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Minister akkoord met fusieplannen!
Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media, is akkoord met de fusie
tot stichting Resonans. Hij nam zijn besluit
op grond van het positieve advies dat de
Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) heeft
gegeven. In het tweede kwartaal van dit jaar
vond de fusietoets plaats. Hiermee is de
laatste stap op weg naar de fusie per
1 januari 2019 gezet.
Bij de beoordeling van een fusie kijkt de CFTO onder
meer naar interne en externe legitimiteit, keuzevrijheid,
menselijke maat en schaalgrootte, fusiedoelen en rechtvaardigingsgronden. Kortom, doet de fusie recht aan alle
betrokkenen, draagt deze bij aan de doelen van het
(speciaal) onderwijs en verloopt alles volgens de wet.
In de leidraad fusietoets voor het (voortgezet) speciaal
onderwijs benadrukt de CFTO het belang van maatwerk
in het speciaal onderwijs. Dat sluit uitstekend aan bij wat
onze scholen vanuit stichting Resonans straks bieden.

Minister Arie Slob.

Resonans staat voor het idee dat ieder kind een eigen
pad volgt, geholpen en gestuurd door onze medewerkers, om zo zelf energie te kunnen geven en een eigen
plekje te krijgen in de samenleving.

Werken als één organisatie
Dit najaar willen we al gaan werken alsof we één organisatie zijn. Denk aan het gezamenlijk voorbereiden van de
begroting. De oﬃciële fusiedatum is 1 januari 2019.

Werkconferentie Leiderdorp

Veel resonans op 5 september 2018 in Leiderdorp door de gedreven en enthousiaste discussies
die plaatsvonden. Alle afdelingsmanagers, teamleiders, directeuren en bestuurders van
Stichting RESPONZ en Stichting SOL e.o. waren bijeen in het Huis van het Onderwijs.
Onderwerp van gesprek was de aankomende fusie en alles wat daarmee samenhangt.
De conferentie startte met een rondleiding door het
Huis van het Onderwijs, dat de zogeheten ‘shared
services’ voor de nieuwe stichting Resonans gaat
verzorgen.
Denk aan ﬁnanciën, administratie en kwaliteitszaken.
Daarna kwam de stand van zaken in het fusieproces
ter tafel, met als belangrijkste punt de goedkeuring
van de minister van OCW voor de fusie.
Zelforganisatie
Een mooi onderwerp van gesprek was ‘zelforganisatie’.
Een begrip dat een centrale plaats inneemt in de

hele ontwikkeling van Resonans. Het gaat om meer
professionele ruimte voor onze teams en inspirerend,
onderwijsinhoudelijk en resultaatgericht leiderschap
door alle leidinggevenden. Intern begeleiders
ondersteunen inhoudelijk en er is een volwassen
relatie tussen medewerkers en teamleiders. Een van
de teamleiders binnen SSOL e.o. had hierover een
inspirerend verhaal en vertelde uit de praktijk. Binnen
SSOL e.o. is ‘zelforganisatie’ al twee jaar in ontwikkeling
en succesvol gebleken. We gaan deze werkwijze nu ook
uitrollen binnen RESPONZ.

RYANNE OVERMEIRE, AFDELINGSMANAGER SO

De Witte Vogel: ‘Delen van specialistische expertise’
‘Het grote voordeel van de samenwerking zie ik in het delen van expertise. Binnen de specialistische vorm van onderwijs zoals wij die bieden,
is het heel gaaf ervaringen te kunnen delen op alle niveaus binnen de organisatie. Met de fusie maken we het speciaal onderwijs in de regio steviger, waardoor we ook de kwaliteit van onderwijs voor onze leerlingen beter kunnen garanderen. Nu zijn we samen nog zoekende om met elkaar één verhaal te vertellen, dat past bij de hele stichting. Je merkt wel dat iedereen positief is en naar de toekomst kijkt. Ik ben enthousiast!’

TINY HOEKEMA, TEAMLEIDER SO EN VSO DE THERMIEK:

‘Onderwijsprofessionals in hun kracht zetten’
‘In deze tijd van Passend Onderwijs is het belangrijk je als speciaal onderwijs te profileren. Er zullen altijd leerlingen blijven die zich beter
ontwikkelen binnen het Speciaal onderwijs dan in het regulier onderwijs. Binnen de beide stichtingen vind je vergelijkbare doelgroepen.
Door onderlinge contacten kun je van elkaar leren en hierdoor de kwaliteit van onderwijs en zorg vergroten. ‘Samen beter, beter samen’ vind ik
daarom een goed motto. Vanuit de gedachte van ‘zelforganiserende teams’, zie ik het als een uitdaging teams te coachen en onze leerkrachten
en onderwijsassistenten in hun kracht zetten.’

