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Yvonne Visser is sinds 2019 lid van het College van Bestuur
van Flores Onderwijs. Daarvoor was zij onder andere
directeur van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Rebekka Bersee is sinds 2018 manager
onderwijsontwikkeling bij Flores Onderwijs. Daarvoor was
zij onder andere beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit,
intern begeleider en leraar.

Aanstekelijk
We hebben zin om aan de slag te gaan. Met onze positieve
benadering en energie nemen we mensen mee in onze ambities.
We maken gretig gebruik van het vakmanschap van
professionals binnen en buiten onze community. We stellen
hoge verwachtingen aan onszelf, hebben scherp wat we
belangrijk vinden en nemen verantwoordelijkheid. Fouten
maken hoort erbij: daarvan worden we slimmer en sterker.
Of het nu gaat om onze kinderen, onze professionals of onze
community als geheel. Goede kennisdeling en krachtige relaties
staan in dit leerproces centraal.

Over Flores Onderwijs
Flores Onderwijs maakt zich met 33 scholen en een staf
bureau sterk voor gelijke kansen voor ieder kind in Arnhem
en omgeving. Zij werken zoveel mogelijk samen. Met elkaar,
met kinderen en ouders/verzorgers en met onderwijs- en
maatschappelijke partners. Samen creëren zij een omgeving
waarin leren en ontwikkelen voorop staan: in het klaslokaal
én daarbuiten.

Het strategisch beleidsplan 2020-2025 heet ‘Onze Expeditie’.
Naast de missie, visie en strategische doelen, is hierin ook de
besturingsfilosofie beschreven. De organisatie wordt bestuurd
vanuit een ‘Expeditiegedachte’:
•

Op welke manier de scholen dat doen, wordt bepaald door de
vier waarden: kundig, nieuwsgierig, met lef en aanstekelijk.

•

Kundig
We weten hoe leren werkt en we houden van ons vak. Daarom
vinden we het belangrijk om ons te ontwikkelen. Zowel als mens
als op ons vakgebied. We weten waar onze kracht en waar onze
uitdagingen liggen.

•

Nieuwsgierig
We zijn ontdekkers. met een open blik richten we ons op nieuwe
ontwikkelingen. ‘The sky is not the limit’.
Lef
We zijn niet bang om grenzen op te zoeken. We zetten alles en
iedereen graag op scherp, op een vriendelijke, opbouwende
manier.

1. www.floresonderwijs.nl/wij-zijn-flores-copy-2/bestuurders-en-medewerkers/
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Flores heeft twee bestuurders en vele stafmedewerkers1.

•

•
•

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

1. Een gedeelde visie en ambitie ontwikkelen
Een gedeelde en gedragen visie op bestuursniveau biedt
scholen houvast bij het handelen en bij het formuleren
van de eigen visie, zonder dat het een keurslijf is. De visie
is gebaseerd op de waarden van de stichting en heeft
zowel betrekking op de ontwikkeling van leerlingen als
op de ontwikkeling van professionals.
Flores heeft haar visie goed uitgewerkt en heeft deze planmatig
doorvertaald naar de scholen. De visie omvat vier gebieden:
leren, leren organiseren, professionaliteit, en veranderen. Het
bestuur draait aan verschillende knoppen om ervoor te zorgen
dat de visie gestalte krijgt in de scholen. Zo zijn alle scholen
verplicht om als professionele leergemeenschap te werken.
Er is een notitie gemaakt waarin deze werkwijze is gekoppeld
aan de visie. Ook is er in het professionaliseringsaanbod van de
Flores Academie veel aandacht voor de visie. Daarnaast hebben
alle scholen een ondersteuner vanuit het stafbureau die de
ontwikkelingen in de school vanuit de visie ondersteunt.
De implementatie van de visie is niet vrijblijvend: het proces
wordt gemonitord, er is scholing die hierop is gericht, en er
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke
taal. Het bestuur heeft op alle scholen bijvoorbeeld een
tussenevaluatie uitgevoerd gericht op het werken als
professionele leergemeenschap.
Scholen zijn verplicht om de visie op de gebieden leren en
professionaliteit op een bepaalde manier gestalte te geven,
maar hoe ze de visie op leren organiseren en hoe ze de visie op
veranderen vertalen, bepalen ze zelf.

