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Voorwoord

Continuïteit in coronatijd door gezamenlijke inspanning

2020 was het tweede jaar van de stichting Resonans speciaal onderwijs. 

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk uitvoering te geven aan het strategisch 

beleidsplan. Het jaar werd natuurlijk gedomineerd door de corona-epidemie. 

Die had en heeft nog steeds vele gevolgen, vooral voor onze scholen; leerlingen, 

ouders, medewerkers en leidinggevenden. Wekelijks hadden we corona-overleg, 

waarin we duiding probeerden te geven wat haalbaar, verantwoord en mogelijk 

was binnen de in onze ogen niet altijd even consequente overheidsrichtlijnen. 

Een ander hoofdstuk werd gevormd door het naderend afscheid van bestuurder 

Johan Taal. Hij is op 1 januari 2021 met pensioen gegaan. We prijzen ons gelukkig 

dat we een interne kandidaat, sectordirecteur Bob Olders, konden benoemen tot 

lid college van bestuur. Zo hebben we de bestuurlijke continuïteit van onze 

stichting gewaarborgd.

De continuïteit van onze stichting als totaal hebben we te danken aan al onze 

medewerkers die in dit bijzondere jaar zoveel (extra) inspanning hebben geleverd!

Iepe Roosjen en Johan Taal

College van bestuur
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Resonans: 2020 in een notendop

Resonans biedt speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs. De leerling van 4-20 jaar staat bij ons 

centraal! Wij gaan uit van mogelijkheden en kansen.
Resonans biedt maatwerk in onderwijs met 

doorgaande leerlijnen. Ieder kind is uniek en wij 
sluiten aan op de leer- en ondersteuningsbehoefte van
elke leerling. Al onze professionals en onze middelen

zijn gericht op een gespecialiseerd aanbod in 
onderwijs en ondersteuning. Een beknopt overzicht

van leerlingen, medewerkers en middelen in
coronajaar 2020.

12,2%

87,8%

31-12-2020 31-12-2020
fte %

0/19 jaar 1,80 0,5%
20/24 jaar 9,90 2,6%
25/29 jaar 23,97 6,4%
30/34 jaar 34,34 9,2%
35/39 jaar 46,42 12,4%
40/44 jaar 45,84 12,3%
45/49 jaar 48,72 13,0%
50/54 jaar 49,76 13,3%
55/59 jaar 58,99 15,8%
60/64 jaar 44,02 11,8%
>= 65 jaar 10,39 2,8%

Wat kregen we aan geld binnen?

Medewerkers Waar is het geld aan uitgegeven?

1,9% afschrijvingen

2019 
€ 28,4 
miljoen

2020 
€ 31,4 

miljoen

KVS 2019: 235

KVS 2020: 242

MMS 2019: 141

MMS 2020: 146

DWV 2019: 126

DWV 2020: 128

DDP 2019: 196

DDP 2020: 219

DKK 2019: 155

DKK 2020: 172

THK 2019: 263

THK 2020: 274 Gemiddelde verzuimduur 22,54 dagen
Meldingsfrequentie 0,94 keer

365,32 FTE medewerkers totaal 2019

374,14 FTE medewerkers totaal 2020

KVS = Korte Vlietschool
MMS = Maurice Maeterlinckschool
DDP = De Duinpieper
DWV = De Witte Vogel
DKK = De Keerkring
THK = De Thermiek

In gebouwen, meubilair, 
inventaris, leermiddelen etc.

€ 403 duizend

€ 214 duizend

Leerlingen

87,7% personeel

10,4 % materieel 

2020

Wat investeerden we?

Verzuimpercentage    

ICT  

6,22%

1.116 
LEERLINGEN 
TOTAAL 20191.181

LEERLINGEN 
TOTAAL 2020
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De raad van toezicht (RvT) stond in nauw
overleg met het college van bestuur 
frequent stil bij de (maatschappelijke) 
effecten van de coronacrisis binnen de
scholen. Er komen middelen ter beschikking
van de scholen en ook hebben we veel 
aandacht voor de sociale effecten van de 
intelligente lockdown. Dit was al zo in het
verslagjaar en krijgt in 2021 een vervolg.

Wijziging in CvB
Een eerste evaluatie over de effecten van
de fusie tot stichting Resonans heeft geleid
tot een wijziging in de samenstelling van het
CvB. Na het vertrek door pensioen van een
van de bestuurders is het CvB gewijzigd 
van een gelijkwaardig bestuur naar een 
ongelijkwaardig bestuur. De CvB bestaat
per 1 januari 2021 uit een voorzitter en 
een lid. In die besluitvorming speelde ook
het evaluatierapport ‘Samen beter’ een 
belangrijke rol. De governancedriehoek 
van RvT, CvB en GMR hebben in overleg 
de portefeuilleverdeling van het CvB vastge-
steld. Eind 2020 is Iepe Roosjen aangesteld
als CvB-voorzitter. De functie van lid CvB is
via een interne wervingsprocedure vacant

gesteld. Het nieuwe lid CvB is benoemd per 
1 januari 2021. 

Financieel gezond
Op het gebied van ‘Finance & Control’ 
heeft de RvT haar toezichthoudende taak
vervuld. De financiële positie van Resonans
in 2020 en het meerjarenperspectief zijn
positief. Verschillende onderwerpen op 
het gebied van financiële risico’s passeerden
de revue. Onder meer de beperkte huis-
vesting in relatie tot de groei van het aantal 
leerlingen. Het gekozen beleid past goed
binnen de visie van Resonans en de risico’s
zijn momenteel beperkt. De personele 
ontwikkeling, met name veroorzaakt door
een krappe arbeidsmarkt, blijven aandacht
vragen van CvB en RvT. 

Honorering 
De bezoldiging van de RvT-leden is op het
niveau van de vrijwilligersvergoeding,
uitgezonderd de voorzitter. Dit vanuit  
fiscale overweging. De personele samenstel-
ling van de RvT is ongewijzigd. Eén lid heeft
haar benoemingsperiode met twee jaar 
verlengd. De RvT is lid van de VTOI-NVTK. 

