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1. Algemeen
1.1 Kern van de organisatie

De missie

Op Fedra scholen leren wij kinderen dat zij deel uitmaken van een groep, een school,
een buurt en de samenleving. Wij bieden goed onderwijs dat gericht is op de
cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling, zodanig dat kinderen zich kunnen
ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke jongeren.

De visie

Onderwijs is onze ‘core business’ en daar willen we goed in zijn. We investeren in het
geven van het beste onderwijs en hoge opbrengsten. Dat klinkt ambitieus en dat zijn wij
ook. Maar onderwijs is meer dan dat. In ons onderwijs krijgen volwassenen en kinderen
de ruimte om op hun eigen manier en met plezier samen te werken en te leven.
Natuurlijk willen wij de kinderen de basiskennis en vaardigheden meegeven die ze
nodig hebben, maar buiten dat willen we het blikveld van kinderen verbreden en ze
buiten de bekende kaders laten kijken. We zorgen ervoor dat zij actief en bewust in
aanraking komen met de wereld om hen heen. Door te ervaren dat er andere
zienswijzen zijn, bouwen we aan onderling begrip en verdraagzaamheid. Zo werken we
aan ons hogere doel: leren leven. Dat is een reis die nooit eindigt. Om dit te realiseren,
hanteren we begrippen als rust, veiligheid, durven, dromen, ontdekken, eigenheid en
diversiteit.
Fedra ziet een school als de plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot sociale,
zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke 12-jarigen, op weg naar volwassenheid.
We vinden het van belang dat kinderen hun ontwikkeling samen met anderen
doormaken, in de ontmoeting en door te leren met elkaar. We willen saamhorigheid
voeden en uitdragen. Kinderen leren dat ze deel zijn van een gemeenschap waarin
iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, dat ieder levend wezen ertoe doet en dat onze
aarde met zorg behandeld moet worden. We geven kinderen belangrijke waarden en
normen mee en laten zien dat er verschillende perspectieven zijn. Met deze sociale en
cognitieve bagage zijn kinderen in staat om hun talenten te benutten en in harmonie
met hun omgeving te leven. De meerwaarde van ons onderwijs zit in de sociale
component.
Niet alle activiteiten hoeven aangeboden te worden door de school. Cultuureducatie
in de breedste zin van het woord vinden we belangrijk. Waar nodig zoeken Fedrascholen samenwerking met instellingen die deze diensten buitenschools aanbieden. We
sluiten allianties met professionele partners om een totaalpakket aan te bieden,
mogelijk in de vorm van een brede school. Een goede afstemming van het
onderwijsaanbod en het aanvullende aanbod van anderen versterkt de brede
ontwikkeling van kinderen.
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. De invulling is per school
verschillend.
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De kernwaarden
Ontwikkeling
We streven ernaar om het beste onderwijs te geven. We blijven onszelf ontwikkelen en
werken planmatig aan kwaliteit. We zijn kritisch op alles wat er in de school gebeurt en
stellen onszelf voortdurend de vraag of wat we doen ten gunste van de ontwikkeling
van de kinderen is.
Met een positief sturende hand bevorderen we het ontwikkelingsproces van kinderen.
We stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Wij streven naar goede
resultaten op alle mogelijke aspecten van de brede ontwikkeling van kinderen. We
durven onze eigen (onderbouwde) keuzes te maken en leren kinderen om hun eigen
keuzes te maken. We zoeken naar een balans tussen loslaten, zekerheid, uitdaging en
veiligheid. De keuzes rondom de ontwikkeling van een kind maken we samen met de
ouders. Vertrouwen, gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn daarbij voorwaarden.
Competentie en autonomie
We accepteren kinderen met hun verschillende talenten en mogelijkheden. We gaan
ervan uit dat kinderen kunnen en willen leren. Welbevinden van kinderen en plezier in
leren zijn daarbij belangrijke voorwaarden. We willen dat kinderen nieuwsgierig en
leergierig blijven en zo hun eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen. We willen
begeleiding, inhoud en vorm in ons onderwijs afstemmen op verschillen in talenten en
capaciteiten. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de leerstijl van het kind. We
respecteren het unieke van kinderen en hebben regelmatig unieke ‘recepten’ voor
verschillende kinderen. Dit betekent niet dat we het onderwijs helemaal individualiseren,
want leren gebeurt het beste in interactie met anderen.
Onderzoek
We vinden onderzoekend leren voor leerlingen en leerkrachten belangrijk, omdat zij op
die manier actief kennis vergaren, in plaats van passief kennis ontvangen.
Onderzoekend leren en werken bevordert de intrinsieke motivatie en maakt dat het
geleerde beter beklijft. We stimuleren nieuwsgierig zijn naar het onbekende, en laten
het onbekende graag binnen. Vanuit een basishouding van respect voor de ander
leren we van de verschillende perspectieven van verschillende mensen, verrijken we
ons met wat we ‘over ons muurtje kijkend’ zien. Van iedereen die bij Fedra werkt,
verwachten we nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding.
Relatie
Zonder vertrouwen, goede relaties en solidariteit komen mensen – dus ook leerlingen en
leerkrachten - niet tot volle ontplooiing. Samen realiseer je meer, daarom werken we
samen: binnen de school, met andere scholen van Fedra en met andere organisaties.
Daarbij neemt iedereen zijn eigen kwaliteiten mee. Het educatief partnerschap zal
binnen de organisatie doorontwikkeld worden.
De aansluiting tussen school en opvoeding thuis is voor kinderen belangrijk. Het is een
proces van samenwerking en wederkerigheid. Wat thuis gebeurt, is van invloed op het
onderwijsleerproces in de klas en omgekeerd. De ouders hebben de
verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) en de school voor het onderwijs dat zij
verzorgt. School en ouders zijn voor kinderen de belangrijkste voorbeelden en
leeromgevingen voor kinderen als het gaat om samenleven. School en thuis moeten
elkaar versterken. Daar doen wij ons best voor.
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Toekomstgericht
Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst en voor de korte termijn op de
overstap naar het voortgezet onderwijs. Vanzelfsprekend sluit het onderwijs aan bij
maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht, maar
vooral om het aanleren van vaardigheden. Leerlingen vullen hun gereedschapskist,
zodat zij steeds beschikken over de juiste instrumenten om uitdagingen en vraagstukken
in de toekomst aan te kunnen. Het kan niet anders dan dat wij daarbij optimaal
gebruikmaken van ICT-mogelijkheden. De komende jaren groeien we mee met
technologische ontwikkelingen en vertalen die naar de dagelijkse praktijk in de school,
zodat leerlingen die dingen leren waardoor ze hun toekomst met vertrouwen tegemoet
kunnen zien.

Bestuurlijke ambities
1.
2.
3.
4.
5.

De scholen van Fedra geven betekenisvol en geïntegreerd onderwijs.
De scholen van Fedra bieden vernieuwend en toekomstgericht onderwijs.
Fedra-personeel blijft in ontwikkeling.
De scholen van Fedra werken structureel samen met ouders en (keten)partners.
De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van technologische middelen
(ICT).

1.2 Juridische structuur

De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Fedra, stichting voor
protestant-christelijk, katholiek, interconfessioneel primair onderwijs en onderwijs op
samenwerkingsgrondslag. De stichting is opgericht in 2002 en is gevestigd in Beverwijk.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41223035.
Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden.

De scholen van Stichting Fedra in Beverwijk:
De Anjelier – Bethelschool - Panta Rhei - De Sleutelbloem - De Vrijheit (Wijk aan Zee)
De Wilgeroos - De Zeearend
De scholen van Stichting Fedra in Heemskerk:
De Ark - De Lunetten
De scholen van Stichting Fedra in Velsen:
De Hoeksteen - De Plataan - De Westbroek
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1.3 Interne organisatiestructuur

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Bestuurslid

Dhr. J.A.M. Keunen, MES
Mevr. drs. I.A.E. Koning-Rosman

Het bestuur van de stichting heeft twee bestuursleden, die beiden het dagelijks bestuur
vormen. De bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor een of meer kerntaken,
zoals daar zijn: identiteit, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeel, organisatie,
huisvesting en financiën. Het bestuur stelt voor de kerntaken het beleid vast.

Management

Iedere school heeft een directeur en een zorgcoördinator die samen het pedagogisch
team vormen. De Westbroek en De Hoeksteen delen een directeur en een
zorgcoördinator, Panta Rhei en De Plataan hebben twee directeuren. De Lunetten en
De Anjelier hebben beide ook een adjunct-directeur. De schooldirectie is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van het
school- en stichtingsbeleid. De directie heeft als kerntaak het onderwijskundig beleid en
de aansturing van het personeel van daaruit. De zorgcoördinator is geen directielid,
maar is wel in de positie om teamleden aan te sturen op de uitvoering van het beleid
rondom de leerlingenzorg en het klassenmanagement.
In de bestuursvergaderingen, vergaderingen van het directieberaad en de
kwaliteitsgesprekken per school wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten
gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de
beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de school aan
het bestuur.
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Leerlingenaantallen
Brin
09JN
05ML
09YE
03AG
08JO
27JJ
10WF
06FF
03QL
23TK
11VP
02EH

Per 1 oktober

2017

2016

2015

2014

2013

Anjelier
Ark
Bethelschool
Hoeksteen
Lunetten
Panta Rhei
Plataan
Sleutelbloem
Vrijheit
Westbroek
Wilgeroos
Zeearend
totaal

397
124
297
208
430
715
382
276
121
77
172
130
3329

383
122
293
218
424
713
385
302
117
81
178
124
3340

399
145
295
201
423
711
382
310
122
95
191
112
3386

407
153
285
194
439
712
366
313
131
115
183
100
3398

399
149
294
171
445
716
353
319
144
138
210
97
3435

De opheffingsnorm van de gemeente:
Beverwijk is 181;
deelgemeente Wijk aan Zee is 75;
Heemskerk is 152;
Velsen is 153.
In het verslagjaar zat basisschool De Westbroek langer dan drie jaar onder de
opheffingsnorm. De school wordt opengehouden door de gemiddelde schoolgrootte
van Stichting Fedra.
Voor de langere termijn verwachten we de volgende leerlingenaantallen:
2018
2019
2020
2021
3368
3337
3314
3289

1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

Fedra staat bekend om de stabiliteit en gedegenheid van de organisatie. Er wordt hard
gewerkt aan het continu versterken van de kwaliteit en professionaliteit. Daarmee
worden mooie resulaten behaald.
De kwaliteit van de scholen is goed en kan altijd beter. Gelukkig heeft De Plataan in
2017 een inhaalslag gemaakt en is ook daar het basisarangement weer afgegeven. De
Fedra scholen kunnen steeds beter tegmoet komen aan leerstijlen en
onderwijsbehoeften van leerlingen, maar zij merken ook dat de grenzen van hun
mogelijkheden in de huidige setting bijna bereikt zijn. De noodzaak om onderwijskundig
en organisatorisch te veranderen is overal voelbaar.
Veel aandacht is er voor professionalisering, een leven lang leren. De kennis over het
leren van leerlingen is groot, maar even groot is de kennis over het leren van
volwassenen. De Fedra Academie is de uiterlijke verschijningsvorm, maar het is meer
9

dan dat. Het gaat om een grondhouding om het werk steeds beter te willen doen en
om steeds deskundiger te willen worden. Deze grondhouding herkennen we
organisatiebreed. De scholing sluit aan bij de leervragen van de doelgroepen en we
nemen onze rol in het opleiden van toekomstige leraren heel serieus.
Kenmerkend voor Fedra zijn de menselijke maat en de goede relaties. Mensen werken
gaag en lang bij Fedra, wat er voor zorgt dat we (nog) geen personele tekorten kennen
in een regio waar dit zeker wel al speelt. Vanuit de gedachte ‘je krijgt wat je nodig
hebt’ kunnen we altijd tegemoet komen aan persoonlijke omstandigheden.
In het jaar 2017 hebben we opnieuw fors financieel geïnvesteerd in de kwaliteit van het
onderwijs. We zijn ruimhartig geweest met het verbinden van voldoende personeel aan
de organisatie (zowel in omvang als in het in vaste dienst benoemen), de activiteiten in
het kader van de Fedra Academie zijn fors uitgebreid en er is veel geïnvesteerd in ICT.
Willen we de onderwijskwaliteit hoog houden en steeds voldoende personeelsleden
hebben, dan kunnen we niet alleen naar onszelf kijken. Impulsen vanuit de politiek zijn
hard nodig om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Het bestuur heeft de acties van
het onderwijspersoneel van harte ondersteund en hoopt dat die acties nog meer zullen
brengen dan eind 2017 al gerealiseerd was.
1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

