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Beter
Samen

december 2021  

een pluim op de hoed van alle resonans-medewerkers

we gaan de laatste maand van het jaar 2021 in. een jaar dat gedomineerd werd door corona
en de krapte op de arbeidsmarkt. dat maakt het extra bijzonder dat we met resonans blijvend
in staat zijn geweest onderwijs en ondersteuning te bieden aan onze leerlingen; zij het soms
op een aangepaste manier. dat vraagt niet alleen vakbekwaamheid, maar ook flexibiliteit en
doorzettingsvermogen. samen beter, beter samen is hier absoluut van toepassing. een dikke

pluim op de hoed van alle resonans-medewerkers!

geniet van de decembermaand met al je dierbaren.

Iepe roosjen en bob olders

InfobulletIn over stIchtIng resonans, specIaal onderwIjs
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Het functieboek Resonans is definitief vastgesteld.

Hierin staan alle functies benoemd en gewaardeerd.

Dit schept helderheid naar alle collega’s. De exploitatie

van 2021 loopt goed en volgens begroting. Wel zijn er

zorgen over de gestegen kosten van de nieuwbouw-

projecten (zie artikel huisvesting). We hebben verder

veel aandacht besteed aan het regelen van de buiten-

schoolse opvang (BSO) op de Korte Vlietschool, De

Thermiek en Praktijkcollege Het Metrum. Het is een

ingewikkeld samenspel tussen gemeenten, aanbieders

van opvang, zorg en onderwijs.

samenwerking binnen sectoren
We heetten dit jaar Hester Hill-Veen welkom als 

sectordirecteur mytyl/tyltylonderwijs. We willen 

hiermee samenwerking tussen de scholen stimuleren.

Ook ondersteunen Stijnie de Graaf (sector zml/pro/

vmbo) en Hester de afdelingsdirecteuren. De scholen

kregen te maken met corona en behoorlijk wat 

vacatures en vervangingsproblemen. We zetten 

strategische personeelsplanning in om proactief in 

te spelen op het werven, boeien en binden van 

medewerkers. Dat is gezien de krapte op de 

arbeidsmarkt niet eenvoudig.

werkbezoeken en projectteams
We zijn met werkbezoeken aan de scholen gestart,

omdat we de binding met de scholen van het hoogste

belang vinden. Daar zien we wat er speelt en horen

we waar medewerkers in de praktijk tegenaan lopen.

We zijn eerst op de Noordwijkse scholen geweest. 

In de loop van het schooljaar bezoeken we ook de

andere Resonans-locaties. Verder zijn er Resonans-

breed projectteams gestart, die zich buigen over 

onderwerpen als ICT, arbeidsvoorwaarden, 

professionalisering en anders organiseren. 

groei leerlingenbestand
Met weer 57 leerlingen extra per 1 oktober 2021 

groeit ons leerlingaantal nog steeds. Samen met 

huisvestingsvraagstukken en de krapte op de arbeids-

markt liggen er grote uitdagingen. Toch zien we de

toekomst positief in, omdat we veel betrokkenheid en

samenwerking ervaren binnen de organisatie. Trots

zijn we op de conclusie die uit de bijeenkomst met

raad van toezicht, bestuur en sector- en afdelings-

directies kwam. Daarin is de organisatie Resonans

tegen het licht gehouden. We hebben goede stappen

gezet en er heerst een positief beeld hoe wij met z’n

allen samenwerken en vormgeven aan de organisatie.

Een krachtig fundament waarop Resonans verder kan

bouwen.

het college van bestuur startte dit kalender-
jaar in de huidige samenstelling. direct 
passeerden vele thema’s de bestuurstafel.
hieronder een greep uit de onderwerpen.

van de bestuurstafel
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We nemen eind dit jaar afscheid van een zeer 

betrokken lid van de raad van toezicht van 

Resonans. Zij stond aan de wieg van de huidige 

organisatie. Hanke van de Putte: ‘Mooi om te zien

dat binnen Resonans de scholen en de mensen 

elkaar versterken. Verschillende expertise, 

aanvullende kwaliteiten, een breed palet aan 

gespecialiseerd onderwijs. Je vindt het nu allemaal

binnen Resonans, wat meerwaarde biedt voor 

leerlingen en medewerkers. Daar ben ik blij mee.’

