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Vergadering  13 maart 2018 
20.00 - 22.00 uur De Witte Vogel 
Telefoonnummer bij afwezigheid 070-3888850 
 
aanwezig: 
Anne Bekking, Linda Leferink, Tineke Vellekoop (GMR) Mariëlle van den Berg, Christien Dohmen, Tom Trommel (voorzitter) en 
Renate van der Horst (notulist) 
 
Jessica afwezig met kennisgeving. 
20.00 Welkom  

20.01 Mededelingen 
leden/voorzitter/GMR 

Op dit moment zijn is er een stemming gaande voor het basis en overleg model. Elke 3 jaar moet er opnieuw gestemd 
worden om te kijken via welk model we willen werken. Dit is vanuit de cao geregeld.  
Voor de voorjaarsvakantie is er een evaluatie gestuurd naar de medewerkers om het overlegmodel evalueren. 

- Meer behoefte aan duidelijkheid. 
- Meer communicatie vanuit MT over hoe staat het met werkgroepen. Hebben mensen genoeg uren voor deze 

werkgroepen. Hoe ervaren mensen werkdruk. Wat kunnen we doen aan de werkdruk. 
- Cursus overzicht. Medewerkers zouden graag in juni willen weten voordat ze hun PM top invullen welke 

cursussen ze in het komende jaar gaan doen. Dit zorgt er voor dat mensen aan het einde van het jaar niet te 
veel uren hebben gemaakt. 
MT, afdeling verpleging, therapeuten organiseren een groot aantal van de cursussen. Het zou fijn zijn als er 
voor de zomer vakantie een overzicht is, welke cursussen er in het jaar erna worden aangeboden. 

- De samenvatting van de uitslag van de enquête is verstuurd naar Joke, Jasper en Bryan. 
- De lijn die verwacht wordt is dat mensen stemmen op het overlegmodel. Dit is dezelfde lijn die we nu ook 

hebben. Echter zou hier aan geschaafd moeten worden om de kracht van het overleg model er ook echt uit te 
halen. 
 

-  
 

20.15 Notulen - Tom vraagt bij de GMR van aanstaande woensdag hoe het geld wat ingehouden is tijdens de stakingsdag van 
12 december wordt ingezet voor werkdruk verlichting. Actie Tom 
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- Op pagina 2 overleg met het ziekenhuis is afgezegd. 
- Pagina 3. Opendag. Tom vraagt bij Bryan en het MT na of we kunnen nadenken over de Opendag. Actie Tom 
- Iepen Roosjen komt op 27 maart langs op de witte Vogel. 
- Opmerking wordt toegevoegd: Omdat Johan heeft gezegd dat hij zich terugtrekt als bestuurder. 
- Punt onderwijs ondersteuning. School heeft een Budget om bepaalde kennis en specialisme in te zetten op 

school. Dit wordt onderwijs ondersteuning genoemd. Dit wordt op dit moment onder de loep genomen. Er 
wordt op dit moment een presentatie gegeven aan medewerkers. Zodra deze presentatie definitief is wordt 
deze hier ook bij de MR gepresenteerd. 
Voor de onderwijs ondersteuning is een werkgroep. Deze wordt geleid door Bryan, Lisselotte, MT en een 
aantal medewerkers. 

20.25 Stand van zaken 
Fusie, 

Op 14 februari was de vorige GMR vergadering. 
tijdens de vergadering zijn de punten die gesteld zijn, wij de vragen besproken die opvielen, waar is onduidelijkheid en 
waar hebben we meer verduidelijking nodig. 
 
Het beeld wat er is, is dat vanuit de Witte Vogel de meest kritische vragen zijn gesteld. De andere vragen zijn meer 
praktische vragen. Alsof er wordt verondersteld alsof de fusie er al is. 
Johan heeft aangegeven dat er al jaren in bepaalde maten een samenwerking en kennisoverdracht is tussen Responz 
en SSOL e.o.  door de fusie zou deze relatie bestendigd worden. 
De samenwerking die er op dit moment is: is, kennisdeling, audits bij elkaar afnemen. Ook zijn er gezamenlijk 
personeelsleden opgeleid tot auditor.  
 