Het PO staakt

Toen twee leraren opstonden en vonden dat het tijd werd om het onderwijs weer
aantrekkelijk te maken voor (toekomstige) personeelsleden, barstte het los. In enkele
weken hadden ruim 40.000 leraren zich verenigd via Facebook en was PO in actie
geboren. Er kwam een prikactie in juni, een staking op 5 okober en een staking op 12
december. In het regeerakkoord werd weliswaar geld toegezegd aan het onderwijs,
maar volgens het PO-front (PO in actie, vakbonden en PO-Raad) bij lange na niet
genoeg, zodat de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk in het
primair onderwijs voortgezet werden.
Het bestuur heeft alle acties van harte ondersteund, niet alleen in woord maar ook door
tijdens de stakingen de salarissen door te betalen. De stakingsbereidheid bij de scholen
was hoog, alle scholen ging dicht. Veel leerkrachten namen deel aan landelijke
activiteiten en enkele teams organiseerden acties om de eigen omgeving te betrekken
en maatschappelijk draagvlak voor de acties te realiseren.
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2. Governance
Bij Fedra zijn bestuur en toezicht gescheiden. Fedra heeft een raad van toezicht die een
eigen verslag heeft toegevoegd aan dit bestuursverslag (§10.10.5). Het bestuur heeft
een ‘in control statement opgenomen in dit bestuursverslag (§ 10.8). Het bestuur heeft
het treasurybeleid in 2017 geactualiseerd. Het beleid rondom A&O werd in 2016
vastgesteld. Dit beleid wordt conform uitgevoerd. De financiële en personele
administratie wordt verzorgd door Groenendijk onderwijsadministratie. Groenendijk laat
zijn werkprocessen jaarlijks beoordelen door een onafhankelijke accountant, die
hiervoor een TPM verklaring afgeeft. Het bestuur kan ervan uitgaan dat de processen
en procedures zodanig zijn ingericht, dat alle relevante risico’s tijdig worden
gesignaleerd en passende maatregelen worden genomen om deze risico’s en de
gevolgen daarvan te beheersen.
2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

In 2017 zijn er geen wijzigingen of bijzondere ontwikkelingen geweest op het gebied van
governance.
2.2 Vermelding Code Goed Bestuur

Fedra leeft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad na.
2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting
Niet van toepassing.

2.4 Horizontale verantwoording

Het bestuur legt horizontaal verantwoording af aan de GMR en de raad van toezicht
door het jaarverslag met hen te bespreken. Alle personeelsleden hebben toegang tot
het jaarverslag via de website of het SharePoint van Fedra.
Naast de bespreking van het jaarverslag, wordt er veel gecommuniceerd over de
uitvoering van vastgesteld beleid, resultaten en nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur
gebruikt daar diverse kanalen voor. Onze stakeholders zijn de eigen personeelsleden,
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, de schoolbesturen in de regio
en de gemeenten waarin de scholen staan.
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3. Onderwijs
3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Leerstofjaarklassensysteem

De teams in de scholen merken steeds meer dat het leerstofjaarklassensysteem knelt en
maatwerk aan leerlingen in de weg staat. Het groeperen van leerlingen op basis van
leeftijd staat haaks op het afstemmen van het onderwijsaanbod op leerstijlen en
onderwijsbehoefte. Daarnaast is het een inefficiënte inrichtingsvorm, omdat formatie
‘weglekt’ in te kleine groepen. Door aan iedere groep een groepsleerkracht te
verbinden,
bieden
we
als
organisatie
weinig
functiedifferentiatie
en
doorgroeimogelijkheden. Het systeem zorgt er ook voor dat de school erg afhankelijk is
van extra leerkrachten, die in moeten vallen bij afwezigheid van de groepsleerkracht.
Veel redenen zijn er dus om dit systeem los te gaan laten en te laten toegroeien naar
een andere schoolorganisatie die meer recht doet aan verschillen tussen leerlingen en
tussen personeelsleden.
We hebben dit jaar gemerkt dat bovenstaande niet te realiseren is door ‘een knop om
te zetten’. Het leerstofjaarklassensysteem is diep geworteld in onze scholen en in de
samenleving. Dit proces vraagt niet alleen een ontwikkeling op het terrein van het
onderwijsaanbod, het moet vanuit vele verschillende invalshoeken ingezet en
gemonitord worden. Het betrekken van de omgeving van de school, waaronder vooral
de ouders, is daarbij van groot belang.
Alle pedagogische teams zijn in 2017 doordrongen geraakt van de compexiteit van
genoemde problematiek en de noodzaak om het op te lossen. De meeste Fedra
scholen zijn begonnen met de bewustwording in de teams en het verkennen van
oplossingsrichtingen. Eén leerkracht - die vrijgeroosterd is om onderzoek te doen - heeft
een ondersteunende rol voor de pedagogische teams en experimenterende
leerkrachten.
Het bestuur verwacht dat deze ontwikkeling naar nieuwe organisatievormen enkele
jaren nodig heeft.
3.2 Onderwijsprestaties

Eindtoets IEP

Tot verbazing van directies en bestuur werd in 2016 op de Eindtoets IEP op de meeste
scholen onvoldoende gescoord. Uit nader onderzoek bleek dat onze scholen geen
gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om - conform de formele criteria leerlingen uit te zonderen of uit te sluiten van de toets. Daarmee deden diverse scholen
zichzelf tekort.
Met terugwerkende kracht werd daarnaast door de inspectie de normeringstabel via
een correctie voor het jaar 2017 aangepast.
Gevolg is dat uiteindelijk ‘slechts’ twee scholen een onvoldoende eindresultaat boekten
in 2017: De Ark en De Hoeksteen.
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Eindopbrengsten per school
Brin
09JN
05ML
09YE
03AG
08JO
27JJ
10WF
06FF
03QL
23TK
11VP
02EH

2015

2016

2017

Anjelier
Ark
Bethelschool
Hoeksteen
Lunetten
Panta Rhei
Plataan
Sleutelbloem
Vrijheit
Westbroek
Wilgeroos
Zeearend

Opvallend in bovenstaand schema is het ‘rood-gehalte’ in 2016. Nadat we van de
schrik bekomen waren, is uitvoerig onderzocht waarom het werken met de IEP tot zo’n
ander beeld van de eindopbrengsten had geleid. De uitkomst van het onderzoek is dat
scholen geen gebruik hadden gemaakt van het uitzonderen en uitsluiten van
leerlingen. De criteria die daarvoor beschikbaar zijn, waren niet toegepast.
In 2017 zien we een normalisering van het beeld. Ieder jaar zijn er wel een of enkele
scholen die een ‘slecht’ jaar hebben. Over het algemeen heeft dat in voorgaande
jaren niet geleid tot andere dan basisarrangementen.
3.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

10-14 onderwijs

In het najaar is begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden om in de regio
een 10-14 school in te gaan richten. Fedra werkt hierbij samen met het SVOK. Vanuit
Fedra zitten twee leerkrachten (ieder voor 0,1 fte gefaciliteerd) en een directeur in de
werkgroep. De werkgroep wordt aangestuurd door een externe projectleider. Doordat
zowel in het po als in het vo de bemensing van de projectgroep lastig te realiseren was,
is de start van het onderzoek pas in december echt op gang gekomen.

VVE Wilgeroos en Sleutelbloem

Op De Wilgeroos heeft het pedagogisch team zich verdiept in de VVE (voor- en
vroegschoolse educatie) en een extra onderwijsassistent benoemd. Op De
Sleutelbloem is gestart met een scholingstraject voor de kleutergroepen. De nieuwe
directeur heeft geconstateerd dat dit proces niet goed verliep. Zij heeft, mede n.a.v.
het inspectiebezoek, een plan van aanpak gemaakt en daarin bredere doelen gesteld
(hele school). Er zijn geen specifieke VVE maatregelen genomen in 2017.

Ontwikkelingen IKC, sbo, so en zorg

De samenwerking tussen de partners heeft steeds concreter vorm gekregen. Op de
locatie Zeearend draait voor de jongste leerlingen (± 4-7 jaar) een gecombineerde
sbo/so groep. De groep wordt door leerkrachten en onderwijsassistenten van so en sbo
gezamenlijk bemenst. Het is de bedoeling dat deze samenwerking in de
gecombineerde groepen naar de hogere groepen doorontwikkelt. Met de zorgpartners
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wordt intensief op leerlingniveau samengewerkt en afgestemd.
Het management van het IKC wordt gevormd door de locatieleiders van de
afzonderlijke partners. De activiteiten worden gecoördineerd door een projectleider,
die in opdracht werkt van de stuurgroep IKC (bestuurders van de partners).
De samenwerking heeft in 2017 op financieel (gezamenlijke deelbegroting 2018) en
personeel vlak verder vorm gekregen. Besloten werd gezamenlijk een conciërge te
gaan bekostigen (start per februari 2018). Het bestuur van Aloysius (so) en Fedra hebben
de wens uitgesproken om gezamenlijk tot de benoeming van één directeur so/sbo over
te gaan. In januari 2018 wordt de sollicitatieprocedure daarvoor gestart.
De steeds intensievere samenwerking noodzaakt de besturen nu na te gaan denken
over de structuur van de bestuurlijke aansturing van het IKC. Een studiedag hieover is in
voorbereiding.
3.4 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Iedere ouder/verzorger die het beleid en de uitgangspunten van de gekozen Fedra
school onderschrijft, is welkom zijn/haar kind aan te melden. Kinderen kunnen
aangemeld worden vanaf 2,5 jaar en kunnen op 4-jarige leeftijd bij ons starten.
Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers bij het aanmelden van hun kind alle relevante
informatie over het kind (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling) beschikbaar
stellen aan de directie. De directie kan hiermee een inschatting maken van de
mogelijkheden van de school om het kind de school succesvol te laten doorlopen. In
principe worden alle leerlingen door ons geaccepteerd en ingeschreven om het
onderwijs te volgen.
Er zijn enkele situaties waardoor de school een leerling kan weigeren:
 pedagogisch-didactische of organisatorische redenen, zoals de groepsgrootte
of specifieke onderwijsbehoeften van de overige leerlingen in de betreffende
groep, kunnen de directie doen besluiten geen nieuwe kinderen meer toe te
laten in deze groep;
 leerlingen die de school eenmaal verlaten hebben, worden niet meer
aangenomen, tenzij de kinderen de school verlaten hebben als gevolg van een
verhuizing of plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.
Over kinderen die op een andere school staan ingeschreven, wordt eerst overleg
gevoerd met de school van herkomst. In geval van doublure neemt de school het
doublure besluit over van de aanleverende school.
Wanneer de directie besluit om een leerling niet in te schrijven, dan worden de
ouders/verzorgers schriftelijk geïnformeerd over de reden.

