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Voor wie ons nog niet kent
Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. We geven ons onderwijs vorm vanuit
waarden en normen die een christelijke grondslag hebben, de basis van onze Nederlandse
samenleving. Hieronder vallen ook de waarden en normen rond democratie en de
rechtsstaat.
Fedra heeft elf scholen voor regulier basisonderwijs, ongeveer 300 personeelsleden, 3.200
leerlingen en hun ouders. Samen werken we aan goed onderwijs. In de drie gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken teams hun eigen school. Elk vanuit hun
levensovertuiging, onderwijsconcept en mogelijkheden, in de eigen omgeving. Zo heeft Fedra
elf scholen met een eigen sfeer en een eigen karakter.
Elf scholen die samen één stichting vormen, omdat we elkaar vinden in een gemeenschappelijke missie en een gezamenlijke ambitie. Deze staan in dit koersplan beschreven.
Onderwijs is mensenwerk. Onder het motto 'geen enkel succes realiseer je alleen' staat bij
Fedra de relatie en solidariteit centraal. De relatie tussen leerkracht en leerling, die zo belangrijk
is, omdat in de interactie tussen hen de kern van het onderwijs gevonden wordt. Vanuit de
veilige pedagogische relatie komt het kind tot leren. Maar ook de relatie tussen professionals,
die samen het beste voor de leerlingen willen bereiken. En de relatie tussen leerkracht en
ouder(s), als co-opvoeders van jonge kinderen.
De relatie tussen mensen in de verschillende lagen van de organisatie is van belang, omdat zij
elkaar nodig hebben om tot resultaat te komen. Dit vraagt geven en nemen, het collectief is
sterker dan de afzonderlijke delen. Ieder kind, iedere leerkracht, iedere school krijgt de ruimte
om het zelf te doen, maar wordt niet losgelaten. We stimuleren en ondersteunen elkaar, want
samen kunnen we meer.
Wij zijn professionals die allen gericht zijn op het leerproces van kinderen, vanuit de diverse
functies, taken en rollen. Alles wat wij doen moet direct of indirect ten goede komen aan het
leren van de leerlingen. Werken in het onderwijs, met collega's en vooral met de kinderen,
boeit en bindt ons. We vinden elkaar in de ambitie om goed onderwijs te geven, om het steeds
beter te willen doen. Daarbij stellen we hoge eisen aan onszelf en aan de ander.
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Wat hier aan vooraf ging
De afgelopen vier jaren hebben we aan vijf bestuurlijke thema’s gewerkt (zie kader). We zijn er
nog niet klaar mee, daarom krijgen ze een vervolg via dit plan.
De uitwerking van de thema’s kreeg vooral vorm via het vraagstuk van de inrichting van het
onderwijs, het flexibiliseren van het leerstofjaarklassensysteem. Het groeperen van leerlingen
op basis van dezelfde leeftijd, maakt het lesgeven zeer complex. Leerkrachten voelen een
enorme verantwoordelijkheid om aan ieders onderwijsbehoefte te voldoen. Onder de titel
‘anders organiseren’ zijn de scholen zijn in meer of mindere mate in transitie. De kennis over
wat er kan, waar goede ervaringen zijn opgedaan en over leiderschap en
verandermanagement zijn aanwezig op directieniveau. Vraagstukken van inrichting
impliceren onderwijskundige keuzes en deze keuzes hebben mogelijk gevolgen voor de
personele inzet en de fysieke inrichting van het schoolgebouw. Het veranderproces in de
scholen zal in deze planperiode (2020-2023) zijn beslag krijgen.
De oriëntatie op het anders organiseren van het primaire proces en de weg daarnaar toe,
bleken hand in hand te gaan met de besturingsfilosofie, met leiderschap en eigenaarschap.
In de jaarplannen 2018 en 2019 hebben we onze zoektocht opgenomen onder de noemer
‘geregeld vertrouwen’. Hoe kunnen we de stichting zo vormgeven dat iedereen zich
betrokken voelt bij de ambities? Hoe realiseren we een goede balans tussen sturing enerzijds
en het delen van verantwoordelijkheden anderzijds? Waarin geven we de professional
vertrouwen, ruimte en vrijheid? En hoe regelen we dit? Wat betekent dit voor de positionering
van leerkrachten en voor de relatie met de schoolleiding? Wij wensen het eigenaarschap daar
te leggen waar het hoort, maar wat ligt dan bij wie?
In dit kader hebben we ons verdiept in het ‘zinvol leiderschap’. Zinvol leiderschap gaat over
het organiseren van horizontaal leiderschap én over het tonen van verticaal
leiderschap. Onderwijs wordt tot stand gebracht door samenwerking in verschillende
netwerken, binnen en buiten de school. Horizontaal leiderschap zorgt voor het bij elkaar
brengen van groepen deelnemers die hetzelfde doel (het waartoe van het onderwijs)
nastreven waar ze door zelfsturing collectieve verantwoordelijkheid voor dragen. Geen
alwetende leider of professionele probleemoplosser, maar een leider die de dialoog aangaat
en verticaal leiderschap toont als dat nodig is. Deze visie op leiderschap verandert de wijze
waarop bestuur, directies en staf samenwerken. Hét antwoord hebben we nog niet. Het
directieberaad is in transitie, we verwachten in deze planperiode tot een krachtige organisatie
te komen die gekenmerkt wordt door eigenaarschap en betrokkenheid.
Tot slot had het lerarentekort
onze volle aandacht en dat blijft
zo.