vele facetten van het onderwijs
Hanke is directeur geweest van drie Regionale Ex-

pertise Centra (REC) en zij was directeur Industrie bij

het Spektrum (Sociale Werkvoorziening). ‘Daarvoor

ben ik hoofd van de ‘zeer jeugdigen cluster II’ ge-

weest, voor leerlingen met een communicatiebe-

perking, en van Ambulante Begeleiding. Ook was ik

leerkracht op de Bertha Mullerschool voor meervou-

dig beperkte leerlingen.’ Hanke heeft dus vele facet-

ten van het onderwijs meegemaakt. 

ervaren toezichthouder
‘Als toezichthouder had ik de portefeuille onderwijs

en financiële zaken. We adviseerden over alles wat

passeert aan beleid binnen Resonans, denk aan 

onderwijskundige thema’s, kwaliteit en personeel.

Vanuit mijn kennis van de specifieke onderwijsbe-

groting, gaven we met de financiële commissie 

advies over onder meer de begroting en het 

jaarverslag ter goedkeuring van de raad van 

toezicht.’ 

Kleine successen
Als we Hanke vragen wat zij het leukste vond in

haar loopbaan zegt ze: ‘De kleine successen die je

kunt behalen. Als je bedankt wordt door een moe-

der omdat je haar dochter, ondanks alle problema-

tiek, hebt leren lezen. Of moeilijke gesprekken met

ouders, die uiteindelijk toch blij waren dat je hen

door een proces heen had geholpen. Ik vond het

ook fijn daarmee mijn medewerkers te ontlasten.

Daarnaast vond ik het mooi verbindingen te leggen

tussen mensen of organisaties.’

maatschappelijk actief
Hanke van de Putte is maatschappelijk altijd actief

geweest, bijvoorbeeld voor de Winkelmeiden. ‘Dat

ging om de revitalisering van de binnenstad van

Schiedam. Uiteindelijk is het van leegstand naar een

bloeiend centrum gegroeid. Dat geeft voldoening.’

Nu gaat Hanke echter stoppen met al haar verplich-

tingen. ‘We hebben kleinkinderen, een enorme rijk-

dom, en ik wil samen met mijn man wat van de

wereld zien. Daarnaast heb ik hobby’s zoals muziek

en kunst.’

vol vertrouwen
‘Ik neem vol vertrouwen afscheid van Resonans. 

De organisatie is ongelooflijk op de goede weg. 

Ik zou willen zeggen: behoud wat goed is, maar 

blijf ook vernieuwen. Resonans is een gezonde 

organisatie met een enorm hart voor kinderen.’ 

hanke van de putte, 
afscheid als toezichthouder:

‘mijn hart ligt bij het 
onderwijs’
onderwijs en sociale arbeid lopen als een rode
draad door de loopbaan van hanke van de putte.
‘mijn hart lag en ligt nog steeds bij het onderwijs
en het ondersteunen van mensen met een 
beperking. na 43 jaar werken is het echter 
tijd om het wat rustiger aan te doen.’’

hanke van de putte, aftredend toezichthouder: ‘genieten van de kleine successen.’
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resonans heeft elf schoollocaties en het 
stafbureau in leiderdorp. In het kader van
duurzaamheid, goed geventileerde en 
eigentijdse scholen lopen diverse trajecten.
mooie mijlpaal was de officiële opening 
van vso leystede op 25 oktober 2021 door
burgemeester henri lenferink van leiden. 

De leerlingen en medewerkers van Vso Leystede

namen al in oktober 2020 hun intrek. Door alle 

perikelen rond corona vond de officiële opening 

pas dit najaar plaats. Burgemeester Lenferink opende

met een verse, duurzaam geperste smoothie het

nieuwe schoolgebouw. Dit past goed bij het duur-

zame schoolgebouw; voorzien van onder meer 

zonnepanelen en toiletten die gespoeld worden 

met regenwater. In het prachtige nieuwe gebouw

kunnen onze leerlingen van Vso Leystede samen 

met reguliere leerlingen vmbo-onderwijs volgen. 