Een vereniging die deskundigheid in 
besturen en toezicht houden bevordert. 
De vergoeding voor de RvT-leden was in
2020 € 2.625,00 voor de voorzitter en 
€ 1.700,00 voor de leden. De RvT evalueert
ieder jaar het eigen functioneren. Eens in 
de drie jaar gebeurt dit onder leiding van
een externe deskundige. De RvT functio-
neert volgens de ‘Code Goed Bestuur’ en
onderstreept het belang van integriteit. 
Binnen Resonans betekent dit werken aan
een cultuur van bewustzijn, eigen verant-
woordelijkheid en transparantie.

Verantwoording
Het CvB legt via overleggen verantwoording
af aan de raad van toezicht. Deze verant

woording past binnen de kaders van de wet,
de Code Goed Bestuur in het Primair 
Onderwijs, het toezichtskader van de 
inspectie en het kwaliteitskader van 
Resonans. In 2020 vonden de overleggen
(vanaf maart via Teams) plaats op 
23 januari, 26 maart, 25 juni, 16 september
en 17 december. De financiële auditcommis-
sie van de RvT kwam in 2020 bijeen op 
3 juni, 29 oktober en 2 december. 

1. Raad van toezicht: 
aandacht voor gevolgen lockdown
Voor Resonans was 2020 een bijzonder jaar. Speciaal onderwijs 
op afstand was noodgedwongen een belangrijk onderwerp. 
De scholensluiting en de effecten op leerlingen en personeel 
kwamen regelmatig aan de orde. Ook de personele wijziging 
binnen het college van bestuur was onderwerp van gesprek. 

'Krapte op de arbeidsmarkt vraagt alertheid van bestuur en toezichthouders'

Samenstelling raad van toezicht Resonans

Naam Functie 

Willem Grool Voorzitter 

Hanke v.d. Putte Lid, aandachtsgebied financiën

Joanne Klumpers Lid, aandachtsgebied onderwijs

Marcella Vantoll Lid (op voordracht GMR), aandachtsgebied HR

Franc van Erck Lid, aandachtsgebied financiën
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Missie | waar gaan we voor?

Met de leerling als uitgangspunt gaan 
wij voor een gespecialiseerd aanbod in 
onderwijs en ondersteuning. 

l Resonans hoort, beweegt en 
versterkt de ontwikkeling van 
leerlingen en medewerkers.

l Resonans veroorzaakt trillingen in
haar netwerken en resoneert mee 
met haar omgeving.

l Resonans is een krachtige en 
speciale onderwijsorganisatie.

Visie | waar geloven we in?

We realiseren ons aanbod vanuit een 
integrale visie op onderwijs en zorg. 
Die vertalen onze meesters in 
gespecialiseerd onderwijs naar de 
dagelijkse praktijk. Vanuit de gedachte
‘samen beter, beter samen’ hebben we
daarin korte lijnen met onze ketenpart-
ners. Bij Resonans telt ieder talent! 
We rusten onze leerlingen zodanig toe 
dat zij alle kansen benutten om zo 
zelfstandig mogelijk te leven. 

Samenstelling college 
van bestuur Resonans
Naam en portefeuille

Iepe Roosjen
iroosjen@resonansonderwijs.nl
Tot 31-12-2020 lid CvB:

l Huisvesting
l Financiën
l Human Resources
l Public Relations

Per 1-01-2021 voorzitter CvB:
l Huisvesting en facilitair
l Financiën
l Communicatie

Johan Taal
jtaal@resonansonderwijs.nl
Tot 31-12-2020 lid CvB:

l Onderwijskwaliteit
l Organisatie
l Veiligheid
l ICT

Bob Olders
b.olders@resonansonderwijs.nl
Per 01-01-2021 lid CvB:

l HR
l Onderwijs
l Kwaliteit en organisatie
l ICT
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2. Het schoolbestuur: corona had flinke impact
Resonans heeft scholen in de brede regio van Leiden en Noordwijk tot aan Den Haag,
Zoetermeer en Delft. Wij zijn een belangrijk expertisecentrum voor speciaal onderwijs 
in de regio. Corona had een flinke impact op het onderwijs, dat door gezamenlijke inspanning 
van medewerkers, ouders en bestuur zoveel mogelijk – soms op afstand – door ging.

1.181 leerlingen

We besteedden aandacht aan de uitvoering van 
het strategisch bedrijfsplan. Wij werkten dit jaar
aan onderwijskundige versterking, slimmere 
organisatie en een visie op externe slagkracht. 

Onderwijskundige versterking 
In 2020 hadden we 1.181 leerlingen en 574 
medewerkers. We zien een toenemende groei 
van het leerlingaantal en krapte op de arbeids-
markt. Daarom legden we in het verslagjaar de
basis voor doorontwikkeling van onderwijs/
zorgarrangementen, professionele ontwikkeling 
en kennisdeling. Ook werkten we aan goede 
schoolgebouwen voor eigentijds onderwijs. Die
plannen krijgen de komende jaren een vervolg 
(zie hoofdstuk 2.3). We hebben een belangrijke slag
gemaakt in ons kwaliteitsbeleid. Inmiddels hebben
zes Resonans-scholen de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs. Om professionele ontwikkeling te 
stimuleren hebben we strategische personeels-
planning ontwikkeld (zie hoofdstuk 2.2).

Slimmer organiseren
Op stichtingsniveau werken we aan de (her)-
inrichting van ondersteunende processen op het 
gebied van financiën, personeel, ICT, faciliteiten 
en kwaliteit. De bekostiging vindt plaats via een 
T-bekostiging: de leerlingtelling van 1 oktober is 
bepalend voor de bekostiging van het volgende 
kalenderjaar. Hierdoor zijn we in staat flexibeler in
te spelen op behoeften van scholen en leerlingen.
De scholen zijn gestart met het werken in zelforga-
niserende teams. Hierbij besteden we aandacht aan

‘ruimte geven en ruimte nemen’. Er is ruimte voor
professionele ontwikkeling en dat stimuleren we
door de organisatie in te richten in sectoren
(mytyl/tyltyl en zml).

