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INFOBULLETIN OVER BESTUURLIJKE SAMENWERKING STICHTING SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN E.O. EN STICHTING RESPONZ

RESONANS
Speciaal onderwijs

Dat is de naam voor onze nieuwe stichting na de fusie. De komende periode
wordt nog een huisstijl ontwikkeld. De naam RESONANS is gebaseerd op 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. Zij worden geraakt door de energie en geven hun
eigen, unieke ‘trilling’ terug. 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. Dat wat liefde en aandacht krijgt zal groeien.

Goedkeuring en instemming fusie!
Het fusietraject tussen SSOL e.o. en RESPONZ gaat onder het motto ‘Beter Samen’ onverminderd
voort. Op 23 januari en 14 februari keurden de RvT van RESPONZ en SSOL e.o. de fusie goed.
Op 21 maart 2018 volgde de instemming van de beide GMR-en.
Daaraan voorafgaand besteedden bestuur, directies en
managementteams aandacht aan de fusie. Op 15 maart
hadden de bestuurders voorbereidend overleg bij de
Commissie Fusietoets Onderwijs. De minister moet

namelijk ook toestemming geven voor de fusie.
De fusietoets vindt plaats in de periode april tot en
met juni 2018.

Kernwaarden nieuwe stichting
Binnen de nieuw te vormen stichting zijn de volgende
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kernwaarden van belang:
1. Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid
(leerlinggericht)

SO-M/T

SO-ZML

Sectordirecteur
TEAM

IB-er

2. Samen beter, beter samen (organisatiegericht)
3. Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs
(medewerkergericht)

Teamleiders

VSO

Het nieuwe organisatiemodel
Het 6R-model vormde de inspiratie om onze kernwaarden te vertalen naar een organisatiemodel. Hierin staat
de leerling als startpunt van ons denken centraal. Het is
een manier van werken die uitgaat van richting geven
en ruimte bieden. De teams op de afdelingen en
locaties worden gefaciliteerd door de teamleider en IB-er.
Afdelingen en locaties ontvangen richting en ondersteuning van de sectordirecteur en het centraal bureau.
De bovenschoolse organisatie wordt gevormd door het
college van bestuur, de sectordirecteuren en het centraal
bureau. Zij maken zich hard voor zaken als onderwijskwaliteit, HRM, beheer/ﬁnanciën, huisvesting en ICT.
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor onze professionals
om zich bezig te houden met het primaire proces.

Werken aan kwaliteit
Passend Onderwijs doet een stevig appèl op de kwaliteit
van onderwijzend personeel, management en de professionaliteit van de organisatie. Om de kwaliteit een impuls
te geven wil het bestuur assessments aanbieden voor
leidinggevenden, teamleiders, duaal bestuur en sectordirecteuren. De assessments leveren tevens waardevolle
informatie op voor de organisatie. Zoals informatie over
kwaliteiten en ontwikkelpunten van onze organisatie,
verschillen in mentaliteit of cultuur tussen de groepen.
Het biedt aanknopingspunten voor het bestuur voor
verder handelen, zoals waar extra aandacht aan besteed
moet worden bij de fusie en waar kansen liggen.
Werken als één organisatie
Per 1 augustus willen we al gaan werken alsof we één
organisatie zijn. Denk aan het gezamenlijk voorbereiden
van de begroting 2019 en het werken met nieuwe
teamleiders en sectordirecteuren. De oﬃciële
fusiedatum is 1 januari 2019.

Het traject tot de fusie
23-01-2018
02-02-2018
08-02-2018
14-02-2018
21-03-2018
21-03-2018
Apr-jun 2018
01-08-2018

11-09-2018
01-01-2019

Goedkeuring fusie raad van toezicht RESPONZ.
Bestuur en managementteam SSOL e.o. aandacht voor de fusie.
Bestuur, directie, managementteam RESPONZ aandacht voor de fusie.
Goedkeuring fusie raad van toezicht SSOL e.o.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad SSOL e.o. instemming.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad RESPONZ instemming.
Fusietoets.
Werken als één organisatie
1) de nieuwe teamleiders en sectordirecteuren
3) de nieuwe staforganisatie
4) één ICT-situatie (o.b.v. oﬃce 365)
5) één begroting 2019 (voorbereidingen)
6) start uitvoering kwaliteitsadviesplan
Decentraal Georganiseerd Overleg (overleg tussen schoolbesturen en Vakcentrales).
Formele fusiedatum.

