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INFOBULLETIN OVER STICHTING RESONANS, SPECIAAL ONDERWIJS

Resonans feest: hoort, beweegt, versterkt
Ruim 400 collega’s vonden hun weg naar CORPUS in Oegstgeest. Toespraken, een
zangworkshop en een lezing vulden de avond van het Resonans feest op 21 maart.
Ook gingen de voetjes van de vloer op de beat van de DJ. En belangrijkste was:
elkaar ontmoeten!
Bestuurders Iepe Roosjen en Johan Taal heetten
alle collega’s welkom. Zij openden de avond met
het thema Resonans ‘hoort, beweegt en versterkt’.
Energie, beweging en versterking op de avond
kwamen van de zangworkshop onder leiding van
Jitske Bras en de dansmuziek van Rik Snel en DJ
Company. Energie had ook Merel De Vleeschouwer.
Zij hield een boeiende presentatie over horen
(luisteren). Met de passende titel ‘Waarom hebben
we twee oren en één mond’ leidde zij het feest
oﬃcieel in. CommUNIcatie is niet datgene wat je

bedoelt, maar wel datgene wat de ander begrijpt.
Luisteren is wellicht nog belangrijker dan informatie
verschaﬀen. Merel gaf prachtige voorbeelden en
inspireerde de zaal. Luister naar je leerlingen: wat
willen zij en luister naar elkaar. Een uitgebreid
Italiaans buﬀet en de bar versterkten de inwendige
mens en in de fotobooth werden met elkaar gekke
foto’s gemaakt. Na aﬂoop kregen de aanwezigen nog
een kleine ‘goodiebag’ mee. Het was een geslaagde
avond!

Op de site van Resonans (www.resonansonderwijs.nl) een filmische getekende impressie.
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‘Het gevoel krijgen
dat je ondersteund wordt’
Het bestuursbureau van Resonans houdt zich bezig
met onderwerpen als HR, onderwijskwaliteit en
organisatie, huisvesting, veiligheidsbeleid, financiën
en contractbeheer. ‘Het zijn allemaal zaken die op
scholen geregeld moeten zijn en waarin wij kunnen
ondersteunen.’

Dat zegt Evy Kruijthof, beleidsadviseur
Onderwijskwaliteit & Organisatie. ‘Het zijn
belangrijke onderwerpen en tegelijk realiseer
ik me dat er veel op scholen afkomt, zeker na zo’n
fusie. We komen vanuit andere organisaties, dus
dan is het altijd even kijken hoe de hazen lopen.
Ik merk wel dat collega’s ons steeds beter weten te
vinden. Dat vind ik leuk om te zien. Zij moeten ook
het gevoel krijgen dat het centraal bureau vragen
kan beantwoorden en kan ondersteunen. Daar wil
ik me graag voor inzetten.’

Continu verbeteren
Evy vertelt vanuit haar rol: ‘Zo willen we voor alle
scholen en de bovenschoolse organisatie één
kwaliteitsmanagementsysteem draaiende krijgen.
Het gaat om een verbetercyclus die geborgd en
werkbaar is. Een systeem waarmee onderzoeken
daadwerkelijk tot verbeteringen leiden voor de
scholen. Een rapport in een la, daar heb je immers
niets aan. Ik wil voor diverse onderwerpen procesmatig weergeven wat er in een jaar moet gebeuren
en wanneer. Je krijgt dan inzichtelijk welke school of
welk gremium (denk aan raad van toezicht of GMR)
in actie moet komen en op welk moment. Ik geef
dat weer in activiteitenplannen die op hun beurt
handvatten bieden voor alle collega’s die ermee
moeten werken. Het gaat om onderwerpen als
middelen, medewerkers, organisatie en opbrengsten.
Eigenlijk om de onderwerpen die je ook terugziet in
de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.’

