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INFOBULLETIN OVER STICHTING RESONANS, SPECIAAL ONDERWIJS

Feedback & Snack
De koers van Resonans tot en met 2023 is
onderwerp van gesprek tijdens de Feedback
& Snack-toer langs de scholen. We zijn op vier
locaties geweest en voor 14 en 17 oktober staan
De Thermiek en Noordwijk op de planning.
De bijeenkomsten startten
met een korte uitleg over
de strategische notitie.
Bestuurders Iepe Roosjen en
Johan Taal: ‘We vinden het
heel waardevol bij de teams
op te halen hoe we de
strategische notitie nog
kunnen verrijken. Samen met
hun input geeft deze tekst
sturing aan ons handelen en
ons onderwijsaanbod in de
jaren die voor ons liggen. Een belangrijk document
dat richting en input biedt voor de nieuwe
schoolplannen.’

Bestuurders Iepe Roosjen en Johan Taal startklaar voor de presentatie
over de strategische notitie.

Via Mentimeter, een online tool, gaven collega’s
realtime feedback op aandachtspunten in de scholen.
Hoe staat het met de voordelen van de fusie, als het
gaat om slimmer organiseren en onderwijskundig
sterker zijn? Genoemd werden bijvoorbeeld het
verder actualiseren van ICT-middelen, stroomlijning
van organisatorische zaken en benutten van kennis
in de organisatie. Uiteraard maakten overheerlijke
snacks het motto ‘Feedback & Snack’ compleet!
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Actuele ICT maakt ons samen beter

‘Alles waar een stekker aan vast zit, daar
bemoei ik me mee’, grapt Peter de Boer.
Het klopt echter kortweg wel, want Peter is
beleidsadviseur ICT op het bestuursbureau.
Zijn taak is het technisch ICT-beleid
Resonans-breed vorm te geven.
‘Het gaat om een praktisch beleidsterrein, waarbij
de uitvoering voornamelijk bij ITS IT-services ligt.
Dat is het bedrijf, waar Resonans service en
onderhoud voor ons netwerk heeft ondergebracht.
Ik ben contactpersoon voor overkoepelende zaken
en escalaties. Een ﬂink project was de Oﬃce 365migratie. Ik heb daarin dan een projectleidersrol.’

Bellen via het internet
‘Momenteel zijn we bezig met een eigen VoIP-centrale. VoIP-telefonie staat voor Voice over IP: bellen
via het internet’, legt Peter uit. ‘De Keerkring kwam
met het bericht dat zij nog ISDN2 hebben, waar de
KPN in oktober 2019 mee stopt. Dat betekende direct
actie. Ik kijk dan of VoIP iets is waar heel Resonans de
toekomst mee in kan. Ik streef naar stroomlijning en
standaardisatie. Ik wil ernaar toe dat elke locatie dezelfde mogelijkheden heeft op ICT-gebied. Denk aan
digitale leerlingtoepassingen. Als er teveel verschillen
zijn, werkt kennisdeling niet. Met de vernieuwing van
de websites stralen we meer eenheid en professiona-

liteit uit en technisch is aan de achterkant nu alles
op dezelfde manier ingericht.’

ICT-werkgroep
Aan die eenheid werken we ook met de ICT-werkgroep. Daarin zitten de teamleiders Fleur Klaver
(De Witte Vogel) en Jasper Beguin (De Keerkring),
ICT-coördinatoren Chris Boek (Maurice Maeterlinckschool), Frank Harmes (De Thermiek), Connie Albers
(Noordwijkse scholen), Symen van der Hee (Korte
Vlietschool), Martijn Lasthuizen (ICT & Innovatie)
en Johan Taal als bestuurder, die mij veel leert over
beleid en overlegstructuur. De mix maakt dat er
collega’s zijn die in de techniek duiken en collega’s
met een visie op onderwijs en ICT. Er zit veel kennis
in de organisatie en kennisdeling is nodig om ICT
volop te benutten voor ons speciaal onderwijs.
Van goede, actuele ICT worden we samen beter.’

Aanspreekpunt op school
Peter heeft zijn handen vol aan alle ICT-projecten
bij Resonans. ‘Voor ICT-vragen op de schoollocatie
blijven de ICT-coördinatoren of de ICT-medewerker
het eerste aanspreekpunt’, benadrukt hij. ‘Zij nemen
waar nodig contact op met ITS of met mij. Voor
mijzelf ook wennen hoor, omdat ik een deel van
mijn oude taken bij De Thermiek nog uitvoer.’