GMR-voorzitter RESPONZ Martijn Lasthuizen:

‘Grotere speler in het onderwijsveld, en toch persoonlijk’
‘Het is belangrijk dat een fusie voordelen oplevert. Ik zie die vooral in het uitwisselen van
kennis en een krachtigere stem binnen de samenwerkingsverbanden. Ik denk dat leerlingen
in het dagelijkse schoolleven niet veel zullen gaan merken van de fusie. Wel kunnen we ons
sterker maken in hun ondersteuning. We doen dat immers straks voor het speciaal onderwijs
van Den Haag tot Noordwijk.’

Dat zegt Martijn Lasthuizen,
voorzitter van GMR RESPONZ.
‘Wij waren positief kritisch in het
fusietraject en wilden vooral zaken
geborgd zien. Wij zijn vanuit het
bestuur een open cultuur gewend en
vinden dat prettig en noodzakelijk.
Wij zijn echt een partner voor het
bestuur, en zo ziet het bestuur
van RESPONZ dat ook.’
EMB-leerlingen
Verder vroeg onze oudergeleding
voldoende focus voor de doelgroep
ernstig meervoudig beperkte (EMB)leerlingen na de fusie. Die blijft er
ook, zo werd aangegeven. De Witte
Vogel proﬁleert zich als expertisecentrum EMB en ook De Thermiek
in Leiden heeft EMB-leerlingen.

Daar is juist kennisuitwisseling
mogelijk. Datzelfde geldt voor
arbeidstoeleiding. Dat neemt binnen
SSOL e.o. een prominente plaats in,
onder het motto ‘werken aan leren,
leren van werken’. Wellicht hebben
zij praktische tips voor arbeidstoeleiding binnen RESPONZ.’
GMR betrokken
Lasthuizen vertelt dat de GMR direct
betrokken is bij de fusie. ‘Al vanaf
het moment dat er voorzichtig ‘met
elkaar werd gedanst’ zijn wij op de
hoogte. We hebben regelmatig
met de bestuurder en de raad van
toezicht gesproken. Ook zijn we
betrokken in het due dilligenceonderzoek. Uit het fusierapport
kwam het werken via het 6R-model

aan bod. Ik had daar, vooral door
mijn werk voor een andere GMR, wat
reserves bij. We hebben hierover met
de vakbonden en de RvT gesproken,
die juist positief waren over deze
manier van werken. Uiteindelijk
vonden ook wij dit de juiste keuze.’
Goede balans
‘Als GMR zien wij de noodzaak om te
groeien van een tennisbal naar een
voetbal. Ook is er een prachtige
balans in soorten speciaal onderwijs:
drie ZML-scholen en drie scholen
voor mytyl/tyltyl-onderwijs. Samen
zijn we klein genoeg om persoonlijk
te blijven en groot genoeg om een
grotere speler op het veld te zijn.’

GMR-voorzitter SSOL e.o. Brenda Vonck:

‘Samen sterk, met behoud van couleur locale’
kunnen maken. Vanuit de
personeelsgeleding waren er ook
vragen, of je nu ook op een andere
locatie zou moeten werken. Dat is
in basis niet het geval. Echter, het
biedt ook kansen, omdat er meer
mogelijkheden zijn mochten leerlingaantallen onverhoopt teruglopen.’
Samen opgetrokken
‘We hebben in het beginstadium
al contact gezocht met de GMR
van RESPONZ. We zijn gedurende
het traject met elkaar opgetrokken.
De volgende stap is tot één GMR te
komen voor de nieuwe stichting.
We hebben daarin ondersteuning
gevraagd vanuit de CNV Onderwijs.
We zijn nauw betrokken geweest
in het fusieproces via diverse
werksessies.’

