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Beter
Samen

julI 2019 nummer 11

de koers van resonans

resonans ontwikkelt een strategische notitie
met als doel over een kompas te beschikken
voor de jaren 2019-2023. In september 2019
bezoeken wij de scholen van resonans om
met jullie in gesprek te gaan over onze 
koers voor de komende jaren.

De strategische notitie is nog geen dichtgetimmerd

plan, maar wel een tekst die uitnodigt tot het voe-

ren van een goed gesprek. Op basis hiervan kunnen 

we samen aan de slag. De notitie is te vinden in 

SharePoint in de map Resonans/Koers. Wij nodigen 

je uit vóór 1 september 2019 de strategische notitie 

te lezen en een reactie aan ons te richten via 

InfoBulletIn over stIchtIng resonans, specIaal onderwIjs

Bijna zomervakantie! 
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info@resonansonderwijs.nl onder vermelding van

‘strategie’. Je kunt daarbij bijvoorbeeld de 

onderstaande vragen gebruiken.

l Wat gebeurt er om ons heen, 

welke ontwikkelingen zien wij?

l Hoe geeft Resonans, een zo passend 

mogelijk antwoord op die ontwikkelingen?   

l Welke keuzes maken wij, wat wordt 

onze richting van handelen?

De notitie is opgebouwd langs deze drie vragen en

die willen we graag verrijken. We hebben jou daarbij

nodig!

wat betekent een strategische notitie in de
dagelijkse praktijk?
Het bestuur zorgt voor de continuïteit en kwaliteit

van het onderwijsaanbod en neemt de regie op de

koers (lees: strategie) van de organisatie. De 

scholen vormen de basis van de organisatie en

nemen de regie op de uitvoering van het onderwijs. 

De strategische notitie geeft richting en input voor

concrete uitwerking in de nieuwe stichtings- en

schoolplannen.

we gaan graag in gesprek
Het is de basis waarop we samen werken in de 

komende jaren. Vandaar ook dat het belangrijk is 

dat je erbij bent in september als wij de scholen 

bezoeken. We gaan graag met jullie in gesprek 

met behulp van een presentatie, waarop je 

realtime feedback kunt geven.

Vanzelfsprekend zorgen wij ook voor de inwendige

mens. Resonans ontwikkelt een strategische notitie

samen met jou!

Iepe roosjen en johan taal

het bestuursbureau in leiderdorp 
ondersteunt onze scholen met zaken als 
huisvesting, veiligheid, Ict en financiën. 
In deze Beter samen vertelt controller 
cor Bakker over zijn dagelijkse werk met 
de cijfers van resonans. ‘we zijn financieel 
gezond en hebben ook enkele uitdagingen.’'

‘Kortweg houd ik me bezig met cijfertjes. Of het 

nu gaat om de meerjarenbegroting, de winst- en 

verliesrekening of beschikkingen van DUO en de 

samenwerkingsverbanden. In zo’n stichting gaat 

heel wat geld om, dat we goed en verantwoord 

willen besteden. We begroten op afdelingsniveau: 

de teamleiders zijn integraal verantwoordelijk voor 

de exploitatie van hun afdeling, maar de berekenin-

gen besteden zij uit aan het bestuursbureau. Een 

bovenschoolse aanpak met als belangrijkste doel 

de schoolleiding te ontlasten. 

tijdig bijsturen 
Cor vertelt dat het werk na de fusie behoorlijk is 

toegenomen. ‘Dat is ook logisch. Waar ik voorheen 

de financiën en huisvesting voor drie scholen deed,

zijn dat er nu zes met in totaal vijftien afdelingen.

Mijn collega Lisa van Raam verzorgt voor Resonans

voortaan ‘huisvesting (en veiligheid)’ en ik focus me

op financiën. Per kwartaal maken we een rapportage,

die we delen met teamleiders, sectordirectie en 

college van bestuur. Uiteraard krijgen ook de GMR 

en de raad van toezicht de overzichten. Het voordeel

van rapporteren per kwartaal is dat je tijdig kunt 

financieel gezond met uitdagingen
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bijsturen. We werken dan ook aan een goede plan-

ning- en controlcyclus. Daarin heb je drie maanden

registratie, één maand controle en de vijfde maand

gesprekken over de resultaten, en waar nodig 

bijsturing. Teamleiders kunnen bij mij terecht met

vragen over alles wat met financiën te maken heeft.’

opletten geblazen
‘Resonans staat er financieel gezond voor’. Wel 

waarschuwt Cor voor de krapte op de arbeidsmarkt.