Yvonne Visser: ‘Er is draagvlak voor de visie doordat
er een gezamenlijke in-company scholing is geweest
waaraan alle directeuren, alle stafmedewerkers en het
bestuur deelnamen. We spreken nu dezelfde taal en we
hebben dezelfde kennis. Op basis van die kennis is er ook
draagvlak ontstaan voor de visie. Daarbij hebben we
iedere directeur gevraagd om zich te committeren aan de
visie en aan de strategie.’

verzamelen schoolleiders, staf- en bestuursleden met een
feedbackinstrument zelf feedback op hun functioneren.
Het aanbod van de huisacademie is gebaseerd op de visie. Het is
(nog) niet verplicht, maar er wordt steeds meer gebruikgemaakt
van het professionaliseringsaanbod van de huisacademie. Ook
zijn er (nu nog vrijblijvende) bovenschoolse leernetwerken.
De academie is nu nog ingericht volgens het cafetariamodel
(losse onderdelen waar je uit kunt kiezen), maar dit wordt
doorontwikkeld tot een aanbod in drie lijnen: voor starters, voor
vakbekwame leraren en voor specialisten/experts. Deelnemers
kunnen deze scholing inzetten voor het behalen van formele
certificaten of getuigschriften.

Yvonne Visser: ‘We willen nog meer van en met elkaar
leren en de expertise die we in huis hebben nog meer
benutten. We denken dat we hiermee ook een nog
aantrekkelijker werkgever zijn: bij Flores kun je niet
alleen leraar zijn, je mag in de Flores Academie ook je
expertise delen met anderen.’

3. Teamleren en samenwerken bevorderen
Als leraren, schoolleiders en stafmedewerkers samen
werken, van elkaar leren en elkaars expertise benutten,
zowel binnen scholen als bovenschools, dan zijn zij in
staat om samen complexe vraagstukken op te lossen en de
onderwijskwaliteit te verhogen.
Schoolleiders en stafmedewerkers leren van elkaar doordat er
wordt gewerkt met ontwikkelgroepen, directeurenleerkringen
(DLK) en klankbordgroepen. In de ontwikkelgroepen wordt
samen beleid ontwikkeld. Een schoolleider is bijvoorbeeld de
voorzitter van een ontwikkelgroep waar de bestuurder in zit.
Er is ruimte voor gesprek, waardoor de groep tot gezamenlijk
gedragen beleid komt. De schoolleiders voelen zich hierdoor
echt eigenaar van het beleid. Daarnaast werken schoolleiders op
wijk- of regioniveau met elkaar samen in directeurenleerkringen
(DLK’s). Naast het leren van elkaar, wordt op deze manier ook de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle scholen in de wijk
gestimuleerd.

2. Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren
Als alle medewerkers werken aan hun professionele
ontwikkeling gericht op beter onderwijs (en leiderschap
om dit te realiseren), dan kunnen zij omgaan met de
veranderende context en werken zij voortdurend aan het
verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Flores maakt veel werk van de professionalisering van de
medewerkers: er is veel aandacht voor de professionele
ontwikkeling van schoolleiders, van leraren en van stafleden.
Over belangrijke thema’s wordt er in-company scholing
aangeboden waaraan alle schoolleiders, managers en bestuurs
leden meedoen. Daarnaast werken personeelsleden cyclisch
aan hun professionele ontwikkeling: naast de gesprekkencyclus
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Een ontwikkelpunt is de brug tussen de staf en de schoolleiders.
De staf wil niet te voorschrijvend, maar ook niet te afwachtend
zijn. Om hierin een balans te vinden, zijn een goede communicatie
en de juiste toon belangrijk. HR kan dit nog verder uitwerken.

Rebekka Bersee: ‘Als de staf beleid ontwikkelt op basis
van expertise, dan vragen schoolleiders waarom ze daarin
niet zijn meegenomen. Maar als je de schoolleiders in de
lead zet, vraagt wat ze belangrijk vinden en hoe we dat
zullen gaan doen, dan geven ze aan dat zij daar niet voor
zijn opgeleid en dat ze daar geen tijd voor hebben. Het
gaat steeds beter om daarin samen de balans te vinden.’

4. Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in de
organisatie
Als feedbackprocessen goed zijn ingericht, zowel op
medewerkersniveau als op systeemniveau, kun je de feed
back systematisch gebruiken om van te leren en om de
onderwijskwaliteit te verhogen.
Om de twee jaar zetten schoolleiders en bestuurders van Flores
intern en extern een gevalideerde leiderschapsvragenlijst uit
over 19 competenties. Ook andere medewerkers die formeel
geen leidinggevende functie hebben, vragen anderen om de
vragenlijst in te vullen, gericht op persoonlijk leiderschap.
De essentie hiervan is dat de competenties zichtbaar worden
waarin je als leider het verschil maakt. Het is een voorbeeld van
systematische verzameling van gegevens/feedback gericht op
onderwijsverbetering en professionalisering.