1.

De scholen van Fedra geven betekenisvol en
geïntegreerd onderwijs.

2.

De scholen van Fedra bieden vernieuwend en
toekomstgericht onderwijs.

3.

Fedra-personeel blijft in ontwikkeling.

4.

De scholen van Fedra werken structureel samen met
ouders en (keten)partners.

5.

De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van
technologische middelen (ICT).
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Leeswijzer
Dit koersplan is een nieuw kompas dat richting geeft aan ontwikkelingen die al in gang gezet
zijn en de moeite waard zijn om verder aan te werken. Het koersplan is de opvolger van het
Strategisch Beleidsplan 2016 – 2020 ‘Onderwijs is een richting, geen punt.’ Er is gekozen voor
een beknopt, kernachtig plan dat vier thema’s omvat die onze aandacht verdienen de
komende jaren. Het plan vormt de basis waaruit initiatieven, keuzes en besluiten voortkomen
op alle niveaus van de organisatie en waarop de ontwikkeling van alle medewerkers gestoeld
wordt.
Het koersplan is het startpunt voor de schoolplannen. De school hoeft niet te vertellen waar
Fedra voor staat, maar maakt op eigen wijze de collectieve belofte (pagina 10 en 11) waar.
Vanuit de gemeenschappelijke waarden en principes ontvouwt zich een diversiteit aan
onderwijsconcepten, werkwijzen en sferen.
Dit document bestaat uit tekeningen1 en een korte toelichting daarop. Juist omdat het kort en
op hoofdlijnen is, vraagt het om een nader gesprek, om een verdere verkenning. Pas als de
betrokkenen het eens zijn over de interpretatie kunnen zij concrete doelen stellen en
activiteiten plannen.

Denken, durven en doen!

Het bestuur van Fedra wenst iedereen in en om de scholen vele mooie gesprekken, nieuwe
inzichten, een succesvolle samenwerking met elkaar en met anderen en vooral veel
(werk)plezier.