Tineke heeft het beeld gekregen van dat de samenwerking er al was.(relatie) en door de fusie bevestig je dit. (huwelijk) 
Wordt er ook ervaren dat die samenwerking er al was? Het beeld wat is gegeven, is dat we al veel samenwerken en 
door de fusie wordt dit formaliseert wordt. 
vanuit de Witte Vogel wordt dit niet in het dagelijkse werk opgemerkt. Vanuit de Keerkring wordt er wel regelmatig 
contact gezocht om ervaringen uit te wisselen.  
Ook wordt er samengewerkt tijdens expertise netwerken en samenwerkingsverbanden. 
 
Wanneer wij ervaringen willen uitwisselen dan is dit met de Maurice Maeterlinckschool, Dit wordt niet veel gedaan. 
 
Christien zat 5 maart bij het gesprek met de inspectie. Christien heeft verteld over de Fusie. Dit was niet bekend bij de 
inspectie. Ze wisten ook niet dat de scholen met elkaar te maken hadden.  
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De andere scholen geven de indruk dat ze zich er bij hebben neergelegd dat de fusie er komt. Hier worden minder 
vragen gesteld. Terwijl wij als MR van de Witte Vogel hier nog niet zo ver in zijn. 
Vanuit de andere locaties werd begrepen dat wij die zorgen hebben en hier nog niet zo ver in zijn. 
Johan  heeft gevraagd wat wij als Witte Vogel nodig hebben om met een positief advies in te stemmen bij de Fusie. 
We hebben aangegeven dat we als doelgroep erkent worden. Ook in de plannen. Je ziet deze doelgroep nergens in 
terug komen. De trend die we ingezet hebben als EMB expertise centrum zie je niet terug. 
 
Op de notulen van de vorige vergadering staat dat dit punt terug komt in de volgende vergadering. 
 
Opmerking vanuit het huis van onderwijs. 
Het lijkt alsof de stichting vanuit het Leidsche gedomineerd wordt. 
Johan geeft aan:’ dat het praktischer is om met verschillende schoolbesturen onder een dak te huisvesten. Dit ook om 
beter kennis en informatie te delen. Het is de bedoeling de lijnen kort te houden en zeker ook zichtbaar te blijven op de 
scholen.” 
 
Mariëlle geeft aan dat het hele fusierapport vol staat met vaststellingen. Maar dat is het niet. In het rapport staan veel 
te veel vage formuleringen in. Hierdoor is niet duidelijk welke kant het opgaat. Dit geeft veel onduidelijkheid. 
 
Anne belt woensdag 14 maart de vakbond met vragen over de Fusie. Heeft de MR instemmingsrecht, Hoe zit het met 
ouderraadpleging. Anne koppelt deze antwoorden terug. 
 
Op 21 maart moet er gestemd gaan worden. 
voor deze stemming moeten de vragen punten beantwoord zijn voordat er een positief advies gegeven kan worden. 
We willen voordat er gestemd gaat worden, de antwoorden die wij nog willen krijgen. 
Wanneer er nog verduidelijking nodig is op vragen moeten we deze nog vragen. 
 
Op 21 maart is de raad van toezicht is deze avond bij de GMR. De RVT zit erbij om te horen hoe het gevoel is wat leeft 
binnen de scholen.  
 
Wat willen we er vanuit de Witte Vogel uithalen om meer zichtbaar te blijven in een groter wordende organisatie. 
Uitstel regelen zou een optie kunnen zijn om over dit punt na te kunnen denken. Anders wordt er volgends het 

mailto:christien_dohmen@yahoo.com
mailto:jessicaweele@gmail.com
mailto:tinekevellekoop@kpnplanet.nl
mailto:Leferink@wittevogel.nl
mailto:Meer@wittevogel.nl


MR De Witte Vogel, 2017-2018 
 

E-mailadressen:  
Christien : christien_dohmen@yahoo.com  Anne: Bekking@wittevogel.nl 
Jessica :jessicaweele@gmail.com  Tom: Trommel@wittevogel.nl 
Tineke:  tinekevellekoop@kpnplanet.nl   Linda: Leferink@wittevogel.nl 
Toevoegd Lid vanuit Sophia   Esther: Meer@wittevogel.nl 
Notulist      Renate: horst@wittevogel.nl 

4 

 

fusierapport gewerkt. 
 