Team bestuursbureau
l
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Controller
Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie
Beleidsadviseur HR
Beleidsadviseur Huisvesting en Veiligheid
Beleidsadviseur IT
Managementassistenten

Cor Bakker
Evy Kruijthof
Erica Parlevliet
Lisa van Raam
Peter de Boer
Marijke den Edel en Mirjam van Kempen
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Resonans goed uit de startblokken
Algemene conclusie is dat Resonans goed uit de
startblokken is gekomen. In hoog tempo is veel
gerealiseerd, met positieve energie en daadkracht.
Er is breed draagvlak voor de gekozen opzet van
de organisatie. Veel aandacht is besteed aan de
structuur, maar de cultuur is nog wat onderbelicht
gebleven. Het gaat dan om zaken als een open
cultuur met goede informatie, minder bureaucratie.
Hier kunnen nog slagen gemaakt worden. Kritische
noten waren er over de rolverdeling tussen teamleiders, sectordirectie, bestuur en bestuursbureau.

Aanbevelingen
Resonans is alweer driekwart jaar aan de
slag. Tijd voor een tussenevaluatie over
het organisatorisch ontwerp. Dit gebeurde
met teamleiders, sectordirectie, college
van bestuur en bestuursbureau. De evaluatie
krijgt in het voorjaar van 2020 een vervolg,
waarbij we GMR, raad van toezicht en
medewerkers betrekken.

Aanbevelingen zijn om de ‘Resonans manier van
werken’ goed te omschrijven en helder te maken
aan alle niveaus in de organisatie. Meer het gesprek
te voeren over hoe we dingen doen en waarom we
die belangrijk vinden, dan wat en wanneer. Verder
gaan de staf, teamleiders en sectordirectie overleggen
over belemmeringen en kansen die zij zien voor een
andere manier van werken.

Hoe ICT-bekwaam ben jij?

Herhaling ‘Docentenscan
ICT-bekwaamheid’
Vanwege de beperkte respons op de eerder
gestuurde digitale vragenlijst (29,5%), herhalen
we de ‘Docentenscan ICT-bekwaamheid’
in de week na de herfstvakantie.
Resonans wil inzicht krijgen in de ICT-bekwaamheid van
onze onderwijsgevenden in het algemeen en over de inzet
van ICT-middelen in het bijzonder. Denk aan digibordsoftware die bij een methode van taal hoort. Vul de vragenlijst
in het kader van representativiteit van de meting graag in.
De combinatie van ICT en onderwijs is een belangrijk
onderwerp, zeker met het oog op de toekomst.
Ook uit de eerste Feedback & Snacktour kwam vanuit
de locaties zelf naar voren dat zij ICT belangrijk vinden.
Verdere professionalisering werd als ontwikkelpunt
genoemd. De Docentenscan helpt ons om een passend
trainingsaanbod te ontwikkelen op het gebied van ICT.
We streven naar minimaal 90% respons!
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Uit de RvT Resonans
De eerste vergadering van de nieuwe
toezichthouders vond plaats op 24 september
2019. Het eerste deel waren ook Bob Olders en
Stijnie de Graaf aanwezig. Een hartelijk welkom aan de nieuwe raad van toezicht (RvT)!
De sectordirecteuren Bob en Stijnie gaven samen
met de bestuurders Johan Taal en Iepe Roosjen
een presentatie. In het tweede deel kwamen in een
stoplichtrapportage de eerste negen maanden van
Resonans in beeld. Ook kregen de toezichthouders
meer te horen over de Feedback & Snacktoer, de
huisvestingsprojecten en de tussenevaluatie over
de organisatorische aanpak van Resonans. Ook de
RvT gaf zijn goedkeuring aan de Klachtenregeling
Resonans. De RvT gaat op 6 november op bezoek
bij Het Duin in Noordwijk om een kijkje in de
schoolkeuken te nemen.

RvT Resonans, v.l.n.r. Franc van Erck, Willem Grool, Hanke v.d. Putte,
Marcella Vantoll en Joanne Zijlstra (foto genomen door Margreet Vendel).

audit-commissie ﬁnanciën ingesteld, gevormd door
Hanke van de Putte en Franc van Erck. De RvT koos
Van Ree Accountants uit Alphen aan den Rijn om de
jaarrekening 2019 van Resonans te gaan controleren
in het komende voorjaar.

