
1. Inleiding

1.1. Inleiding 
Voor u ligt het schoolplan van Tyltylcentrum De Witte Vogel, afdeling so. 

Tyltylcentrum De Witte Vogel is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een 
(ernstige) meervoudige beperking. Dagelijks werken wij enthousiast met en voor onze leerlingen. Wij willen hen, 
vanuit onze kernwaarde ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’, zo toerusten dat zij alle kansen 
benutten om zo zelfstandig mogelijk te leven. 

Binnen het Tyltylcentrum de Witte Vogel werken wij in nauwe samenwerking met Basaltrevalidatie en Middin. Alle 
professionals binnen het centrum werken aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind. Wij gaan 
daarbij uit van de EKEP-gedachte, één kind één plan, waarin onderwijs, zorg en revalidatie samenwerken. Ons 
werken is ambitieus, onze medewerkers leggen de lat voor de leerlingen steeds een stukje hoger. Wij geloven dat 
wij alleen aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen kunnen werken, als wij dat samen doen; school, 
revalidatie én ouders. De kernwaarde ‘Samen beter, beter samen’ ziet u dan ook terug binnen ons centrum. Wij 
blijven werken aan het verbeteren van de samenwerking met ouders op De Witte Vogel. Verbinden en verbonden 
zijn, staat centraal bij alles wat wij doen. 

Tyltylcentrum De Witte Vogel valt samen met Maurice Maeterlinckschool (Delft), De Keerkring (Zoetermeer), De 
Thermiek (Leiden), Het Metrum (Leiden), Het Duin/De Oeverpieper en De Duinpieper (Noordwijk) onder het 
bevoegd gezag van Stichting Resonans, opgericht in januari 2019. Alle Resonans scholen bieden speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met lichamelijk of (ernstig) meervoudige beperkingen, langdurig 
zieke leerlingen en zeer moeilijk lerende leerlingen. 

De medezeggenschapsraad van de Witte Vogel stemde op 25 juni 2020 in met het schoolplan. Het schoolplan is 
op 15 juli 2020 vastgesteld door het college van bestuur van Resonans. 

De adresgegevens van de school: 

Melis Stokelaan 1189 

2541 GA Den Haag 

tel: 070-3888850 

www.wittevogel.nl 

info@wittevogel.nl 

mailto:info@wittevogel.nl


  

2. Koers 

2.1. De koers van Resonans 

Speerpunten van de strategische notitie Resonans 
We hebben gekeken naar wat er op ons af komt. We weten waar Resonans voor staat, en voor welke leerlingen. 

De komende jaren zien we voor Resonans als stichting een aantal vraagstukken ontstaan, waar we aan moeten 
werken, willen we continuïteit en kwaliteit van het aanbod ook in de toekomst veilig stellen. 

Als meest belangrijke –strategische- vraagstukken zien wij: 

• Resonans zal onderwijskundig en professioneel sterk moeten zijn, specifiek voor onze doelgroepen 
• Omwille van de continuïteit zullen we slim moeten organiseren, zodat we het geld optimaal voor 

onderwijsuitvoering kunnen inzetten 
• Voor ons bestaansrecht moeten we in ons netwerk een herkenbare sterke positie in gaan nemen 

De komende beleidsperiode richten we ons daarom op drie speerpunten: 

Onderwijskundig sterker 
Resonans stelt zich de opdracht om steeds beter te worden in talentontwikkeling van onze leerlingen: 
“onderwijskundig sterker”. Dit bereiken we door een aantal maatregelen te nemen. 

Op stichtingsniveau wordt ‘kwaliteit’ geborgd door het KSO (Keurmerk Speciaal Onderwijs) en door vaststellen 
van een professioneel statuut. Daardoor wordt expliciet aangegeven wat van professionals wordt verwacht. Het 
proces van organisatieontwikkeling naar (onderwijskundige) zelforganisatie op teamniveau wordt doorgezet. 
Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan ruimte geven en ruimte nemen. 

Er is ruimte voor professionele ontwikkeling en dat wordt gestimuleerd door de organisatie in te richten in 
sectoren. De sectoren vormen platforms voor het delen van kennis en ervaringen tussen teams en professionals. 
Tenslotte wordt professionele ontwikkeling gefaciliteerd door scholingsgeld beschikbaar te stellen. 

