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Voorwoord Samen beter, beter samen!
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen niveau en tempo. Omdat ieder talent telt,
hebben kinderen met complexe ondersteuningsvragen recht op een inspirerend aanbod in
onderwijs en onderwijsondersteuning. Onze RESPONZ-scholen bieden hierop een passend
antwoord. In het verslagjaar werkte RESPONZ toe naar samenwerking met Stichting Speciaal
Onderwijs Leiden en omstreken. Op weg naar Resonans!
De fusie is ingezet vanuit meerwaarde en kansen en had in het verslagjaar volop de aandacht.
Samen zijn we nog sterker om een optimale onderwijsomgeving voor onze leerlingen te creëren.
We hebben meer mogelijkheden om voor leerlingen een vervolgplek in onderwijs, dagbesteding
of op een werkplek te realiseren. Wij kunnen door onze grotere omvang de kwaliteit van speciaal
onderwijs voor de toekomst bovendien beter garanderen.
Wij vinden dat belangrijk, omdat elk kind recht heeft op een onderwijsaanbod dat zijn mogelijkheden
optimaal omzet in kansen. Dagelijks zetten onze collega’s zich met hart en ziel in om het beste in onze
leerlingen naar boven te halen. Wij willen dat zij met zelfvertrouwen in het leven komen te staan.
Ons doel is dat zij bij het verlaten van de school op een passende plek terechtkomen,
waar verdere ontwikkeling mogelijk is.
Ook in het afgelopen jaar heeft het bestuur bijgedragen door onze scholen te faciliteren en te
ondersteunen. Met de fusie willen we die ondersteuning verder versterken. In dit jaarverslag meer over
onze activiteiten in 2018, waarbij we onze medewerkers bedanken voor hun dagelijkse inzet en hun
gedrevenheid waardoor RESPONZ een belangrijke plaats heeft verworven in het onderwijslandschap.

Johan Taal
Bestuurder
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Naam

Functie

Voordracht

Aftredend

Gemma Smid

Onafhankelijk voorzitter

Raad van toezicht

1-1-2019

Jannie Riteco

Lid

1-1-2019

Joanne Zijlstra

Lid

1-1-2020

Michael Krul

Lid

GMR RESPONZ

1-1-2020

1. Raad van toezicht blikt terug op 2018

Het achtste jaar van stichting RESPONZ stond in

Onderwijs, een keurmerk waarover RESPONZ

het teken van de fusie met Stichting Speciaal

sinds 2016 beschikt. In de junivergadering

Onderwijs Leiden en omstreken, de onderwijs-

verleende de RvT goedkeuring aan de (financiële)

opbrengsten, de financiële positie en de

jaarstukken van 2017.

huisvestingsprojecten.
Vergaderingen van de RvT vonden plaats op:
De raad van toezicht (RvT) bekeek ook in het

23-01-2018, 03-04-2018, 26-06-2018 en

verslagjaar of het bestuur de doelstelling van

11-10-2018. In het jaar 2018 hebben ook

onze stichting volgt, namelijk speciaal onderwijs

een aantal gezamenlijke vergaderingen met

verzorgen aan zeer moeilijk lerenden en leerlingen

de RvT van SSOL e.o. plaatsgevonden.

met een lichamelijke of meervoudige beperking of

Deze vergaderingen vonden plaats op:

een langdurige ziekte. We streven daarbij naar

11-10-2018 en 13-12-2018.

een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen.
In januari hadden we een gesprek met de Inspectie

De RvT bleef via verantwoordingsrapportages

van het Onderwijs in het kader van het vierjaarlijks

van de bestuurder goed op de hoogte. We hadden

onderzoek.

regelmatig overleg over de voortgang van de
fusie en de nieuwbouwplannen voor de Maurice

De raad was ook in 2018 een klankbord voor

Maeterlinckschool en De Keerkring. Tussen de

de bestuurder en zag erop toe dat het bestuur

formele vergaderingen door heeft de RvT-

de juiste dingen voor de organisatie en voor de

voorzitter regelmatig overleg gehad met de

samenleving deed. We volgen daarbij de Code

bestuurder.