Extern meer slagkracht
We ontwikkelden in 2020 een document ‘Extern
meer slagkracht’. Resonans komt op voor haar
doelgroepen in regionale en landelijke netwerken.
Dat doen we door initiatief te nemen op relevante
onderwerpen (‘doorklinken’). Verder willen we 
meer mogelijkheden voor leerlingen, zoals 
samenwerking met het mbo voor het uitstroom-
profiel ‘vervolgopleidingen’ en minstens één IKC 
(Integraal Kindcentrum) ontwikkelen, samen met
MKD/Kinderopvang. Dit vergroot de kans voor 
leerlingen om door te stromen naar een school in
plaats van direct naar de dagbesteding. 

Bestuur en scholen 
Het bestuur van Resonans zorgt voor de kwaliteit
en continuïteit van het onderwijsaanbod. Ouders 
en medewerkers van Resonans praten mee via 
diverse medezeggenschapslagen, zo ook in 2020.
De scholen zijn en blijven de basis van onze 
organisatie. Samen bieden de Resonans-scholen
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, met 
een doorgaande leerlijn van 4-20 jaar. Belangrijke
ketenpartners voor ons zijn onder andere Basalt,
Middin en ’s Heeren Loo. Ons onderwijs en onze 
ondersteuning sluit aan bij het niveau en de 
ontwikkeling van elke leerling.   

574 medewerkers
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Werken aan onderwijskwaliteit
We werken binnen Resonans volgens de 
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). 
In het verslagjaar behaalden De Thermiek
Blauwe Vogelweg, Korte Vlietschool en 
Praktijkcollege Het Metrum de KSO-norm.
Onze scholen in Den Haag, Delft en Zoeter-
meer kregen al in 2019 drie jaar verlenging
van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. 
Op Resonans-niveau werken we op eenzelfde
manier (‘zo doen we dat bij Resonans’) en
bieden tegelijk ruimte voor couleur locale en
de professionaliteit van onze medewerkers.
Zij handelen vanuit hun professie op een 
manier die het beste is voor de leerling, wat
de kwaliteit van het onderwijs bevordert.

Doelen en resultaten
In het verslagjaar schreven we onze 
strategische notitie, waarin de doelen en 
beleidsvoornemens ten aanzien van 
onderwijskwaliteit zijn beschreven voor 
de jaren 2020-2024. Die vormt het kader
voor de schoolplannen van elk van onze zes
scholen, met in totaal achttien afdelingen. 
Op 11 november 2020 is er een meerjaren-
beleidsplan vastgesteld, op basis van de
strategische notitie.

Onderwijskwaliteit verbeteren
Alle Resonans-scholen werken voortdurend
aan de verbetering van hun onderwijskwali-

teit. In 2020 behaalden alle scholen het doel
dat minimaal 80% uitstroomt op het niveau
dat bij binnenkomst is vastgesteld. Bij twee
derde van de scholen was dit zelfs 100%. 
Onderwijskundige thema’s die in 2020 
centraal stonden waren onder meer 
Expliciete Directe Instructie, Geef me de 5,
De Vreedzame School, Triple-C en Trauma-
sensitief werken. Ook werden doorgaande
leerlijnen verbeterd, evenals leerlijnen voor
praktijkvakken en stages. Onder meer werd
de Boris-aanpak ingevoerd. Leerlingen van
vso Leystede gingen structureel meedraaien
met profielvakken bij het reguliere vmbo. 
Ook kreeg het onderwijsaanbod voor 
EMB- leerlingen een upgrade. Leerkrachten
werkten aan de thema’s Goed Leven visie 
en werken volgens de LACCS-waarden. Ook
werden actuele lees- en rekenmethodes 
ingevoerd en startten sommige scholen met
een nieuwe methode voor sociaal-emotionele
vorming. Door corona kwam het digitaal 
onderwijs in een stroomversnelling. We 
investeerden in methodes als Gynzy, 
Ambrasoft en Grooveme en in hardware,
zoals iPads en Chromebooks. 

Verantwoording onderwijskwaliteit
Over haar prestaties legt Resonans 
verantwoording af aan ouders, medewerkers,
ketenpartners, netwerken en de samenle-
ving. We toetsen en meten en hebben een 

continue dialoog tussen de locaties en 
met betrokken partijen: samen beter, beter
samen. Voor Resonans was het betrekken
van ouders ook afgelopen jaar een speer-
punt. In september 2020 hebben we een 
ouderenquête gehouden in het kader van 
corona en (afstands)onderwijs. De enquête
biedt in elk geval een schat aan informatie,
die de Resonans-scholen inzetten voor 
afstandsonderwijs nu en waar nodig in 
de toekomst. 

2.1 Onderwijs en kwaliteit
Samen leren, samen verbeteren, samen vernieuwen. Dat staat centraal in ons 
kwaliteitsbeleid. We zorgen hiermee voor kwaliteit van ons gespecialiseerde 
onderwijsaanbod volgens de Resonans-filosofie, nu en in de toekomst. 
Ook is het gericht op een professionele en efficiënte bedrijfsvoering. 

‘Resonans-scholen 
hebben alle 

de KSO-norm’

‘Trots op inzet en 
inventiviteit bij 

afstandsonderwijs’ 
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Om onze ambities waar te maken en tijdig 
in te spelen op ontwikkelingen, hebben wij
strategische personeelsplanning geformu-
leerd. Zeker met het vooruitzicht van een
blijvend lerarentekort. Een thema dat 
hieraan gekoppeld is betreft ‘anders 
organiseren’. Uitgangspunten voor het 
strategisch HR-beleid zijn de kernwaarden
van Resonans en de daaruit voortkomende
kerncompetenties, maar ook de besturings-
filosofie van het 6R-model, dat uitgaat 
van richting geven en ruimte bieden. 
Resonans streeft naar meesterschap in 
gespecialiseerd onderwijs.