sociale veiligheid. Daar komen resultaten uit. Merk
je dan bijvoorbeeld dat pesten op veel scholen een
probleem is, kunnen we daar binnen Resonans meer
aandacht aan besteden. We kunnen het protocol
verbeteren of trainingen aanbieden aan de
medewerkers. En als nieuw beleid nodig is, moet
dat stuk ook langs de GMR en de raad van toezicht.
Dat kunnen wij dan allemaal regelen voordat een
beleidsstuk naar de scholen gaat.
Het is maar een voorbeeld hoor, maar zo spelen vele
onderwerpen binnen het onderwijs die bepalen of
de kwaliteit die wij onze leerlingen en medewerkers
bieden goed is of nog beter kan. Daarbij vind ik dat
je je altijd moet afvragen of een bepaald instrument
jou faciliteert. Wij moeten niet het systeem dienen.
Onderzoeken of certiﬁcering moeten bijdragen aan
ons eigen doel: de beste kwaliteit bieden in onderwijs, zorg en ondersteuning voor onze leerlingen en
een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze collega’s’,
zo besluit Evy.

Team bestuursbureau
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Bijdragen aan ons eigen doel
Als voorbeeld noemt Evy het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen. ‘Dat is het onderzoek naar
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Nieuwe websites scholen Resonans
Bij een nieuwe onderwijsstichting horen actuele websites. Op dit moment
loopt een traject met alle Resonans-scholen om de websites eigentijds vorm
te geven en qua content te actualiseren. In overleg met de teamleiders zijn
inmiddels de sites van De Witte Vogel, de Maurice Maeterlinckschool en
Praktijkcollege Het Metrum gereed (www.wittevogel.nl, www.mmschool.nl,
www.praktijkcollegehetmetrum.nl). Momenteel vindt de bouw van de website
voor De Keerkring plaats. De Thermiek en de Korte Vlietschool lopen in
mei/juni en de Noordwijkse scholen in juni/juli van dit jaar. We streven naar
een eenduidige opzet, zodat de bezoeker de school herkent als een Resonansschool. Juist om sterk speciaal onderwijs in onze regio te etaleren. Uiteraard
komt het schoollogo prominent op de site en kunnen de thema’s per school
verschillen, afhankelijk van doelgroep, het onderwijsaanbod of schooleigen
methodes. Achter elke website komt een zogeheten contentmanagement
systeem, zodat enkele collega’s van de school die een account hebben zelf
tekst kunnen aanpassen. Daarbij is in continuïteit professionele ondersteuning
beschikbaar, die contact heeft met de beheerders per school.

Van de bestuurstafel
Na de overgang naar Resonans is een groot aantal beleidsstukken ontwikkeld en uitgewerkt
door bestuur en sectordirecteuren. Van een financiële analyse over het eerste kwartaal,
tot plannen voor formatie, vervanging en kwaliteitsverbetering.

IBP-beleid
Met de komst van de nieuwe privacywet moeten
scholen, zo ook de Resonans-scholen, nog beter
omgaan met informatiebeveiliging en privacy (IBP).
Ingewikkelde materie, waaraan op het bestuursbureau
is gewerkt.
De term AVG komt veelvuldig in de media voor
en staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat erom hoe we omgaan met
persoonlijke gegevens. Wat mag wel en wat mag niet?
En wat gebeurt er als er een datalek is? In de afgelopen
periode is IBP-beleid ontwikkeld en vastgesteld door
het college van bestuur. Dat gebeurde met instemming
van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Ook zijn op bijna alle scholen al bijeenkomsten
geweest waarin we uitleg hebben gegeven over de
AVG. Wat betekent het voor onze scholen en hoe ga
je om met leerling- en medewerkergegevens.

Meer weten over ons IBP-beleid? Kijk op de Resonans Sharepoint-omgeving bij het mapje ‘Middelen’.
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De stuurkracht van Resonans
Alle leidinggevenden van Resonans deden in de
periode september 2018 tot januari 2019 een
assessment bij organisatie- en adviesbureau AVOP.
Aan de hand van persoonlijkheids- en capaciteitentesten, een rollenspel en
een interview vormde AVOP zich een beeld van de stuurkracht binnen
Resonans. Op 20 maart verzorgde AVOP de terugkoppeling op de
22 assessments van leidinggevenden. In een open en constructieve sfeer
werden de sterke punten in de stuurkracht van Resonans en de ontwikkelpunten benoemd. De bedrijfsvoerende competentie en het coachend
leidinggeven zijn onze speerpunten voor de jaren 2019 en 2020.