‘Als speciaal onderwijs is het belangrijk zeggenschap te
hebben in het geheel van Passend Onderwijs. Door de
krachten te bundelen met RESPONZ trekken we als experts
in speciaal onderwijs samen op. De voorzieningen binnen het
speciaal onderwijs zijn belangrijk voor onze leerlingen.
Vanuit de regelgeving begrijpt men niet altijd waar ouders
en medewerkers vóor staan. Ik vind het goed dat we door
de fusie een vuist maken.’
Dat zegt Brenda Vonck, voorzitter
van de GMR Stichting Speciaal
Onderwijs Leiden e.o. (SSOL e.o.).
‘Natuurlijk weet je nooit wat toekomstige regelgeving vraagt of hoe het

met de leerlingaantallen gaat.
Een sterk bestuur is dan nodig.
De bestuursondersteuning is nu echt
minimaal, ik denk dat de stichtingen
daarin samen een verbeterslag

Deskundigheidsbevordering
‘We staan als GMR ook achter
de kernwaarden van de nieuwe
stichting. Die stonden prima
verwoord in het fusierapport. De
bestuurlijke fusie biedt straks meer
slagkracht, die we goed moeten
benutten. Ook gebruikmaken van
elkaars expertise vinden wij een
belangrijke meerwaarde. Wij pleiten
er als GMR voor om deskundigheidsbevordering voor het personeel
samen te doen. Onlangs was de
eerste gezamenlijke studiedag SSOL
e.o.-breed. Een mooie opstap naar
de samenwerking. Belangrijk in de
nieuwe organisatiestructuur vinden
wij wel dat de sectordirecteuren
goed in contact blijven staan met
de scholen. De teamleiders vormen
verder het gezicht van de scholen,
die binnen de fusie hun couleur
locale behouden.’

SCHOLEN IN BEELD

De Witte Vogel: expertisecentrum EMB
Tyltylcentrum De Witte Vogel is gevestigd aan de Melis Stokelaan in Den Haag. Een prachtig
nieuw pand met eigentijdse voorzieningen voor onze leerlingen, gebouwd voor de toekomst.
De Witte Vogel biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en zorg aan leerlingen met (ernstig)
meervoudige beperkingen. Dat doen we in nauwe samenwerking met Middin en Sophia
Revalidatie. Binnen De Witte Vogel hebben wij een grote groep EMB-leerlingen.
Deze leerlingen hebben een ernstige verstandelijke
beperking (IQ onder de 35) en een ernstige motorische
beperking, meestal in combinatie met een zintuiglijke
beperking en epilepsie. Binnen De Witte Vogel maken
wij gebruik van de Goed Leven-visie (De Geeter &
Munsterman). Die past bij de wijze waarop wij de
ontwikkeling van EMB-leerlingen willen vormgeven en
stimuleren. Volgens de ‘Goed Leven-visie’ (LACCS) is het
leven voor mensen met ernstige beperkingen goed als
het ‘goed voor elkaar is’ op de vijf gebieden: Lichamelijk
welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulering.
LACCS-werken
LACCS-werken betekent dat we ons rond het kind
met ernstig meervoudige beperkingen richten op het
optimaliseren van alle LACCS-gebieden. Leerlingen
met een (ernstige) meervoudige beperking leren het
best als de leerstof een directe relatie heeft met het
dagelijks leven. Het onderwijs is vooral ‘doen’, zelf
ervaren en beleven, gericht op een zo zelfstandig
mogelijk functioneren. LACCS-werken is lang niet

altijd gemakkelijk en vraagt om speciﬁeke kennis en
vaardigheden. Inzicht in iemands niveau en
belevingswereld is hierbij essentieel.
Inzicht in ontwikkelingsfasen
Om hierop goed zicht te krijgen, gebruiken wij de
theorie van ‘het ontwikkelingsdenken’. Die beschrijft
drie ontwikkelingsfasen: de sensatiefase, de klikfase en
de begrijpfase. De theorie helpt bij het in beeld brengen
van wat je van een kind of leerling kan verwachten, hoe
dat per situatie kan verschillen en wat het kind van de
omgeving nodig heeft om een goed leven te hebben.
Wij willen blijven investeren in de Goed Leven-visie en
het ontwikkelingsdenken om het onderwijs aan EMBleerlingen verder te verdiepen. De Witte Vogel proﬁleert
zich dan ook als expertisecentrum voor EMB. Dit gebeurt
mede door inzet van de LC-leerkracht LACCS.
Daarbij staat voor ons voorop: ‘Ieder kind heeft recht
op onderwijs’.

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).
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