Goed Bestuur en de Kwaliteitsnorm Speciaal
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‘SAMEN OP WEG
NAAR RESONANS’
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2. Bestuur doet verslag over 2018

Bestuur en directie hebben in 2018
elf keer vergaderd en namen 52 besluiten.
We behandelden onderwerpen thematisch
volgens onderstaande indeling.

MISSIE - WAAR
WIJ VOOR GAAN

bestuurders de oprichtingsakte en was Resonans
een feit. Een organisatie met 546 medewerkers
en 1.053 leerlingen (peildatum 1 oktober 2018)
en scholen in Noordwijk, Leiden, Zoetermeer,
Delft en Den Haag.

l

Onderwijs

l

Partners

Onderwijskundige thema’s

l

Medewerkers

De RESPONZ-scholen pakten verschillende onder-

l

Resultaten

wijskundige thema’s op. Veel aandacht is besteed

l

Organisatie

aan sociaal-emotionele ontwikkeling en structuur.

l

Middelen

Leerkrachten volgden trainingen Rots & Water,
een weerbaarheidstraining. Ook is gestart met de

Onderwijs

methode ‘Leefstijl’ en een aanpak van leerlingen

In het verslagjaar had de fusie tussen Speciaal

met moeilijk verstaandbaar gedrag. De methode

Onderwijs Leiden e.o. (SSOL e.o.) en RESPONZ

Expliciete Directe Instructie helpt leerlingen

onverminderd de aandacht. Volgens het motto

stapsgewijs de leerstof eigen te maken.

‘Beter samen’ is de fusie ingezet vanuit meer-

Bewegings- en muziekonderwijs kregen een

waarde en kansen met een betere garantie

impuls met BeweegWijs, om onderwijsdoelen

voor goed speciaal onderwijs in de toekomst.

als sport en spel zichtbaar te maken, en Hallo

De medezeggenschapsraden, raden van toezicht

Muziek door (ingehuurde) muziekvakdocenten.

en de minister gaven allen goedkeuring aan de

Op het gebied van arbeidstoeleiding is

fusie. Op 31 december 2018 tekenden de

De Keerkring gestart met de BORIS Aanpak.

RESPONZ BIEDT SPECIAAL EN
VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS MET GESPECIALISEERDE
ONDERWIJSONDERSTEUNING.
ONS AANBOD IS OP MAAT
EN EROP GERICHT DAT
KINDEREN ZICH OPTIMAAL
EN IN SAMENWERKING MET
ANDEREN ONTWIKKELEN EN
HUN TALENTEN ONTDEKKEN.
WIJ GAAN ERVOOR DAT
KINDEREN BIJ HET VERLATEN
VAN DE SCHOOL OP EEN
PASSENDE PLEK TERECHTKOMEN,
WAAR VERDERE ONTWIKKELING
MOGELIJK IS.
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VISIE - WAAR
GELOVEN WE IN?
IEDER KIND IS UNIEK EN
ONTWIKKELT ZICH SAMEN
MET ANDEREN, OP ZIJN EIGEN
NIVEAU EN TEMPO. IEDEREEN
IS WAARDEVOL EN HEEFT HET
RECHT EEN UITDAGEND
BESTAAN TE LEIDEN, PASSEND
BIJ ZIJN OF HAAR MOGELIJKHEDEN. OMDAT IEDER TALENT
TELT, HEBBEN KINDEREN MET
COMPLEXE ONDERSTEUNINGSVRAGEN RECHT OP EEN
UITSTEKEND, PASSEND EN
STIMULEREND ONDERWIJS- EN
ONDERWIJSONDERSTEUNINGSAANBOD.

8

BORIS helpt leerlingen een stage en/of arbeidsplek

van de Maurice Maeterlinckschool als zelfstandige

te vinden. Om leerlingen meer zelfstandig te laten

afdeling onder aansturing van een teamleider mee

werken, maakt de Maurice Maeterlinckschool

zou gaan in de fusie.

succesvol gebruik van Gynzy-iPads.