1

De tekeningen zijn gemaakt door Rowan Post Uiterweer en Irene Koning
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It takes a village to raise a child
Een kind komt niet alleen de basisschool binnen. Hij maakt deel uit van een sociaal netwerk,
waarin het gezin de basis vormt. Voor een evenwichtige ontwikkeling naar volwassenheid is
een omgeving nodig die leren mogelijk maakt. Opvoeden is niet alleen een taak van ouders,
maar een gedeelde verantwoordelijkheid van alle mensen in het leven van het kind. Iedereen,
de hele omgeving draagt zijn steentje bij.
De basisschool is een cruciale speler in het veld. De maatschappelijke verwachtingen zijn
hoog, de school lijkt de vindplaats voor uiteenlopende (maatschappelijke) problemen en de
plek waar de oplossing geboden kan worden. Binnen de eigen context bepaalt de Fedra
school welke rol zij kan en moet nemen om een evenwichtige ontwikkeling voor het kind
mogelijk te maken. Kwalificeren, socialiseren en individuele ontplooiing zijn de hoofdfuncties
van iedere basisschool. Alle overige taken en verwachtingen zijn in beginsel aanvullend.
De school vult zelf de opdracht van de school in: beperken tot kerntaken en kernfuncties dan
wel de taken en functies verbreden. Hierbij kijkt de school verder dan het hier en nu, want het
onderwijs moet toekomstbestendig zijn. De wereld van morgen is van invloed op ons aanbod
en onze aanpak van nu.
De basisschool is een netwerkschool; doelen en taken worden zorgvuldig gekozen vanuit de
opdracht van het onderwijs (zie pagina 11). Samenwerking met de omgeving, om de eigen
doelen of die van de ander te realiseren, is vanzelfsprekend. De insteek van de school is altijd
dat de ontwikkeling van de leerling voorop staat. Overleg en samenwerking met ouders en
andere partijen staan in dienst van die ontwikkeling. De school kiest zijn partners bewust.
De leerroute van het kind is geen standaard pad en ook geen individueel pad. Binnen de
groepsgerichte schoolorganisatie kan het kind zich, in veiligheid en geborgenheid, ontwikkelen
op grond van een door de leerkracht ontworpen passend onderwijsaanbod. Het team van de
school draagt daarbij de verantwoordelijkheid om enerzijds een herkenbare doorgaande
pedagogische en didactische lijn over acht leerjaren neer te zetten en anderzijds recht te
doen aan verschillen tussen kinderen.
De scholen van Fedra kiezen weloverwogen op welke wijze zij de leerlingen kunnen
begeleiden, zodat de leerlingen in acht jaar een kennisfundament hebben gelegd waarmee
zij, met zelfvertrouwen, verder kunnen in het onderwijs en hun sociale leven. Het onderwijs sluit
aan op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en op de maatschappelijke opdracht van de
basisschool.
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Wat ons kenmerkt
Scholen zijn organisaties die gespecialiseerd zijn in leren. Specialistische organisaties vragen
om goed opgeleide, gespecialiseerde professionals. Wij zijn onderwijsprofessionals die samen
werken aan kwalitatief goed en gedegen onderwijs. Onderstaande kernwaarden passen bij
iedereen die bij Fedra werkt.

Vertrouwen
Kinderen worden ons toevertrouwd. Ouders verwachten van ons dat hun kind in een
vertrouwde omgeving kan leren en zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Voor de
onderwijsprofessionals is dat niet anders. Zij werken in een team waarin de ander te vertrouwen
is, waar je met zelfvertrouwen kunt bijdragen aan het succes van het geheel. Zij hebben het
vertrouwen van hun leidinggevende en hun werkgever en werken vanuit dat vertrouwen aan
wat belangrijk is.

Betrouwbaarheid
Basisonderwijs is een pijler van onze samenleving waarbij iedereen er vanuit gaat dat het goed
is, waaraan hoge eisen gesteld worden en waarbij de verwachtingen van de omgeving hoog
zijn. Ouders rekenen er op dat de school betrouwbaar is, dat geleverd wordt wat beloofd is,
dat hun kind voldoende leert. Voor de onderwijsprofessionals is dat niet anders. Zij mogen er
vanuit gaan dat Fedra een betrouwbare werkgever is, dat we doen wat we zeggen en zeggen
wat we doen. Intern en extern wordt er op ons gerekend en wij maken het waar. Geen grote
woorden, maar daden.

Professionaliteit
Onderwijsprofessionals staan garant voor hun eigen kwaliteit, voor onderhoud van kennis en
vaardigheden. Zij zijn kritisch op het eigen handelingsrepertoire en die van de ander. Een
professional verbindt de eigen expertise aan die van de ander om samen de doelen van de
organisatie te realiseren. Dit alles gericht op het leren van de leerlingen.