Eigen kweekvijver
Professionele ontwikkeling bij Resonans is
gekoppeld aan ontwikkelingen binnen de 
organisatie, de afdeling en de individuele
ontwikkelbehoefte. Daarnaast hebben we
te maken met ontwikkelingen op de arbeids-
markt. Bij Resonans streven we naar het 
bieden van perspectief, de aanpak van 
werkdruk en een eigen kweekvijver voor 
leidinggevenden. Voorbeelden zijn het 
traject ‘afdelingsdirecteur in opleiding’ 
en het programma voor ‘management 
development’. Beide zijn in 2020 gestart.
Ook is leren van en met elkaar een 
belangrijk thema binnen Resonans.

Professionalisering op afdelingsniveau
Op afdelingsniveau is ondanks corona 
flink gewerkt aan persoonlijke en vakgerela-
teerde ontwikkeling. Met kunst- en vliegwerk 
vonden de studiedagen over Expliciete 
Directe Instructie en Geef me de 5 doorgang.
Er werd ingezet op methodes als Triple-C 
en DIM. Ook vonden scholingen plaats in 
kinder-EHBO, de Kanjertraining en scholing
van interne ergocoaches. Op persoonlijk
niveau passeerden trainingen als veilig 
feedback geven de revue. Ongepland vond
een enorme professionalisering plaats in 
digitaal onderwijs. Ook is hard gewerkt aan
het verstevigen van de rol van de leerkracht,
Mijn Sova en het werken in zelforganiserende
teams. Het beter omgaan met leerlingen met 
moeilijk verstaanbaar gedrag kreeg op veel
Resonans-scholen aandacht. Ook volgden
veel collega's hun individuele scholingstraject
zoals de hbo-LACCS opleiding, de Pabo, de
hbo-plusopleiding spelontwikkeling en de 
opleiding tot onderwijsassistent. 

Van ondersteuner naar leerkracht
In samenwerking met de Hogeschool 
Leiden en de Leo Kannergroep zijn we een
(pilot)maatwerk-/opleidingstraject gestart:
‘van ondersteuner naar leerkracht’. Vanuit
Resonans hebben drie medewerkers zich

aangemeld en zij starten medio februari 2021
met de opleiding.

Aanpak werkdruk
De Resonans-afdelingen hebben met 
hun medewerkers besloten over de inzet 
van de werkdrukmiddelen 2020-2021. 
Deze zijn onder andere ingezet voor extra 
verzorgingsassistenten, sociaal-pedagogisch
medewerkers en administratief medewer-
kers. Ook zijn extra ICT-middelen ingezet. 
Andere scholen kozen voor een (sportieve) 
invulling van de pauzes door Double 
Sports en de inzet van Ascender, een extern 
bureau voor psychische ondersteuning. 
In ons werkverdelingsplan is de opslagfactor 
van onderwijsassistenten verhoogd en 
het taakbeleid gewijzigd. Door de Covid-
pandemie werd meer balans in werk en 
privé een thema. 

2.2 Personeel & professionalisering
Een belangrijk speerpunt van Resonans is om onderwijskundig sterker te worden. 
Dit doen we met het belang van de leerling voorop, waarbij onze professionals een 
sleutelrol spelen. Resonans wil medewerkers gezond en vitaal aan het werk houden. 
We streefden, ondanks corona, ook in 2020 naar continue ontwikkeling van ons personeel. 

De Duinpieper: 
Ondanks lockdown gingen
studiedagen (online) door’

De Keerkring:
‘Invoering Boris-methodiek
belangrijke scholingspijler’



‘Gezond klimaat, 
gezonde school’

‘Samenwerking met regulier’

‘Zorg voor de medemens’
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Voor de Maurice Maeterlinckschool is 
nieuwbouw opgenomen in het Integraal 
Huisvestingsplan van de gemeente Delft. 
Onderzoek naar een alternatieve locatie
samen met Basalt revalidatie en de 
gemeente in de Juniusbuurt is gestart. 
Voor vso Leystede is in oktober 2020 
de prachtige nieuwbouw opgeleverd. 
Samenwerking met regulier onderwijs krijgt
hier volop focus. Praktijkcollege Het Metrum
heeft een goedgekeurd definitief ontwerp
voor de nieuwe school vastgesteld, samen
met de stuurgroep en de gemeente Leiden.
De school krijgt een BENG-karakter 
(Bijna Energie Neutraal Gebouw). 

Gezonde school
Ook zijn de Resonans-scholen in 2020 
getoetst op ventilatie. Directe aanleiding 
was de corona-pandemie. Alle schoolge-
bouwen in Nederland moeten voldoen 
aan de wettelijke normen voor een gezond 
binnenklimaat. Resonans heeft een overzicht 
gemaakt van welke locaties niet voldoen 
aan de eisen uit het Bouwbesluit. Die 
komen in een plan van aanpak, waarvoor 
de overheid geld beschikbaar stelt. 
Onderdeel in het plan van aanpak zijn 
decentrale ventilatie-units en lucht/
warmtepompen. In het kader van 
duurzaamheid heeft Korte Vlietschool 
zonnepanelen gekregen. Ook is de locatie

Kleine Pont naar de Donizettilaan in Leiden
verhuisd. Het onderzoek naar mogelijkheden
voor een locatie in Leiden-noord loopt nog.