Onder de leerkrachten heerst op dit moment niet de zorg rondom de zorg. 
Op dit moment is er meer zorg rondom een nieuwe afdelingsmanager, en directeur. Op dit moment is er een interne 
vacature voor teamleider. 
Zodra de nieuwe stichting van start zal gaan zal er gekeken worden wanneer er een nieuwe directeur komt. Bryan 
heeft een contract van 6 maanden tot 18 maanden. (uiterlijk 1 augustus 2019) 
Zodra Bryan weg gaat, komt er naar alle waarschijnlijk een sector directeur. 
Deze sector directeur gaat alle mytyl/tyltyl school bedienen. 
De zorg die er wel is, is dat mensen willen weten of de EMB doelgroep zichtbaar blijft binnen de organisatie. 
 
Anne geeft aan dat wanneer het punt ”hoe zorgen we er voor dat de EMB doelgroep zichtbaar blijft binnen een groter 
wordende organisatie” wordt besproken. Dat we het antwoord hierop eerst terug willen koppelen aan de MR. 
 
Verder wordt ook gevraagd hoe we de financiële zekerheid rondom deze bekostiging van de EMB leerling kunnen 
waarborgen. 
 
Mariëlle geeft aan dat de structuur kantelt. Zeker omdat het bestuur gaat in het huis van onderwijs in leiden zitten. Je 
raakt daardoor buiten het zicht van het geheel. Door uit het zicht te zijn van het bestuur kan het zijn dat je daardoor 
meer onvrede en onrust gaat krijgen.  
Het financiële gebeuren licht meer bij het bestuur, maar de verantwoordelijkheid licht bij de scholen.  
De vraag is, hoe borg je dat de gelden die de leerlingen binnen brengen ook daadwerkelijk naar die leerlingen gaat? 
Het zou fijn zijn als duidelijk is hoe je dit waarborgt. 
 
Vraag 25. Wat moet SSOL doen om dit keurmerk te halen. Mochten de scholen van SSOL niet voldoen aan het 
kwaliteitskeurmerk, raken wij dan ook dit keurmerk kwijt mochten we gefuseerd zijn? Ervan uitgaande dat onze scholen 
nog steeds wel aan dit keurmerk voldoen? Het antwoord op deze vraag wordt niet beantwoord. 
 
Ook wordt aangegeven vanuit de thermiek wordt aangegeven dat ze niet meer willen werken volgends het EKEP 
keurmerk. Wij hechten hier wel veel waarde aan. Raar dat er in het fusierapport staat dat de organisatie veel waarde 
hecht aan kwaliteit. 
 

mailto:christien_dohmen@yahoo.com
mailto:jessicaweele@gmail.com
mailto:tinekevellekoop@kpnplanet.nl
mailto:Leferink@wittevogel.nl
mailto:Meer@wittevogel.nl


MR De Witte Vogel, 2017-2018 
 

E-mailadressen:  
Christien : christien_dohmen@yahoo.com  Anne: Bekking@wittevogel.nl 
Jessica :jessicaweele@gmail.com  Tom: Trommel@wittevogel.nl 
Tineke:  tinekevellekoop@kpnplanet.nl   Linda: Leferink@wittevogel.nl 
Toevoegd Lid vanuit Sophia   Esther: Meer@wittevogel.nl 
Notulist      Renate: horst@wittevogel.nl 

5 

 

Martijn en Johan hebben overleg gehad met de bestuurder en voorzitter van de GMR van SSOL. Zitten we op één lijn? 
Dit lijkt uit bepaalde momenten niet zo te zijn.  
 
Erik heeft aangegeven dat het voor de witte vogel geen meerwaarde heeft om te fuseren. De MR kan zich voorstellen 
dat dit voor de keerkring wel van meerwaarde is. 
 
Bryan geeft aan het eind van de maand 2 bijeenkomsten.(koerswijziging). Hoe wil Bryan gaan werken. Ook komt hier 
een stuk in terug over de fusie. 
de PMR gaat Bryan mailen met daarin de vraag hoe hij ons als school gaat begeleiden tijdens de fusie.  
 