Schoolteams krijgen de opdracht om gepersonaliseerd leren vorm te geven, onder andere door duale leerroutes 
(arrangementen) te ontwikkelen. De teams krijgen de ruimte *(zelforganisatie) om te experimenteren en te 
ontwikkelen. Ook wordt hen gevraagd om kennis, ervaringen en tijd van ouders te benutten; er zijn steeds meer 
ouderinitiatieven, en die moeten worden benut en ingebed waar mogelijk. 

Bestuurlijk ligt er tenslotte de opdracht om goede, mooie en duurzame schoolgebouwen te onderhouden en te 
ontwikkelen, zodat de teams en onze leerlingen de veiligheid en de ruimte ervaren om zich te kunnen 
ontwikkelen. 

Slimmer organiseren 
Slimmer organiseren komt voort uit de behoefte aan continuïteit van de gespecialiseerde voorzieningen voor onze 
leerlingen. Continuïteit is niet vanzelfsprekend. Resonans neemt in het kader van slimmer organiseren een aantal 
maatregelen. 

Op stichtingsniveau wordt de (her)inrichting van de ondersteunende processen op het gebied van financiën, 
personeel, ICT, faciliteiten en kwaliteit vormgegeven. Daarbij wordt ook gekeken naar 
samenwerkingsmogelijkheden met partijen in het Huis van het Onderwijs. 

Financieel 

De stichting werkt met het allocatiemodel: het bestuur ontvangt de gelden en alloceert op basis van 
beleidskeuzen. Schoolontwikkeling en onderwijsontwikkeling vindt plaats op basis van duidelijke plannen met 
onderliggende begroting. Er wordt gewerkt met een T-bekostiging: de leerlingtelling van 1 oktober is bepalend 
voor de bekostiging van het volgend kalenderjaar. Met deze –financiële- uitgangspunten is Resonans in staat 



  

flexibeler in te spelen op behoeften van scholen en leerlingen en tegelijk overzicht te houden. Het bestuur kan 
daarmee beter verantwoording afleggen. 

Personeel 

Op stichtingsniveau zal worden geanticipeerd op de personeelsbehoefte van de toekomst door te werken met 
strategische personeelsplanning. 

Daarnaast zijn oplossingen nodig voor een *dreigend lerarentekort. We doen dit door te experimenteren met 
lokale oplossingen op de scholen: scholen wordt gevraagd om oplossingen te bedenken en vervolgens worden 
middels het uitzetten van pilots geëxperimenteerd met manieren om het onderwijs met minder docentcapaciteit 
te kunnen blijven uitvoeren. 

Extern meer slagkracht 
Resonans komt op voor haar doelgroepen in regionale en landelijke netwerken. 

Resonans neemt als gespecialiseerde onderwijsinstelling een gelijkwaardige positie in ten opzichte van haar 
ketenpartners, zoals gemeenten, revalidatiecentra en zorginstellingen, door initiatief te nemen op relevante 
onderwerpen (“doorklinken”). 

Deelname en positionering in samenwerkingsverbanden zal daarvoor worden heroverwogen: we hoeven niet 
overal aan te schuiven, wanneer we deelnemen is dat met slagkracht. 

Resonans realiseert op bestuurlijk niveau in regionale samenwerking: 

• meer mogelijkheden voor leerlingen, zoals samenwerking met het VMBO voor het uitstroomprofiel 
‘vervolgopleidingen’; 

• de ontwikkeling van minstens één IKC, samen met MKD/Kinderopvang; dit leidt tot een grotere kans 
voor leerlingen om door te stromen naar een school in plaats van direct naar de dagbesteding. 

Landelijk is Resonans vertegenwoordigd om voor haar doelgroep op te komen en zich continu in te zetten voor 
blijvend goede onderwijsvoorzieningen. 

Op stichtingsniveau zal worden geanticipeerd op de personeelsbehoefte van de toekomst door te werken met 
strategische personeelsplanning. 