Op 8 oktober 2018 is er een inhaalsessie voor directeuren,
teamleiders en bestuur van RESPONZ en nieuwe
teamleiders binnen SSOL e.o., evenals collega’s die weer
even opgefrist willen worden over dit onderwerp.
Kwaliteit van leidinggeven
Ook de inrichting van de bovenschoolse organisatie
kwam aan bod. Hoe gaan bestuur, sectordirecteuren
en teamleiders straks samenwerken binnen Resonans?
En hoe is de voorgenomen portefeuilleverdeling binnen
het bestuur, dat nog haar beslag moet krijgen in
beide raden van toezicht. Ook het ontwikkel- en
selectieassessment van de sectordirecteuren en het
ontwikkelassessment van de teamleiders passeerde
de revu. Twee medewerkers van de Adviesgroep voor
Organisatie Psychologie (AVOP) vertelden meer over

de inhoud. Straks, nadat alle assessments zijn afgerond, is
er een goed beeld van de kwaliteit die Resonans binnen
management en bestuur in huis heeft.
Wat staat de komende periode op de rol?
l Inrichting bovenschoolse organisatie
l Ontwikkel- en selectieassessments van
sectordirecteuren
l Ontwikkelassessments van teamleiders
l Begroting 2019
l Raad van toezicht Resonans in oprichting
l GMR Resonans in oprichting
l ICT-migratie naar Oﬃce 365
Werk aan de winkel dus, want per januari 2019 moet
de nieuwe organisatie Resonans gaan draaien!

Eigentijdse, veilige schoolgebouwen
Een goede, veilige onderwijsomgeving is
belangrijk voor onze leerlingen. Bij RESPONZ
lopen momenteel twee huisvestingstrajecten:
voor De Keerkring in Zoetermeer en voor de
Maurice Maeterlinckschool in Delft. Lisa van
Raam, facilitair coördinator bij RESPONZ,
vertelt meer over de stand van zaken.
Doel is binnen de huidige en nieuwe
stichting gebouwen te hebben waarmee
we de toekomst in kunnen.

‘Dat heeft nog heel wat voeten in aarde, gezien de vele
partijen die betrokken zijn bij zo’n bouwtraject’, weet
Lisa, die veel ervaring heeft door de succesvolle nieuwbouw van De Witte Vogel. ‘Collega’s, ouders, gemeenten,
zorgpartners, iedereen heeft een rol in het traject.’
De Keerkring
Op dit moment is het voorlopig ontwerp voor de nieuwe
Keerkring gereed. Op de plek waar nu het VSO-gebouw
staat aan de Chaplinstrook in Zoetermeer komt de
(ver)nieuwbouw. SO en VSO komen dan samen op één
locatie. Het VSO gaat tijdens de bouw naar een tijdelijke
locatie aan de Carry van Bruggenhove. Dat zal omstreeks
de zomer van 2019 zijn.’
Goed speciaal onderwijs
Lisa: ‘In het ontwerp is goed gekeken naar welke
ruimtes voor speciaal onderwijs nodig zijn en hoe die
ten opzichte van elkaar liggen. Zo zijn er overgangszones
van SO naar VSO gepland en liggen de praktijkruimten
tegen de buitengevel aan. Idee is dat de horeca
bijvoorbeeld ook toegankelijk is voor wijkbewoners.
Onze scholen staan immers middenin de maatschappij.’
Er zijn nog wel wat hobbels te nemen, vertelt Lisa. ‘Vanuit
de gemeente Zoetermeer is het verzoek gekomen een
beweegbox voor sportverenigingen in de buurt op
te nemen. Ook vindt nog overleg plaats over het
bouwbudget. Oplevering van de (ver)nieuwbouw is
vooralsnog gepland voor het jaar 2020.’
Maurice Maeterlinckschool
Bij de Maurice Maeterlinkschool in Delft is het traject
gestart om een programma van eisen (PvE) op te stellen.
‘Er zijn bijeenkomsten met collega’s gepland onder
leiding van M3V, een adviespartner voor huisvestings-