Duurzame schoolgebouwen en samenwerking met

regulier onderwijs zijn speerpunten van Resonans. 

ventilatie en verbeterd binnenklimaat
Het nieuwe klimaatsysteem op De Thermiek is 

aangebracht. Voor de Korte Vlietschool loopt de 

subsidieaanvraag en starten we in het voorjaar 

van 2022 met de uitvoering. We bekijken verder per 

gebouw waar verbetering van de ventilatie nodig is

en voeren dit in combinatie met nieuwbouw uit, als

die binnen afzienbare tijd op de rol staat . 

renovatie en uitbreiding het metrum
Bij Praktijkcollege Het Metrum voeren we intensief

overleg met partijen in verband met (sterk) verhoogde

bouwkosten. Dit levert in elk geval een vertraging 

in de renovatie en uitbreiding op. We doen er echter

alles aan om een oplossing te zoeken. Denk aan 

mogelijke bezuinigingen of extra gelden. 

opening dependance de Keerkring
We zien door de leerlingengroei een toenemende

druk op de huisvesting. Uiteraard heeft dat volop 

onze aandacht. Positief hierin is dat De Keerkring so

een locatie voor uitbreiding heeft gevonden. 

Er is een dependance geopend bij Kindcentrum 

De Touwladder in Zoetermeer. Toch bekijken we ook

daar mogelijkheden voor nieuwbouw de komende

jaren.

huisvesting resonans-scholen

Zonnepanelen over het gehele dak van vso leystede zorgen voor groene energie.
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je mag anders zijn en vooral jezelf. 
een maatschappij waar mensen met en 
zonder beperking echt samen leven. ‘dat zou
toch fantastisch zijn’, zegt stijnie de graaf,
sectordirecteur resonans. ‘we hebben nog
een lange weg te gaan, maar in oktober 2021
beleefden we een mooie dag met directeuren
uit het speciaal en het regulier onderwijs met
als thema onder meer ‘inclusie’. stijnie vertelt
er met passie over.

‘We zaten bij elkaar in de Haagsche Schouw in 

Leiden. Daar werd het thema ‘inclusie’ in alle 

openheid besproken. Ook werden ideeën uitgewis-

seld om de wachtlijsten voor speciaal onderwijs te

verminderen. Uitgangspunt is de beste plek voor de

leerling’, aldus Stijnie. ‘De huidige opzet van Passend

Onderwijs lijkt niet goed te werken. We zien al vier

jaar op rij het aantal leerlingen bij Resonans stijgen.

Reguliere scholen hebben niet voldoende mensen

en middelen om leerlingen met een beperking goed

op te vangen. De scholen doen mooie dingen, zoals

de Impulsklas, waar kinderen expliciet werken aan

de executieve functies. Dat doen ze samen met één 

van hun ouders. Prachtige initiatieven, die op kleine

schaal best helpen. In het grote geheel lijkt het niet

te leiden tot verminderde instroom in het speciaal

onderwijs.’

Inclusieve scholen
In Nederland zijn integratie en inclusie maatschap-

pelijke thema’s, maar inclusieve scholen nog vrij

nieuw. Handig is dan te kijken naar succesvolle

voorbeelden in het buitenland. Een voorbeeld is 

Canada, waar we met vertegenwoordigers uit de

so-kring heen zijn geweest. In Canada (Ontario)

werken ze niet alleen met inclusief onderwijs, de

hele samenleving is inclusief. Daardoor doet ieder-

een mee! Canada heeft per provincie beleid voor 

inclusief onderwijs. Alle kinderen gaan naar 

dezelfde school en zijn onderdeel van het reguliere 

programma. Ze hebben een ‘special éducation 

stijnie de graaf, sectordirecteur: ‘op weg naar inclusie’



6

program’ voor leerlingen met extra ondersteunings-

behoefte. Leerlingen met en zonder beperking 

zitten samen in de klas, soms geheel en soms 

gedeeltelijk, spelen samen tijdens de pauze en leren

van elkaar. Er zijn echter ook extra handen, expertise

en speciale voorzieningen op zo’n school aanwezig.

En dat maakt het verschil. Dit vraag in Nederland

een drastische systeemverandering.'

brede ontwikkeling
‘De opleiding tot leerkracht duurt in Canada vijf jaar.