De mr vind dat de voorwaarde om in te stemmen nog niet gehaald zijn. Eerst wil de MR de antwoorden hebben voordat 
er ingestemd wordt. 
 
Vanuit de MR wordt er gekeken naar de vragen die zijn gesteld of ze op een goede manier zijn beantwoord. 
 
Vraag 2. 
In het algemeen: de leerlingen van De Witte Vogel geven de mogelijkheid van een hoge bekostiging door de 
overheid. Hoe wordt gegarandeerd dat binnen het grote geheel dit geld terechtkomt waar het nodig is – 
namelijk bij onze leerlingen? NB deze vraag kun je waarschijnlijk het beste stellen in relatie tot de vraag over 
het 6R model hieronder. Bv. als een vervolgvraag daarop. Met name de in het fusierapport genoemde 
verwachte bezuiniging op personele kosten van € 317.535 ten opzichte van 2016 stelt ons op dat punt voor 
vragen. Mede gezien het ontbreken van duidelijke prognoses t.a.v. leerlingen aantallen. 
In het antwoord wat gegeven is missen we een garantstelling waar in naar voren komt deze gelden blijven voor de 
doelgroep waar het voor bestemd is. 
  
Vraag 5. 
Aangezien het overgrote deel van de organisatiekosten personeelskosten betreft: hoe zijn de ontwikkelingen 
op het gebied van personeel (moeizame aanwas, vergrijzing, duurzame inzetbaarheid, e.d.) en prognoses 
leerlingen aantallen meegewogen in de cijfers? Wat zijn de onderbouwingen van deze prognoses? 
Het antwoord op vraag is onbevredigd. Dit zou een stuk concreter mogen. 
Is het strategisch formatieplan er? Dit wordt geadviseerd in het due diligence onderzoek. 
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Vraag 8. 
Met de beoogde fusie lijkt m.n. het ZMLK SO-VSO profiel versterkt. Wat is daarvan de achtergrond? 
het aandeel EMB leerlingen gaat van 28% naar 11% van de totale populatie. 
  
Vraag 2+3+10  
vraag 2. 
In het algemeen: de leerlingen van De Witte Vogel geven de mogelijkheid van een hoge bekostiging door de 
overheid. Hoe wordt gegarandeerd dat binnen het grote geheel dit geld terechtkomt waar het nodig is – 
namelijk bij onze leerlingen? NB deze vraag kun je waarschijnlijk het beste stellen in relatie tot de vraag over 
het 6R model hieronder. Bv. als een vervolgvraag daarop. Met name de in het fusierapport genoemde 
verwachte bezuiniging op personele kosten van € 317.535 ten opzichte van 2016 stelt ons op dat punt voor 
vragen. Mede gezien het ontbreken van duidelijke prognoses t.a.v. leerlingen aantallen. 

Vraag 3. 
Het 6R-model ziet er goed uit. Zeker vanuit het perspectief dat de leerling centraal staat en 
verantwoordelijkheden laag/dicht bij de leerling in de organisatie gelegd worden. Maar de keuze voor een 
financieel allocatiemodel lijkt tegenstrijdig. Hoezo financiële middelen en functionele, inhoudelijke 
verantwoordelijkheden scheiden? 
  
Vraag 10. 
In het algemeen: de leerlingen van De Witte Vogel geven de mogelijkheid van een hoge bekostiging door de 
overheid. Hoe wordt gegarandeerd dat binnen het grote geheel dit geld terechtkomt waar het nodig is – 
namelijk bij onze leerlingen? NB deze vraag kun je waarschijnlijk het beste stellen in relatie tot de vraag over 
het 6R model hieronder. Bv. als een vervolgvraag daarop. Met name de in het fusierapport genoemde 
verwachte bezuiniging op personele kosten van € 317.535 ten opzichte van 2016 stelt ons op dat punt voor 
vragen. Mede gezien het ontbreken van duidelijke prognoses t.a.v. leerlingen aantallen. 
Antwoorden geven onvoldoende garantie dat het geld terecht komt bij de leerlingen. 
  