Kwaliteit
Het resultaat van het collectief handelen is onderwijskwaliteit. Kwaliteit wordt steeds in
samenspraak gedefinieerd. Wanneer vinden wij dat we het goed doen, wanneer zijn wij
tevreden en wat mag de omgeving van ons verwachten? Goed gebruik van verschillende
soorten (wetenschappelijke) informatie en kennis en analyse van de (eigen) onderwijspraktijk
zijn cruciaal voor succesvol onderwijsbeleid.

Ontwikkeling
In een omgeving die voortdurend verandert en andere eisen aan ons stelt, hebben wij het
aanpassingsvermogen om steeds mee te bewegen. We ontwikkelen het onderwijs op
zodanige wijze dat het de ontwikkeling van het kind mogelijk maakt. Dit ontwikkelen doen we
met aandacht voor elkaar en voor de inhoud. We co-creëren de nieuwe werkelijkheid zodat
het steeds passend is voor de leerling en voor onszelf.

Initiatief
Ontwikkeling kan niet zonder initiatieven om het anders te doen zodat het beter wordt.
Individuele initiatieven en kleine experimenten naast grote plannen om samen uit te proberen.
We zijn pro-actief en vindingrijk. Opborrelende ideeën worden verkend, getoetst, beoordeeld
en als ze de moeite waard zijn, uitgeprobeerd. Als het werkt, dan gaan we ermee verder.
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Wat onze opdracht is
Kracht ontstaat wanneer er samen gewerkt wordt aan een gezamenlijke missie vanuit
gezamenlijke overtuigingen, wanneer we spreken met één mond. De Fedra paraplu die de
scholen samen brengt, laat zien waarom wij onderwijs bieden aan de leerlingen van de 11
scholen. Aandacht, ambitie en aanpassingsvermogen zijn voor de professionals de kernwoorden in deze missie.
Wij helpen leerlingen zich te ontwikkelen tot pre-pubers, die klaar zijn voor het voortgezet
onderwijs, waarbij wij de balans weten te bewaken tussen de cognitieve, de sociale en de
persoonlijke ontwikkeling. Leren op de basisschool is meer dan presteren voor de basisvakken.
Als leerlingen met onze ondersteuning en sturing hebben leren leren, dan hebben wij het goed
gedaan.
Vier uitgangpunten die eeuwigheidswaarde lijken te hebben, competentie, relatie, autonomie
en solidariteit, zijn te herkennen zijn in ons handelen. Ze zijn leidend om onze doelen te behalen
en onze missie waar te maken.

De onderwijsprofessionals van de 11 scholen van Fedra dragen met aandacht, ambitie en
aanpassingsvermogen zorg voor een evenwichtige voorbereiding op een onbekende
toekomst voor ieder kind. In ons onderwijs zijn de drie hoofdfuncties, kwalificeren, socialiseren,
individuele ontplooiing, in balans. We investeren in de relatie met de leerling en de
volwassene, zijn solidair naar elkaar en geven de ander ruimte omdat die competent is.

De opdracht van het onderwijs
1.

Het onderwijs draagt zorg voor een adequate scholing van de beroepsbevolking (voor een sterke
economie en hoge welvaart zijn goed opgeleide mensen nodig).

2.

Het onderwijs levert een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Voor welzijn, cohesie en
maatschappelijke stabiliteit is het belangrijk dat de samenleving sterke sociale verbanden kent en dat
mensen de waarden kunnen respecteren en voorleven die ten grondslag liggen aan de democratische
rechtsstaat.

3.