Daar zijn ook diverse soorten problematiek, en hoe

die aan te pakken, onderdeel van de opleiding. 

In Canada komen de gelden voor zorg en onderwijs 

uit één pot. Ook daar is wat voor te zeggen. Het

begon met de gedachte dat ieder kind met en 

zonder beperking recht heeft op inclusief onderwijs

in de eigen omgeving. Kinderen zien van jongs af

aan dat er verschillen zijn tussen mensen. Ze leren

empathie te tonen, behulpzaam te zijn en krijgen

verantwoordelijkheid. Taal en rekenen is belangrijk

voor de ontwikkeling, maar er zijn meer facetten in

het leven die je brein stimuleren.’ 

anders denken
‘Bij Resonans gaan we uit van het motto ‘de vraag is

niet of we op weg gaan naar inclusie, maar hoe?’. En

natuurlijk vraagt dat op veel vlakken ‘anders denken’.

De inclusiebijeenkomst was een mooi begin. Ik vind

dat de start moet liggen bij de scholen, bij de teams

en niet bij de bestuurders. Wij gaan als Resonans

ook contacten aan met regulier en sbo, en we

geven aan bij gemeenten, om inclusie mee te

nemen bij Integrale Huisvestingsplannen. Ik ben blij

dat integratie en inclusie op verschillende agenda's

staan, in alle lagen van de samenleving. Eenieder

mag er zijn en hoort er gewoon bij!'

ICT-BELEIDSKADER: 

InZet van Ict In ons 
onderwIjs
de samenwerking tussen mens en 
technologie wordt steeds belangrijker in het
dagelijks leven. ook bij resonans werkte een
brede projectgroep aan een Ict-beleidskader
dat de komende vier jaar richting geeft aan
Ict in ons onderwijs. 

‘Dit kader is half november 2021 vastgesteld door

bestuur en sectordirectie’, zegt Peter de Boer, 

staffunctionaris ICT. ‘Met een brede projectgroep

hebben we een ICT-beleidskader gemaakt. De groep

bestond uit ICT-coördinatoren, intern begeleiders,

afdelingsdirecteur, Bob Olders namens het college

van bestuur en ik. Dit geeft richting aan de 

ontwikkeling van schoolspecifieke ICT-

beleidsplannen.’ 

digitale geletterdheid
‘We zeggen bewust ‘geeft richting’ omdat elke

school zelf – binnen de kaders – invulling kan geven

aan ICT in haar onderwijs. Denk aan thema’s als 

digitale geletterdheid van medewerkers en 

leerlingen, de inzet van interactieve leermiddelen en

de rol van de ICT-coördinator. Op sommige scholen

zal ook eenvoudig programmeren als onderdeel van 

robotica aan bod kunnen komen. In het schooljaar

2022-2023 gaan de scholen - aan de hand van dit

ICT-beleidskader - met hun schoolspecifieke 

ICT-beleidsplan aan de slag.’
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‘Om te beginnen is de financiële positie van 

Resonans goed. We zijn een gezonde organisatie’,

aldus Cor Bakker. ‘We verwachten een positief 

resultaat in 2021 en ook voor 2022 ziet het er goed

uit, met voldoende financiële reserve om eventuele

risico’s op te vangen. Deze risico’s hebben we 

inzichtelijk gemaakt via een uitgebreid rapport

‘Financieel risicoprofiel’. Zo kunnen we daar als 

Resonans proactief op inspelen. Denk qua risico’s aan

stijgende huisvestingskosten of medewerkerstekort.’

meer leerlingen
‘Kijkend naar de leerlingaantallen zien we al vier jaar

een stijgende lijn. In 2017 994 leerlingen, in 2018

1.054, in 2019 1.116, in 2020 1.181 en nu zijn we de

1.200 al gepasseerd (1.238 in 2021). Dit betekent aan

de ene kant dat je vanuit het ministerie van OCW

meer geld krijgt. De betaling gebeurt immers op basis

van het leerlingenaantal. Aan de andere kant moeten

we deze leerlingen ook kunnen faciliteren. Denk aan

medewerkers of gebouwen. Daar liggen uitdagingen

voor de toekomst.’ De bekostiging wordt vanaf 2022

eenvoudiger. Leerlingaantallen worden geteld op

1 februari in plaats van op 1 oktober. Bekostiging 

vindt dus plaats op basis van aantallen in het 

lopende boekjaar.  