‘Daardoor zien we dat relatief veel geld naar inhuur

van personeel gaat. Daarbij voorzien we een stijging

van het aantal leerlingen. Dat is een financiële uitda-

ging. Ook is de overheid bezig met vereenvoudiging

van het bekostigingssysteem, een ander punt om

scherp in de gaten te houden. We hebben verder veel

nieuwbouw en renovatie op de rol staan, terwijl 

benodigde budgetten stijgen. Toch is het belangrijk

dat onze leerlingen in eigentijdse schoolgebouwen

les krijgen. We zullen dus moeten kijken naar 

innovatieve technieken om via energiebesparing 

geld in onze portemonnee te houden. Daarbij moet

de overheid budgetten bijstellen gezien de opbloei

van de bouwsector.’ 

soepele planning en control
Cor ziet kansen in samenwerking met partners op

zijn werkplek in het Huis van het Onderwijs en een

groeiend inzicht binnen de organisatie als het gaat

om financiën. ‘Vandaar ook het belang van de kwar-

taalrapportages en -besprekingen. Als we straks een

gestroomlijnde planning- en controlcyclus hebben,

waarmee ook de teamleiders praktisch kunnen wer-

ken en die ons helpt tijdig op bovengenoemde 

uitdagingen in te spelen, ben ik een tevreden man.’ 

team bestuursbureau
l Controller Cor Bakker

l Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie Evy Kruijthof

l Beleidsadviseur HR Erica Parlevliet

l Beleidsadviseur Huisvesting en Veiligheid Lisa van Raam

l Beleidsadviseur IT Peter de Boer

l Managementassistenten Marijke den Edel en Mirjam van Kempen   
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hoe Ict-bekwaam 

ben jij?

resonans wil tot de besten van de klas horen
als het gaat om Ict. daarom vinden we het
belangrijk inzicht te krijgen in de Ict-be-
kwaamheid van onze onderwijsgevenden 
in het algemeen, en over office365 in het 
bijzonder. 

Het geeft inzicht in de eigen ontwikkelpunten en

biedt mogelijkheden om de trainingen Office 365 

te optimaliseren. Onze medewerkers kregen een 

vragenlijst via Bureau Handshakers. Dat betrof de

‘Docentenscan ICT-bekwaamheid en de ‘vragenlijst

ICT-bekwaamheid Office365 – SharePoint’. 

De respons op de vragenlijst onder 203 onderwijs-

gevenden leverde slechts een respons op van 29,5%

(60 medewerkers). Dat is voor de representativiteit

niet goed, terwijl het een belangrijk onderwerp is. 

De respons op de tweede vragenlijst onder 524 

medewerkers was 48,3%.

hoe scoort resonans?
Onderstaande tabel laat zien hoe Resonans scoort 

op vijf domeinen. Op een 5-puntsschaal kon een 

medewerker aangeven in welke mate hij een 

competentie beheerst.  

Er zijn enkele leer- en ontwikkelpunten die opvallen.

Zo valt er te winnen als het gaat om het bevorderen

van interactie in de groep met behulp van technolo-

gie. Ook het zelf verbreden van ICT-kennis en kunde

is een ontwikkelpunt. Daarnaast zijn er leerpunten als

het gaat om het maken van een spreadsheet of het

ontwerpen van digitaal materiaal ter verrijking van 

de lessen. 

Ict-bekwaamheid office365 – sharepoint
De ICT-bekwaamheid Office365 – SharePoint is 

verzonden naar 524 medewerkers. De collega’s 

hebben door het invullen van de vragenlijst zicht 

gekregen op hun ontwikkelpunten. Het onderzoek

liet zien dat Resonans ten opzichte van het landelijk

gemiddelde nog wel wat te leren heeft. We hebben

relatief veel oriënterende en weinig gevorderde 

gebruikers. De trainers hebben aan de hand van 

de lijsten geschaaft aan het trainingsmateriaal. 

De collega’s geven de workshops het rapportcijfer 7,8.

tabel met eindcijfers van resonans, vergeleken met andere doelgroepen.
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In je werk kom je het allemaal wel tegen. Je moet

een document delen waarin persoonlijke gegevens

staan van een leerling of medewerker. Hoe doe 

je dat nou zo veilig mogelijk? Dit verschilt per 

ontvanger. Op Sharepoint vind je stapsgewijs een 

uitleg hoe je intern en extern veilig documenten 

kunt versturen. 

teams
Voor speciale projecten kun je werken in ‘Teams’. 

Zie het als een ‘teamsite’, een mini SharePoint-

omgeving die je als aparte app kunt laten aanmaken. 

Hierin kan dan een gehele projectgroep documenten

met elkaar delen. Mocht je dit willen, dan kun je dat

aanvragen via je leidinggevende.

delen vanuit een systeem
Wanneer je kunt delen vanuit een systeem, bijvoor-

beeld het leerlingvolgsysteem, is dat altijd veilig om

te doen. Op De Thermiek is een pilot gestart met 

een oudercommunicatieplatform. Daarin krijgen op

termijn ook ouders toegang tot het leerlingvolg-

systeem om zo bepaalde gegevens te kunnen inzien. 