Onze toezichthouders
Margreet Vendel

voorzitter tot 1/1/2020

Marcella Vantoll

nieuw lid (op voordracht GMR)

Hanke v.d. Putte

lid

De financiën van Resonans

Joanne Zijlstra

lid

Ook op ﬁnancieel gebied passeerden de nodige
onderwerpen: de cijfers van het tweede kwartaal,
voorbereiding begroting 2020 en er is een

Willem Grool

nieuw lid en voorzitter na 1/1/2020

Franc van Erck

nieuw lid

Uit de GMR Resonans

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kwam 26 september bijeen op
de Korte Vlietschool. De GMR kreeg ook
een rondleiding door onze Leidse school.
De GMR is gestart met een nieuw spoorboekje:
aan het begin en aan het einde van de vergadering
vindt onderling overleg plaats tussen de GMR-leden.
In het middendeel sluiten ook de bestuurders aan.
Belangrijke onderwerpen die de revue passeerden,
waren de cijfers van het tweede kwartaal, het ziekteverzuim en de nieuwe manier van bekostigen (T-0)
waarbij Resonans voorﬁnanciert. Een aandachtspunt
gezien de ﬂink groeiende scholen.
Ook kwam de strategische notitie aan bod en de
tussenevaluatie over het organisatorisch ontwerp van

Resonans (zie elders). De GMR heeft daarin graag een
rol, die bij de brede evaluatie begin 2020 gestalte
krijgt. Verder vroeg de raad aandacht voor
meer communicatie bij veranderonderwerpen.
De medezeggenschap stemde in met de
Klachtenregeling Resonans en gaf daarbij het
advies een mediator aan te stellen.

Haal meer uit je MR-werk
De GMR stelde verder het activiteitenplan 2019-2020
vast. Zo is op 14 oktober een medezeggenschapsavond voor alle MR-en van de Resonans-scholen.
Melanie Lassooij van de CNV Academie neemt de
raden mee in de positie van MR en GMR binnen
Resonans en de rolverdeling. Wat vaag lijkt maakt ze
concreet, zodat je precies weet waar je staat en wat
anderen van jou als (G)MR-lid kunnen verwachten.
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Scholen in beeld: ‘anders zijn’ mag op de Korte Vlietschool
‘De Korte Vlietschool in Leiden biedt
speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende
kinderen met een verstandelijke beperking.
Deze beperking uit zich op cognitief,
communicatief, sociaal en emotioneel vlak’,
vertelt teamleider Annemarie Meester.
‘Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier,
accepteren hun ‘anders-zijn’ en stimuleren hun
ontwikkeling. Binnen het so bieden we de leerlingen
een veilig, warm en kindgericht klimaat. Zo kunnen
zij goed leren en zich optimaal ontwikkelen.
Leerlingen van de Korte Vlietschool stromen op
12-jarige leeftijd vaak door naar Praktijkcollege

Het Metrum. Daar kunnen zij het vso of praktijkonderwijs volgen. Ze doen dan praktijkervaring en
vaardigheden op, zowel binnen als buiten de school.’

Glimmende ogen
‘Het leven op school bestaat niet alleen uit
onderwijs, ook het sociale aspect is heel belangrijk.
Onze school heeft elk jaar een driedaags schoolkamp
voor de oudste groepen. In de afgelopen jaren zijn
we steevast naar De Roerdomp in het Brabantse
Westelbeers afgereisd, waar wij een prachtig
schoolkamp houden. Kinderen die met van pret
glimmende ogen voor je staan, maken echt mijn
dag.’

TEAMLEIDERS OP DE HEI
De teamleiders van alle Resonans-scholen gaan 18 en 19 november 2019 letterlijk op de hei zitten.
Sectordirecteuren Bob Olders en Stijnie de Graaf organiseren deze sessie op de Veluwe. Teambuilding,
onderlinge kennisuitwisseling en het maken van onder meer sector- en schoolplannen staan op de agenda.
Naast een portie dauwtrappen natuurlijk!
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Uitruilregeling reiskosten
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid
gebruik te maken van de uitruilregeling
reiskosten. Wat is nu zo’n uitruilregeling
en wat heb je eraan?
Als je een eigen vervoermiddel gebruikt voor
woon-werkverkeer, mag Resonans een onbelaste
vergoeding verstrekken van maximaal € 0,19
per kilometer. Omdat de cao een gemaximeerde
vergoeding voor woon- werkverkeer kent, die lager
is dan de ﬁscus toestaat, kun je de ontstane ﬁscale
ruimte benutten. Je kunt een andere beloning
‘uitruilen’ tegen een aanvullende netto reiskostenvergoeding. Kortweg, bruto loon wordt geruild tegen
netto loon, in het voordeel van de werknemer.
l

Voorbeelden
Op de website van Groenendijk onderwijsadministratie
(tools PSA) staat een toelichting op het formulier en
een document met praktische voorbeelden.
De documenten heten: ‘Uitruil - Toelichting
deelnameformulier’ en ‘Uitruil – Voorbeeld
berekeningen’.