Volop samenwerking
Samen met Sophia Scholen is het onderzoek
afgerond naar de ideale huisvesting voor 
De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper. 
Het gaat om realisatie in 2024/2025. 
De uitkomst hiervan ligt nu bij de gemeente
Noordwijk ter goedkeuring. Bij De Keerkring
so is de nieuwbouw opgenomen in het 
Integrale Huisvestingsplan van de gemeente
Zoetermeer. Er is een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten met sbo De Horizon. 
De Keerkring vso is een onderzoek gestart
naar de samenwerking met andere vo- en
praktijkscholen in het kader van inclusief 
onderwijs. De Witte Vogel bekijkt of ze de
Vereniging van Eigenaren in eigen beheer
doet of uitbesteedt. Het besluit valt in het
eerste kwartaal van 2021. Het stafbureau 
van Resonans is verder verhuisd naar 
Elisabethhof 17 in Leiderdorp en versterkt 
de samenwerking met partijen in het 
Huis van het Onderwijs.

Facilitaire zaken
Resonans heeft het meerjarenonderhouds-
plan geüpdatet. Er is een risico-inventarisa-
tie en -evaluatie uitgevoerd op de scholen
(toetsing in 2021) en de preventiemedewer-

kers kregen een scholing. Verder is Resonans
veiligheidsbeleid opgesteld. Dit verslagjaar
heeft laten zien dat er rondom de veiligheid
van leerlingen en medewerkers acuut iets
kan veranderen in de samenleving waarop we
moeten inspelen. Resonans is daar alert op.

AVG
In het kader van de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) hadden we 
een wisseling in de Functionaris Gegevens-
bescherming en hebben we een verwerkings-
register opgesteld. De personeelsdossiers
zijn AVG-proof en er is een bijeenkomst 
voor AVG-medewerkers geweest.

Zorg voor de maatschappij
Resonans is als stichting voor speciaal 
onderwijs zelf een maatschappelijke 
instelling. Toch menen wij dat er (veel) 
kinderen op de wereld zijn die minder 
voorzieningen hebben dan onze leerlingen.
Ook voor hen spannen wij ons in. Dat doen
we via actieve deelname aan de stichting 
Les Oiseaux Bleus en aan de stichting 
Gehandicapten Kwale. Vanuit onze 
kernwaarde ‘Samen beter, beter samen’ 
werken wij intensief samen met ouders en
organisaties die het onderwijs ondersteunen
of aanvullen, zoals partners in zorg,
revalidatie of (beschut) werk. 

2.3 Huisvesting & facilitair
Resonans vindt goede huisvesting voor leerlingen en medewerkers van belang. 
Ook dit verslagjaar liepen er diverse huisvestingsprojecten. Daarbij hadden betere 
inrichting voor praktijkonderwijs, duurzaamheid en versterkte samenwerking,  bijvoorbeeld 
met het regulier onderwijs of andere onderwijs- en zorgpartners, volop de aandacht. 
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De coronacrisis had in 2020 veel impact.
Daarvoor zijn ook extra kosten gemaakt,
zoals voor blijken van waardering, extra 
hygiënemaatregelen en coaching van 
medewerkers. Totaal zo’n 25.000 euro. 
Extra leermiddelen voor afstandsonderwijs
zijn in het verslagjaar vanuit eigen middelen
bekostigd. Corona leidde ook tot afwezigheid
van medewerkers. De coronacrisis heeft niet
geleid tot anders of voorzichtiger begroten
voor 2021. Vanwege corona zijn er extra
overheidsfinanciën gekomen. Zoals subsidie
voor extra hulp in de klas en een Specifieke
Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS), 
waarvoor de eigen bijdrage fors blijft. 

Positieve exploitatie
Resonans waarborgde ook in 2020 de 
financiële continuïteit van de scholen. 
Op dit moment hebben nagenoeg alle 
scholen binnen Resonans een positieve 
exploitatie. De forse stijging van het aantal
leerlingen en de T=0 bekostiging hebben
hiertoe bijgedragen. Resonans kan voldoen
aan haar korte en langdurige verplichtingen.
In 2020 was het niet noodzakelijk om geld bij
derden aan te trekken. We hebben een lening
met de gemeente Noordwijk afbetaald voor
zonnepanelen. Resonans heeft hiermee 
geen leningen meer van derden.

Schatkistbankieren
Op 8 oktober 2020 is Resonans gestart met
schatkistbankieren bij het ministerie van 
Financiën. De hoofdrekening van Resonans 
is hieraan gekoppeld, niet de saldi op 
de schoolrekeningen. Directe aanleiding is
negatieve rente van 0,5% voorkomen. 

Ontwikkelingen in 2020
De stijging van het aantal leerlingen heeft
bijgedragen aan het positieve resultaat 
van 2020. De forse stijging van het aantal 
leerlingen bracht geen forse stijging in de
loonkosten met zich mee. Dat betekent 
wel dat groepen op de scholen groter zijn 
geworden. Vanuit de cao po 2019-2020 is
een heroverweging van het functiegebouw
afgesproken. Daardoor stegen de salariskos-
ten van met name OOP-functies. Ook kregen
alle medewerkers in het primair onderwijs
een generieke salarisverhoging van 4,5% 
per 1 januari 2020. Daarnaast kregen zij 
een eenmalige uitkering van 33% van 
hun maandsalaris per 2020.  Vanuit het 
convenant ‘Aanpak lerarentekort’ kregen 
zij een eenmalige uitkering van € 875 naar
rato van de werktijdfactor en de diensttijd 
in februari 2020. Al deze kosten zijn gedekt.

Allocatiemodel
Ook in 2020 hanteerden we het allocatie-
model. Daarbij worden de personele en 

materiële bekostiging, vanuit het bestuur,
aan de scholen bekostigd tegen een 
gemiddelde prijs per leerling per categorie.
Een percentage van de doorbetaling houden
we in voor loonkosten van bestuurders en
beleidsmedewerkers, evenals voor materiële
lasten en bovenschoolse activiteiten zoals
administratie, ICT, communicatie en centrale
inkoop.

Risicobeheersing
Resonans heeft te maken met stijging in
leerlingaantal, toenemende werkdruk, 
krapte op de arbeidsmarkt en veel pensione-
ringen in de komende jaren. Daarnaast is het
ziekteverzuim over 2020, op onderdelen, 
nog niet dalende. Dat vraagt strategische
personeelsplanning en een stevig HR-beleid
(zie 2.2). Ook bij de huisvestingsplannen zijn
alertheid op de markt- en milieuontwikkeling
van belang en samenwerkingen een wens.
Het eigen vermogen van Resonans om 
risico’s op te vangen is echter hoog en
we hebben positieve verwachtingen voor 
de komende jaren.