Aankondiging inspectiebezoek
Om toezicht te houden op de kwaliteit van
onze Nederlandse scholen hebben we de
Inspectie van het Onderwijs. Ook Resonans
krijgt vierjaarlijks bezoek.
Omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de
onderwijskwaliteit begint en eindigt het toezicht
door de inspectie bij het bestuur. Naar aanleiding
van het bestuursgesprek met de inspectie op
28 januari ontvingen we een brief met de

vooraankondiging van het volledige kwaliteitsonderzoek bij De Duinpieper, De Oeverpieper
en vso Het Duin in het najaar van 2019 en het
vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020-2021.
Het onderzoek door de Inspectie van het
Onderwijs bestaat in de regel uit een combinatie van
lesbezoeken, analyse van documenten en gegevens,
gesprekken met leraren, met schoolleiding, met leerlingen en ouders, en een terugkoppeling naar het
team. Voor een impressie van een schoolbezoek,
bekijk de video op de site van de onderwijsinspectie.
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Werkgroep personeel aan de slag
Een werkgroep personeel gaat onderwerpen
bekijken en daarover een advies uitbrengen aan
het college van bestuur van Resonans.
In maart 2019 ging de werkgroep van start.
In deze werkgroep nemen Corinne v.d. Heuvel
(teamleider Maurice Maeterlinckschool),
Annemarie Meester (teamleider Korte Vlietschool),
Erica Parlevliet (beleidsadviseur personeel) en
Bob Olders (sectordirecteur) zitting. Per onderwerp
bekijkt de werkgroep of zij andere deelnemers
toevoegt of de achterban breder gaat raadplegen.

assistenten. Daarna voor andere functies. Daarnaast is
er met de fusie van twee stichtingen veel beleid dat
geharmoniseerd moet worden. Cupella (oud-SSOL)
of plan van inzet (oud-RESPONZ):, welk instrument
gaan wij voor Resonans hanteren? Hoe ziet de
gesprekscyclus voor heel Resonans eruit? En zo
zijn er veel onderwerpen die de werkgroep in de
komende tijd oppakt en ter besluitvorming gaat
voorleggen aan het college van bestuur.

Functieboek aanpassen
De eerste opdracht is het functieboek aanpassen voor
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Werkgroep kwaliteit
Door de fusie tussen RESPONZ en SSOL e.o. is afstemming nodig op verschillende gebieden
en beleidsterreinen. Daarom is er een werkgroep kwaliteit opgericht met als kartrekkers
Evy Kruijthof en Stijnie de Graaf.
Evy als beleidsadviseur Onderwijskwaliteit &
Organisatie en Stijnie als sectordirecteur. Zij zijn
vast lid van de werkgroep, naast de teamleiders
Fleur Klaver, John van Berkel, Marije Broekmans en
intern begeleider Simone van Rijn. Per deelproject
sluiten mogelijk nog andere medewerkers aan.
Denk aan deelprojecten als het certiﬁceringstraject
voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, de
nieuwe schoolplannen en Sharepoint documentbeheer. We willen de kracht van beide organisaties
bundelen en gebruikmaken van ieders sterke punten.

Fietsplan uitgewerkt
Ook heeft Resonans in het kader van
duurzaamheid en gezond werken een
fietsplan uitgewerkt.
Onderdeel van het fusieproces was de vergelijking
van de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden
van stichting RESPONZ en stichting SOL e.o. Hieruit
is voor de ﬁetsregeling van Resonans het advies
uitgebracht om de ‘oude’ regeling van SSOL e.o.
aan te houden. Dit is een regeling waarbij je ﬁscaal
voordeel hebt bij het kopen van een nieuwe ﬁets ter
waarde van € 749,00. Het is mogelijk om een duurdere

Zo kunnen we straks eenduidig werken. Onze ambitie
is toe te werken naar een Resonans-breed kwaliteitsmanagementsysteem met een aantoonbaar en
operationeel werkende PDCA-cyclus (plan, do, check,
act). Het gaat er bij onderzoeken of resultaten om dat
er daarna ook iets met de verbeterpunten gebeurt.
Dan kunnen we als organisatie verder groeien in
kwaliteit. De werkgroep wil de scholen handvatten
bieden om hier praktisch en eﬀectief operationeel
mee te werken.