2.2. De koers van onze sector 
De koers van Resonans op de bovengenoemde kernwaarden en speerpunten krijgt binnen de sector mytyl/tyltyl 
een uitwerking in het gezamenlijk oppakken van onderwerpen. Deze verbinding, waarin het leren en inspireren 
van elkaar een belangrijke meerwaarde biedt, wordt gezamenlijk geïnitieerd door de sectordirecteur en de 
teamleiders. Juist voor onze langdurig zieke, lichamelijk, meervoudig en ernstig meervoudig beperkte leerlingen 
wisselen wij kennis uit en leren wij van elkaar in de dagelijkse praktijk. 

De afdelingen voor speciaal onderwijs in de sector mytyl/tyltyl richten zich in deze schoolplanperiode op de 
volgende onderwerpen: 

- aantrekkelijk werkgeverschap 
- modernisering van het onderwijs 
- samenwerking met regulier onderwijs 

De onderwerpen binnen de sector mytyl/tyltyl krijgen een uitwerking in de school- en jaarplannen op 
afdelingsniveau. Per afdeling vindt daarnaast een aanvulling van eigen ambities plaats. 

 

 

 



  

2.3. De koers van onze school 
Wij richten ons binnen de school van De Witte Vogel op de ontwikkeling van leerlingen met een (ernstige) 
meervoudige beperking, vanuit de kerngebieden onderwijs en revalidatiebehandeling. Ons aanbod is erop gericht 
dat elk kind een aanbod op maat krijgt, zich kan blijven ontwikkelen in een veilige omgeving en zijn 
mogelijkheden kan inzetten in zijn dagelijks leven waarbij wij voortdurend werken aan het vergroten van 
zelfstandigheid. Wij zorgen ervoor dat leerlingen bij het verlaten van het centrum op een passende plek 
terechtkomen, waarbij hun talenten en mogelijkheden optimaal benut worden. 

Wij gaan uit van de mogelijkheden en uniciteit van kinderen en kijken naar kleine stapjes die een kind kan 
maken. Wij kiezen ervoor om doelgericht te werken. Wij zetten hierbij in op ‘Eén Kind, Eén Plan’ (EKEP). EKEP 
kan omschreven worden als afgestemde samenwerking in doelen, middelen en aanpak; interdisciplinair vanuit 
onderwijs en revalidatiebehandeling en altijd samen met ouders. Door een goed afgestemde samenwerking en 
het inzetten van specifieke expertise wordt gestreefd naar een optimale ontwikkeling van de leerlingen. 

Bij het onderwijs en de zorg voor kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen is voorspelbaarheid, 
regelmaat en structuur essentieel. Er wordt daarom gestreefd naar een beperkt aantal medewerkers rondom een 
kind en in de groep. Alle rechtstreeks betrokkenen rond het kind vormen het groepsteam. Er wordt 
interdisciplinair gewerkt met doelen vanuit onderwijs en revalidatiebehandeling, waarbij de leerlijn én de vraag 
van de leerling en/of ouder centraal staat. De aanpak, toe te passen middelen, te bereiken doelen van 
groepsteamleden en de behaalde resultaten worden interdisciplinair besproken, afgestemd en gecoördineerd. 
Vanuit die gedachte richten wij ons op het gehele kindsysteem met als motto ‘Samen Beter, Beter Samen’. 

Ons werken is gebaseerd op de uitgangspunten van de 'Goed leven visie'. Volgens deze visie is het leven voor 
mensen met ernstige beperkingen goed als het goed voor elkaar is op vijf gebieden: lichamelijk welbevinden, 
alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. LACCS werken betekent dat de volwassenen 
rond een kind met (ernstig) meervoudige beperkingen zich richten op het optimaliseren van alle gebieden. Dit is 
lang niet altijd makkelijk en brengt regelmatig dilemma's met zich mee. Inzicht in het niveau en de 
belevingswereld van de kinderen is hierbij essentieel. Om hier goed zicht op te krijgen wordt de theorie van 'het 
ontwikkelingsdenken' gebruikt. 

De speerpunten voor de komende jaren van de afdeling op hoofdlijnen 

Voor de leerlingen van het so van De Witte Vogel betekent dit dat er dagelijks gewerkt wordt aan de 
voorwaarden voor een goed leven, volgens de Goed leven visie en gebaseerd op de LACCS waarden. 

