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Vergadering  6 februari 2018 
20.00 - 22.00 uur De Witte Vogel 
Telefoonnummer bij afwezigheid 070-3888850 
 
Aanwezig: Anne Bekking, Linda Mol, Christien Dohmen, Mariëlle van den Berg, 
Bryan Limon, Erik Los en Tom Trommel 
 
20.00 Welkom  

20.01 Welkom Mariëlle en Bryan Mariëlle stelt zich voor. Moeder van Robin Kortekaas zit in 

VSO2. Robin zit in VSO 2. Marielle is lid van de Nederlandse 

Rett vereniging. Marielle zet zich actief in voor onderwijs 

binnen de Rett vereniging.  

Bryan stelt zich voor. Bryan heeft zich voor gesteld in de 

nieuwsbrief. Hij heeft op diverse scholen gewerkt als interim 

directeur. Op dit moment is hij interim directeur op een 

basisschool en Amersfoort en deels op De Witte Vogel. 

20.15 Mededelingen 
leden/voorzitter/Erik/GMR 

Mededelingen vanuit GMR 

Geld van de staking inzetten voor werkdrukverlaging. De MR 

gaat meedenken hoe het geld wat ingehouden is van de 

stakende medewerkers wordt ingezet om de werkdruk te 

verlagen. 

Er is gesproken over de fusie. Op 6 december is er een 

fusierapport gepresenteerd. Dit fusierapport is naast de GMR 

ook neergelegd bij de MR. Op 10 januari konden de MR`en en 

GMR`en hun vragen neerleggen bij de GMR. Het bestuur zal 

deze vragen gaan beantwoorden.  Een deel van de vragen 

heeft Erik beantwoord. Een deel is naar de GMR gegaan voor 

beantwoording.  

 

De inspectie  

Er is verder gesproken over het functieboek. op welke termijn 

komt er een nieuw fuctieboek? GMR speelt het functieboek 

door naar de MR wanneer deze gereed is.  De vakbonden 

hebben bij het laatste DGO aangegeven de GMR hierbij te 

ondersteunen mocht dit nodig zijn.de functieomschrijving van 

teamleider wordt besproken op donderdag 8-2-2018. Deze ligt 

al ter inzage bij de teamleiders. Binnen de witte vogel hebben 

op alle niveaus mensen meegekeken bij het functieboek. 

 

bij het DGO op 16 januari kwamen de vakbonden voornamelijk 

naar voren met juridische punten. Een flits ontslag is iets wat 

niet bestaat in het onderwijs. (flitsontslag 31 december ontslag, 

1 januari aangenomen maar dan in dienst bij de “nieuwe 

“organisatie) 

Mededelingen Erik 

Erik is tot de zomervakantie betrokken bij de werkgroep WLZ 

gelden. Hoe krijgen we gelden van VWS naar OCW die 
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voorheen in de zorg zaten hoe krijg je deze in het onderwijs. 

Dus puur voor de persoonlijke verzorging. ADL zaken. Vanuit 

de samenwerkingsverbanden wordt gezegd ”dit is geen 

onderwijs” Op dit moment zit er nog een schot tussen het ene 

ministerie en het andere.  

 

In het regeerakkoord staat een zin ‘’makkelijker bekostigen van 

zorg en onderwijs’’. Daar is deze werkgroep uit voort gekomen. 

 

Erik is uitgenodigd door het LECSO voor een werkgroep met 

een aantal directeuren van tyltyl scholen. Omdat er een vaste 

structuur van leerlingen is met een ernstig meervoudige 

beperking willen ze werken naar een stuk budget financiering. 

Hier heb je de samenwerkingsverbanden voor nodig, maar ook 

de zorgverzekeraars en de ministeries. Op 19 maart staat  er 

een vervolg afspraak gepland bij het ministerie van onderwijs 

cultuur en wetenschap. 

Erik is voor de Witte Vogel geen directeur meer. Erik is er nog 

voor ondersteuning van Bryan. In het kader van de fusie blijft 

Erik voor 5 uur per week beschikbaar. 

Erik en Christien hebben overleg bij het JKZ/HAGA ziekenhuis. 

Er wordt gekeken zodat de cirkel rond is. Ziekenhuis, 

revalidatie en school . 