ﬁets aan te schaﬀen, maar het ﬁscale voordeel
is alleen van toepassing op het hiervoor genoemde
bedrag. Bij gebruik van het ﬁetsplan Resonans schaft
een collega zelf een ﬁets aan. Hij of zij ontvangt
vervolgens over maximaal 749 euro van het
aanschafbedrag het loonbelastingvoordeel terug.
Globaal ligt dat rond de 42%. Dit gebeurt door middel
van uitruil met de vakantieuitkering of eindejaarsuitkering. Het is mogelijk om eens in de drie jaar
gebruik te maken van het ﬁetsplan. Dit houdt in:
aanschaf ﬁets en een vergoeding tot maximaal
82 euro per jaar voor accessoires en ﬁetsverzekering.
Nadere informatie en een aanvraagformulier zijn op te
vragen bij info@resonansonderwijs.nl.
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Uit de RvT Resonans
Voorafgaand aan de raad van toezichtvergadering van 26 maart vonden de
zogenaamde bestuurlijke opdrachtgesprekken
met de bestuursleden plaats.

Bij bestuurlijke opdrachtgesprekken gaat het erover wat
de bestuurlijke opdracht is voor 2019. En waar dienen
de bestuursleden verantwoordelijkheid over af te
leggen?

In de vergadering van de raad van toezicht is
gesproken over het activiteitenplan van de raad van
toezicht voor de komende periode. Ook kwamen de
huisvestingsprojecten van de Resonans-scholen aan
de orde. Het plan is om het pand van De Keerkring
in Zoetermeer in de nabije toekomst te vervangen
op dezelfde locatie. In het nieuwe gebouw moeten

speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
samenkomen op één locatie. Er is echter vertraging in
het vinden van de benodigde ﬁnanciële dekking van
het project. Die dekking heeft voornamelijk te maken
met de opleving van de economie en de bouwsector,
waardoor prijzen wijzigen. Verder begint de huisvesting van de Maurice Maeterlinckschool in Delft
steeds concreter te worden. Binnen de school is
een werkgroep actief die het plan van eisen heeft
opgesteld. Samen met Basalt revalidatie, de gemeente
Delft en de Reinier de Graaf Groep worden de
nieuwbouwplannen op het terrein van het
naastgelegen ziekenhuis afgestemd.
Scherper aan de wind
Andere onderwerpen waren de eerste cijfers van
de jaarrekening over 2018 en de adviezen van de
accountant. De cijfers van 2018 waren niet erg gunstig;
er is meer uitgegeven dan begroot in beide oude
stichtingen. Dat betekent dat we in 2019 scherper
aan de wind moeten varen om op ﬁnancieel gebied
een gezonde organisatie te blijven.

Vacatures raad van toezicht
Verder passeerden de ontstane vacatures in de
raad van toezicht. De raad van toezicht zoekt
een nieuwe voorzitter en twee leden. Gelet op
de huidige samenstelling zoekt de raad per
1 augustus 2019 versterking op financieel gebied
en human resource management. Eén van de
leden wordt benoemd op bindende voordracht
van de GMR. De volledige vacature is te vinden
op www.resonansonderwijs.nl.
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‘Bij ons staat
werken aan leren
en leren van werken
centraal’