Het werken volgens de LACCS waarden vinden wij voorwaardelijk voor een goed aanbod van onderwijs, zorg 
en revalidatie. Dit doen wij in goede samenwerking met de ouders. Door dagelijks bewust volgens deze 
waarden te werken, bieden wij de leerlingen de benodigde basisveiligheid. Wij stimuleren steeds waar kan de 
zelfstandigheid van alle leerlingen, zowel praktisch, sociaal- emotioneel als cognitief. 

De leerlingen worden uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen door binnen thema’sd iverse spelvormen, 
uitdagende activiteiten en aanvankelijk lees-, taal- en rekenonderwijs te bieden. Waar kan willen wij dit door 
middel van groepsdoorbrekende activiteiten gaan aanbieden. 

Een ander belangrijk speerpunt voor de afdeling is om professioneel samen te werken als team binnen een 
groepsteams en binnen zelforganiserende teams. Dit om planmatig ons aanbod te verfijnen en het onderwijs 
aan de leerlingen te verbeteren. 

 

 

 

 

 



  

3. Organisatie 

3.1. Onze organisatie 
Tyltylcentrum De Witte Vogel bestaat momenteel uit 12 groepen op het so en 6 groepen op het vso. Er zijn 
daarom twee afdelingen, een so en een vso afdeling, met elk een teamleider die voor de dagelijkse leiding staat. 
Er werken ongeveer 90 medewerkers full- en parttime aan en rond het onderwijs en de zorg voor leerlingen, 
waarbij er drie mannen werkzaam zijn (twee onderwijsassistenten en een conciërge). Wij zijn ons bewust van de 
wet op primair onderwijs waarin is opgenomen het artikel over de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen 
in de schoolleiding. Met twee vrouwelijke teamleiders zijn de vrouwen op de Witte Vogel 'oververtegenwoordigd'. 

Onze doelgroep van leerlingen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking vraagt om een veilige omgeving en 
intensieve onderwijsondersteuning. Met een leerlingaantal van rond de 126 leerlingen voor de beide afdelingen, 
delen wij onder andere de groepen in op grond van de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Hierdoor kan de groepsgrootte variëren tussen de 6 en de 9 leerlingen. 

In elke groep zijn er dagelijks steeds twee medewerkers: een leerkracht/onderwijsbegeleider en een 
onderwijsassistent. Veel van onze leerlingen zijn vierentwintig uur per dag afhankelijk van de zorg van de door 
hen omringde volwassenen. Om volwaardig deel te nemen aan het onderwijs, is het belangrijk dat die zorg ook 
onder schooltijd op een professionele manier gerealiseerd wordt. Dat maakt dat er ook assistenten met een 
verzorgende taak en verpleegkundigen binnen de school ingezet worden. Indien nodig kan ook de 
kinderthuiszorg wordt ingezet. Van elke leerling is de zorgintensiteit in kaart gebracht. Zo kan de school de inzet 
van assistenten met een verzorgende taak, verpleegkundige en de kinderthuiszorg optimaal inzetten zodat de 
zorg voor de leerlingen onder schooltijd gegarandeerd wordt. 

Wij merken dat de zorgvraag van leerlingen groeit. In sommige gevallen is de zorgvraag van onze leerlingen 
groter dan de ondersteuning die wij op school kunnen bieden. Wij onderzoeken op welke manier wij samen met 
ouders de juiste ondersteuning aan de leerlingen kunnen geven, mogelijk met gebruik van persoonlijk begeleiders 
of kinderthuiszorg. 

Kenmerkend voor onze organisatie binnen het Tyltylcentrum is de unieke samenwerking met het KDC van Middin 
en Basalt revalidatie. (Zie hiervoor verder bij Partners). 