Vraag 13.(kan samen gezien worden met vraag 17) 
Zaken in deze context: zie je inderdaad verbeteringen voor de vergroting van loopbaanmogelijkheden voor 
personeel en bv. ten aanzien van uitstroom, inclusief eventuele arbeidstoeleiding? 
Onderstreepte is niet beantwoord. 
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voor kennisdelen hoef je niet te fuseren. 
op pagina 7 wordt verbetering beloofd dat de fusie bijdraagt aan arbeidstoeleiding. 
  
Vraag 15. 
Hoe wordt organisatorisch de samenwerking/zichtbaarheid van de scholen "in de markt" op bestuurlijk niveau 
ingericht? Het aantal specialismen blijft gelijk, het aantal mensen dat de organisatie moet vertegenwoordigen 
wordt kleiner. Het gaat om het aantal uur dat de organisatie op hoog niveau effectief kan besteden aan 
zichtbaarheid, netwerkbeheer, lobbyen, e.d., iets wat in de veranderende maatschappij naar ons idee zeer 
noodzakelijk is/blijft. De kracht van de zeker de Witte Vogel is de integrale aanpak van onderwijs, zorg en 
"revalidatie". Hier ligt unique selling point van de Witte Vogel – echter de vraag is (en daarmee de grote zorg): 
in hoeverre dit door de fusie overeind blijft. Deel jij deze zorg? Zo ja: wat kunnen we doen om dit te 
voorkomen? 
Hoe wordt er geborgd dat de EMB doelgroep goed vertegenwoordigd wordt door de sectordirecteur met veel 
verschillende doelgroepen in een grote hoeveelheid samenwerkingsverbanden? 
 

Vraag 25. 
Even op de stoel van duivel: Wat als RESPONZ over 2 jaar z’n certificaat weet te behouden en SSOL het helaas 
nog niet gelukkig is om een certificaat te behalen. Hoe gaat het dan? Kan dat? 
Het antwoord op de vraag wordt niet gegeven. 
 
vraag 29. 
Het doel is om over 2 jaar in Leiden een onderwijs te huren. Hoe ga je de locaties Den Haag en Delft goed 
bedienen? 
Dit antwoord zouden we graag verder uitgewerkt willen hebben. Het antwoord wordt namelijk niet gegeven in het 
antwoord. 
 

20.55 Kleine pauze  

21:05 Jaarplanning Tom heeft de jaarplanning verder uitgewerkt. Via dit schema worden de MR vergaderingen geplant.  
Op dit schema zijn geen op of aanmerkingen. 

21:15 Overige punten De MR is benieuwd naar de uitslag van de schoolinspectie. 
De inspectie heeft veel vragen gesteld. Ook of dingen echt zo gebeuren zoals het er staat. Joke heeft aangegeven dat 
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de dingen die ze verwachte terug kwamen. 
 
De werkgroep digitaal communiceren wordt opnieuw opgestart. 

Update: De keuze is gemaakt voor de software van Social Schools. De afgelopen twee maanden zijn er geen 

grote stappen gemaakt, voornamelijk door veel ziekte. De volgende stap, die voor de meivakantie 

operationeel moet zijn, is een korte pilot om te leren waar aandachtspunt liggen over het gebruik van en de 

communicatie rondom het programma. De opbrengsten helpen ons om het gebruik van de software vanaf het 

nieuwe schooljaar voor alle groepen in te zetten. 
 
De werkgroep ouderparticipatie: Deze wordt opnieuw opgestart. Joke pakt dit op met Lisselote.(unit manager sophia) 
 
Anne en Tom hebben vanmorgen bij de Sollicitatiegesprekken gezeten voor de functie afdelingsmanager. Zodra hier 
bekendheid over is, zal dit gecommuniceerd worden. 
 
 
 

21:35 Wat verder ter tafel 
komt. 

De volgende vergadering is 22 mei 2018. 

21.50 Afsluiting vergadering De vergadering is om 22:47 klaar. 

   

   

  
 

 

   

   

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

    

    

    

personeelsgeleding doet 
intrede per augustus 
 

 oudergeleding doet 
intrede per januari 
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