Scholen in beeld: De Duinpieper Noordwijk
‘De Duinpieper is een school waar we
leerlingen voorbereiden op hun plekje in
de maatschappij. Een school die midden in
de samenleving staat. Bij ons staat werken
aan leren en leren van werken centraal’.
Dat zegt teamleider Ria de Brabander over De
Duinpieper, een school voor zeer moeilijk lerenden
(zml) in Noordwijk. ‘Onderwijzend personeel en
leerlingen vormen echt een schoolgemeenschap
waar leerlingen zich veilig en thuis voelen.’ De
Duinpieper biedt onderwijs voor leerlingen die
niet zo makkelijk leren en die eventueel extra zorg
behoeven. ‘Ook bij ons werken onderwijs en zorg
nauw samen rondom de leerling, net zoals op veel
andere Resonans-scholen. Samen zijn we gewoon
speciaal!’.
Zelfredzaam zijn
De Duinpieper is een school voor leerlingen van
4 jaar tot 14 jaar met een verstandelijke beperking,
een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblematiek. De Duinpieper is gericht op het leren om zo
zelfstandig en zelfredzaam mogelijk deel uit te maken
van de samenleving. De accenten liggen op de

cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele
ontwikkeling en de Totale Communicatie van de
leerlingen.
Regulier waar mogelijk, speciaal waar het moet
Ria: ‘We bieden onderwijs in kleine groepen, omdat
onze leerlingen vaak ondersteuning nodig hebben.
Onze leerkrachten krijgen daarbij zoveel mogelijk
ondersteuning van de onderwijsassistent.’
De Duinpieper heeft ook twee gespecialiseerde
groepen. ‘Voor een aantal van onze leerlingen,
onder andere met een meervoudige beperking,
kiezen we voor een andere onderwijsinvulling’,
legt Ria uit. ‘Deze groep heeft een zware ondersteuningsbehoefte en krijgt extra ondersteuning van de
orthopedagoog en de intern begeleider. Samen
met Het Raamwerk hebben we verder een zorgonderwijsgroep: de Raampieper. Deze is voor
leerlingen die al wel toe zijn aan schoolactiviteiten
en voor leerlingen die nog behoefte hebben aan
ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten. Zij krijgen
begeleiding van een pedagogisch medewerker van
het Raamwerk en een collega van ons. Ons onderwijs
is voor elke leerling passend, normaal waar mogelijk,
speciaal waar het moet.’
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Uit de GMR Resonans
Bij de GMR-vergadering van 13 maart waren toezichthouders
van Resonans op uitnodiging van de GMR aanwezig.
Aandacht in deze vergadering voor de begroting 2019
en de strategische notitie van Resonans.
De raad van toezicht (RvT) maakte van de gelegenheid gebruik
om de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te
informeren over de drie vacatures binnen de raad. Ook vertelde
hij de wijze waarop de werving en selectie van nieuwe toezichthouders is georganiseerd en de rol van de GMR bij deze werving.
Het gesprek over de rollen, taken en bevoegdheden en verhoudingen tussen raad van toezicht, college van bestuur en GMR sloot
deze bijeenkomst informerend af.

WWW.RESONANSONDERWIJS.NL
Resonans Speciaal Onderwijs
Elisabethhof 21
2353 EW Leiderdorp
T 071 528 10 10
E info@resonansonderwijs.nl
I www.resonansonderwijs.nl
Maurice Maeterlinckschool
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
T 015 278 02 00
De Thermiek
Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden
T 071 519 54 90
De Thermiek
vso-vmbo
Vijf Meilaan 137
2324 VV Leiden
T 071 517 50 11

Tyltylcentrum De Witte Vogel
Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
T 070 388 88 50

Vso Het Duin
Stakman Bossestraat 79
2203 GH Noordwijk
T 071 361 41 50

Korte Vlietschool
Donizettilaan 1a
2324 BE Leiden
T 071 531 04 33

De Oeverpieper
Gruenepad 2
2203 EZ Noordwijk
T 06 124 57 370

Praktijkcollege Het Metrum
Schubertlaan 131
2324 CR Leiden
T 071 576 75 32

De Keerkring vso
Chaplinstrook 2-6
2726 SK Zoetermeer
T 079 341 05 36

De Duinpieper
Stakman Bossestraat 81
2203 GH Noordwijk
T 071 362 16 61

De Keerkring so
César Franckrode 66-68
2717 BG Zoetermeer
T 079 323 85 89
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