De afgelopen jaren is het leerlingaantal explosief gestegen. We verwachten dat deze groei tijdelijk nog door zal 
zetten, waarbij wij creatief na moeten gaan denken over het inzetten en het gebruik van de ruimtes binnen de 
school. Ook zien wij een verandering in de soort ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Wij zien 
bijvoorbeeld een toename in leerlingen met een complexere zorgvraag maar ook van leerlingen met een 
meervoudige beperking, die wel mobiel zijn, maar die voor ons moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen vertonen. 
De combinatie van zeer kwetsbare rolstoel gebonden leerlingen met de bovengenoemde doelgroep, zet ons 
regelmatig voor dilemma's. Wij gebruiken de komende schoolplanperiode om ons aanbod scherper te krijgen 
en het schoolondersteuningsprofiel aan te scherpen om ook voor deze doelgroep een goede onderwijsplek te 
kunnen bieden. 

Om doelgericht te blijven werken aan het verbeteren van ons onderwijs en de zorg kiezen wij ervoor om dit door 
middel van zelforganisatie te bewerkstelligen. Hiermee stellen wij steeds het hoofddoel (elk kind kan zich in een 
veilige omgeving blijven ontwikkelen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid, en kan zijn mogelijkheden 
inzetten in zijn dagelijks leven) centraal en werken collega's in zelforganiserende teams stapsgewijs aan het 
behalen van dat doel. Binnen zelforganiserende teams kunnen medewerkers vanuit de waarden samenwerking, 
autonomie en verbondenheid zelf de keuze maken hoe zij willen blijven werken aan bovengenoemde zaken. De 
komende jaren zal het werken in zelforganiserende teams een speerpunt zijn. 

De meeste leerlingen worden met het leerlingvervoer gebracht en gehaald. De schooltijden zijn van 08.45- 12.30 
uur en van 13.30 -15.30 uur. Op woensdag we alleen les in de ochtend tot 12.30 uur. De leerlingen blijven 
gedurende de dag op school. De leerlingen eten hun lunch in de groep op school onder toeziend oog van de 
groepsleiding. In de praktijk zien wij dat tijdens de lunch ook gewerkt wordt aan onderwijsdoelen. Wij gebruiken 
de onderwijstijd dan ook zo optimaal mogelijk. Op dit moment zien we dat de onderwijstijd voor het so erg ruim 
is. Hierdoor zijn er op jaarbasis 10 roostervrije so dagen. De schooltijden zijn op dit moment een punt van 



  

aandacht. De school eindigt om 15.30 uur, waardoor het personeel na schooltijd niet voldoende tijd heeft om 
voor- en nawerk te verrichten. Daarnaast zien wij dat voor ouders, naast de schoolfunctie ook de opvangfunctie 
van De Witte Vogel een belangrijk element is. Dit levert in de discussie rondom schooltijden dilemma's op. Graag 
gebruiken wij de komende schoolplanperiode om te onderzoeken of het mogelijk is om te gaan werken naar een 
IKC functie van het centrum. Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als 
onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sport- en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn 
samengevoegd. 

O.a. de veranderende wet- en regelgeving en daarbij behorende maatregelen zet de samenwerking met Basalt 
onder druk en zorgt voor dilemma's. Zo zien wij door een verscherpte regelgeving ten aanzien van medisch 
specialistische revalidatie een toename in administratief werk door twee verschillende systemen of zien wij dat 
het delen van eenzelfde ICT-omgeving door de AVG-wetgeving steeds moeilijker wordt. 

Dit maakt dat wij de samenwerking steeds moeten herijken. Ook moeten we er zorg voor dragen dat de 
groepsteams om de leerlingen heen kunnen blijven bestaan en hun expertise kunnen blijven delen om optimaal 
aan de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen blijven werken. 

De groei van leerlingen met een complexere zorghulpvraag zorgt ervoor dat wij soms voor complexe medische 
hulpvragen staan waarvan de vraag is , wie deze zorg moet verlenen. In de komende schoolplanperiode zal het 
medisch handelen en het beleid daaromtrent een aandachtspunt zijn. 

3.2. Ambities organisatie 
Wij hebben helder gedefinieerd aan welke leerlingen wij onderwijs en zorg kunnen bieden en zijn voorbereid op 
het bieden van de benodigde ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. 

Wij werken aan de versterking van ons onderwijs en samenwerking binnen de teams door middel van het 
organiseren van ZO teams. (Zie ook ambities onderwijs) 

Wij onderzoeken een aanpassing van de schooltijden en de mogelijkheden om van de Witte Vogel een IKC te 
maken.  