Als het goed blijkt te werken, is dit mogelijk een 

manier om met ouders veilig dergelijke gegevens te

delen. Daardoor wordt de kans op fouten alweer 

verminderd.

Beveiligd mailen
We onderzoeken binnen Resonans of we gebruik 

willen maken van een systeem om beveiligd te 

mailen. Hierbij staat gebruiksgemak voorop. Als zo’n

systeem niet prettig werkt en het levert de ontvanger

problemen op bij het toegang krijgen tot informatie,

gaan we het niet gebruiken. Het is in elk geval 

belangrijk om te weten dat menselijk handelen bij

het delen van documenten altijd een cruciaal punt is.

Bij handmatige invoer kun je altijd een fout maken.

Weet vooral dat dit niet erg is, zolang je er daarna

juist mee om gaat. Fouten in het delen van informatie

kun je melden bij Lisa van Raam en Evy Kruijthof. Zij

adviseren het bestuur of het een beveiligingsincident

is of een datalek en handelen het vervolgens af. 

Mail naar privacy@resonansonderwijs.nl of bel naar

071 528 10 10.

delen en niet mailen

In de komende edities van Beter samen willen we graag een onderwerp van 
de avg (algemene verordening gegevensbescherming) aan bod laten komen. 
deze keer aandacht voor het ‘delen en niet mailen’ van privacygevoelige informatie.

https://resonansonderwijs.sharepoint.com/:b:/s/bestuur/EeWAhP3rm6FFq2RXPWqhkpsBt_xWGdhYrZJ-esmZWjRYJw?e=B8hZTX
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de raad van toezicht heeft na een werving- en
selectieprocedure in de laatste vergadering op
6 juni drie nieuwe toezichthouders benoemd. 

Daarmee zijn we in het kader van good governance

erg blij. Willem Grool zal per 1 januari 2020 de 

functie van voorzitter op zich nemen. Tot het eind

van het jaar blijft Margreet Vendel de voorzitters-

hamer nog slaan. De al langer openstaande vacature

wordt per 1 augustus 2019 ingevuld door Franc van

Erck. En Marcella Vantoll neemt de voordrachtszetel

van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

(GMR) op zich. Die laatste benoeming is op 12 juni

ook door de GMR goedgekeurd. Van Erck en Vantoll

zullen toezicht houden op financieel gebied en

human resource management. De RvT en het 

bestuur danken Michael Krul voor zijn jarenlange

inzet en betrokkenheid bij de RvT. 

Verder behandelde de RvT tal van stukken ter 

goedkeuring. De raad verleende goedkeuring op de

jaarstukken 2018 van Stichting Speciaal Onderwijs 

Leiden e.o. en de jaarstukken RESPONZ 2018. 

RESPONZ is met goedkeuring van de RvT opgeheven

en de VvE Melis werd juist opgericht. De VvE Melis

verzorgt de instandhouding van het gebouw van 

Tyltylcentrum De Witte Vogel aan de Melis Stokelaan

in Den Haag. In de VvE zitten behalve Resonans, ook

Basalt revalidatie, stichting de Haagse Scholen en de

gemeente Den Haag. Zij zorgen ervoor dat het groot

onderhoud volgens het vastgestelde meerjarenplan

wordt uitgevoerd, zodat onze leerlingen en collega’s

in een veilige en prettige omgeving kunnen leren en

werken.

uit de rvt resonans

voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) was het
thema van 2018 de fusie van ssol e.o. en responZ en de oprichting
van resonans. dat kwam naar voren in de gmr-vergadering van 12 juni
2019, waar ook het bestuur van resonans bij aanwezig was.

uit de gmr resonans

De GMR heeft de jaarstukken 2018 van SSOL e.o. 

en van RESPONZ uitvoerig besproken. Daarbij was

aandacht voor een doorkijkje naar de gevolgen van

de fusie. Met name voor het beleid van het bestuur

en de financiën van de stichting. Op de website 

van Resonans vind je de populaire jaarverslagen 

van SSOL e.o. en RESPONZ, de laatste van beide

stichtingen afzonderlijk na de bundeling van krachten

binnen Resonans. Het bestuur informeerde de GMR

op zijn beurt over de behaalde resultaten. Voor de

MR-en van de Resonans-scholen kwamen op 

hoofdlijnen het MR-statuut, het MR-reglement en 

het MR-huishoudelijk reglement voorbij. Deze 

documenten zijn vanaf heden beschikbaar op de

websites van de scholen en de Resonans-site.

toezichthouders benoemd
In de afgelopen weken is de GMR betrokken 

geweest bij de werving en selectie van nieuwe 

toezichthouders. De GMR stemde in met de 

voordracht van Marcella Vantoll (voordrachtszetel

medezeggenschap) in de nieuwe RvT. We wensen

haar veel wijsheid en plezier toe.