Toelating van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte

Soms vraagt de ontwikkeling van een kind extra aandacht van de volwassenen om
hem/haar heen en gaat het leren minder vanzelf dan bij andere kinderen. Wij noemen
dit leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Voor deze leerlingen passen wij het
onderwijsprogramma of de begeleiding zodanig aan dat het kind zo weinig mogelijk
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last heeft van zijn/haar beperking en zo goed mogelijke leerresultaten behaalt.
Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, eventueel afkomstig
van een school voor speciaal (basis)onderwijs, vindt plaats na onderzoek van de
directie naar de mogelijkheden van de school om de juiste zorg en begeleiding te
leveren en in samenspraak met de ouders. Wanneer bij aanmelding bekend is dat het
kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, dan willen wij het dossier van de leerling
inzien. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het
ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen, staan centraal bij het besluit om de
leerling wel of niet toe te laten. Indien nodig worden leerlinggerichte doelstellingen
bepaald en afspraken met de ouders vastgelegd. Wanneer we het kind toelaten, gaan
we ervan uit dat de leerling (bij ongewijzigde omstandigheden) de hele
schoolloopbaan bij ons kan volgen.
Voor sommige van deze leerlingen is specialistische hulp of begeleiding nodig die de
school niet eenvoudig kan leveren. We hebben dan de mogelijkheid om via het
samenwerkingsverband extra hulp en begeleiding te krijgen. Wanneer ook dit geen
duurzame oplossing biedt, zal de directie besluiten dat de school geen passend
onderwijs aan het kind kan bieden en dat er naar een alternatief gezocht zal worden.
Wanneer er sprake is van een afwijzing worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over
de achterliggende reden(en) en ondersteunt de school de ouders/verzorgers bij het
vinden van een passende plek. Dit kan binnen het speciaal onderwijs zijn, maar ook op
een andere basisschool die beter de specifieke begeleiding kan bieden die de leerling
nodig heeft.
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4. Kwaliteitszorg
4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar

Het bestuursgerichte inspectieonderzoek

Fedra werd in 2016 door de inspectie benaderd om, voorafgaand aan nieuwe
wetgeving, alvast met de nieuwe werkwijze - het bestuursgerichte toezicht - kennis te
maken. Deze nieuwe vorm bleek een intensief onderzoek naar de gehele stichting te
zijn. Het eindoordeel (in 2017 gepresenteerd) was dat het goed gaat bij Fedra, met een
paar aandachtspunten. Belangrijkste daarvan was dat het bezoek aan De Plataan
leidde tot een onvoldoende beoordeling. Verder kwam er voor De Sleutelbloem een
verbeteropdracht. De Ark en Panta Rhei kregen een pluim. De andere scholen werden
niet bezocht.
Later in het jaar heeft de inspectie geconstateerd dat de tekortkomingen snel en naar
behoren waren weggewerkt.

Verbeterplan De Plataan

Eind 2016 kreeg De Plataan het oordeel ‘zwak’ van de inspectie. Het oordeel was
gebaseerd op de resultaten van de eindtoets gedurende drie opeenvolgende jaren en
op het in december 2016 gehouden schoolbezoek.
Uit een herberekening van de eindresultaten (2016) en de recent gepubliceerde
correctietabel Eindtoets IEP (2017) blijkt dat de opbrengsten in genoemde jaren
achteraf toch niet onvoldoende waren.
Gedurende 2017 is het al eerder in 2016 door bestuur en directie ingezette
verbetertraject geïntensiveerd voortgezet. Het traject betekende een forse investering
in het personeel; zowel formatief als gericht op het versterken van didactische
vaardigheden en de professionele cultuur.
Het herstelonderzoek, dat door de inspectie uitgevoerd is in januari 2018, heeft weer
geleid tot een basisarrangement. De school kreeg veel complimenten voor hetgeen in
een jaar bereikt is. Het oordeel ‘goed’ op de onderdelen ‘kwaliteitszorg’ en
‘kwaliteitscultuur’ stemt zeer hoopvol voor de verdere doorontwikkeling van de school.
De directie heeft de ouders geïnformeerd en ontving vervolgens zeer positieve reacties.

Kwaliteitsgesprekken

Zoals ieder jaar heeft het bestuur met ieder pedagogisch team twee keer een
kwaliteitsgesprek gevoerd over alle aangelegenheden van de school. Uit deze
gesprekken kwamen geen bijzonderheden of onvoorziene problemen naar voren.
4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Interne audits

In 2017 hebben drie directeuren een theoretische scholing bij de PO-Raad afgerond. Er
is een start gemaakt met het delen van hun kennis met de andere directeuren en het
bestuur. In gezamenlijkheid willen we in 2018 komen tot een Fedra werkwijze. Zodra
hierover overeenstemming is, kunnen de eerste audits op de scholen plaatsvinden.
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Beoordelingsinstrument

Een werkgroep is begonnen met een onderzoek naar een betrouwbaar en beproefd
beoordelingsinstrument, zoals de cao voorschrijft. Tot op heden werken de scholen met
een beoordelingsformulier dat door onszelf ontwikkeld is. Dit formulier wordt naar
tevredenheid van alle partijen gebruikt, maar voldoet niet aan de gestelde eisen.

Enquêtes

Tweejaarlijks bevragen wij directies, personeel en ouders op tevredenheid, met een
enquête. We merken dat de respons steeds lager wordt en dat het geen nieuwe
inzichten meer oplevert. Het middel lijkt uitgewerkt. In 2018 zal een werkgroep
onderzoek doen naar een andere manier om informatie over tevredenheid,
welbevinden en veiligheid bij de diverse groepen op te halen, zodanig dat het de
beleidsontwikkeling voedt.
4.3 Afhandeling van klachten

Er zijn in 2017 geen klachten ingediend bij de landelijke klachtencommissie.
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5. Onderzoek
5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden

Flexibilisering van het onderwijs

Het bestuur heeft een leerkracht 2½ dag per week formatieruimte gegeven om
onderzoek te doen naar alternatieven voor het leerstofjaarklassensysteem. Het
onderzoek richt zich op de literatuur en ervaringen in het land, zodat de directies die
met het onderwerp aan de slag gaan, goed geïnformeerd en geadviseerd kunnen
worden. Daarnaast kan deze leerkracht meewerken aan experimenten in de eigen
organisatie om vanaf de werkvloer te zoeken naar de meest passende vorm voor die
school op dit moment.
Zie ook § 3.1

Welbevinden en sociale veiligheid leerlingen

Via de gehouden oudertevredenheidsonderzoeken en rechtstreekse bevraging van
leerlingen uit de groepen 5-8, is inzicht verkregen in de beleving van sociale veiligheid
van de leerlingen. Er is geen aanleiding om ons zorgen te maken over hun sociale
veiligheid.
Zie ook § 4.2

Medewerkertevredenheidsonderzoek 2017

In 2017 zijn de tweejaarlijkse onderzoeken weer gehouden. De tevredenheid bij het
personeel is licht gedaald. Knelpunten zijn er op het terrein van werkdruk, salaris,
hygiëne en sociale veiligheid (volwassenen). Hierop zal vervolgonderzoek plaatsvinden.
Bij drie scholen is het volgens het bestuur noodzakelijk op deelaspecten een plan van
aanpak op te stellen. Met de directies van deze scholen zijn daarover afspraken
gemaakt.
Zie ook § 4.2

Oudertevredenheidsonderzoek 2017

De scholen van Fedra zijn door de ouders op de belangrijkste onderwerpen positief
beoordeeld. Volgens de ouders gaan onze leerlingen met plezier naar school en de
ouders geven - weer - de hoogste waardering aan de leerkrachten. Zij beoordelen de
sociale veiligheid van hun kinderen als voldoende en zijn tevreden over de vervanging
bij ziekte. Zij hebben dus weinig gemerkt van de problemen op dit terrein. De
tevredenheid op andere terreinen is licht gedaald. Zo zijn ouders minder tevreden over
de duur van de lunchpauze en de hygiëne op school.
Zie ook § 4.2

Verzuim en re-integratie

Het beleid rondom verzuim en re-integratie heeft prominent op de agenda gestaan
van het directieberaad, omdat het verzuim de afgelopen jaren stijgende was. Het
bestuur heeft gespecialiseerd bureau Falke & Verbaan ingehuurd om een analyse te
maken en advies te geven.
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Uit hun onderzoek bleek dat personeel van Fedra niet vaak verzuimt, maar dat als zij
verzuimen het proces om het werk te hervatten erg lang duurt. Er zijn twee trainingen
geweest voor bestuur en directies waarin visie en uitgangspunten werden bepaald en
gesprekstechnieken geoefend.
Een nieuw beleidsplan is voorgelegd aan de PGMR. De PGMR heeft het bestuur
verzocht om dit plan aan te passen, omdat het taalgebruik niet past bij de organisatie.
Inhoudelijk is er geen bezwaar. In 2018 wordt het herschreven plan ter instemming
voorgelegd.
Zie ook § 7.3

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E’s zijn in 2017 op alle scholen uitgevoerd. De Arbo Unie heeft deze getoetst aan
de huidige Arbowetgeving. Op basis hiervan schrijven de scholen in 2018 een plan van
aanpak dat zij ter instemming voor zullen leggen aan hun MR.

ERD WGA

Fedra is sinds 2012 eigen risico drager (ERD) voor gedeelteijke arbeidsongeschiktheid.
We hebben een Europees aanbestedingsproces gelopen via Verus voor het
eigenrisicodragerschap voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
Uit dit proces is een contract gesloten met Loyalis en AON voor een lagere premie dan
wij tot 2018 betaalden.
5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

IBP / AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Ook voor de onderwijssector heeft deze wetgeving forse implicaties.
Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn randvoorwaarden voor een veilig en
verantwoord gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs. Een stafmedewerker
heeft onderzoek gedaan naar de inhoud van de nieuwe regels, de mogelijkheden tot
uitvoering binnen de organisatie en de gewenste aanpassingen van en in de
organisatie. Het bestuur heeft een beleidsdocument vastgesteld met als ondertitel ‘Er is
maar één regel voor iedereen: je moet het IBP-beleid uitvoeren’. In het najaar is een
werkagenda opgesteld en in uitvoering genomen. Alle personeelsleden zullen met dit
proces te maken krijgen, zij worden met name geïnformeerd over en voorbereid op een
gedragsverandering.
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6. Internationalisering
6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

Intenationalisering heeft geen prioriteit bij het bestuur en de scholen.
6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Bestuur en scholen verwachten geen ontwikkelingen op het terrein van
internationalisering.
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7. Personeel
7.1 Professionalisering