Flores is gericht op het bundelen van expertise, maar het
blijkt moeilijk om daarmee echt impact te hebben op de
onderwijskwaliteit in de klas. Daarom wil Flores de interne
leernetwerken zo veel mogelijk koppelen aan de genoemde
gezamenlijke programmalijnen, zodat onderzoek, onderwijs en
ontwikkeling samenkomen.

Rebekka Bersee:‘Als je al lange tijd samenwerkt,
bijvoorbeeld met de pabo, bestaat het risico dat je niet
meer ziet wat het actuele kwaliteitsniveau is, of dat
bijvoorbeeld geleidelijk aan het dalen is. Daarom moet
je steeds andere externen laten meekijken: doen we het
nog steeds goed, werken we nog evidence-informed, zijn
de nieuwste onderzoeken bekend? Dat proces moeten we
nog beter gaan organiseren.’

6. Een onderzoekscultuur bevorderen
Maar er zijn meer structurele momenten waarop dat gebeurt.
Zo wordt er feedback gevraagd en gegeven in intervisiegroepen,
in de leerkringen van schoolleiders, in professionaliserings
activiteiten van de Flores Academie en tijdens de gesprekken
cyclus. Ook is er een intern audittraject en heeft Flores mee
gedaan aan een visitatie door de PO-Raad. Toch wil Flores zich
hierin nog verder ontwikkelen, onder meer door het vragen van
feedback samen te oefenen, met name met leraren.

Rebekka Bersee: ‘Met een vragenlijst feedback vragen
is best spannend, maar het is een mooi, ontwikkelings
gericht en positief instrument. Je hoeft echt niet op alle
19 competenties goed te zijn. Als je op één of twee van die
competenties het verschil maakt en iedereen dat ziet en
erkent, dan ben je al een heel effectieve leider. Je hoeft
dus niet perfect te zijn en alles te kunnen; juist niet.’

5. Samenwerken met partners in de (brede) omgeving
Het draagt bij aan de onderwijskwaliteit en aan professiona
lisering als de school samenwerkt met partners om met en
van elkaar te leren. Dit geldt ook op bestuursniveau.
Flores werkt samen met verschillende externe partners.
De samenwerking is gericht op verbetering van de onderwijs
kwaliteit en/of op professionalisering. Flores is bijvoorbeeld
penvoerder van het partnerschap Samen Opleiden en
Professionaliseren, waarin verschillende schoolbesturen en
de pabo van de HAN met elkaar samenwerken. Doordat Flores
participeert in een werkgroep van de pabo, oefent zij invloed
uit op het curriculum van de opleiding. Ook werkt Flores samen
met de pabo en een ander schoolbestuur in Arnhem, Delta, aan
de ontwikkeling van programmalijnen voor Samen Opleiden,
leren en lesgeven met ICT, sport en bewegen en cultuur en
maakonderwijs op lokaal niveau. Op onderdelen sluiten ook de
Onderwijsspecialisten (speciaal onderwijs) hierbij aan.
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Evidence-informed werken en een nieuwsgierige, onder
zoekende houding op alle niveaus dragen eraan bij dat er
betere keuzes worden gemaakt bij onderwijsverbetering en
innovaties.
Flores stimuleert en ondersteunt schoolleiders om systematisch
en onderzoeksmatig te werken aan onderwijsverbetering
in hun school. Dit vloeit voort uit de visie op veranderen.
Afspraak is dat elke school intensieve ondersteuning en
scholingsmogelijkheden krijgt om zich tot een professionele
leergemeenschap te ontwikkelen. Zo worden bijvoorbeeld de
scholingen ‘werken in leerteams’ of ‘data-analyse’ aangeboden.
Leerteams worden ondersteund om kennis en data optimaal
te benutten, actieonderzoek te doen en met goede bronnen
te werken. Flores hecht veel belang aan evidence-informed
werken en zoekt mogelijkheden om goede bronnen beter te
ontsluiten. Vaak is het moeilijk om een goede onderzoeksvraag
te formuleren en daarbij de juiste bronnen te selecteren.