Deze afspraak is niet doorgegaan. 

Klankbordgroep vervoer is door de gemeente afgezegd. Hier 

komt een nieuwe afspraak voor. Begeleiding op de bus. Dit is 

een onderwerk van gesprek. Er is wel begeleiding bij kinderen 

met een gedragsmatige beperking, maar niet op de groep 

leerlingen waar een medische noodzaak is op de groep.  

de klachten zijn een stuk minder. De aanbesteding van noot is 

voor 3 jaar. 

Het vierjaren onderzoek van de inspectie vindt momenteel 

plaats. Dit wordt breed getrokken over de stichting. Er wordt 

nader naar de LACCS visie en ouderbetrokkenheid, 

kwaliteitszorg gekeken.  

Ziekteverzuim 

Lange termijn ziekteverzuim neemt af. 

Korte termijn aan de griepgolf komt langzaam een eind. 

Helaas zijn er de afgelopen weken een aantal mensen ziek 

geweest waardoor er groepen moesten worden 

samengevoegd. Binnen het team merk je dat de rek hieruit is. 

Op dit moment zijn er een aantal sollicitatie rondes geweest. 

De gesprekken zijn hier over bezig. Linda heeft namens de MR 

bij deze collicitatie gezeten. 

 

Het is voor de Witte Vogel en Responz lastig om nieuwe 

mensen te werven. Er is landelijk een tekort. 
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Open dag 

Komt er nog een open dag? Er wordt centrum breed een 

oproep uitgedaan aan het team:, Wie wil er mee werken?’’  

voorkeur maart/april. Er wordt gekeken wie van het team nog 

uren over hebben om deze dag te organiseren. Het 

organiseren wordt centrum breed gedaan. 

20.25 SOP SO/VSO Vaststellen (hamerstuk) 
De MR heeft hier mee akkoord gestemd. 

20.20 Notulen De notulen zijn goedgekeurd. 
Er waren 2 spelfouten in namen. Deze zijn aangepast. 
 

20:30 Stand van zaken Fusie, 
N.A.V. brief oudergeleiding. 

Erik biedt aan dat Tineke hem persoonlijk kan bellen om 
bij te praten n.a.v. de vragen vanuit de oudergeleding. 
 
vanuit de oudergeleding is er een vragenbrief gemaakt 
voor Erik na aanleiding van het fusierapport. 
Dit fusierapport is gepresenteerd op 6 december aan 
GMRèn, raad van toezichten, en directie van SSOL en 
Responz. Aan alle partijen is gevraagd vragen te stellen 
na aanleiding van dit rapport. Ook is gevraagd om op 
basis van dit rapport gevraagd om een mening te voren 
voor instemming van de volgende stap in de fusie. Het 
rapport heeft ook nog een hoop uitvoeringszaken. Zoals 
de vorming van de functie van teamleider, sector 
directeur. Dit wordt verder volgende week besproken. 
 
De oudergeleiding van de Witte Vogel heeft een brief 
geschreven met vragen aan Erik na aanleiding van dit 
rapport. Een deel van de vragen waren ook geschikt 
voor te vragen bij de GMR. Deze vragen zijn ook op 
GMR niveau gesteld aan Johan. Johan heeft de vragen 
beantwoord. 
 
Erik heeft zelf ook zijn aandachtspunten doorgegeven. 
In de GMR van volgende week wordt nogmaals over het 
fusie gesproken, en zullen de vragen worden 
doorgenomen die daar zijn gesteld vanuit alle scholen 
binnen de organisatie.  Er zijn vanuit de MR `en en GMR 
`en ± 60-70 vragen gesteld. Het is goed dat mensen 
deze vragen stellen. 
 
De geleding van de medezeggenschapsraad heeft als 
mening dat er om de hete brei wordt heen gedraaid. Er 
is geen duidelijkheid over de urgentie van de fusie. De 
oudergeleding heeft om schriftelijke input gevraagd. 
Omdat ze dit eventueel ook met andere ouders willen 
bespreken. Op dit moment is de mening positief bij de 
GMR.  
 