Het onderwijs biedt gelijke kansen voor individuen om onderwijs te genieten en om zich te vormen, te
ontwikkelen en te scholen gedurende de levensloop.
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De basis op orde
Ontwikkeling is niet mogelijk zonder stevige basis. Fedra is een gezonde organisatie en dat
houden we zo. Op een gezonde voedingsbodem kunnen mooie dingen groeien. Door goed
georganiseerde ‘back-office’ blijft er denkruimte voor vernieuwing en aanpassing van
bestaande patronen. Bestuur en directies worden ondersteund door het administratiekantoor
en ondersteund en geadviseerd door de specialisten van het eigen stafbureau.
De scholen richten zich op onderwijs, leerlingen en ouders. Ondertussen worden, in opdracht
van of samenwerking met de directie, (administratieve) financiële en personele verplichtingen
nagekomen, wordt adequate huisvesting geregeld en zijn werkende systemen en ICT
netwerken aanwezig. Grotendeels verloopt dit door goed georganiseerde en
gestandaardiseerde processen waaraan betrokkenen een bijdrage leveren. Alleen bij
ingrijpende wijzigingen worden deze beleidsterreinen een onderwerp voor het directieberaad.
Onze organisatie bestaat uit 300 personeelsleden. De werkgeversrol legt ons vele
verplichtingen op, die we uitvoeren. Zoveel mensen, zoveel wensen. We streven naar
maatwerk zodat iedereen,
binnen wet- en regelgeving, krijgt wat nodig is. Het
personeelsbeleid wordt met name bepaald door de cao. Het deel eigen beleid wordt een
onderwerp voor het directieberaad als ingrijpende wijzigingen noodzakelijk of wenselijk zijn, zo
nodig voorbereid in een werkgroep. De directie als uitvoerder van de personele zorg, weet
zich gesteund door het stafbureau.
Vanuit de verantwoordelijkheid voor het onderwijs neemt het bestuur een actieve en sturende
rol in de kwaliteitszorg. We dragen met elkaar zorg voor een kwaliteitscultuur in alle lagen van
de organisatie. Iedereen heeft een rol in het leveren van onderwijskwaliteit en de uitvoering
van de kwaliteitszorg. Het wordt een onderwerp voor het directieberaad bij aanvullingen,
bijstellingen of ingrijpende wijzigingen. Hierover meer op pagina 16.
Ten behoeve van professionalisering, deskundigheidbevordering en het opleiden van leraren
en leraarondersteuners houden we de Fedra Academie in stand en investeren we in het
Partnerschap Samen Opleiden en Inductie IJmond. Inhoudelijk is dit een onderwerp voor het
directieberaad en werkgroepen, de uitvoering loopt via het stafbureau.
Het bestuur onderhandelt en sluit overeenkomsten met derden, onderhoudt contacten met
stakeholders, stemt af met andere besturen en vertegenwoordigt de organisatie in netwerken
en samenwerkingsverbanden.
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Waaraan wij werken
Vier thema’s staan de komende jaren centraal in ons handelen. Deze thema’s worden door
de scholen en de bovenschoolse organisatie uitgewerkt in jaardoelen. We rapporteren over
de realisatie in de jaarverslagen. We volgen de realisatie met behulp van de instrumenten van
onze kwaliteitszorg.

Goed onderwijs
De absolute kern van ons bestaan. Een thema waarover geen discussie kan zijn, maar dat ons
ook voor een moeilijke vraag stelt. Wanneer is het onderwijs goed? Iedere school beantwoordt
deze vraag voor de eigen leerling populatie. Geen school vaart daarbij op aannames. De
kwaliteit wordt gegarandeerd door een pedagogiek en didactiek die gebaseerd is op
onderwijswetenschappelijke inzichten en kennis en analyse van de praktijk. Het pedagogisch
team en het team toetsen ook aan de eigen onderwijsvisie, de schoolomgeving en
beschikbare mogelijkheden en middelen om tot verantwoorde methoden en werkwijzen te
komen.
De kwaliteit van het onderwijs van de school is merkbaar en meetbaar. Iedere school heeft
een op de populatie afgestemd aanbod waarmee goede leerresultaten behaald worden in
een veilige leeromgeving.