l

l

l

Spelregels
Voor de uitvoering van de uitruilregeling gelden de
volgende spelregels:
l De uitruilregeling reiskosten woon-werkverkeer
geldt voor 2019.
l Het administratiekantoor verstrekt de formulieren
en vult deze al zover mogelijk in.

l

l

Aan de verwerking zijn kosten verbonden,
per deelnemende werknemer € 21,54.
Die administratiekosten komen ten laste van de
werknemer. Als de deelname niet rendabel is,
wordt de regeling niet toegepast en brengen we
geen kosten in rekening.
Na zes weken ziekte, brengen we de ziektedagen
in mindering op de reisdagen.
Na zes weken verlof, brengen we de verlofdagen in
mindering op de reisdagen.
Voor de bepaling van de ﬁscale ruimte geldt
maximaal 75 kilometer (enkele reis).
De reisafstand baseren we op de snelste route.
De keuze moet gelijk zijn aan het type route
dat geldt voor de tegemoetkoming reiskosten
woon-werkverkeer.

Binnenkort krijg je een mail met daarin een link naar
het formulier. Je kunt het ingevulde formulier uiterlijk
15 november 2019 inleveren bij de administratie van je
eigen school.
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Kwaliteitscertificaat verlengd
en 0-meting gestart
Resonans geeft prioriteit aan kwaliteit in
onderwijs. Drie scholen voldoen aan de
KSO-norm, bij de andere zijn we gestart
met de 0-meting.
Met trots kunnen we jullie vertellen dat De Witte
Vogel, de Maurice Maeterlinckschool en De Keerkring
een positief advies hebben gekregen van de certiﬁcerende instelling CIIO. Daarmee is het KSO-certiﬁcaat
met drie jaar verlengd. KSO staat voor Kwaliteitsnorm
Speciaal Onderwijs. Deze beschrijft een normenset
waar Resonans graag aan wil voldoen. Om ook de
andere Resonans-locaties te kunnen certiﬁceren,
is gestart met de 0-meting. Tijdens deze 0-meting

kijken onze eigen auditoren hoe het ervoor staat op
de locaties. Met deze uitkomsten weten wij wat nog
nodig is voor certiﬁcering en kunnen we dit traject
in gang zetten. Ben je benieuwd naar de KSOnormenset? Deze is terug te vinden op de Resonans
SharePoint-omgeving in de map resultaten.

AVG: één keer toestemming is voldoende
Het zal jullie bekend zijn dat het vragen van toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal is aangescherpt met de komst van de AVG. Gelukkig is daarin praktisch
een versoepeling gekomen.
Leerlingen en medewerkers moeten eerst
toestemming geven, voordat hun beeldmateriaal
gebruikt mag worden. Hiervoor zijn standaardformulieren gemaakt die jullie kunnen gebruiken.
Het staat de scholen vrij om deze om te
zetten in hun eigen huisstijl. Voorheen was het zo
dat leerlingen (ouders) en medewerkers jaarlijks opnieuw
de toestemmingsformulieren moesten invullen en
ondertekenen. Het is nu voldoende om één keer het
toestemmingsformulier te laten invullen. De toestemming
kan nog steeds op elk moment worden gewijzigd.

Waar staan de formulieren?
De standaardformulieren vinden jullie op Sharepoint. Het informatie& privacybeleid en bijbehorend handboek staan hier ook, met uitleg over hoe
om te gaan met het vragen van toestemming.
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Training financieel management
op 25
deseptember
gemeenschappeOnze teamleiders gingenVoor
en 9 oktober enthousiastlijke
aanmedezeggenschapsde slag met
de training financieel management.
raad (GMR) was het
thema van 2018 de fusie
en o.a.
controller
bijRESSSOL
e.o. en
Michel van Dongen (ZZP-er van
PONZ
oprichting
de Leo Kanner Onderwijsgroep)
en en
Corde
Bakker,
controller van Resonans, begeleidden de training.
De onderwerpen die passeerden waren onder
andere:
l Welke bekostiging krijgt Resonans vanuit
DUO en de samenwerkingsverbanden?
l Hoe zit de planning- & control-cyclus in elkaar?
l Hoe lees ik een jaarrekening en bestuursverslag?
l Wat is de besturingsﬁlosoﬁe en hoe zit het
allocatiemodel vanuit het bestuur in elkaar?

Daarnaast gingen we nader in op de voorbereidingen
voor de begroting 2020, de meerjarenbegroting
voor 2020-2024 en de onderdelen van de ﬁnanciële
kwartaalrapportages. Wellicht krijgen deze trainingen
een vervolg in 2020.

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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