Wij blijven intensief werken aan een goede samenwerking met Basalt. (zie Partners) 

Wij werken volgens een duidelijk en goed onderbouwd medisch beleid. 

Wij verlenen goede zorg binnen ons onderwijs 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Onderwijs 

4.1. Ons onderwijs 
Leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking leren het best als de leerstof een directe relatie heeft met 
het dagelijks leven. Het onderwijs is vooral doen, ervaren en beleven en gericht op een zo zelfstandig mogelijk 
functioneren. 

De uitgangspunten van de 'Goed Leven Visie' vinden wij voorwaardelijk voor het bieden van goed onderwijs en 
goede zorg. Volgens deze visie is het leven voor mensen met ernstige beperkingen goed als het 'goed voor elkaar 
is' op vijf gebieden: Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. ' 
LACCS werken' betekent dat de volwassenen rond een kind met ernstige meervoudige beperkingen zich richten 
op het optimaliseren van alle gebieden. Dit is lang niet altijd makkelijk en brengt regelmatig dilemma's met zich 
mee. Inzicht in het niveau en de belevingswereld van de kinderen is hierbij essentieel. Om hier goed zicht op te 
krijgen wordt de theorie van 'het ontwikkelingsdenken' gebruikt. Het ontwikkelingsdenken beschrijft drie 
ontwikkelingsfasen: de sensatiefase, de klikfase en de begrijpfase. Deze theorie helpt bij het in beeld brengen 
van wat je van een kind of jongere mag verwachten, hoe dat per situatie kan verschillen en wat het kind van de 
omgeving nodig heeft om een goed leven te hebben. De komende periode willen wij de 'Goed Leven visie' 
verder implementeren. 

De Witte Vogel signaleert een toename van een nieuwe specifieke doelgroep; grof motorisch vaardige leerlingen 
met moeilijk verstaanbaar gedrag en een ernstige verstandelijke beperking. Wij realiseren ons dat ons aanbod, 
onze kennis en onze vaardigheden nog niet toereikend zijn om deze groep leerlingen een optimale 
onderwijssetting te kunnen bieden. Het team heeft het afgelopen schooljaar een training gehad van 'Grip op 
advies ' om te leren omgaan met de inschatting van moeilijk verstaanbaar gedrag en het eigen handelen daar 
op af te stemmen. Dit is een eerste stap geweest, verdere stappen zijn nodig om voldoende vaardig te worden. 
Het SO zo-team LACCS heeft ambities opgesteld om doelen te bereiken op dit vlak. 

Leerroutes: 
De door de overheid gestelde kerndoelen zijn concreet gemaakt in onze leerlijnen. Deze leerlijnen zijn gebaseerd 
op de ZML leerlijnen (CED) opgesteld voor zeer moeilijk lerende kinderen en Plancius leerlijnen voor onderwijs 
aan (ernstig) meervoudig beperkte kinderen. Wij hebben deze leerlijnen aangepast aan onze doelgroep. Deze 
leerlijnen zijn opgenomen in het leerlingvolgsysteem binnen Edumaps. Op basis van het ontwikkelingsperspectief, 
dat wordt opgesteld bij binnenkomst op onze school, plaatsen wij leerlingen in een leerroute. Uit deze leerroute 
komen doelen voort, die wij opnemen in een (gezamenlijk) plan en jaarlijks evalueren. 

Het aanbod binnen De Witte Vogel wordt binnen vier leerroutes aangeboden. 

Leerroute 1 en 2:  
Binnen De Witte Vogel onderscheiden wij een grote groep leerlingen met een ernstige meervoudige beperking 
(EMB). De leerlingen hebben een ernstige verstandelijke beperking (IQ onder de 35) en een ernstige motorische 
beperking, meestal in combinatie met een zintuiglijke beperking en epilepsie. De leerlingen in deze groep 
ontvangen onderwijs binnen de leerroute 1 of 2. Doelen binnen deze leerroute zijn gebaseerd op de Plancius 
leerlijnen en sluiten aan bij het werken volgens de 'Goed Leven Visie' en de LACCS waarden. 