npo-gelden
Resonans heeft ook NPO-gelden gekregen (Nationaal

Programma Onderwijs). ‘Die zijn echter tijdelijk voor

twee jaar. Je kunt die middelen in 2022 en 2023 

inzetten voor extra handen, zo die er zijn, en 

materiële zaken, bijvoorbeeld voor digitaal onderwijs.

Belangrijk is dan te kijken wat dit voor 2024 betekent.

Vanuit de overheid komt verder vanaf 2022 500 

miljoen euro extra ter beschikking voor verbetering

van de salarissen in het primair onderwijs. Ook 

krijgen alle medewerkers met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2021 2,25% loonsverhoging.’ 

Investeren in vakbekwame medewerkers
‘Op dit moment gaat 85% van onze inkomsten naar

personele lasten’, vertelt de controller. ‘Dit zijn 

salarissen, maar ook scholing, loopbaanontwikkeling

of bedrijfsgezondheidszorg. Resonans vindt haar 

vakbekwame medewerkers belangrijk en investeert

daarin. Voldoende middelen zijn nodig voor de 

stichting, maar uiteindelijk zijn het de collega’s op

onze scholen die het verschil maken.’   

controller cor bakker: 

‘we verwachten 
een positief resultaat’

het najaar staat altijd in het teken 
van de begroting voor het nieuwe 
kalenderjaar bij resonans, zo ook
voor 2022. afdelingsdirecteuren, 
bestuur en controller hebben het er
druk mee. we spreken controller 
cor bakker van onze scholenstichting.

controller cor bakker: ‘Investeren in vakbekwame medewerkers.’
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‘Zoveel mogelijk kinderen met een beperking
integreren in onze maatschappij. dat zien 
wij als onze maatschappelijke opdracht’, 
zegt bestuurder bob olders van resonans.
‘de vraag is dus niet of, maar hoe we inclusie 
met elkaar mogelijk maken. een prachtig
voorbeeld is cbs de Kameleon in
’s gravenzande.’

‘We hebben hier een Samen naar School-klas’, 

vertelt directeur Theo Molendijk van De Kameleon.

‘Een klas voor leerlingen met een beperking, maar

dan op een gewone basisschool. We werken 

succesvol samen met Resonans: leerlingen van 

De Witte Vogel en de Maurice Maeterlinckschool

zitten hier nu op school. Onze enthousiaste leer-

kracht Evelien van der Heijden van de Samen naar

School-klas heeft ervaring vanuit De Witte Vogel.’

Ze leren van elkaar
‘De leerlingen hebben een eigen programma, 

maar sluiten ook aan bij lessen van de reguliere 

basisschool, zoals gym of rekenen. De leerlingen 

van de basisschool komen ook in de Samen naar 

School-klas, zoals leerlingen van groep 8 die helpen

met lezen. Wij zien mooie resultaten voor de 

leerlingen met een beperking, maar ook voor de 

andere leerlingen. Ze leren van elkaar en het brengt

zoveel vrolijkheid.’

beter samen, samen beter
Mandy Breel, ouder bij De Kameleon: ‘Wij hebben

twee kinderen, Maaike met en Michelle zonder 

beperking. Het is zo fijn dat ze nu samen naar

school kunnen. We kunnen zelf beide kinderen van

school halen, ze gaan samen op de schoolfoto. Dat

is denk ik de droom van elke ouder, dat dit samen

kan.’ 

samen naar 
school-Klas 
een succes

bekijk het filmpje over de samen naar school-klas.

https://youtu.be/iEX-9WJGP8I
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Dit zegt Erica Parlevliet, HR-beleidsadviseur bij 

Resonans. ‘We willen mensen binnen de mogelijk-

heden die er zijn graag perspectief bieden. We 

hebben functiereeksen waarbinnen medewerkers

kunnen groeien en ook kunnen collega’s groeien naar

een andere functie. Een mooi voorbeeld is een aantal

onderwijsassistenten dat doorgroeit naar leerkracht.

