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Vraag 1:  In het jaarverslag en de notulen van de 
vergadering komen het ziekteverzuim aanbod, 
zowel frequent als langdurige ziekte is een 
drukkende kostenpost. In de notulen wordt 
aangegeven dat dit over het algemeen niet 
corona gerelateerd is. Kan de gemeente 
aangeven welke acties er ondernomen worden, 
naast wet poortwachter om re-integratie te 
bevorderen en welke preventieve maatregelen 
er worden genomen of genomen gaan worden?

  GL Florente heeft een eigen HR manager en 
sinds kort ook een HRM adviseur 
aangesteld. Hierdoor staan zij dichter bij 
de (uitgevallen zieke) medewerkers. 
Hierdoor kan er eenvoudiger persoonlijk 
contact worden onderhouden en sneller 
geschakeld worden met de ARBO dienst. 
Daardoor kunnen zij maatwerkafspraken 
maken waardoor medewerkers sneller 
terugkeren in het arbeidsproces.

Vraag 2:   Hebben de scholen extra geld 
gekregen van NPO en waar zetten zij dat voor in?

  GL Vraag 2 en 4 gaan niet over de 
aangeleverde jaarstukken. Toch hebben 
we hierover wel input gekregen van 
Florente, waarmee deze vragen 
beantwoord kunnen worden.
 
Alle schoolbesturen krijgen geld vanuit 
het NPO. Florente heeft aangegeven 
bovenschools niets af te romen van deze 
gelden en ervoor te zorgen dat de 
middelen op de scholen terecht komen. 
Alle scholen hebben aan de hand van 
een brede analyse een plan uitgewerkt 
om achterstanden aan te pakken. De 
inzet van de middelen lopen uitéén in 
bijvoorbeeld leermiddelen tot 
professionalisering van medewerkers. 
De directeur-bestuurder van Florente 
heeft op ieder plan feedback gegeven. 
Na eventuele aanpassingen zijn ook de 
definitieve versies van de schoolplannen 
besproken met Florente. Daarnaast 
wordt de voortgang tussentijds 
besproken en blijft de directeur-
bestuurder bij de plannen vooral sturen 
op de leerkrachtkwaliteiten.

Vraag 3:  Wat is het oordeel van de inspectie 
over de kwaliteit van de scholen? Presteren ze 
onder of boven niveau? 

  GL Tijdens de pandemie zijn er geen 
inspectiebezoeken uitgevoerd. Wel 
heeft Florente tijdens deze periode 
vrijwillig meegedaan aan pilots van de 
inspectie. De inzet, communicatie en het 
planmatig werken werden hierin goed 
beoordeeld. Ondanks deze 
constateringen zijn er ook binnen de 
scholen van Florente achterstanden bij 



leerlingen ontstaan door corona. Deze 
achterstanden worden nu aangepakt. 
Het NPO wordt hiervoor onder andere 
ingezet.

Vraag 4:   Is Florente bereid om de schoolpleinen 
te vergroenen en onttegelen?

  GL Vraag 2 en 4 gaan niet over de 
aangeleverde jaarstukken. Toch hebben 
we hierover wel input gekregen van 
Florente, waarmee deze vragen 
beantwoord kunnen worden.

Florente heeft aangegeven op dit 
moment geen plannen te hebben om de 
schoolpleinen aan te pakken. Op 
ouderinitiatief wordt op sommige 
scholen in Diemen wel nieuwe 
beplanting aangebracht.

Vraag 5:  pagina 69
In het verslag van bevindingen van de accountant 
wordt een bevinding opgenomen inzake niet 
tijdig beschikbare verklaringen omtrent gedrag 
van medewerkers. De verplichting dat deze 
documenten er dienen te zijn alvorens een 
personeelslid in een onderwijsinstelling kan 
worden benoemd bestaat al vele jaren en is niet 
nieuw. Is het grote aantal waar de  bevinding op 
slaat besproken met de directie en als dat zo is 
wat gaat de instelling eraan doen om dit in het 
komende jaar op te lossen?

  CDA Ja, dit is besproken met zowel de 
directeur-bestuurder als met het 
administratiekantoor OOG. De 
procedures zijn aangepast en worden 
nageleefd. De overgang naar een nieuw 
administratiekantoor per 1-1-2022 zal de 
foutkans nog verder verkleinen.

Vraag 6:  Wanneer was het college op de hoogte 
van deze overschrijding van de begroting 2020? 
Is het college ook gedurende 2020 al 
geïnformeerd? 

  D66 Florente legt ieder jaar volgens afspraak 
verantwoording af over het resultaat in 
onder andere een bestuurlijk overleg 
met de wethouder. Tussentijds gebeurt 
dat niet.

Vraag 7:  Had het bestuur van Florente voor 
2020 of gedurende 2020 (kunnen) voorzien dat 
de personeelskosten konden stijgen als gevolg 
van een CAO-wijziging? Zo ja, wat is er met die 
inschatting gedaan? 

  D66 In 2019 (boekjaar afgesloten met een 
grote plus) zijn de extra gelden terecht 
gekomen bij Florente. Deze gelden zijn 
in 2020 volgens de richtlijnen uitgekeerd 
aan de medewerkers. Florente wist dit 
van te voren. De CAO stijgingen lopen 
gelijk met de rijksvergoedingen. 
Daarnaast was de COVID-19 pandemie 
onvoorzien en heeft deze pandemie in 
2020 extra kosten te weeg gebracht.

Vraag 8:  Welke gevolgen zijn er voor de kosten 
2021 te verwachten? Hoe voorkomt Florente 
opnieuw een overschrijding? Voor 2021 en 
2022. 

  Florente kan niet met zekerheid zeggen 
dat een overschrijding volgend jaar 
wordt voorkomen.
Florente heeft, net als alle andere 
schoolbesturen in Nederland, te maken 
met personeelstekorten. Het 
lerarentekort is een groot probleem in 
Nederland. Dit tekort wordt opgevangen 



door onder andere zzp-ers in te huren. 
Dit doet een flinke aanslag op de 
begroting. Hoewel er hard wordt 
gewerkt aan een oplossing, bijvoorbeeld 
omscholen van onderwijsassistentes, zal 
het lerarentekort de aankomende vier 
jaar zeker nog niet opgelost zijn. De 
nieuwe bekostigingsregeling van het 
onderwijs zal het saldo van het bestuur 
niet positief beïnvloeden. De gelden die 
in 2021 en 2022 aan NPO-gelden 
worden ontvangen zullen niet allemaal 
in deze periode besteed worden wat ook 
voor vertekeningen in het resultaat zal 
gaan zorgen.

 
 