Professionalisering
Organisatie

In 2018 is uitvoering gegeven aan de gesprekken-

Op de scholen is de overgang naar de fusie-

cyclus ‘nieuwe stijl’, waarbij talentmanagement

organisatie goed voorbereid: werken zonder

een belangrijk onderdeel is. Naast vele individuele

directeur, maar met teamleiders, ondersteund

trainingen, volgden medewerkers van De Witte

door een bestuursbureau en aangestuurd door

Vogel de training ‘LACCS op school’. Dit om

een sectordirecteur. De bestuurders van de

kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

nieuwe stichting hebben op de scholen gesproken

nog beter te begeleiden. Medewerkers van de

over de fusie en de positie van de scholen.

Maurice Maeterlinckschool zijn geschoold in
externe en interne regie en motiverende

Medewerkers

gespreksvoering. Alle leraren van RESPONZ

In verband met de fusie is voor alle medewerkers

kregen scholing in de omzettingen naar Office365.

een nieuwe akte van benoeming voorbereid met
dezelfde rechten en plichten als in hun huidige

Partners

functie.

Op de RESPONZ-scholen zijn de ouders/
verzorgers in 2018 intensief betrokken bij ons

Ambulante begeleiding

onderwijs en onze zorg via ouderavonden en

Met vrijwel alle samenwerkingsverbanden in de

themabijeenkomsten. Met de verschillende MR-en

regio hebben we in 2018 langjarige afspraken

is constructief vergaderd. In de voortgang richting

gemaakt over de inzet van ambulante begeleiding

fusie is de GMR actief betrokken.

en het Steunpunt Autisme. Het bestuur besloot,

De scholen houden via digitale communicatie-

na overleg met de fusiepartner, dat de dienst AB

platforms frequent contact met de ouders.

Met ketenpartner Basalt (voorheen Sophia

Speciaal Onderwijs. Hieruit kwam een positief

goedgekeurd. We hebben ook in het verslagjaar

Revalidatie) zijn we in gesprek gegaan over een

beeld van het kwaliteitsbeleid op de scholen.

rijksmiddelen via de samenwerkingsverbanden

nieuw ondersteuningscontract. Voor De Keerkring

In januari 2018 vond het vierjaarlijks onderzoek

(SWV’s) ontvangen. Deze zijn geheel volgens

is in 2018 overleg geweest met Ipse de Bruggen

van de Inspectie van het Onderwijs plaats, die te-

de afspraken in de ondersteuningsplannen van de

over naschoolse opvang en over mogelijkheden

vreden tot zeer tevreden was. Versterken van de

betreffende SWV’s besteed. De werkdrukmiddelen

voor een onderwijs/zorg-arrangement.

kwaliteitscultuur en nog meer zichtbaar maken

vanuit de cao-onderhandeling zijn ingezet voor

van de leerlingontwikkeling zijn aandachtspunten.

administratieve ondersteuning van het onderwijs-

Samenwerkingsverbanden

team en ondersteuning in de leerlingenzorg.

RESPONZ is in acht samenwerkingverbanden

Veiligheid

(SWV) lid van het bestuur. In drie ervan als

We zetten stevig in op het onderwerp ‘veiligheid’

Huisvesting

voorzitter. Alle RESPONZ-scholen namen actief

via beleid, informatie en getrainde bedrijfshulp-

RESPONZ wil eigentijdse, goede huisvesting

deel aan de vergaderingen van de directiekring so

verleners. De RESPONZ-scholen voerden de

voor haar scholen. Het nieuwe Witte Vogel-

plannen van aanpak uit volgens de risico-

gebouw biedt meer mogelijkheden om leerlingen

inventarisatie en -evaluaties. In het verslagjaar

zelfstandig te laten leren. Het gebouw heeft

Resultaten

kreeg het beleid inzake informatiebeveiliging en

nog wel wat kinderziektes. Er is een ‘to-do’-lijst

We houden de kwaliteit bij RESPONZ in de gaten

privacy veel aandacht naar aanleiding van de

opgesteld. Voor De Keerkring en de Maurice

via een verbetercyclus aan de hand van interne

AVG (Algemene Verordering Persoonsgegevens).