Er mist een logische reden voor de Witte Vogel om te 
fuseren met deze grote partij. Er staat dat er geen focus 
is op de ZML doelgroep.  Terwijl deze in grote getalen 
boven de andere groepen uitsteekt. 
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Vanuit de oudergeleding is er twijfel om dit bij de ouders 
neer te leggen. Wij zijn het er niet mee eens, maar 
kunnen er toch ook niets tegen doen. 
De zorgen die de ouders hebben heeft het personeel 
ook. Er is geen duidelijke urgentie waarom wij moeten 
fuseren. Wat gaat dit betekenen voor een doorsnee 
leerling van de Witte Vogel. Dit is ook bij de 
werkconferentie gesteld door alle scholen. Maar 
antwoorden zijn er niet. De antwoorden staan ook niet in 
het fusierapport. Erik geeft aan dat de fusie niet nodig is 
voor de leerlingen. De leerlingen zouden niets van deze 
fusie hoeven te merken. De vraag kan dan gesteld 
worden wat is dan de meerwaarde van de fusie. De 
meerwaarde is er alleen op bestuurlijk niveau. De 
efficiëntie met de samenwerkingsverbanden. Omdat 
alles nu dubbel gaat. Er gekozen voor een bestuurlijke 
fusie en op ondersteunend niveau. 
 
De zorgen worden door Erik gedeeld. Wat betekent het 
voor een EMB leerling in een grote stichting. Erik gelooft 
dat dit behouden kan blijven. Maar of hier een fusie voor 
nodig is, daar heeft hij twijfels over. 
 
Bij het lezen van het fusierapport komt erg naar voren 
dat alles is gericht op het Leiden en Noordwijk en het 
huis van onderwijs. Op dit moment wordt het regionaal 
toegepast. Op de scholen zelf. Dit zou na de fusie ook 
moeten zijn. 
Want naast dat er scholen in leiden en omstreken zijn, is 
er ook een school in zoetermeer, delft en den haag. En 
willen we ook beter worden van een Fusie. Op dit 
moment is er niet het gevoel dat we dat krijgen na een 
fusie. Verder is het dus niet duidelijk waarom we moeten 
fuseren, en waar het nut zit. Als je niet kan aantonen 
wat de verbetering is, waarom wil je dan? 
 
De sector directeur. Gaat hij zich vestigen in leiden of in 
den haag? Erik geeft aan dat een sector directeur 
zichtbaar moet zijn voor zijn teamleiders. 
 
Er is een kans voor delft en leiden om hun EMB 
programma uit te breiden. Dit geeft geen kans voor de 
Witte Vogel. De EMB doelgroep is daar nog zo onder 
ontwikkeld dat er voor hun ook een kans geboden moet 
worden om hun ook naar school te moeten laten gaan. 
 
Waarom helemaal leiden. In het westland zitten een 
aantal mooie scholen. Erik geeft aan dat hier al een paar 
pogingen voor een fusie mee gedaan. Deze zijn gedaan. 
 
Het belangrijkste is dat wij staan voor de kwaliteit en het 
aanbod van de school, en willen daarom weten wat de 
meerwaarde is van de fusie. Dat betekend dus dat we 
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het intern wel geregeld hebben. Het signaal wat we 
moeten afgeven aan het bestuur is dat we toch 
nogmaals willen weten wat de meerwaarde is van een 
fusie. Dit is nog steeds onvoldoende verwoord door 
beide bestuurders. ”als het niet duidelijk is wat het je 
oplevert, wat gaat het je dan kosten?” 
De hoofdvraag. We willen duidelijkheid. Wat is de 
meerwaarde van de fusie, en wat als we het niet 
doen. Wat betekendt dat dan? 
 
Erik ziet meerwaarde op bestuurlijk niveau, op landelijk 
niveau is Responz landelijk onvoldoende betrokken bij 
landelijke ontwikkelingen. Wat jammer is in het 
fusierapport is dat het Leidse erg sterk hierin naar voren 
komt. De sector directeur zal zich veel meer op onze 
regio moeten richten. 
 
Leid de fusie tot meer leerlingen binnen de organisatie? 
 