Yvonne Visser: ‘Bij schoolbezoeken merk ik dat sommige
leerteams het onderzoek zo groot maken dat het me
doet denken aan de scriptie van pabostudenten die
daarna nooit meer onderzoek willen doen. We zoeken
naar vormen van actiegericht onderzoek die echt impact
hebben op het handelen van de leraar, zoals Lesson
Study. Ik merk dat de impact groter is als je dichtbij het
handelen van de leraar blijft en als ze er snel mee aan
de slag kunnen. Een heel uitgebreide literatuurstudie
stimuleert hen niet.’

7. (Condities voor) gespreid leiderschap creëren
Gespreid leiderschap, ook op bestuursniveau, zorgt ervoor
dat alle expertise van leraren en schoolleiders wordt benut
en dat het eigenaarschap laag in de organisatie wordt gelegd.
Schoolleiders benutten elkaars expertise in de
directeurenleerkringen (DLK). Flores wil er naartoe groeien dat
de schoolleiders in een DLK gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor alle leerlingen van alle scholen in hun wijk en gebruikmaken
van elkaars expertise. Doordat schoolleiders met elkaar in
gesprek zijn, krijgen ze meer zicht op elkaars kwaliteiten en
competenties. De managementrapportages (maraps) worden op
schoolniveau geschreven en het CvB voert de marapgesprekken
met een groepje schoolleiders uit een DLK, zodat ze niet alleen
door het CvB, maar ook door elkaar worden bevraagd.
Om in kaart te brengen hoe ver de scholen zijn in hun
ontwikkeling als PLG, zijn alle scholen het afgelopen jaar
‘gevisiteerd’. Deze PLG-evaluatie heeft er onder meer toe
geleid dat schoolleiders elkaar opzoeken en leren van elkaars
aanpak. Door als PLG te werken krijgen schoolleiders niet alleen
feedback van de bestuurder, maar ook van elkaar en van de
stafmedewerker die het proces op de school ondersteunt.
Flores hecht er veel waarde aan dat iedereen ruimte heeft om te
leren. De organisatie is zeer ontwikkelingsgericht, maar er is wel
een kwalitatieve ondergrens. Flores focust hierbij op preventie
en wil niet wachten tot het gewenste niveau niet gehaald
wordt. Het is nog wel een zoektocht om te bepalen wanneer dat
moment is.

8. Voorwaarden creëren in organisatiestructuur
en beleid
Een passende organisatiestructuur en congruent beleid
dragen bij aan optimale voorwaarden voor een lerende
organisatie.
Er is een vaste overlegstructuur voor schoolleiders waarin tijd
is ingeruimd voor samenwerking en professionele dialoog, voor
overleg van de DLK’s, voor intervisie, ontwikkelgroepen en voor
het delen van ontwikkelingen. Schoolleiders beslissen mee
over het programma en ervaren daardoor eigenaarschap in het
overleg.
Een belangrijke succesfactor is het voorleven van gelijk
waardigheid en gespreid leiderschap. De bestuurders zijn
zichtbaar in de scholen. Zij stellen zich open en nieuwsgierig op
en laten zien dat iedereen altijd lerende is, met een ondergrens
op kwaliteit. Ontwikkelingsgerichtheid en het faciliteren van
leren zijn voor Flores belangrijke rode draden, deze zijn terug te
zien in de verschillende beleidsgebieden. De kernwaarden lef en
lerend vermogen zijn hierin belangrijk.

Yvonne Visser: ‘Ik ben trots op onze vier kernwaarden:
lef, kundig, nieuwsgierig en aanstekelijk. Ik probeer deze
voor te leven en heb ze constant in mijn achterhoofd.
Bijvoorbeeld: we hebben een traject waarin we onze eigen
directeuren opleiden. In de gesprekken met kandidaten
hiervoor heb ik steeds onze vier kernwaarden getoetst.’

Yvonne Visser: ‘We hebben een ontwikkelgroep met
de kwartiermakers van iedere leerkring die één keer
per maand bij elkaar komt om te bespreken hoe het
gaat en wat we willen. We gaan nu een kwaliteitskaart
ontwikkelen over hoe we de marapcyclus op DLK-niveau
gaan uitvoeren. Het idee is dat je dat gesprek niet één
op één voert als bestuurder en directeur, maar dat
directeuren het gesprek ook met elkaar voeren. We
voeren als bestuurder de marapgesprekken met twee of
drie directeuren en iemand van de staf. Dat is volgens
mij echt een interventie in de richting van gespreid
leiderschap.’

Dit portret maakt onderdeel uit van het
dossier Lerende organisatie en is ontwikkeld
door Anje Ros en Linda van den Bergh,
lectoren van Fontys.
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www.platformsamenonderzoeken.nl