Fedra Academie

De interne academie is goed op stoom gekomen. In 2017 zijn er zes leernetwerken
gestart, waarin personeelsleden rondom een bepaalde functie of taak samen hun
professionalisering organiseren. Het gaat om onderstaande leernetwerken, die
georganiseerd zijn onder de titel Talentenbank:
1 Meer- en hoogbegaafde leerlingen – de deelnemers gaan de komende twee
schooljaren onderzoek doen naar een optimale invulling van het onderwijs aan deze
doelgroep in de eigen school. Voor hen is een extern deskundige ingehuurd ter
ondersteuning.
2 Kom in de Klas – speciaal opgeleide schoolcoaches (leerkrachten) worden
vrijgeroosterd om lesobservaties en feedbackgesprekken met collega’s uit te voeren.
Doel van het project is het op gang brengen van professionele gesprekken over
pedagogische en didactische vaardigheden tussen collega’s. In het leernetwerk
komen zij bijeen om ervaringen uit te wisselen en hun kennis op peil te houden.
3 Onderwijsassistenten – veel scholen hebben één of enkele onderwijsassistenten. In het
leernetwerk komen zij bijeen om rondom gezamenlijke thema’s ervaringen uit te
wisselen en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.
4 Zorgcoördinatoren - iedere school heeft één zorgcoördinator (alleen Panta Rhei heeft
er drie). In het leernetwerk komen zij bijeen om rondom gezamenlijke thema’s
ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.
ICT - iedere school heeft één ICT-coördinator. In het leernetwerk komen zij bijeen om
rondom gezamenlijke thema’s ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis en
vaardigheden op te doen.
5 Oriëntatie op leiderschap - een groep van vijftien leerkrachten, die de ambitie
hebben om schoolleider te worden, heeft zes intensieve bijeenkomsten gehad waarin
steeds vanuit een ander perspectief de functie directeur PO belicht werd.
6 Fedra Vaardig – jaarlijks hebben we twee groepen met startende leerkrachten. Zij
krijgen een bovenschools programma aangeboden als aanvulling op de begeleiding
op de school. De bijeenkomsten zijn gericht op de pedagogische en didactische
vaardigheden, op de school in zijn context (waaronder contact met ouders, beleid van
het samenwerkingsverband) en op het werknemerschap.
Fedra masters - In 2017 zijn er weer nieuwe collega’s gestart met een masteropleiding
en hebben anderen hun diploma gehaald. In totaal werken bij Fedra nu 28 personen
met een hbo of wo master en zijn er vijf in opleiding.
Maandagavondlezingen – de eerste bijeenkomst van 2017 ging over kinderen in
vechtscheidingen en de consequenties daarvan voor het leren op school. De tweede
ging over alternatieve groeperingsvormen; het indelen van leerlingen niet op leeftijd,
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maar op andere indicatoren en het intensiveren van de samenwerking tussen
leerkrachten van verschillende groepen.
Incompanytrainingen – in 2017 is een Kanjertraining aangeboden, waar leerkrachten
van verschillende scholen aan deelnamen en hebben de anti-pestcoördinatoren een
basiscursus gevolgd om hun nieuwe taak te kunnen uitvoeren.
Opleiden in de School – net als in voorgaande jaren zijn 50 studenten van Pabo
Inholland Haarlem begeleid door mentoren in de scholen en werd deze begeleiding
gecoördineerd en aangevuld door de twee schoolopleiders.
Directie beraadt zich – bestuur en directies hebben dit kalenderjaar de gezamenlijke
scholingsbijeenkomsten ingezet voor de volgende doelen:
 Versterking van de kwaliteitszorg d.m.v. audits – welke rol kan een audit spelen
en welke vorm kiezen wij?
 Hoe verhouden bestuur en directies zich tot elkaar, vanuit welke overtuigingen
willen we met elkaar samenwerken? Welke vorm past daarbij?
 Realisatie van het strategisch beleid; hoe ver zijn we en hoe ver kunnen we
komen?
 Wat betekenen het lerarentekort, de veranderende onderwijsbehoeften van
leerlingen, de zorgplicht en technologische ontwikkelingen voor het
onderwijsaanbod en de wijze waarop wij dat nu organiseren? Wat moeten,
willen en kunnen we veranderen?

Opleidingsschool IJmond

Vanwege het ontbreken van een landelijke subsidie is gezocht naar een aangepaste
vorm voor de Opleidingsschool waarbij de doelen zo goed mogelijk gediend worden.
Op 18 oktober was de startbijeenkomst voor de Opleidingsschool IJmond. Op
basisscholen Panta Rhei en St. Franciscus (Atlant) kregen studenten een ochtend les
van onze leerkrachten en pabo docenten. De lessen kwamen voort uit het thema van
de Kinderboekenweek. In het voorjaar van 2018 volgt een tweede bijeenkomst. Het
ontwikkelen van de informele Opleidingsschool krijgt een vervolg in 2018.

7.2 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele betekenis

Beschikbaarheid (inval)leerkrachten

Per 1 augustus konden alle vacatures ingevuld worden. De invalpool omvatte bij de
start van het schooljaar 2017-2018 6,7 fte. Tijdens de jaarlijks griepgolf bleek de beperkte
beschikbaarheid van invallers een probleem te zijn en twee keer werd een groep een
dag naar huis gestuurd. De teams hebben veel kortdurende afwezigheid zelf
opgevangen.
Nieuwe leerkrachten en starters hebben laten weten niet meer in een invalpool te willen
werken. Hiermee is een extra probleem ontstaan voor de schooloverstijgende invalpool,
dat de aandacht van het directieberaad heeft.
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7.3 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

Functiedifferentiatie

Een werkgroep is begonnen met onderzoek naar alternatieve inrichtingsvormen en de
functieprofielen die nodig zijn om die alternatieven mogelijk te maken. Als de
werkgroep het onderzoek gedaan heeft, kan het functieboek aangepast worden.
Uitgangspunten zijn meer variatie in leerkrachtfuncties, de focus op de kwaliteit van het
primaire proces en de kwaliteit van het onderwijs behouden.
Het aanpassen van het functieboek en het vaststellen van het bestuursformatieplan zijn
hiervan het sluitstuk. Dit wordt in de zomer van 2018 verwacht.

Instemmingsgeschil bestuur – GMR

Met instemming van de GMR kon het bestuursformatieplan 2017-2018 uitgevoerd
worden, met uitzondering van het deelbesluit over het vervallen van de functie
logopedist op De Zeearend.
Het bestuur heeft vervolgens het voorgenomen deelbesluit voorgelegd ter arbitrage
aan de landelijke geschillencommissie Medezeggenschap. De uitspraak van de
commissie was dat het bestuur ten aanzien van het opheffen van de functie logopedist
niet de juiste procedure gevolgd heeft. Het deelbesluit is door het bestuur vervolgens
ingetrokken. Het opheffen van de functie zal, mede in relatie tot de eerder genoemde
ontwikkelingen rondom het IKC, nader onderzocht gaan worden.
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Opbouw van de formatie

In onderstaande grafieken is te zien hoe de gemiddelde samenstelling van de formatie
in 2017 was. Fedra had op 1 augustus 2017 238,77 fte in dienst. Het grootste deel van
deze fte’s vormt de vaste bezetting in de scholen en op het bestuurskantoor. Een ander
deel betreft tijdelijke uitbreidingen of vervangingen. De verdeling in leeftijden is
opvallend: Fedra heeft een grote groep jonge personeelsleden.
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Verzuimcijfers

Het verzuim is mede dankzij de aandacht die er aan de preventie en begeleiding is
besteed weer gedaald. De kengetallen zijn: 4,5% verzuimpercentage, 0,77
meldfrequentie en 27,8 gemiddelde verzuimduur. In de grafieken is de ontwikkeling over
de afgelopen tien jaar te zien.

In totaal hebben de scholen voor 2.761,5 dag een vervanger aangevraagd. Dit omvat
de losse dagen en de langdurige vervanging. Afwezigheid wordt bij Fedra altijd
vervangen.
Afwezigheid die langer duurde dan een week, inclusief zwangerschapsverlof, werd
steeds vervangen door collega’s uit de invalpool en de collega’s met een minmaxcontract.
Het grootste deel van de kortdurende vervangingen (scholingsdagen, rechtspositioneel
verlof, ‘griepje’) wordt gedaan door de parttimers. Voor 373 losse dagen is een
vervanger ingezet.
We hebben geen inzicht in de vervanging door ambulante leerkrachten die de groep
overnamen.
Slecht twee keer werd een groep een dag naar huis gestuurd, omdat er geen
vervangers beschikbaar waren.
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7.4 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Zij-instroom

Fedra zal in 2018 met de collegabesturen Atlant en Tabijn met een groep zij-instromers
starten. In samenwerking met Inholland worden mensen met een afgeronde hbo of wo
opleiding opgeleid om in twee jaar leerkracht te worden bij één van de besturen.
7.5 Gevoerd beleid betreffende beheersing van uitkeringen na ontslag
Het beleid om instroom in uitkeringen
tegen te gaan, is in 2017 niet gewijzigd.

Drie personeelsleden hadden op de
ontslagdatum nog geen ander werk.
Hun uitkeringsverzoek is goedgekeurd
door
het
Participatiefonds,
wat
betekent dat de voorschriften door
Fedra goed zijn nageleefd.
Drie personeelsleden kregen een
arbeidsongeschiktheidsuitkering
toegekend. Zij ontvingen bij vertrek
een transitievergoeding.
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8. Huisvesting
8.1 Belangrijkste ontwikkelingen

Zeearend

Op De Zeearend is eind 2016-begin 2017 een capaciteitsprobleem in de huisvesting
ontstaan. In augustus heeft de gemeente op aanvraag van de Aloysius Stichting - één
van de IKC-partners - twee ruime en adequate noodunits op het schoolplein laten
plaatsen. Hiermee was de acute nood na de zomervakantie opgelost. De gebruikers
van de lokalen zijn tevreden over deze tijdelijk huisvesting.
Ook voor het jaar 2018 wordt weer een tekort aan lokalen voorzien. De gezamenlijke
besturen zijn een onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen. Uithuizing of meer
noodlkalen zijn daarbij beide in beeld.
Voor de langere termijn blijft de huisvestingscapaciteit een punt van zorg. De IKC
ontwikkeling is succesvol. Nadeel daarvan is dat het pand te klein zal zijn op de langere
termijn. Permanente uitbreiding is een optie, vervangende nieuwbouw voor het gehele
pand is echter ook één van de oplossingen; zelfs de meest gewenste.
De stuurgroep IKC heeft een businessplan IKC op laten stellen. Volgens een van de
conclusies van dit plan is nieuwbouw noodzakelijk. Het businessplan is besproken met de
verantwoordelijke wethouders. Inmiddels is door de besturen van de Aloysius Stichting
en Stichting Fedra een gezamenlijke aanvraag ‘voorbereidingskrediet vervangende
nieuwbouw’ ingediend voor het huisvestingsprogramma 2019 van de gemeente
Beverwijk.