Iepen (bestuurder SSOL) wil nogmaals in gesprek met 
de medewerkers. De PMR heeft als plan Iepen uit te 
nodigen om hem mee te laten kijken bij 3 EMB groepen, 
na het meekijken hem uitnodigen mee te gaan naar 
buiten om te zien welke doelgroep leerlingen de school 
heeft om daarna vervolgens aan tafel te zitten om in 
gesprek te gaan met medewerkers. 
 
 
 
Hoe zit het met de bestuurder in de nieuwe organisatie. 
De raad van toezicht maakt een profiel van waar de 
nieuwe bestuurder aan zou moeten voldoen. Het kan 
zijn dat er een ontwikkel assessment aan vooraf moet 
gaan. Op dit moment zijn er op dit moment 2 benoemde 
bestuurders. 
 
De sector directeur is een nieuwe functie. Op deze 
functie zal opnieuw moeten worden gesolliciteerd. Er zal 
een werving en selectie ronde voor gaan plaatsvinden. 
 
De teamleiders krijgen een functie omschrijving te zien. 
Zij  mogen zelf aangeven wil ik me daarna gaan 
ontwikkelen. Mochten de teamleiders zich verder willen 
ontwikkelen dan krijgen ze een ontwikkel assessment. 
En wordt doormiddel van dat assessment bekeken of ze 
de potentie hebben om door te stromen. 
 
Deze informatie is anders als dat we in de vergadering 
met Johan gehoord hebben. Er was namelijk besproken 
dat er nieuwe functies  zouden komen door dat er een 
bestuurlijke fusie zou gaan plaatsvinden. Ook zouden er 
nieuwe functies worden gecreëerd. Waarbij opnieuw zou 
moeten worden gesolliciteerd.  Er is niet gezegd dat er 
wordt gekeken of mensen met hun huidige functie in dat 
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profiel passen. 
 
Omdat het rapport zo gedomineerd is door het Leidsche 
wordt verondersteld dat de bestuurder vanuit leiden de 
nieuwe bestuurder wordt. Ook omdat Johan heeft 
aangegeven zich terug te trekken. 
 
Het proces als volgt: 
14 februari: bespreken van de vragen en antwoorden. 
21 maart: instemming fusierapport. 
De weg van zorgvuldigheid. 
Dit is per persoon een stem. Vanuit Responz dus 6 
stemmen.  
 
Vanuit de Mr is de vraag aan Tom. Durf je tegen de 
fusie te stemmen. Tom geeft aan tegen te stemmen als 
dit de mening is namens de MR van de Witte Vogel. 
Tom zit namens de Witte Vogel in de GMR. Wanneer bij 
de MR negatief advies komt zal hij dit meenemen in de 
stemming bij de GMR. 
 
Bryan: Bryan heeft het fusieplan doorgelezen. Hij heeft 
hierover overleg gehad met Joke en Jasper. Hij zal in de 
groepsteams tijdens een besprekingsmoment het 
fusierapport bespreken. Bryan zal in de volgende 
overleg momenten hier op terug komen in overleg met 
Joke en Jasper. 
 
Tom stuurt de beantwoorden vragen vanuit de GMR 
door naar de MR geleding. Ook stuurt Tom de 
antwoorden na aanleiding van deze vergadering door. 
 

21:15 RI&E De MR heeft een verslag gekregen van de Arbo dienst. 
Dit orgaan heeft het gebouw bekeken. Ze hebben 
gezocht naar verbeterpunten. Wat kan beter en wat 
moet veranderd worden.  Erik heeft vooraf gaande aan 
dit bezoek een plan van aanpak moeten invullen. Ook 
de dingen die op dit moment op de planning staan om 
verbeterd te moeten worden zoals de tilliften. Omdat dit 
al benoemd is in het plan van aanpak komt dit niet terug 
in dit verslag. 
In de agenda zal in oktober november dit punt terug 
komen op de agenda. Er zal dan gekeken worden hoe 
het staat met het plan van aanpak wat betreft deze 
zaken. 
 
Op dit moment was Erik de preventiemedewerker. Er 
wordt gekeken of Lisa deze taak op zich kan gaan 
nemen. Dit komt terug bij de GMR. De GMR heeft 
adviesrecht bij de aanname van deze medeweker. 
 