Personeelslasten 
27,1 miljoen

2.4 Financieel beleid

De financiële positie van Resonans is goed en kan toekomstige risico’s voldoende opvangen. 
Er is vermogen om plannen voor de komende jaren te realiseren. Denk aan nieuwe, duurzame 
schoolgebouwen en investeren in vervanging van meubilair en inventaris. 
Ook hebben we hoge ambities op ICT-gebied.

2020
Rijksbijdragen 
29,9 miljoen



Leden GMR

Naam Rol Aftredend per Geleding

Kenneth Baidjoe Lid December 2022 Personeel De Thermiek 
Jan Harm Boiten Voorzitter Juni 2021 Ouder De Thermiek 

Martijn Lasthuizen Vicevoorzitter Juni 2022 Personeel Maurice Maeterlinckschool 
Vacature Ouder Maurice Maeterlinckschool

Sharron Vaessen Secretaris Juni 2021 Personeel De Duinpieper/ De Oeverpieper/ Het Duin 
Henk Hartgrink Lid Juni 2022 Ouder De Duinpieper/ De Oeverpieper/ Het Duin 

Maria Houweling Lid December 2022 Personeel Tyltylcentrum De Witte Vogel
Tineke Vellekoop Lid December 2023 Ouder Tyltylcentrum De Witte Vogel 

Karlijn Streng Lid Juni 2022 Personeel Korte Vlietschool/Metrum
Fred Goemans Lid December 2022 Ouder Korte Vlietschool/Metrum 

Femke van Wijk Lid Juni 2022 Personeel De Keerkring 
Vacature Ouder De Keerkring

In 2020 hebben we afscheid genomen van Linda van der Meer (personeel Korte Vlietschool) en 
Esther Alblas (ouder De Keerkring). 
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De vergaderingen van de GMR met het 
college van bestuur vonden plaats op 
29 januari, 13 mei, 10 juni, 4 november 
en 9 december. Twee keer was er overleg 
met de raad van toezicht (RvT). Eén 
vergadering was met college van bestuur,
RvT en sectordirecteuren gezamenlijk. 
Financiële stukken die de revue passeerden
waren de jaarstukken 2019, de begroting
2021 en het treasury-jaarplan. 

Coronamaatregelen
De personeelsgeleding heeft ook overleg
gehad met het college van bestuur. 
De beperkende coronamaatregelen waren 
in het verslagjaar onderwerp van gesprek 
in verschillende vergaderingen. De GMR
heeft het college van bestuur verzocht 
om op schoolniveau met de MR-en maat-
werk te bespreken. De GMR heeft gevraagd
om helder en tijdig naar personeel, ouders
en anderen te communiceren.

Effect fusie
De GMR heeft deelgenomen aan het 
onderzoek van Bureau de Bedoeling. 
De resultaten van dit onderzoek zijn met 
de GMR besproken. In dit onderzoek zijn 
de eerste effecten van de fusie van SSOL 
en RESPONZ onderzocht. De GMR gaf op 
onderdelen advies over vervolgstappen.

Afscheid Johan Taal
Eind 2020 nam Resonans afscheid 
van bestuurder Johan Taal. De GMR was 
betrokken bij de werving en selectie van 
de nieuwe bestuurder en nam deel aan 
de benoemingsadviescommissie. Na de 
benoeming van Bob Olders als bestuurder
Resonans is de GMR betrokken bij de 
werving en selectie van de nieuwe 
sectordirecteur.

Diverse besluiten
De GMR besloot in 2020 het contract met
CNV voor een jaar te verlengen. We kunnen
gebruikmaken van de expertise van de 
CNV en bijscholing aanvragen. In 2020 
kon de scholing van CNV door corona 
niet doorgaan. Deze volgt in 2021. De 
GMR adviseerde positief over de statuten
sector- en afdelingsdirecteur en het 
meerjarenformatiebeleidsplan voor 2020-
2024. Ook het functieboek was onderwerp
van gesprek. De GMR stemde in met de 
wijzigingen in het stappenplan, en de 
functiereeksen administratief/secretarieel
en facilitair. In de decembervergadering
stemde de GMR in met het vernieuwde
functieboek Resonans. De gesprekscyclus 
is in de novembervergadering goedgekeurd.
Ook is verpleegkundig en medisch beleid
vastgesteld voor de sectoren binnen 

Resonans. Op het gebied van veiligheid
werd de GMR geïnformeerd over het 
protocol infectie/preventie en de monitor
veiligheid. 

Medezeggenschap Resonans
Bij Resonans is de medezeggenschap 
geregeld via een medezeggenschapsraad
(MR) per school en een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Er zijn zes
school-MR-en en één GMR. Bovenschoolse
onderwerpen die advies- of instemmings-
plichtig zijn, legt het college van bestuur
voor aan de GMR. Onderwerpen op school-
niveau leggen de afdelingsdirecteuren voor
aan de (lokale) MR. Zo praten ouders en 
medewerkers mee binnen Resonans: 
samen beter, beter samen.

‘Tijdige en heldere 
communicatie naar 

betrokkenen’

3. GMR: meedenken over coronamaatregelen
Het verslagjaar stond vaak in het teken van corona. Live en via Teams dacht de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) mee met het college van bestuur. 
Op de scholen vroeg corona maatwerk in overleg met de lokale MR. Ook was de GMR 
betrokken bij wisselingen in de top van Resonans. 
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4.
Verantwoording 
financiën

4.1
Balans in meerjarig 
perspectief

We zien een forse toename in de 
materiële vaste activa. Deze stijging
heeft te maken met de vele investerin-
gen voor de komende jaren. Denk aan 
de nieuwbouw- en renovatieplannen 
van Resonans. De te verwachten 
positieve resultaten zorgen dat het
eigen vermogen zal toenemen. In 2020
is de post voorzieningen gestegen, met
name in de voorziening langdurig zieken.
In 2020 zijn de meerjarenonderhouds-
plannen geactualiseerd, waarop we 
de voorziening groot onderhoud de 
komende jaren gaan aanpassen. In 2020
is de lening van de gemeente Noordwijk
voor zonnepanelen op De Duinpieper
vervallen. We hebben geen leningen
derden meer.