School en omgeving
De school is geen eiland. Als ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling, dan
is samenwerking met de omgeving een noodzaak. Vooral de schakelpunten (start basisschool
en overgang naar het voortgezet onderwijs) behoeven onze aandacht. De samenwerking met
voorschoolse organisaties en het voortgezet onderwijs is vanzelfsprekend en leidt tot onze
actieve deelname aan kindcentra en het 10-14 college. De samenwerking met instellingen
voor jeugdzorg en het speciaal onderwijs helpt drempels voor de ontwikkeling van het kind
weg te nemen of te verminderen en is daarom voor ons van belang.
Naast bovenstaande durft de school keuzes te maken. Niet alles kan en is nodig. De school
kan uitleggen waaraan ze wel en geen aandacht besteedt.

Een leven lang leren
Wij zijn een organisatie die het leren als kernkwaliteit heeft. We leren leerlingen leren. Het leren
houdt bij hen niet op. Een professional die zichzelf serieus neemt ontwikkelt zijn kennis en
vaardigheden voortdurend om bekwaam te blijven. De Fedra Academie is ons middel voor
individuele en team ontwikkeling.
De huidige arbeidsmarkt maakt dat wij steeds meer zelf onderwijzend personeel gaan
opleiden. Hiervoor hebben we de Opleidingsschool IJmond. Hierin maken we serieus werk van
het
opleiden
van
professionals;
we
leren
studenten
en
zij-instromers
om
leerkracht(ondersteuner) te worden, nemen onze verantwoordelijkheid bij het doorgroeien
naar basisbekwaamheid en vakbekwaamheid.

Fedra, een sterk merk
Om onze ambities waar te maken willen we gevonden worden, vooral door professionals die
graag bij ons willen werken. We zijn een zelfbewuste en betrouwbare organisatie waar
professionals ruimte en vertrouwen hebben om te groeien en zich te onderscheiden. Op onze
scholen werken gepassioneerde professionals die samen aan de kwaliteit van het onderwijs
werken en altijd in ontwikkeling zijn om het morgen nog beter te doen. De komende jaren
gaan we onze omgeving laten zien dat we er mogen zijn en dat het de moeite waard is om
er bij te horen.
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Hoe we er voor zorgen dat het lukt
Bestuur en directies hebben een bijzondere verantwoordelijkheid in de realisatie van de
strategische thema’s. Wij zien dit koersplan als een principieel akkoord: iedereen heeft de
opdracht om de missie waar te maken en om doelgericht vanuit de thema’s te werken.
Initiatieven gaan hand in hand met deskundige adviezen, leiden tot gedragen besluiten en
zorgvuldige uitvoering. Garanties voor succes zijn er niet, maar een aantal belangrijke
voorwaarden zijn wel te realiseren. Al jaren hebben we een kwaliteitsbeleid dat gestoeld is op
vijf vragen (zie kader).
Deze vragen stellen wij ons op stichtingsniveau, schoolniveau en individueel niveau. Het is de
basis voor evaluatieonderzoeken, kwaliteitsgesprekken tussen bestuur en directie en voor
jaargesprekken van personeelsleden met hun leidinggevende. Iedereen onderzoekt steeds
wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet.
Het onderzoek is een belangrijke fase in onze PDCA cyclus. Voor het onderzoek hebben wij
vele instrumenten, zoals audits, kwaliteitsgesprekken, inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken, kijkwijzers en klassenbezoeken. Dit koersplan is het toetsingskader voor de
beleidsplannen in de scholen en de schooloverstijgende plannen.
Op basis van het motto ‘kwaliteitszorg is een werkwijze’ hebben wij een kwaliteitscultuur in de
organisatie tot stand gebracht. We werken doel- en resultaatgericht en zijn daarbij steeds
kritisch op onszelf. Bereiken we echt wat we hebben beoogd?

De vijf vragen van kwaliteitszorg:
1.
2.
3.
4.
5.

Doen we de goede dingen?
Doen we de goede dingen goed?
Hoe weten we dat?
Weten anderen het ook?
Wat doen we met die wetenschap?
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Meer weten?
W. ’t Hart, Verdraaide organisaties, Vakmedianet 2014.
W. ’t Hart, Anders vasthouden, Vakmedianet 2017.
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