Bethelschool

Op basis van het actuele leerlingenaantal en een actuele prognose werd in 2017
geconstateerd dat de Bethelschool een substantieel en structureel ruimtegebruik heeft.
In het najaar werd een ‘spoedaanvraag’ ingediend bij de gemeente om uitbreiding
mogelijk te maken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een toegekend normbudget om
de uitbreiding te realiseren. Eind december zijn de eerste voorbereidende gesprekken
gevoerd met een architect.
8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Velserbroek

Na overleg tussen de schoolbesturen Atlant, OPO IJmond, Fedra en het
gemeentebestuur van Velsen is besloten de schoolgebouwen in Velserbroek op drie
onderwijslocaties qua volume aan te passen en toekomstbestendig te maken. Door de
gemeente zijn per locatie/school middelen toegekend die in 2018 beschikbaar komen.
Voor Fedra betekent dit dat onderzocht gaat worden op welke wijze de gebouwen van
De Hoeksteen en De Westbroek aangepast moeten worden.
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9. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
9.1 De samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon is aangesloten

De Fedra scholen maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
IJmond.
9.2 Ontwikkelingen bij/in relatie tot verbonden partijen

Ontwikkeling samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

In 2017 is er een tweede inspectiebezoek bij het samenwerkingsverband geweest. Er zijn
rondetafelgesprekken gevoerd met allerlei groepen personen die bemoeienis hebben
met het samenwerkingsverband: leerkrachten, ouders, begeleiders, gemeente en
zorginstellingen. Er vond een kwaliteitsonderzoek plaats, waarin gekeken werd naar
diverse kwaliteitsgebieden met daaraan gekoppelde standaarden. Gesproken is met
de voorzitter van de Commissie Onderwijs Arrangementen, de controller, de directeur,
het dagelijks bestuur en het toezichthoudend bestuur.
Het oordeel van de inspectie is dat het SWV de organisatie goed op orde heeft en het
vertrouwen krijgt van de inspectie voor een periode van vier jaar. Het inspectierapport is
beschikbaar via de website van de inspectie.
Conform verplichtingen vanuit nieuwe regelgeving, heeft het bestuur van het SWV het
initiatief genomen om toezicht en bestuur nadrukkelijker te scheiden. Na een uitvoerig
traject is het besluit genomen de bestuurlijke verantwoordelijkheid te leggen bij de per 1
januari benoemde directeur-bestuurder (tot dan directeur). De toezichthoudende
functie is belegd bij de afgevaardigden van de in het SWV participerende
schoolbesturen.
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10. Financiën

In 2017 is een start gemaakt met de structurele inzet van een controller bij Fedra voor
twee dagen in de week. De belangrijkste resultaten waren een beleidsrijke
managementrapportage, een beleidsrijke (meerjaren)begroting 2018 en het
coördineren van de Europese aanbesteding van het herverzekeren van ERD WGA
samen met Verus. Ook is de goede samenwerking met het externe administratiekantoor
behouden en uitgebreid. Er is een start gemaakt met het vergroten van het
kostenbewustzijn, omdat de huidige extra investeringen in de kwaliteit van onderwijs op
de middenlange termijn tot cash flow problemen leiden. Er is ook de komende jaren
nog veel verder te ontwikkelen. In 2018 zal de focus liggen op het beheersen van de
financiën op basis van een set kengetallen en het terugdringen van het
exploitatietekort. De risicoanalyse zal worden geactualiseerd en er zal een interne norm
worden bepaald voor het gewenste weerstandsvermogen, op basis van de vernieuwde
definitie van het weerstandsvermogen.
In 2017 is de controle op de gewichtenregeling actueel en concreet geworden. Fedra
heeft zowel een principieel bezwaar ingediend als een bezwaar op individuele
leerlingen. Dit bezwaar was gebaseerd op de uitkomst van de controle uit 2015 die DUO
in Q3 heeft verstuurd. In december heeft DUO de defintieve uitkomst gecommuniceerd,
hetgeen in februari 2018 heeft geleid tot een beschikking, waarin DUO € 385.000
terugvordert van Stichting Fedra. Fedra gaat deze terugvordering aanvechten bij de
rechter.
10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting
Tabel met kengetallen 2017-2021

Kengetallen
Kalenderjaar
Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)
Liquiditeit

Huisvestingsratio

2017

2018

2019

2020

2021

67,50% 65,78% 64,63% 64,56% 60,18%

81,12% 78,74% 77,83% 76,15% 75,10%
4,02

6,50%

3,39

3,08

6,50%

2,95

2,89

6,50%

6,50%

6,40%

-3,80%

-2,00% -1,70%

-1,90%

-2,60%

16,8%

16,3%

16,2%

16,2%

Gemiddelde
PO-5*
64,53%
77,79%

3,27

6,48%

Weerstandsvermogen

29,81% 28,26% 26,62% 24,71% 22,04%

26,29%

Kapitalisatiefactor

44,15% 42,96% 41,19% 38,27% 26,34%

38,58%

Personele lasten/totale lasten

83,2%

Rentabiliteit

Materiële lasten/totale lasten

83,7%

16,2%
83,8%

83,8%

83,8%

-2,40%
16,2%
83,8%

Uit een officieel document uit september 2016 van de Inspectie van het Onderwijs blijkt
een set aan kengetallen die zij hanteert bij de beoordeling van de financiële positie van
een onderwijsinstelling.
Op grond van een analyse van de financiële gegevens uit de jaarrekening,
de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag of eventueel signalen, bepaalt de inspectie
of de positie van de instelling nader moet worden onderzocht. Bij de analyse gebruikt
de inspectie ter detectie van de risico’s een set kengetallen.
Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen moeten
voldoen. Het onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot aangepast
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financieel toezicht en het behalen van de norm leidt omgekeerd niet automatisch tot
het opheffen van aangepast financieel toezicht als daar sprake van is. De bepaling van
aangepast financieel toezicht vindt plaats in de vorm van een uitvoeriger onderzoek
waarbij veel meer aspecten in ogenschouw worden genomen. De door de inspectie
gehanteerde signaleringsgrenzen staan hieronder vermeld:
Onderstaande tabel bevat de signaleringsgrenzen van de kengetallen
1
2
3
4
5

Omschrijving
Solvabiliteit 2, ((eigen vermogen +
voorzieningen)/totale passiva)
Liquiditeit (current ratio), (vlottende
activa/kort vreemd vermogen)
Huisvestingsratio ((huisvestingslasten
+ afschrijvingen gebouwen en
terreinen)/totale lasten
Weerstandsvermogen, (eigen
vermogen/totale baten)

Signaleringswaarden
< 0,3

Funderend onderwijs < 0,75
Mbo + ho <0,5
Funderend onderwijs > 0,10
Mbo + ho > 0,15
< 0,05

3-jarig < 0
2-jarig < -0,05
1-jarig < -0,10

Rentabiliteit (resultaat/totale baten)

Weerstandsvermogen
Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te
vangen.
Definitie
Het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse baten.
Dit is een nieuwe definitie die overeenkomt met de begroting 2018 en de
meerjarenbegroting. Op basis van de nieuwe definitie zal opnieuw een interne norm
moeten worden vastgesteld. De huidige interne norm is 15%.
Op basis van de actualisatie van de risicoanalyse in het tweede kwartaal van 2018
wordt geanalyseerd of het wenselijke weerstandsvermogen maximaal gelijk is aan het
aanwezige weestandsvermogen. Op basis van de huidige risicoanalyse heeft Stichting
Fedra ruimschoots voldoende vermogen voor de opvang van de risico’s.


Weerstandsvermogen gerealiseerd in 2017 is 29,8%; het huidige streefgetal is 15%.

Solvabiliteit
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle
verplichtingen te voldoen.
Definitie 1
Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door het
totale vermogen) x 100%.
Definitie 2
Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100%.
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Solvabiliteit 1 gerealiseerd in 2017 is 61,8%; dit percentage is ruimschoots voldoende
om op langere termijn aan de verplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit 2 gerealiseerd in 2017 is 81,1%; dit ligt boven de signaleringsgrens van
30% en is daarmee ruimschoots voldoende om op langere termijn aan de
verplichtingen te voldoen.

Liquiditeit (current ratio)
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle
verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als voldoende aangemerkt.
Definitie
Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden.


De liquiditeit gerealiseerd in 2017 is 4,02; dit ligt boven de signaleringsgrens van 0,75
en is daarmee ruimschoots voldoende om aan de verplichtingen op korte termijn te
voldoen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profitsector) wordt een relatie gelegd tussen het
behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Definitie
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone
bedrijfsvoering.


De rentabiliteit gerealiseerd in 2017 is -3,8%. De rentabiliteit ligt hiermee onder de
signaleringsgrens van de inspectie. Op basis van de meerjarenbegroting zal dit ook
de komende jaren negatief blijven. Fedra heeft hiervoor bewust gekozen om een
deel van het grote vermogen in te zetten voor een verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. Het komende jaar zal onderzocht worden welke maatregelen
noodzakelijk zijn om de langjarige rentabiliteit om minimaal 0 te krijgen.

Huisvestingsratio
Deze geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting.
Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen.


Dit jaar wordt voor het eerst de huisvestingsratio gebruikt. Fedra heeft geen
afschrijving voor gebouwen en terreinen. De huisvestingsratio gerealiseerd in 2017 is
6,5% en ligt hiermee onder de signaleringsgrens van de inspectie.

Materiële en personele lasten ten opzichte van de totale lasten
De personele lasten zijn 83,2% van de lasten van Fedra in 2017. Ook in de jaren 20182021 blijft dit percentage hoog en stijgt zelfs 0,6%. De materiële lasten maken 16,8% van
de lasten uit.
In vergelijking met de baten geeft Fedra zowel materieel als voor personele lasten
teveel geld uit. Dit was ook al in de begroting voor 2017 begroot. Het is een landelijk
beeld dat de baten op materieel gebied van het Rijk onvoldoende zijn.
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In de komende jaren zullen de personele lasten verhoudingsgewijs verder toenemen
door extra uitgaven voor werkdrukvermindering en salarisstijgingen.
10.2 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten

Begroting
2017

Uitkomst
2017

1.2 Materi ël e vas te acti va
1.3 Fi na nciële va ste a ctiva
Vaste activa

1. Activa
€ 1.920.970 € 1.997.896 € 2.114.696
€
- €
30.642 €
30.642
€ 1.920.970 € 2.028.538 € 2.145.338

€ 1.973.354
€ 14.592
€ 1.987.946

1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

€ 1.020.516 € 1.003.148 € 1.003.148
€ 6.036.223 € 6.012.561 € 5.405.762
€ 7.056.739 € 7.015.709 € 6.408.910

€ 1.076.017
€ 5.208.330
€ 6.284.347

Totale Activa
waarvan gebouwen en terreinen

€ 8.977.709 € 9.044.248 € 8.554.249
-

€ 8.272.293
-

2.1 Ei gen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortl opende s chul den

2. Passiva
€ 6.499.507 € 6.291.818 € 5.754.818
€ 937.917 € 1.066.494 € 1.113.494
€ 1.540.285 € 1.685.936 € 1.685.936

€ 5.584.864
€ 1.125.473
€ 1.561.956

Totale Passiva
waarvan privaat vermogen

€ 8.977.709 € 9.044.248 € 8.554.248
135.321
101.304
101.304

€ 8.272.293
107.502

Kalenderjaar

2015

2016

De boekwaarde van de materiële vaste activa zijn ten opzichte van de begroting lager
uitgekomen, doordat de investeringen in ICT lager uitkwamen dan de afschrijvingen
(effect: - € 157.000). In 2017 is er veel minder geïnvesteerd dan begroot. Ten opzichte
van 2016 is er € 80.000 minder geïnvesteerd in 2017. Met name in ICT (- € 63.000) en
meubilair (- € 45.000) is minder geïnvesteerd. In 2017 is een nieuwe bedrijfsauto gekocht
die een investering van € 16.000 heeft gekost.
De financiële vaste activa zijn gedaald. Deze post betreft de borg van geleasde ICT
hardware.
De vorderingen komen eind 2017 hoger uit dan eind 2016. Dit is een post waarop
beperkt kan worden gestuurd. De stijging van € 73.000 wordt veroorzaakt door extra
vorderingen van de post Overige Vorderingen (effect: +40.000), de post
vooruitbetaalde kosten (effect: +19.000) en een toename van de vordering op het
Ministerie van OCW (effect: + € 13.000).
De extra afname van de liquiditeiten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt
door het extra exploitatietekort.
De voorzieningen nemen € 59.000 toe ten opzichte van de uitkomst 2016 en € 12.000 ten
opzichte van de begroting. Het verschil ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door
een toename van de personeelsvoorzieningen (dotatie voor duurzame inzetbaarheid
zonder onttrekking op deze voorziening) en een toename van bijna € 50.000, omdat de
dotatie aan de voorziening groot onderhoud groter was dan de onttrekking.
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De kortlopende schulden zijn afgenomen in 2017 ten opzichte van 2016. Dit is vooral te
danken aan de post Overige Kortlopende schulden; afname is € 59.000. De rest van de
afname wordt veroorzaakt door de post crediteuren (effect: - € 36.000)
Het eigen vermogen is afgenomen met het exploitatietekort van 2017. Het verschil met
de begroting wordt verklaard door het verschil in het begrote exploitatietekort en de
uitkomst.