Zij volgen momenteel een maatwerktraject bij de 

Hogeschool Leiden. Dit doen we in samenwerking

met de Leo Kanner Onderwijsgroep.’

resonans faciliteert ontwikkeling
‘Resonans faciliteert de studiekosten en ook de 

halve stagedag wordt betaald. Ook hebben we 

twee afdelingsdirecteuren in opleiding, op Vso 

De Keerkring en bij Praktijkcollege Het Metrum. 

Andere trajecten binnen Resonans zijn ‘de opleiding

‘de woonbegeleiding van verstandelijk beperkte mensen wekte mijn

interesse voor het speciaal onderwijs. op latere leeftijd heb ik de

pabo gedaan en werkte op de Korte vlietschool als leerkracht en in-

tern begeleider. In december kwam de oproep om afdelingsdirecteur

in opleiding te worden. ook stijnie maakte mij in een gesprek be-

wust dat ik op een andere manier aan de knoppen van het onderwijs

kan draaien. Ik greep mijn kans en werd toegelaten tot de opleiding.

Zo kan ik nog tien jaar gas geven in het onderwijs. Ik ben 55 jaar en

thuis hebben we altijd beiden geleerd en gewerkt. mijn kinderen zijn

zelfstandig. werk en leren is best veel, maar het is een inspirerende

opleiding. Ik zou collega’s willen meegeven: bij twijfel, grijp je kans!

of iets bij je past, weet je pas als je eraan begint.’  

afdelingsdirecteur i/o simone van rijn: ‘grijp je kans’

resonans investeert in continue 
ontwikkeling van onze gespecialiseerde 
professionals.‘dit is niet alleen belangrijk
voor het persoonlijk welbevinden, het helpt
ook onze leerlingen, de scholen en de maat-
schappij. Kortom, loopbaanontwikkeling
biedt een kweekvijver voor talent!’

loopbaanontwikkeling: kweekvijver voor talent
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resonans speciaal onderwijs

Elisabethhof 17

2353 EW  Leiderdorp

t 071 528 10 10

e info@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

vso leystede

Van Swietenstraat 2

2334 EA  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

Vijf Meilaan 137

2324 VV  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

leraarondersteuner’ en zij-instroom. Resonans 

participeert verder in de ontwikkeling van een 

associate degree (AD) opleiding voor onderwijs-

begeleider schaal 8 bij de Hogeschool Leiden. 

Het interessante aan deze tweejarige AD-opleiding 

is dat je na het behalen van dit diploma vrijstellingen

krijgt voor de aansluitende pabo-opleiding.’  

talenten ontplooien
Zeker in deze gespannen arbeidsmarkt is het 

belangrijk dat mensen bij Resonans talenten 

ontwikkelen. ‘Dit gebeurt niet alleen via genoemde

trajecten, ook op de scholen is teamscholing, zoals

Geef me de 5, moeilijk verstaanbaar gedrag of de

Goed Leven visie. Daarnaast kunnen medewerkers

zich specialiseren binnen hun functie, zoals remedial

teaching of als rekenspecialist. Bij een L11-functie

komt daar een beleidsaspect bij. 

Een leuk voorbeeld is een leerkracht van de Korte

Vlietschool die naast haar leerkrachtwerk enkele uren

bovenschools zij-instroomcoach is geworden. In deze

rol zorgt zij voor extra begeleiding van zij-instromers

op alle afdelingen. Komende jaren richten we ons op

het verbreden van specialisaties binnen de functie

leerkracht.’ 

autonomie en regelruimte
We willen autonomie en regelruimte bieden binnen

Resonans. ‘Dit zie je terug in de gesprekkencyclus

waarin de medewerker zelf meer aan het stuur is 

gekomen. En bij de sectorindeling, die platforms 

biedt waarin professionals leren van elkaar. Alle 

afdelingsdirecteuren volgen momenteel een 

scholingstraject over coachend leidinggeven. Het 

gaat hier om dienstbaar leiderschap: anderen 

stimuleren om zich te ontwikkelen. Zodat Resonans-

medewerkers het beste uit zichzelf en onze leerlingen

halen.’ 