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting
vorig jaar verslagjaar 2021 2022 2023

2019 2020

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa1 € 2.990.582 € 2.996.268 € 4.353.531 € 5.164.420 € 5.580.030

Financiële vaste activa € 5.400 € 2.646 € 0 € 0 € 0

Totaal vaste activa € 2.995.982 € 2.998.914 € 4.353.531 € 5.164.420 € 5.580.030

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen € 2.573.228 € 2.340.749 € 2.234.872 € 2.234.872 € 2.234.872

Liquide middelen € 7.608.660 € 9.154.059 € 8.131.488 € 7.891.141 € 8.359.673

Totaal vlottende activa € 10.181.888 € 11.494.808 € 10.366.360 € 10.126.013 € 10.594.545

TOTAAL ACTIVA € 13.177.870 € 14.493.722 € 14.719.891 € 15.290.433 € 16.174.575

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve € 6.625.615 € 7.341.735 € 7.733.099 € 8.355.299 € 9.291.099

Bestemmingsreserves 2 € 940.354 € 754.853 € 664.649 € 664.649 € 664.649

Overige reserves en fondsen € 187.378 € 189.053 € 190.728 € 192.403 € 194.078

Totaal eigen vermogen € 7.753.347 € 8.285.641 € 8.588.476 € 9.212.351 € 10.149.826

VOORZIENINGEN 3 € 2.317.037 € 2.959.172 € 3.059.172 € 3.159.172 € 3.259.172

LANGLOPENDE SCHULDEN € 129.690 €18.612 € 15.278 € 11.945 € 8.612

KORTLOPENDE SCHULDEN € 2.977.796 € 3.230.297 € 3.056.965 € 2.906.965 € 2.756.965

TOTAAL PASSIVA € 13.177.870 € 14.493.722 € 14.719.891 € 15.290.433 € 16.174.575
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4.2  Staat van baten en lasten

In de realisatie van 2020 zijn de 
baten fors hoger dan in de begroting 
van dat jaar. Dat komt omdat de stijging
van het aantal leerlingen hoger is 
dan verwacht. Daarnaast hebben we 
extra middelen ontvangen van het 
Participatiefonds en vanuit het 
convenant rond werkdrukverlichting 
en tekort aan onderwijspersoneel. 
De extra middelen waren ook nodig
omdat de loonkosten fors zijn 
gestegen door afspraken in de cao 
2019-2020, zoals salarisverhoging 
en eenmalige uitkeringen. Ook voor 
de komende jaren zien we een positief
resultaat, ondanks de vele investerin-
gen in gebouwen en de ‘war for talent’. 
De extra middelen NPO (Nationaal 
Programma Onderwijs) voor de komende
2,5 jaar hebben we budgetneutraal 
opgenomen in de begroting. Tegenover
deze baten staan personele lasten.

Vorig jaar Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting` Verschil Verschil
31-12-2019 verslagjaar verslagjaar 2021 2022 2023 verslagjaar verslagjaar

31-12-2020 31-12-2020 t.o.v. t.o.v.
begroting vorig jaar 

BATEN

Rijksbijdragen € 26.818.232 € 28.312.000 € 29.857.727 € 30.681.477 € 31.892.830 € 32.622.938 € 1.545.727 € 3.039.495

Overige € 199.537 € 191.500 € 164.041 € 107.000 € 107.000 € 107.000 -€ 27.459 -€ 35.496

overheidsbijdragen 

en subsidies

Overige baten € 1.356.902 € 1.220.200 € 1.425.512 € 949.523 € 933.470 € 936.562 € 205.312 € 68.610

TOTAAL BATEN € 28.374.671 € 29.723.700 € 31.447.280 € 31.738.000 € 32.933.300 € 33.666.500 € 1.723.580 € 3.072.609

LASTEN

Personeelslasten € 24.696.534 € 25.829.300 € 27.097.439 € 27.204.902 € 28.182.020 € 28.662.737 € 1.268.139 € 2.400.905

Afschrijvingen € 599.807 € 685.900 € 603.214 € 681.938 € 748.010 € 829.289 -€ 82.686 € 3.407

Huisvestingslasten € 1.475.658 € 1.547.700 € 1.632.384 € 1.666.200 € 1.787.200 € 1.679.400 € 84.684 € 156.726

Overige lasten € 1.543.594 € 1.482.600 € 1.558.190 € 1.625.260 € 1.588.970 € 1.554.374 € 75.590 € 14.596

TOTAAL LASTEN € 28.315.593 € 29.545.500 € 30.891.227 € 31.178.300 € 32.306.200 € 32.725.800 € 1.345.727 € 2.575.634

SALDO

Saldo baten en lasten € 59.078 € 178.200 € 556.053 € 559.700 € 627.100 € 940.700 € 377.853 € 496.975

Financiële baten € 618 € 0 € 238 € 0 € 0 € 0 € 238 -€ 380

Financiële lasten € 6.357 € 3.900 € 23.998 € 4.900 € 4.900 € 4.900 € 20.098 € 17.641