10.3 Toelichting op het resultaat 2017
10.3.1 Toelichting resultaat 2017 ten opzichte van de begroting
Kalenderjaar

2016 Begroting 2017 uitkomst 2017

Verschil

Totaal baten
Ri jks bi jdragen
Ontva ngen doorbeta l i ngen Ri jks bi jdragen SWV
Gemeentel i jke bijdra gen
Overi ge baten
Eindtotaal

€ 16.907.011 € 16.774.300
€
755.096 €
784.100
€
44.931 €
49.300
€
287.964 €
259.200
€ 17.995.003 € 17.866.901

€ 17.388.182
€ 858.148
€
51.566
€ 431.719
€ 18.729.615

€
€
€
€
€

Totaal lasten
Personel e l a s ten
Afs chri jvi ngen
Huis ves ti ngs l a s ten
Overi ge i ns tel l i ngs l a s ten
Eindtotaal

€ 15.229.318
€
410.002
€ 1.244.574
€ 1.334.975
€ 18.218.869

€ 16.175.404
€ 430.979
€ 1.255.369
€ 1.578.843
€ 19.440.595

€ 685.404
€
-14.221
€
82.469
€ 271.443
€ 1.025.095

Saldo baten en lasten

€

Saldo financiele baten en lasten
Fi nanci el e ba ten
Fi nanci el e l a s ten
Eindtotaal

€
€
€

Resultaat

€

€
€
€
€
€

-223.866 €
19.814
3.637
16.177

€
€
€

-207.689 €

15.490.000
445.200
1.172.900
1.307.400
18.415.500

-548.600 €

613.882
74.048
2.266
172.519
862.715

-710.979

€

-162.379

€
€
€

8.051
4.023
4.028

€
€
€

-6.949
1.023
-7.972

-536.600 €

-706.954

€

-170.354

15.000
3.000
12.000

Het resultaat in 2017 komt € 170.000 slechter uit dan begroot. De Rijksbaten zijn in 2017
toegenomen met € 613.000 door compensaties voor de kostenstijging van personeel
(stijging pensioenpremie, stijging salariskosten, etc.). Overschrijding van de Rijksbaten
komt ieder jaar voor, omdat het Rijk pas in de loop van het jaar de compensaties in de
baten bekend maakt.
Het samenwerkingsverband IJmond heeft meer baten overgemaakt, omdat ze per 1
augustus 2017 de bijdrage per leerling hebben verhoogd met € 25 per schooljaar
(effect is + € 40.000). Tevens is er een bedrag binnengekomen van bijna € 30.000 voor
toelatingsverklaringen die niet apart waren begroot. De baten voor lichte
ondersteuning zijn ook bijna € 30.000 hoger uitgekomen dan begroot. De baten die
voortkomen uit met name het detacheren van leerkrachten van De Zeearend bij
Aloysius zijn ruim € 15.000 hoger uitgekomen.
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De personele lasten zijn enerzijds hoger uitgekomen dan begroot door hogere
salariskosten per medewerker (met name salarisverhoging en hogere pensioenlasten;
effect + € 360.000) en anderzijds door niet begrote kosten voor transitievergoedingen en
een dotatie aan de personeelsvoorzieningen (€ 120.000 voor voorziening overige
peroneelsvoorzieningen en ruim € 30.000 voor dotatie voorziening jubilea en duurzame
inzetbaarheid).
De overige personeelslasten vallen hoger uit door de extra inhuur van personeel (met
name langere inhuur directeur Zeearend en hogere kosten inhuur controller). De totale
kosten inhuur derden is bijna € 140.000 hoger uitgevallen dan begroot. De kosten voor
nascholing zijn bijna € 60.000 hoger uitgevallen dan begroot.
De overschrijdingen zijn voor een klein deel gecompenseerd door hogere uitkeringen
van het UWV (effect: € 35.000 extra uitkeringen).
De afschrijvingen zijn lager uitgevallen doordat de investeringen € 150.000 lager zijn
uitgevallen dan begroot.
De huisvestingslasten overschrijden de begroting door hogere kosten voor klein
onderhoud aan de gebouwen (effect: + € 45.000), hogere schoonmaakkosten (effect
bijna + € 40.000) en diverse kleinere overschrijdingen.
De Overige instellingslasten overschrijden de begroting met € 210.000. De belangrijkste
overschrijding is gerealiseerd bij de kosten van Onderwijsleerpakketten (effect: +
€100.000). De kosten voor pauzevervanging/tussenschoolse opvang komt € 30.000
hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt gecompenseerd uit de reservepost
externe huisvestingsbaten, die in het verleden moesten worden afgestaan aan de
gemeenten. Ook de kosten van schooltesten overschrijden de begroting met € 30.000,
omdat de scholen voor voortgezet onderwijs niet meer meebetalen voor deze testen.
Daarnaast zijn er kleinere overschrijdingen van de kosten van de raad van toezicht,
kopieerkosten en kosten kleine kas van de scholen.
De financiële baten vallen € 8.000 tegen en de kosten overschrijden de begroting met
€1.000.
10.3.2 Analyse realisatie exploitatie t.o.v. vorig jaar
In 2016 is het resultaat uitgekomen op - € 207.689. In 2017 is het exploitatieresultaat ten
opzichte van 2016 verslechterd met bijna € 500.000 tot - € 706,954. Al enkele jaren
begroot Fedra extra uitgaven voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs; in
2017 hebben deze uitgaven tot een fors exploitatieverlies geleid. Dit is geheel conform
beleid.
Ten opzichte van 2016 zijn zowel de baten gestegen (effect: + € 735.000), als de lasten
gestegen (effect: +1.221.000). De stijging van de baten is grotendeels al in paragraaf
10.3.1 uitgelegd; een fte in het basisonderwijs is in 2017 duurder geworden. Aan lonen
en salarissen is in 2017 ten opzichte van 2016 ruim € 900.000 meer uitgegeven, inclusief
sociale lasten en pensioenpremies. Ook de kosten voor transitievergoedingen zijn nieuw
in 2017 (effect: + € 70.000).
De materiële lasten zijn in 2017 € 275.000 hoger uitgekomen dan in 2016. Voor een klein
deel ( € 20.000) wordt dit veroorzaakt door extra afschrijvingen. De komende jaren zullen
de afschrijvingen verder toenemen door extra investeringen in met name ICT. Ook de
huisvestingslasten zijn beperkt toegenomen ten opzichte van 2016 (effect: + € 10.000).
Deze overschrijding zit met name in schoonmaakkosten en tuinonderhoud. Het grootste
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deel van de overschrijding, bijna € 245.000, zijn overige instellingslasten. De belangrijkste
veroorzakers van de overschrijding zijn:
- PV/TSO kosten: + € 135.000. Steeds meer scholen gaan over op het
continurooster.
- Kosten onderwijsleerpakketten: + € 30.000
- ICT kosten: + € 25.000
- Software methode/licenties: + € 23.000
- Schooltesten: + € 20.000
- Administratie- en beheerkosten: + € 10.000
- Kopieerkosten: + € 10.000
Inmiddels maken alle scholen gebruik van een continurooster. Dit leidt tot hogere kosten
voor pauzevervanging (PV). Voor een deel wordt dit gecompenseerd door de vrijwillige
ouderbijdrage voor deze opvang. In 2018 wordt gekeken of er alternatieve manieren
zijn de pauzevervanging te organiseren tegen lagere kosten.
Doordat de scholen steeds meer gebruik gaan maken van Chromebooks en iPads
nemen de kosten van ICT en licenties steeds meer toe. Een goede afweging tussen
aanschaf van onderwijsleerboeken en licenties moet zorgen voor beheersing van deze
kosten.
10.4 Toelichting op het investeringsbeleid

In 2017 is er veel minder geïnvesteerd dan begroot. Ten opzichte van 2016 is er € 80.000
minder geïnvesteerd in 2017. Met name in ICT (- € 63.000) en meubilair (- € 45.000) is
minder geïnvesteerd. In 2017 is een nieuwe bedrijfsauto gekocht die een investering van
€ 16.000 heeft gekost.
In 2018 en 2019 zijn er fors hogere investeringen begroot, met name voor ICT en
onderwijsleerpakketten. Na 2019 nemen de investeringen weer af. Op basis van deze
meerjarenbegroting wordt er in 2018 en 2019 kritisch naar de noodzaak van deze
investeringen gekeken om de afschrijvingen in de hand te houden.
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10.5 Toelichting op kasstromen en financiering 2018 - 2022
Kalenderjaar

2018

Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen

2019

2020

€

-381.800

€

-313.900

€

€

-502.200

€

514.700

€

508.100

€
€

-356.800

-

€

-

€

-

€

196.300

€

-274.700

€

€

471.000

€

499.900

€

- Vorderingen

€

-

€

-

€

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

€

1.425

€

262.300

€

-34.300

Veranderingen
middelen:

in

vlottende

- Kortlopende schulden

Ontvangen interest

€

-

€

76.300

€

-

€

€

2022

-364.400

- Mutaties voorzieningen

-87.775

2021

-184.600

-

€

€

190.400

-

€

-407.600
489.700

-

Betaalde interest

€

€

17.000

€

17.000

€

17.000

€

17.000

€

17.000

Kasstroom uit operationele
activiteiten

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

-705.000

€

-710.000

€

-190.000

€

-315.000

€

-237.600

€

-705.000

€

-710.000

€

-190.000

€

-315.000

€

-237.600

Mutatie liquide middelen

€

-690.575

€

-434.700

€

-211.300

€

-105.700

€

-499.300

Beginstand liquide middelen

€

5.208.330

€

4.517.755

€

4.083.055

€ 3.871.755

€

3.766.055

€

4.517.755

€

4.083.055

€

3.871.755

€ 3.766.055

€

3.266.755

Investeringen
in
materiële
vaste activa
Totaal kasstroom uit
investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

€

-4.000

-690.575

€

-4.000

€

-434.700

€

€

-4.000

-211.300

€

€

-4.000

-105.700

€

€

-4.000

-499.300

In 2017 zijn de liquide middelen met ruim € 800.000 afgenomen. Voor het grootste deel
wordt dit veroorzaakt door het negatieve explotatieresultaat (effect: - € 707.000). De
kortlopende schulden zijn met € 135.000 afgenomen en de vorderingen zijn in 2017 met
€ 73.000 toegenomen. De voorzieningen zijn met € 58.000 toegenomen, vooral omdat
de dotatie groot onderhoud groter was dan de onttrekking in 2017. Omdat de
afschrijvingen € 25.000 hoger waren dan de investeringen, namen de liquide middelen
met hetzelfde bedrag toe.
10.6 Informatie over financiële instrumenten

Stichting Fedra heeft in 2017 een nieuwe spaarrekening afgesloten bij de Rabobank.
Het betreft een vermogensspaarrekening, die een veel hogere rente opbracht dan de
bestaande internetspaarrekeningen. De laatste jaren staan de rentebaten sterk onder
druk door de steeds verder afnemende spaarrente. De verwachting is dat in de loop
van 2018 de rente iets zal gaan aantrekken. Dit zal waarschijnlijk een beperkt effect
hebben op de rentebaten in 2018.
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10.7 In control statement