Maeterlinckschool zijn programma’s van eisen

en externe audits en tevredenheidsonderzoeken

Naast een beleidsplan en handboek is in 2018

opgesteld voor nieuwbouw. We werken in Delft

onder ouders, medewerkers en leerlingen. Ook

een bewustwordingscampagne gestart.

samen met Basalt revalidatie, de gemeente en de

en vso in de voor hen relevante SWV-en.

Reinier de Graaf Groep. In 2019 vervolgen we

in 2018 vonden onderzoeken plaats op onze
RESPONZ-scholen, op het gebied van tevreden-

Middelen

heid, sociale veiligheid en analyses van opbrengst-

RESPONZ is financieel gezond en de jaarstukken

en bestendigingsgegevens. Bij de interne audits

2017 zijn in juni 2018 goedgekeurd. In samen-

werd de gedrevenheid van de onderwijsteams

werking met onze fusiepartner hebben we

opvallend genoemd. Het CIIO hield een

inkoopbeleid vastgesteld. De begroting 2018 is

tussentijds onderzoek voor de Kwaliteitsnorm

in december 2017 door de RvT van RESPONZ

deze trajecten.
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‘MEDEZEGGENSCHAP
STEEDS NAUW
BETROKKEN’
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3. Verslag medezeggenschap 2018

Het jaar 2018 is de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) steeds nauw
betrokken geweest bij alle stappen richting
de fusie.

financiën en de relatie met de bestuurder.

Maeterlinckschool onder Resonans komt.

Daarnaast vertegenwoordigden leden van de

De oud-SSOL AB’ers gingen in 2008 over

(G)MR ons in de ondersteuningsplanraden

naar de Ambulante Educatieve Dienst (AED).

van de samenwerkingsverbanden.

Huisvesting van de scholen
In 2018 overlegde de GMR regelmatig met

De GMR heeft onderstaande samenstelling

De GMR besprak de huisvestingsplannen van

de GMR van Stichting Speciaal Onderwijs

en vergaderde in 2018 zes keer.

De Keerkring en de Maurice Maeterlinckschool.

Leiden e.o. Beide gremia zien de fusie als

In Delft is een werkgroep actief om het plan van

een kans op versterking. De GMR sprak in

Ambulante begeleiding

eisen op te stellen voor eventuele nieuwbouw op

het verslagjaar ook regelmatig met de raad

Beide fusiepartners gingen akkoord met de

het terrein van het naastgelegen ziekenhuis.

van toezicht over onderwerpen als de fusie,

situatie dat de dienst AB van de Maurice

Financiën
In 2018 schrijft de stichting rode cijfers. Dit is met

Geleding

Naam

School

Aftredend

de GMR en de RvT besproken. De reden van het
negatieve resultaat is toegelicht door het bestuur

Personeel

Fleur Klaver

De Keerkring

juni 2018

en akkoord bevonden door de GMR. Volgens het

Ouder

Robert Wong

Maurice Maeterlinkschool

dec 2019

KPMG accountantsverslag voldoet de stichting aan

Personeel

Tom Trommel

De Witte Vogel

dec 2019

alle gestelde eisen.