Saldo financiële  -€ 5.739 -€ 3.900 -€ 23.760 -€ 4.900 -€ 4.900 -€ 4.900 -€ 19.860 -€ 18.021

baten en lasten

Saldo buitengewone € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

baten en lasten

TOTAAL RESULTAAT € 53.339 € 174.300 € 532.293 € 554.800 € 622.200 € 935.800 € 357.993 € 478.954



Reservepositie op niveau
Het bestuur van Resonans vindt de
reservepositie van de organisatie op
niveau. In het meerjarenbeleidsplan
2020-2024 staan plannen om te 
investeren in nieuwe en duurzame
schoolgebouwen met een gezond 
klimaat. Ook staat vervanging 
gepland van meubilair/inventaris
voor theorie- en praktijklokalen. 
Resonans wil onderwijslocaties waar
het aantrekkelijk is om te werken 
en te leren. In de komende vijf jaar
betekent dit een investering van
ruim € 4 miljoen.  We hebben verder
hoge ambities voor technische 
(ICT)-ontwikkelingen, bijvoorbeeld
voor afstandsonderwijs en Office
365. Verder is onder meer een voor-
ziening nodig voor groot onderhoud.
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4.3 Leerlingaantallen en personeelssterkte Leerlingen

De jaren na de invoering van passend onderwijs 
heeft het speciaal onderwijs te maken gehad met 
een daling van het aantal leerlingen. Dat geldt ook 
voor Resonans. Sinds 2017 zien we een stijging van
het aantal leerlingen, met forse stijgingen in 2018,
2019 en 2020. Naar verwachting zal het aantal 
leerlingen nog wel blijven stijgen, maar in mindere
mate dan de afgelopen jaren. Door de forse stijgingen
lopen een aantal locaties op tegen capaciteitsproble-
men. Bij de nieuwbouw- en/of renovatieprojecten
van de komende jaren houden we rekening met de 
ontwikkeling van het leerlingenaantal.

Medewerkers

Bij de grote stijging van het aantal leerlingen 
is het aantal fte iets meegestegen. Omdat de 
aanname van nieuw personeel minimaal is, 
is de werkdruk bij bestaand personeel 
toegenomen. De scholen worden voller, 
zonder uitbereiding van de locaties. Voor 
het komende schooljaar (2021-2022) en 
daarna zoeken we naar mogelijkheden om 
groepen binnen reguliere scholen onder te 
brengen. Een aandachtspunt voor de komende
jaren is het tekort aan leraren dat dreigt te 
ontstaan door pensionering en de daling van 
de instroom vanuit pabo’s. Het bestuur werkt 
aan mogelijkheden om het onderwijs op een 
andere wijze te organiseren, waardoor we de 
krapte op de arbeidsmarkt kunnen opvangen. 
Daarnaast investeert het bestuur veel geld 
in scholing van bestaande en nieuwe 
medewerkers. 

Vorig jaar Verslagjaar Begroting Begroting Begroting
Aantal FTE 31-12-2019 31-12-2020 2021 2022 2023

Bestuur / management 19,23 20,98 20,58 20,43 20,43

Onderwijzend personeel 129,49 143,25 148,49 153,82 156,12

Onderwijs ondersteunend personeel 216,60 209,92 207,46 214,59 217,69

Totalen 41805 Resonans 365,32 374,14 376,53 388,84 394,24

Vorig jaar Verslagjaar 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023
1-10-2019 1-10-2020

Aantal leerlingen 00OQ Korte Vlietschool 235 242 262 268 268

Aantal leerlingen 02YJ M. Maeterlinckschool 141 146 146 146 146

Aantal leerlingen 03HW De Witte Vogel 126 128 129 135 137

Aantal leerlingen 14MY De Duinpieper 196 219 223 223 223

Aantal leerlingen 15KH De Keerkring 155 172 176 177 178

Aantal leerlingen 19UQ De Thermiek 263 274 290 287 305

Aantal leerlingen 41805 Resonans 1116 1181 1226 1236 1257

Medewerkers
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Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Signalering
vorig jaar verslagjaar 2021 2022 2023

31-12-2019 31-12-2020

Solvabiliteit 2 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 Ondergrens: <0,30

Weerstandsvermogen 27,3% 26,3% 27,1% 28,0% 30,1% Ondergrens: < 5%

Liquiditeit 3,42 3,56 3,39 3,48 3,84 Ondergrens: <0,75

Rentabiliteit 0,19% 1,69% 1,75% 1,89% 2,78% Bovengrens RSO: >3%

Ratio eigen vermogen 1,72 1,77 1,41 1,32 1,37 Bovengrens: 1,00     

4.4 Financiële kengetallen 

‘Kengetallen laten een gezonde
financiële positie zien’

‘Hoge solvabiliteit maakt 
dat Resonans tegen een

stootje kan’
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Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp
T 071 528 10 10
E info@resonansonderwijs.nl
I www.resonansonderwijs.nl

Resonans-scholen

De Thermiek
Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden
T 071 519 54 90
I www.dethermiek.nl

Maurice Maeterlinckschool
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
T 015 278 02 00
I www.mmschool.nl

Tyltylcentrum De Witte Vogel
Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
T 070 388 88 50
I www.wittevogel.nl

De Duinpieper
Stakman Bossestraat 81
2203 GH Noordwijk
T 071 362 16 61
I www.duinpieper.nl

De Oeverpieper
Gruenepad 2
2203 EZ Noordwijk
T 06 124 57 370
I www.oeverpieper.nl

Vso Het Duin
Stakman Bossestraat 79
2203 GH Noordwijk
T 071 361 41 50
I www.hetduin.nl

De Keerkring so
César Franckrode 66-68
2717 BG Zoetermeer
T 079 323 85 89
I www.keerkring.net

De Keerkring vso
Chaplinstrook 2-6
2726 SK Zoetermeer
T 079 341 05 36
I www.keerkring.net

Korte Vlietschool
Donizettilaan 1a
2324 BE Leiden
T 071 531 04 33
I www.kortevlietschool.nl

Praktijkcollege Het Metrum
Schubertlaan 131
2324 CR Leiden
T 071 576 75 32
I www.praktijkcollegehetmetrum.nl

Vso Leystede
Van Swietenstraat 2 
2334 EA  Leiden
T 071 517 50 11
I www.vsoleystede.nl

Resonans speciaal onderwijs
Bestuursnummer 41805