Een boven- en zijaanzicht van de nieuwe Keerkring.

concepten. Enkele collega’s uit Delft hebben hiertoe
ook andere scholen bezocht, zoals De Kiem in Dordrecht,
de Gabriëlschool in Den Bosch en De Witte Vogel in
Den Haag’, vertelt Lisa. ‘Eind 2018 moet het PvE
gereed zijn.’
Delftse samenwerking
‘We kijken in samenwerking met Sophia Revalidatie,
de Reinier de Graaf Groep en de gemeente Delft hoe
en waar de nieuwbouw gaat plaatsvinden. Er is een
massastudie gedaan om het aantal benodigde vierkante
meters per instelling te bepalen. Daaruit blijkt dat het in
basis mogelijk is om de Maurice Maeterlinckschool en
de Kinderrevalidatie van Sophia in één gebouw naast
het ziekenhuis te bouwen. Nu wordt gekeken naar de
ﬁnanciële haalbaarheid van de plannen. Kortom, op alle
fronten wordt gewerkt voor toekomstbestendige
huisvesting van onze scholen.’

Overgang naar Oﬃce 365

Anytime, anywhere working
In een samenwerking is het praktisch en ook nodig dat
ICT-systemen goed met elkaar communiceren. Vandaar
dat RESPONZ en SSOL e.o. samen kiezen voor Oﬃce 365
op alle scholen. Op dit moment zijn de RESPONZ-scholen
in de afrondende fase van de mailovergang, de SSOL
e.o.-scholen gaan binnenkort over. Werken met Oﬃce
365 betekent voor de RESPONZ-scholen dat we
afscheid nemen van het programma iDocument.
Met Oﬃce 365 heb je overal en vanaf ieder apparaat
veilig toegang tot je e-mail, documenten en agenda.

Het programma is eenvoudig in gebruik en stimuleert
samenwerking, bijvoorbeeld via een SharePointomgeving. Daarmee kun je samenwerken aan verslagen,
zorgdossiers of presentaties. De bekende Oﬃceprogramma’s, zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook
en OneNote zijn beschikbaar op elke locatie en op
ieder apparaat. Voor het opslaan van bestanden is er
onbeperkte opslagcapaciteit via de cloud. Anytime,
anywhere working is straks realiteit binnen Resonans!

Een nieuwe stijl voor Resonans
Bij een nieuwe stichting hoort een
nieuwe uitstraling: de huisstijl van
Resonans. Alle uitingen, van visitekaartje tot schoolgids en van enveloppe
tot jaarverslag krijgen straks een
uniform gezicht, met behoud van de
eigen identiteit. Zo zal het briefpapier van een Resonans-school ook
zijn eigen schoollogo behouden. Vrolijke kleuren en vormen kenmerken
‘Resonans’. In het beeldmerk is de trilling te zien waar de naam Resonans
op gebaseerd is: de trilling die een andere trilling in werking stelt
(resonantie). Alle positieve input en energie (trillingen) die medewerkers
geven, hebben de weerklank in ieder individueel kind, dat een eigen pad
volgt om een eigen plekje te krijgen in de samenleving. Die trillingen zie je
terug in de huisstijlelementen, in de frisse Resonans-kleuren roze, blauw,
groen en wit. Hierbij een doorkijkje naar de mogelijkheden met de huisstijl.

SCHOLEN IN BEELD: DE THERMIEK

Blauwe Vogelweg Leiden: vertrouwen en plezier
Aan de Blauwe Vogelweg in Leiden gaan dagelijks zo’n 190 leerlingen met plezier naar
school. De locatie van De Thermiek biedt SO
en VSO (uitstroomprofiel dagbesteding). ‘Wij
gaan uit van mogelijkheden en bereiden onze
leerlingen voor op een volwaardige plek in de
maatschappij. Twee elementen zijn daarbij
fundamenteel: vertrouwen en plezier hebben.’
We spreken Ellen Verwer, directeur SO en VSO-uitstroomproﬁel dagbesteding. Zij vertelt enthousiast over
de mogelijkheden van De Thermiek. ‘Naast het reguliere
onderwijs zijn wij als speciaal onderwijs onmisbaar. Wij
hebben voor leerlingen met een speciﬁeke onderwijsvraag meer te bieden. Wij halen eruit wat erin zit. Het
gaat om de talenten van een kind: je bent goed zoals je
bent. Onze onderwijsprofessionals weten als geen ander
het beste in leerlingen naar boven te halen. Zo zijn we
onlangs gestart met het kindportfolio. Leerlingen kunnen
zelf en/of samen met de leerkracht een doel stellen.
Zij gaan daar aan werken via een ontwikkelladder, die
je terugziet in het portfolio. We willen leerlingen zo
meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen
leerontwikkeling. Zij leren op een andere manier kijken
naar hun talenten en mogelijkheden.’