Ouder

Tineke Vellekoop

De Witte Vogel

dec 2019

Ouder

Esther Alblas

De Keerkring

dec 2019

Personeel

Martijn Lasthuizen

Maurice Maeterlinckschool

juni 2019
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4. Balans

5. Financiële kengetallen
2018

2017

Weerstandsvermogen

31,0%

33,5%

per 31 december 2018

Activa

Signalering

31-12-2018

31-12-2017

Solvabiliteit 1

62,6%

63,5%

30,0%

EUR

EUR

Solvabiliteit 2

77,9%

79,0%

50,0%

961.295

1.025.911

Liquiditeit

3,8

4,0

1,5

Vorderingen

1.115.974

1.347.268

Rentabiliteit

-1,2%

-1,5%

Liquide middelen

4.008.783

3.859.208

Kapitalisatiefactor

49,5%

52,7%

6.086.052

6.232.387

3.824.209

3.958.458

919.448

967.122

Materiële vaste activa

Totaal activa

tussen 35%-60%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal passiva

1.342.395

1.306.807

6.086.052

6.232.387

Voor de solvabiliteit hanteert de Inspectie van het Onderwijs een signaleringsgrens van 30% voor solvabiliteit 1 (eigen vermogen in verhouding tot totale
vermogen). Voor solvabiliteit 2 (eigen vermogen inclusief voorzieningen in verhouding tot totale vermogen) geldt 50%. RESPONZ voldoet ruimschoots
aan deze normen en heeft dus een sterke financiële positie. Het weerstandsvermogen is iets gedaald naar 31%. Dit betekent dat de stichting naar
de maatstaven van het ministerie een financiële positie heeft die nog steeds voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen.
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6. Exploitatieoverzicht
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2018

Begroting
2018

Verschil

2018

2017

Verschil

11.115.684

10.189.100

926.584

11.115.684

10.609.217

506.467

46.918

40.200

6.718

46.918

38.482

8.436

1.119.250

988.500

130.750

1.119.250

1.164.396

-45.146

12.281.852

11.217.800

1.064.052

12.281.852

11.812.095

469.757

Lasten
Personele lasten

10.923.831

10.131.700

792.131

10.923.831

10.495.783

428.048

Afschrijvingen

196.897

190.600

6.297

196.897

256.866

-59.969

Huisvestingslasten

561.775

497.900

63.875

561.775

587.697

-25.922

Overige instellingslasten

426.256

242.100

184.156

426.256

352.282

73.974

Leermiddelen (PO)

307.797

263.100

44.697

307.797

304.080

3.717

12.416.556

11.325.400

1.091.156

12.416.556

11.996.708

419.848

-134.704

-107.600

-27.104

-134.704

-184.613

49.909

455

9.600

-9.145

455

5.176

-4.721

-134.249

-98.000

-36.249

-134.249

-179.437

45.188

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat
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7. Personeelssterkte
PERSONEEL IN CIJFERS PER 31 DECEMBER 2018
DKK

DWV

MMS

MMS
AB

Staf

Mobiliteits
centrum

Totalen

37,94

54,48

51,13

8,92

2,60

7,37

162,44

2,20

1,77

2,60

0,20

1,00

0

7,77

Aantal FTE's OP

15,72

13,07

16,19

2,60

-

3

50,58

Aantal FTE's OOP

20,02

39,64

32,34

6,12

1,60

4,37

104,10

Aantal FTE's
Aantal FTE's Directie

3

2

4

1

1

0

11

Onderwijspersoneel (OP)

Directie

20

20

26

3

-

7

76

Onderwijsondersteunend

31

63

51

9

2

10

166

personeel (OOP)
Mannen

5

5

8

2

1

1

22

Vrouwen

49

80

73

11

2

16

231

7,88

5,37

5,66

2,40

0,02

12,55

6,07

Ziekteverzuim %

gemiddelde
DKK De Keerkring
DWV De Witte Vogel
MMS Maurice Maeterlinckschool
MMS-AB Maurice Maeterlinckschool-Ambulante begeleiding
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8. Leerlingaantallen

Leerlingen De Witte Vogel

Leerlingen De Keerkring

Leerlingen Maurice Maeterlinckschool

So laag <8

0

Jonger dan 8 jaar

43

So midden <8

0

Ouder dan 8 jaar

94

Leerlingen so

66

So hoog <8

33

Leerlingen vso

86

Totaal so < 8

33

Totaal aantal leerlingen DKK

152

So laag >8

0

So midden >8

0

So hoog >8

40

Totaal so >8

40

Vso laag

0

Vso midden

0

Vso hoog

45

Totaal vso

45

Totaal leerlingen DWV

Totaal aantal leerlingen MMS

137
(27 cumi)

118
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