% 24%
rentabiliteit 0% -1,4% 1,8% 2,1% 1,4%
Signaleringswaarde 
vermogenspositie (>0)

- - - - -

FINANCIËN