Als college van bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de opzet en werking van het
interne systeem voor kwaliteitszorg van Fedra. Dit systeem heeft tot doel planmatig en
doelmatig te werken aan de realisatie van organisatiedoelen en de risico’s van het niet
realiseren van deze doelen optimaal te beheersen. Het systeem van kwaliteitszorg zien
wij als een werkwijze; het toepassen van de beleidscyclus in alle lagen van de
organisatie en bij alle aspecten van het werk. Deze werkwijze kan echter nooit absolute
zekerheid bieden dat alle doelen zullen worden bereikt. De werkelijkheid is dat bij het
nemen van beslissingen menselijke beoordelingsfouten kunnen optreden, dat het
ingewikkeld is om iedereen in de organisatie steeds te laten werken volgens deze
werkwijze en dat er steeds kosten-baten afwegingen worden gemaakt bij het
aanvaarden van risico’s en het treffen van beheersingsmaatregelen.
Om onze verantwoordelijkheden te kunnen dragen, hebben wij gedurende het
verslagjaar zelfstandig en op systematische wijze verschillende interne en externe
bronnen – gerelateerd aan het behalen van onze doelen – geanalyseerd en
beoordeeld. In de kwaliteitsgesprekken die halfjaarlijks op de scholen – tussen bestuur
en pedagogisch team – worden gevoerd, worden de ervaringen en bevindingen van
de directie naast die van het bestuur gelegd en besproken. Wanneer nodig treedt het
bestuur (sterk) sturend op. Als het niet nodig is, krijgt de school de ruimte en het
vertrouwen om zich te ontwikkelen.
Fedra maakt in haar planning- en controlcyclus gebruik van de procedures en
functiescheiding van het administratiekantoor. Tevens is er vanuit de adviezen uit het
jaarlijkse accountantsverslag follow-up gegeven, teneinde het interne kwaliteitssysteem
verder te borgen.
Conclusie
Op grond van de boven beschreven werkzaamheden zijn wij van mening, dat wij in alle
redelijkheid kunnen verklaren, dat het systeem van kwaliteitszorg naar behoren heeft
gewerkt in het verslagjaar en een redelijke mate van zekerheid geeft dat de
inhoudelijke en financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang
bevat.
10.8 Treasurybeleid

In februari 2017 is het nieuwe treasurystatuut goedgekeurd door de raad van toezicht.
De doelstelling van het treasurybeleid is het realiseren en borgen van:
 voldoende liquiditeit;
 lage financieringskosten;
 risicomijdende uitzettingen;
 kosteneffectief betalingsverkeer;
 beheersen en bewaken financiële risico’s.
Bij het uitvoeren van het treasurybeleid zijn de volgende instrumenten toegestaan:
 Rekening-courant;
 Kasgeldleningen;
 Spaarrekeningen;
 Deposito’s;
 Schatkistbankieren;
 Vaste geldleningen, al dan niet bezwaard met een hypotheek;
 Onderhandse geldleningen.
Stichting Fedra maakt vooralsnog geen gebruik van deposito’s, schatkistpapier, vaste
geldleningen en onderhandse leningen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal
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gekeken worden of er in de toekomst wel gebruikgemaakt gaat worden van deze
instrumenten.
In het tweede kwartaal van 2018 zal het treasurybeleid voor de eerste keer worden
geëvalueerd. Het evaluatierapport wordt in de RvT-vergadering behandeld.
Stichting Fedra voldoet aan de meest recente regeling beleggen en belenen door
instellingen voor onderwijs en onderzoek.
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10.9 Continuïteitsparagraaf
10.9.1 A.1 Leerlingenaantallen 2017-2020
Ontwikkeling aantal leerlingen
Teldatum
Schoolja a r gepla atst
Schooja ar bekostiging
Eindtota a l
Ontwikkeling aantal leerlingen
Teldatum
De Zeea rend
De Hoeksteen
De Vrijhei t
De Ark
De Sl eutelbl oem
De Lunetten
De Anjelier
De Bethel
De Pl ata a n
De Wilgeroos
De Wes tbroek
Panta Rhei
Eindtotaal

BRIN
02EH
03AG
03QL
05ML
06FF
08JO
09JN
09YE
10WF
11VP
23TK
27JJ

1-10-2017
2017-2018
2018-2019
3.332

1-10-2018
2018-2019
2019-2020
3.346

1-10-2019
2019-2020
2020-2021
3.316

1-10-2020
2020-2021
2020-2021
3.320

1-10-2017
131
207
121
124
276
430
398
297
384
172
77
715
3.332

1-10-2018
131
214
122
124
276
435
390
308
384
172
80
710
3.346

1-10-2019
131
231
120
113
285
416
369
292
395
180
85
699
3.316

1-10-2020
131
243
118
109
291
413
364
290
401
176
85
699
3.320

In vier jaar tijd loopt de prognose van de leerlingenaantallen met slechts 12 leerlingen terug tot
3.320 leerlingen. Het beeld wisselt wel per school. De grootste “dalers” zijn De Ark (-15), De
Lunetten (-17), De Anjelier (-34) en Panta Rhei (-16). De grrootste “stijgers” zijn De Hoeksteen (+36),
De Sleutelbloem (+15), De Plataan (+17) en relatief gezien De Westbroek (+7; bijna 10%). Op basis
van deze prognose blijven de baten op peil.
Per gemeente wordt een opheffingsnorm vastgesteld voor de omvang van basisscholen. Dit
betekent niet dat een school wordt opgeheven zodra deze onder de opheffingsnorm zakt, maar
wel dat school en gemeente het gesprek aangaan. Intern hanteert Fedra een ondergrens van
100 leerlingen met een bandbreedte van 20 leerlingen. Jaarlijks gaat het college van bestuur het
gesprek aan met de directeuren van scholen die rond de 100 leerlingen hebben. Tot nu toe heeft
dit niet geleid tot plannen om scholen op te heffen of te fuseren.
Formatie in FTE
Kalenderjaar

2017

2018

2019

2020

2021

Directie

13,89

13,89

13,89

13,89

13,89

CVB

Onderwijzend personeel

Onderwijs ondersteunend personeel
LIO

Eindtotaal

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

184,18

184,18

184,18

184,18

184,18

2,36

2,36

2,36

2,36

2,36

38,81

241,24

38,81

241,24

38,81

241,24

38,81

241,24

38,81

241,24

De meerjarenformatie is beleidsarm opgesteld; de aantallen fte’s zijn voor 2018-2021 gelijk
gehouden aan 2017. Het opstellen van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021
was nog niet gebaseerd op het nieuwe BestuursFormatiePlan (BFP) 2018-2019. Om de directeuren
de gelegenheid te geven om onderwijsverniewingen te integreren in de BFP-en zijn deze
uitgesteld naar het 2e kwartaal 2018. Het schooljaar 2018-2019 wordt gebruikt om een strategisch
personeelsplan beleidsrijk op te stellen voor de jaren 2019 tot 20121.
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10.9.2 A.2 Meerjarenbegroting T tot en met T +4
Kalenderjaar
Totaal baten

Rijksbijdragen

Uitkomst
2017

2018

2019

2020

2021

Ontvangen doorbetalingen
Rijksbijdragen SWV

€ 17.388182

€ 17.229.800

€ 17.239.900

€ 17.315.800

€ 17.336.500

€

858.148

€

515.200

€

515.300

€

507.800

€

Overige baten

€

51.566

€

43.500

€

36.600

€

27.000

€

Gemeentelijke bijdragen
Eindtotaal

€

431.719

€

650.500

€

653.500

€

602.800

€

508.400
27.000

603.400

€ 18.729.615

€ 18.439.000

€ 18.445.300

€ 18.453.400

€ 18.475.300

€ 16.175.404

€ 15.771.300

€ 15.691.900

€ 15.736.500

€ 15.900.100

Huisvestingslasten

€ 1.255.369

€ 1.217.000

€ 1.217.000

€ 1.217.000

€ 1.217.000

Eindtotaal

€ 19.440.595

€ 18.820.800

€ 18.759.200

€ 18.817.800

€ 18.977.500

Saldo baten en lasten

€

-710.979

€

-381.800

€

-313.900

€

-364.400

€

-502.200

Saldo financiële baten en
lasten
Financiële baten

€

8.051

€

17.000

€

17.000

€

17.000

€

17.000

Eindtotaal

€

4.028

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

Resultaat

€

-706.954

€

-368.800

€

-300.900

€

-351.400

€

-489.200

Totaal lasten

Personele lasten
Afschrijvingen

Overige instellingslasten

Financiële lasten

€

430.979

€ 1.578.843

€

4.023

€

471.000

€ 1.361.500

€

4.000

€

499.900

€ 1.350.400

€

4.000

€

514.700

€ 1.349.600

€

4.000

€

508.100

€ 1.352.300

€

4.000

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de ontwikkeling van het aantal
leerlingen in de loop van de jaren.
Er is in deze meerjarenbegroting geen rekening gehouden met de extra baten vanuit
het Rijk voor werkdrukverlaging en cao verhogingen.
In de ontwikkeling van de lonen en salarissen wordt uitgegaan van een stijging van
ongeveer 0,7% van de kosten. Het aantal fte’s is gelijk gehouden; het
meerjarenformatieplan is beleidsarm opgesteld.
De dotatie aan de overige personeelsvoorziening is begroot op basis van een concrete
personeelslijst en bepaald op €170.000 in 2017. Voor 2018 is de dotatie bepaald op
€47.000 en voor de jaren daarna ingeschat op € 50.000. De lagere dotatie kan worden
verklaard doordat de personeelsproblemen bij De Zeearend in 2017 grotendeels zijn
opgelost, waarna met een lagere dotatie kan worden volstaan.
De dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud bedraagt vanaf 2018 tot en met 2022
€ 325.000 per jaar.
Het uitbetalen van transitievergoedingen aan personeel dat de stichting verlaat, is voor
2018 tot en met 2022 gelijk gehouden op € 75.000.
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De salariskosten voor Passend Onderwijs nemen af in de loop van de jaren, omdat in de
huidige baten een tijdelijke bijdrage van € 25 per leerling zit.
De kosten voor nascholing nemen in 2019 af, omdat dan het kwaliteitsprogramma van
De Plataan afloopt. Dit programma gaat gepaard met extra nascholingsactiviteiten.
De kosten voor inhuur derden neemt af, omdat in de loop van 2018 de directeur a.i. van
De Zeearend wordt vervangen door een intern benoemde directeur.
De overige personeelskosten zijn in 2019 en 2021 hoger dan de andere jaren, omdat
een keer per twee jaar tevredenheidsonderzoeken op de scholen plaatsvinden die
naar schatting € 30.000 kosten. De huidige methodieken worden in 2018 grondig
geëvalueerd, hetgeen invloed heeft op de kosten in de komende jaren.
De kosten van de WGA nemen in de loop van de jaren iets af, omdat er in 2010 en 2021
één medewerker uit de WGA gaat.
Meerjarenbalans 2018-2021
Uitkomst
2017