Uitgaan van de leerling
Op De Thermiek aan de Blauwe Vogelweg zit op het
SO een breed spectrum aan leerlingen, 152 jongens en
meisjes in totaal. Van EMB (ernstig meervoudig beperkte)
leerlingen tot leerlingen die havo-niveau kunnen halen,
maar door hun handicap of langdurige ziekte extra
ondersteuning nodig hebben. Op het VSO zitten alleen
leerlingen met het uitstroomproﬁel dagbesteding, dat
zijn er 38.
Ellen: ‘Wij staan voor maatwerk en vinden het belangrijk
dat leerlingen zich bij ons veilig voelen. We dagen hen
uit zich te ontwikkelen op een manier die aansluit bij hun
individuele mogelijkheden. Wij werken opbrengstgericht
via verschillende leerlijnen, ook krijgen de leerlingen
lessen beweging, schoolzwemmen, muziek en ICT.’
De Thermiek onderscheidt vijf kernwaarden:
je doet ertoe
l ontplooien van talenten
l bevorderen van zelfstandigheid
l verantwoordelijkheid
l respectvol samenwerken
En dit alles met… plezier!
l

Profiel van onze scholen
Maurice Maeterlinckschool
De Maurice Maeterlinckschool in Delft biedt speciaal
onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of
meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen,
die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Voor
leerlingen met een meervoudige beperking bieden
we voortgezet speciaal onderwijs tot de leeftijd van
twintig jaar.

De Thermiek
De Thermiek is een school voor (voortgezet)
speciaal onderwijs in Leiden. Wij zijn gespecialiseerd
in onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en
meervoudige beperkingen. Ook bieden wij passend
onderwijs en aanvullende zorg aan leerlingen die
langdurig ziek zijn.

De Witte Vogel
De Witte Vogel in Den Haag biedt (voortgezet)
speciaal onderwijs aan leerlingen met een (ernstig)
meervoudige beperking. De school maakt onderdeel
uit van Tyltylcentrum De Witte Vogel. Een centrum
waar we samen met Middin en Sophia Revalidatie
werken aan een integraal aanbod van onderwijs,
vorming en behandeling.

Korte Vlietschool
De Korte Vlietschool is een school voor (voortgezet)
speciaal onderwijs in Leiden. Wij geven onderwijs voor
leerlingen met een verstandelijke beperking. Naast
een verstandelijke beperking hebben veel van onze
leerlingen een extra zorgbehoefte.

De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper
De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper zijn locaties
voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Noordwijk
die behoren tot één school. Ons onderwijs op
SO De Duinpieper is voor zeer moeilijk lerenden.
VSO Het Duin biedt voortgezet speciaal onderwijs aan
zeer moeilijk lerenden tot twintig jaar. De Oeverpieper
biedt zorg en onderwijs samen met ’s Heeren Loo
voor SO- en VSO-leerlingen met een verstandelijke
beperking en (ernstige) gedragsproblematiek.

De Keerkring
De Keerkring in Zoetermeer biedt (voortgezet)
speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden van vier
tot twintig jaar. Zij kunnen door hun verstandelijke
beperking en eventueel bijkomende problematiek
geen regulier onderwijs volgen.

Praktijkcollege Het Metrum
Praktijkcollege Het Metrum bestaat uit zes groepen
van het VSO van de Korte Vlietschool en drie
groepen van het praktijkonderwijs (PrO) van
De Thermiek. Praktijkcollege Het Metrum leidt
toe naar dagbesteding of arbeid. Leerlingen van
Praktijkcollege Het Metrum hebben een verstandelijke beperking, waardoor zij zeer moeilijk lerend
zijn (ZML).

T 071 528 10 10
E administratie@st-sol.nl
www.st-sol.nl

Resonans Speciaal Onderwijs
Elisabethhof 21
2553 EW Leiderdorp

T (070) 388 88 50
E info@responz.net
www.responz.net