 

21:15 Kleine pauze  

21.20 Jaarplanning De bestaande jaarplanning is de jaarplanning die is 
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meegegeven door Aline. Dit lijstje houdt Tom aan bij het 
plannen van de vergaderingen. In dit lijstje is nog niet 
ogenomen dat we Johan(bestuurder) Lisselotte (unit-
manager sophia rev) uitnodigen. 
verder hebben we aangegeven deze lijst te willen 
uitwerken. 
punten die verder zijn toegevoegd zijn: 
vervangingsbeleid. 
Ziekte beleid. 
Inwerkprocedure nieuwe werknemers 
Instroomprogramma leerlingen overgang SO/VSO. 
Samenwerking tussen 3 afdelingen. 
Jaarlijks terug laten komen functiemix. 

21:50 Wat verder ter tafel komt. Vacature Joke: 
Joke heeft op 18 januari aangegeven te gaan stoppen 
met werken. Ze zal vanaf de zomervakantie met 
pensioen gaan.  Eerst zal de vacature intern geworven 
worden. Mochten er geen interne kandidaten zijn, dan 
wordt deze vacature ook extern uitgezet. Het is de 
bedoeling dat de vacature per 1 mei ingevuld is. Zodat 
er een ruime 2,5 maand is om de overdracht te doen 
van de oude naar de nieuwe manager. Deze nieuwe 
manager zal gaan werken volgends de nieuwe 
functieomschrijving van de “nieuwe organisatie” 
 
Tom vraagt bij de GMR hoe dit gaat lopen. 
 
Hoe staat het met het punt digitale communicatie? 
 
Hoe staat het met de werkgroep ouder participatie? 
Wat gebeurt er in deze werkgroep? Met het oog op de 
inspectie? 
 
Op dit moment wordt binnen het team het plan van inzet 
geëvalueerd. De medewerkers hebben een memo 
gekregen met daarin uitleg over het plan van inzet. 
Wordt er gewerkt volgends dit principe. Ook wordt er 
gewerkt met een planningssysteem.  
Deze week worden alle enquêtes samengevat. 
 
In maart zal er opnieuw moeten worden gestemd voor 
het overleg model of het basismodel. 
De voorkeur van de Witte Vogel is om te werken 
volgends het overleg model. Dit omdat medewerkers 
dan veel meer in overleg hun weerkuren kunnen 
indelen. Bij het basismodel is dit niet het geval en heeft 
iedereen de zelfde werktijden. 
 
Het puntje samenwerking tussen de 3 afdelingen is 
vanwege het feit dat we elkaar als centrum veel minder 
zien. Het KDC voelt nu niet meer als deel van het 
centrum. Ook de therapeuten zie je ook een stuk 
minder. Het was vanuit de managers aan het begin van 
het jaar als doel aangedragen om hier aan te werken. 
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Instroomprogramma leerlingen overgang SO/VSO. 
Dit punt is aangegeven omdat op het SO leerlingen op 
een bepaalde manier leerstof aanleren. Op het VSO 
wordt er op een hele andere manier geleerd. We zouden 
voor bepaalde leerlingen dit gestroomlijnd willen 
hebben. Hoe wordt dit verder ingezet. 
 
Onderwijs ondersteuning: 
Hoe staat het met deze werkgroep? Is er een verschil 
geconstateerd tussen het gene wat school inkoopt en 
wat school hiervoor krijgt? 

21:55 Afsluiting vergadering  

 Volgende vergadering: 
 

13 maart 2018: bespreking vragen en antwoorden fusie. 
                         overige punten, zoals digitaal 
communiceren. 
22 mei 2018  

   

   

 
MR 

Personeel Datum intrede/uittrede Ouder Datum intrede/uittrede 

Tom  
(GMR jan 2016-jan 2019) 

aug) 2015-aug 2018 Tineke (aug 11) (2e termijn) (jan) 2014-jan 2018 

Linda (aug) -2016 -aug 2019 Christien (juli 14) (jan) 2015-jan 2021 

Anne (aug)- 2016-aug 2019 Jessica (juli 16) (jan) 2016-jan 2019 

  Mariëlle feb 2018 (feb)2018-feb 2021 

    

    

personeelsgeleding doet 
intrede per augustus 
 

 oudergeleding doet 
intrede per januari 
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