Kalenderjaar

2018

2019

2020

2021

€ 2.207.354

€ 2.417.454

€2.092.754

€ 1.899.654

1.2 Materiële vaste activa

€ 1.973.354

Vaste activa

€ 1.987.946

1.5 Vorderingen

€ 1.076.017

€ 1.003.148

€ 1.003.148

€ 1.003.148

€ 1.003.148

Vlottende activa

€ 6.284.347

€ 5.722.257

€ 5.187.457

€ 4.976.557

€ 4.871.057

Totale Activa

€ 8.272.293

€ 7.929.611

€ 7.604.911

€ 7.069.311

€ 6.770.711

2.2 Voorzieningen

€ 1.125.473

€ 1.027.857

€ 1.004.157

€

€ 1.009.957

1.3 Financiële vaste activa

1.7 Liquide middelen

2.1 Eigen vermogen

€

€ 5.208.330

€ 5.584.864

€1.561.956

2.4 Kortlopende schulden

Totale Passiva

waarvan privaat vermogen

14.592

€ 8.272.293

107.502

€

-

€ 2.207.354

€ 4.719.109

€ 5.215.818
€ 1.685.936

€ 7.929.611

107.502

€

-

€

€ 2.417.454

-

€ 2.092.754

€ 4.184.309

€ 3.973.409

€ 4.914.818

€ 4.563.818

€ 1.685.936

819.557

€ 1.685.936

€ 7.604.911

€ 7.069.311

107.502

107.502

€

-

€ 1.899.654

€ 3.867.909

€ 4.074.818
€ 1.685.936

€ 6.770.711

107.502

De vorderingen en de kortlopende schulden zijn in de meerjarenbalans gelijk gehouden
aan de stand ultimo 2017. Het eigen vermogen fluctueert met de geprognosticeerde
resultaten. Omdat de komende jaren zonder bijsturing ieder jaar een negatief resultaat
laat zien, neemt het eigen vermogen af met ruim 1,5 miljoen in vijf jaar.
Ontwikkeling kengetallen 2017-2021

Kengetallen

Kalenderjaar
Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)
Liquiditeit

Huisvestingsratio

2017

2018

2019

2020

2021

67,50% 65,78% 64,63% 64,56% 60,18%

81,12% 78,74% 77,83% 76,15% 75,10%
4,02

6,50%

3,39

6,50%
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3,08

6,50%

2,95

6,50%

2,89

6,40%

Gemiddelde
PO-5*
64,53%
77,79%

3,27

6,48%

Weerstandsvermogen

29,81% 28,26% 26,62% 24,71% 22,04%

26,29%

Kapitalisatiefactor

44,15% 42,96% 41,19% 38,27% 26,34%

38,58%

Personele lasten/totale lasten

83,2%

Rentabiliteit

Materiële lasten/totale lasten

-3,80%

-2,00% -1,70%

-1,90%

-2,60%

16,8%

16,3%

16,2%

16,2%

83,7%

16,2%
83,8%

83,8%

83,8%

-2,40%
16,2%
83,8%

In § 10.1 is de ontwikkeling van de kengetallen uitgebreid toegelicht.
10.9.3 B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem

In december 2016 heeft Fedra een financiële risicoanalyse uitgevoerd, met behulp van
de jaarrekening 2015. In mei/juni van 2018 wordt deze risicoanalyse geactualiseerd.
De conclusies uit de risicoanalyse 2016 waren:
Het gewenste weerstandsvermogen lag tussen € 3.117.00 (=7,0%) en € 3.859.000 (=
11,4%). Het huidige weerstandsvermogen op basis van de jaarrekening 2017 bedraagt
29,8% en ligt daarmee ruim boven het gewenste vermogen. Hierbij moet worden
opgemerkt dat hiervoor gebruikgemaakt wordt van een nieuwe definitie van het
weerstandsvermogen, die tot hogere percentages leidt dan de oude definitie. Op basis
van de oude definitie bedraagt het weerstandsvermogen 19,8%, nog steeds ruim boven
het gewenste percentage.
In de financiële risicoanalyse zijn de beheersmaatregelen die Fedra uitvoert
onderverdeeld in zes categoriën:
- Leerlingen/leerlingenstroom;
- Kwaliteit onderwijs;
- Personeel;
- Organisatie;
- Gebouwen;
- Inventaris, apparatuur en onderwijsleerpakketten.
In de kwaliteitsgesprekken met de directeuren wordt de effectiviteit van de
beheersmaatregelingen besproken. De algemene conclusie uit deze gesprekken is dat
het intern beheersingssysteem voldoende werkt.
Op basis van de analyse uit 2016 blijkt dat het grootste deel van de risico’s
personeelsrisico’s zijn (37% van de risicoscore). Het ligt niet in de verwachting dat na de
actualisatie in mei/juni van dit jaar dit percentage veel lager uitkomt.
Belangrijke verbeteringen voor de komende jaren zijn:
- Hoe komen we aan voldoende personeel?
- Het kostenbewustzijn van Fedra verbeteren.
- Gewichtenregeling goed onder controle krijgen.
- Kwaliteit personeel in lijn houden met de steeds hogere eisen die aan
personeel worden gesteld.
- Het voorkomen dat personeel langdurig uitvalt en in de WGA/WIA
terechtkomt.
- Kwaliteit P&C processen verder professionaliseren.
- Inkoopprocessen met behulp van een inkoopgroep professionaliseren.
- Invoering Europese Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG).
- Een beheerste bezettingsgraad van onze gebouwen.
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10.9.4 B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Risico

Maximale impact per
risico (a)

Dalende leerlingaantallen

In 5 jaar bedraagt de
daling in de prognose 40
leerlingen. Dit is
omgerekend ongeveer
€ 240.000.
We zijn ERD, waardoor
een stijgend
ziekteverzuim tot hogere
personeelslasten leidt.
Eén procent
ziekteverzuim kost
ongeveer € 150.000.
In 2016 heeft Fedra een
voorziening ov. Pers.
Lasten opgebouwd van
€ 164.000. Ook in 2017 en
2018 zal Fedra een
dotatie voor deze
voorziening doen.
Moeilijk in een bedrag
om te zetten.
Moeilijk in een bedrag
om te zetten.
Moeilijk in een bedrag
om te zetten.
Leegstand gebouwen
leidt tot kosten zonder
baten. Het verhuren van
de leegstaande ruimten
kan voor gedeeltelijke
compensatie zorgen.
Het begrote
investeringsniveau in
2018 en 2019 ligt boven
de € 700.000. Met de
huidige baten MI is dit
moeilijk te financieren.

Onverwachte stijging
ziekteverzuim personeel

Wachtgeldrisico’s

Kwaliteit personeel
Kwaliteit schoolleiding
Organisatiestructuur
Bezettingsgraad
gebouwen

Toekomstige
investeringen

10.9.5 B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan

Kans dat
risico zich
voordoet
(b)
2

Berekende
verwachte impact
(a x b)
2

3

9

3

9

3

9

2

6

3

6

3

9

3

6

De raad van toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur. Toezicht houden
op het bestuur is het kader van waaruit de samenstelling van de raad en zijn
bevoegdheden zijn geregeld. Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van toezicht
is dat zij uit generalisten bestaat, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De
raad heeft drie taken: toezicht houden, het bestuur met raad terzijde staan en het
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vervullen van de werkgeversrol. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de
vervulling van hun taak naar het belang van Fedra.
In 2017 heeft de raad van toezicht in aanvang uit vijf personen bestaan; een voorzitter
(aangetreden in december 2016) en vier leden. Vanwege het tussentijds aftreden van
een lid is van april tot december in een ondertal situatie gefunctioneerd. Sinds
december 2017 is de raad weer voltallig en bestaat deze (tijdelijk) uit zes personen. Eind
2018 treedt een lid af, op basis van het rooster van aftreden. Ook eind 2017 is er een lid
op grond van de maximale zittingstermijn afgetreden. Vanwege de vacature en
wisselingen zijn daarom drie nieuwe leden gestart. Daarmee bestaat de raad van
toezicht momenteel uit drie vrouwen en drie mannen, in gevarieerde leeftijden, die,
naast hun toezichthoudersfunctie bij Fedra, actief zijn als zelfstandige of in een
dienstverband, in zowel het private als publieke domein, profit en non-profit.
De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:
Aftredend in

Naam

Status

December 2018

B. Vat

Aftredend, niet meer herkiesbaar

Nevenfuncties:

Bestuurslid Sociaal Cultureel Activiteiten Bibliotheek Hasselt, onbezoldigd

Participant bij Stichting Eropaf Amsterdam Ondersteunnig, deels bezoldigd

December 2019

A. Vleugel

Aftredend, niet meer herkiesbaar

December 2020

R. v.d. Wal, voorzitter

Aftredend, eerste maal herkiesbaar

December 2021

S. Janssen

Aftredend, eerste maal herkiesbaar

December 2021

C. Vonk

Aftredend, eerste maal herkiesbaar

December 2021

S. Ophorst

Aftredend, eerste maal herkiesbaar

Nevenfuncties
Voorzitter Commissie Sociale Begeleiding bij SEIN, onbezoldigd
Voorzitter Klachtencommissie Medewerkers bij SEIN, bezoldigd
(geen nevenfuncties)
(geen nevenfuncties)

Nevenfuncties
Raad van toezicht Regius College
Raad van toezicht Forte Kinderopvang
Voorzitter bezwarencommissie HHNK
Lid bezwarencommissie gemeente Edam-Volendam
(geen nevenfuncties)

De raad van toezicht heeft in 2017 vier keer gezamenlijk vergaderd met het college van
bestuur en daarnaast twee keer afzonderlijk. Met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) is in 2017 een keer overlegd door een delegatie van
de raad van toezicht. De raad van toezicht en het college van bestuur hebben een
gezamenlijke studiedag gehad, welke in het teken stond van teamrollen,
samenwerking, evaluatie en governance ontwikkelingen. Tijdens de vergaderingen van
de raad van toezicht is onder andere gesproken over de management- en financiële
rapportages, het accountantsverslag, inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken,
het jaarplan en de begroting. Er werd goedkeuring gegeven aan de jaarrekening en
het bestuursverslag 2016 en aan het treasurystatuut. Verder heeft de raad van toezicht
het lid van het college van bestuur herbenoemd voor een tweede bestuurstermijn.
Daarnaast is in overleg met het college van bestuur besloten tot de aanpassing van het
44

honorarium van de raad van toezicht, in lijn met de adviezen vanuit de Vereniging voor
Toezichthouders bij Onderwijsinstellingen (VTOI) en de toenemende werkzaamheden en
inzet. De begroting voor het jaar 2018 is in de februari-vergadering van 2018 alsnog
goedgekeurd door de raad van toezicht.
Omwille van good governance investeert de raad van toezicht in kennis van de
organisatie en in haar eigen ontwikkeling. Naast de gezamenlijke studiedag nemen de
individuele leden ook deel aan opleidingen en conferenties en heeft een delegatie van
de raad van toezicht, in wisselende samenstellingen, schoolbezoeken afgelegd. In 2017
zijn de Bethelschool en Panta Rhei bezocht. Daarnaast werden Maandagavondlezingen bijgewoond en is de raad van toezicht een dagdeel aanwezig geweest bij de
studiedag van het directieberaad om met hen in gesprek te gaan over de vorderingen
van het strategische plan en de vier thema’s die daarin staan. Deze activiteiten staan
tevens in het teken van het bewegen richting en invulling geven aan ‘Toezicht 2.0’.
Naast de strategische thema’s heeft de raad van toezicht ook aandacht voor de
(toenemende) problemen die het (landelijke) lerarentekort geven, alsook voor
strategische personeelsplanning, in het bijzonder voor de opvolging van bestuur en
directeuren in de komende jaren. Dit thema krijgt in 2018 een vervolg. Daarnaast krijgen
de besturingsfilosofie en de ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum (IKC) ook
aandacht. Terugkijkend concludeert de raad van toezicht dat Stichting Fedra een
stabiele organisatie is, waar goed bestuurd wordt en betekenisvol onderwijs wordt
gegeven en waarbij er aandacht is voor professionalisering en vernieuwing van het
onderwijs.
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