nieuwe functiereeks leraar
Resonans heeft een nieuwe functiereeks voor 

de functie leraar (L10/L11/L12) ontwikkeld. Die is 

gebaseerd op de functiekarakteristiek uit de huidige

cao. De GMR stelde een aantal kritische vragen 

hierover en stemde ‘voorlopig’ in met deze nieuwe

functiebeschrijvingen (fubes). De fubes komen 

wederom aan bod bij de bespreking van het

‘Functieboek 2020 Resonans’ in de december-

vergadering van 2019. 

http://resonansonderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/06/Jaarverslag-SSOL-2018-def-270519.pdf
http://resonansonderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/06/Jaarverslag-RESPONZ-2018-270519.pdf
https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2018/06/Functiebeschrijvingen-primair-onderwijs.pdf
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scholen in beeld: je mag er zijn op De Oeverpieper!

scholen in beeld: ‘de oeverpieper is er 
voor leerlingen van 6 tot en met 16 jaar, 
die vanwege een combinatie van lage 
intelligentie of ernstige ontwikkelings-
achterstand en gedragsproblematiek in 
geen enkele andere onderwijssetting 
terecht kunnen’, vertelt teamleider 
janny voortman. ‘dat vraagt heel wat 
van de collega’s, toch vinden wij het 
een uitdaging om voor elke leerling 
een weg te vinden.’ 

‘Die instelling moet je ook hebben als je hier 

komt werken. Wij laten merken dat elke leerling 

een waardevol persoon is: ‘Je mag er zijn!’.

Kleine groepjes
‘Bij De Oeverpieper werken we in kleine groepjes

(vier tot vijf leerlingen), waar een integrale aanpak

(onderwijs en zorg) centraal staat. Wij stemmen 

onze aanpak af op de onderwijs- en ondersteunings-

behoefte van elke leerling. We hebben in totaal zeven

lokalen, verdeeld over twee locaties. De meeste 

leerlingen krijgen onderwijs in ons hoofdgebouw 

aan het Gruenepad 2 in Noordwijk, verdeeld over 

vijf lokalen. Op vso Het Duin, Stakman Bossestraat 79

in Noordwijk, bevinden zich de overige twee lokalen,

bestemd voor De Oeverpieper.’

structuur bieden
‘We dagen leerlingen uit te groeien, terwijl we hen 

intensief begeleiden’, vertelt Janny. ‘Het bieden van

structuur en veiligheid is de basis. Dit realiseren 

we door de inzet van vaste, gekwalificeerde 

medewerkers, zodat we kunnen bouwen aan een

vertrouwensband. Wij bieden zo nabijheid en sturing.

Andere punten zijn bijvoorbeeld voorspelbaarheid

door een vast dagprogramma en een goede balans

tussen ontspanning en inspanning.’

liefde en aandacht
‘We doen in de lokalen de meeste activiteiten: 

hier geven we les, hier vindt ontspanning plaats 

en hier eten de leerlingen. Aan elk lokaal zijn een

leerkracht en een pedagogisch medewerker 

verbonden. Daarnaast hebben wij nog een heel 

team, van gedragswetenschappers tot onderwijsas-

sistenten, stagiaires en vrijwilligers. Met zijn allen

staan wij klaar voor de leerlingen, die onze liefde,

aandacht en begrip zo hard nodig hebben.’

‘leerlingen die 
onze aandacht, 

liefde en begrip hard
nodig hebben’
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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

Korte vlietschool 

Donizettilaan 1a 

2324 BE  Leiden

t 071 531 04 33

praktijkcollege het metrum

Schubertlaan 131

2324 CR  Leiden

t 071 576 75 32

de duinpieper

Stakman Bossestraat 81

2203 GH  Noordwijk

t 071 362 16 61

vso het duin

Stakman Bossestraat 79

2203 GH  Noordwijk

t 071 361 41 50

de oeverpieper

Gruenepad 2

2203 EZ  Noordwijk

t 06 124 57 370

de Keerkring vso

Chaplinstrook 2-6

2726 SK  Zoetermeer

t 079 341 05 36

de Keerkring so

César Franckrode 66-68

2717 BG  Zoetermeer

t 079 323 85 89

www.resonansonderwIjs.nl

veel dank en fijne vakantie!

onze meesters in gespecialiseerd onderwijs hebben zich bewezen afgelopen jaar! een turbulente 

periode met de fusie en alle nieuwe dingen die op ons pad kwamen. toch gaven jullie elke dag het 

beste van jezelf om het beste in onze leerlingen naar boven te brengen. hartelijk dank voor je inzet! 

nu is het bijna tijd voor de zomervakantie. een periode om te genieten en op te laden 

voor het nieuwe schooljaar. fijne vakantie allemaal!

Iepe roosjen en johan taal