Leerroute 3 en 4: 
Naast de doelgroep EMB hebben wij leerlingen met een meervoudige beperking (MB). Deze leerlingen, met een 
IQ onder de 70 en een lichamelijke beperking, bieden wij onderwijs gericht op het opdoen van functionele en 
praktische kennis en vaardigheden. Hierbij kijken wij continu of we alle ontwikkelingsmogelijkheden van de 
leerling op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling benutten. Doelen, die hierbij 
aansluiten, zijn gebaseerd op de zml-leerlijnen van het CED en vallen onder de leerroutes 3 en 4. De uit de 
leerroutes gestelde doelen worden gezamenlijk met de revalidatiedoelen opgenomen in een handelingsplan. De 
doelen worden opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld in een groepsteam. Onderwijs en revalidatie werken samen 
om deze doelen gezamenlijk te behalen. 
Zie voor een specifieke beschrijving van de leerroutes, de uitstroombestemming en streefniveaus de website. 



  

De uit de leerroutes gestelde doelen worden gezamenlijk met de revalidatiedoelen opgenomen in een 
handelingsplan. De doelen worden opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld in een groepsteam. Een groepsteam 
bestaat uit alle medewerkers die met de leerlingen uit die groep werken; leerkrachten/onderwijsbegeleiders, 
onderwijsassistenten en therapeuten. Onderwijs en revalidatie werken samen om deze doelen gezamenlijk te 
behalen. 

Taal, lezen, rekenen 

Leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking leren het beste in reële situaties. Het onderwijs is daarom 
praktisch en functioneel. 

Specifieke methodes voor het tyltylonderwijs zijn zeer beperkt beschikbaar. 

Aan de hand van de ondersteuningsbehoefte en het gestelde ontwikkelingsperspectief wordt er per leerling 
gewerkt aan doelen binnen een leerroute. Deze leerlijnen, die gebaseerd zijn op de ZML- en Planciusleerlijnen 
bieden een goede handreiking voor het te voeren onderwijs. 

Onderdelen uit methodes voor (speciaal) basisonderwijs, praktijkonderwijs en ZML-onderwijs worden door het 
personeel ondersteunend gebruikt en waar nodig aangepast aan de doelgroep. 

Jonge leerlingen leren met name door spel. Wij zien binnen de Witte Vogel dat wij onze kennis van de 
spelontwikkeling van jonge leerlingen nog kunnen vergroten en ons aanbod hier op af kunnen stemmen. 

Het taal- en leesonderwijs binnen leerroute 3 en 4 richt zich op het uiteindelijk toepassen van lezen en schrijven 
in een praktische situatie. In de afgelopen jaren is op het so het ondersteunende gebruik van de methode 
Fototaal geïmplementeerd. Dit zal in de komende beleidsperiode verder ontwikkeld en geborgd worden. 
Daarnaast is het ontwikkelen van het leren lezen en het taalonderwijs een van de speerpunten van het zo-
team 'spelontwikkeling en leren'. 

Ook het rekenonderwijs is in eerste instantie gericht op het opdoen van praktisch toepasbare kennis en 
vaardigheden. In de komende jaren willen wij ons rekenonderwijs verdiepen. Het zo-team heeft de 
mogelijkheid om ambities te formuleren hiervoor en systematisch te werken aan het verbeteren van het 
rekenonderwijs. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Het ontwikkelingsdenken vanuit de 'Goed leven' visie biedt een eerste kader om onze leerlingen te kunnen 
begeleiden bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zoeken voor het so nog welke 
materialen/middelen/doorgaande lijn wij kunnen invoeren om de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling 
kunnen monitoren en handvatten krijgen om met leerlingen in gesprek te gaan. Aandachtspunten zijn hierbij 
samen spelen, basisemoties en omgaan met je handicap. 

ICT 

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Juist voor leerlingen met een beperking biedt ICT steeds meer 
mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Dat maakt dat wij hier ook in de komende beleidsperiode op 
blijven investeren, zowel in kennis als in materialen voor alle leerroutes. Via smartboards, 2 -touch computers, 
oogbesturingscomputers en IPad willen wij de leeromgeving verder verrijken en de medewerkers en leerlingen 
verder toerusten om hiermee te werken. Waar mogelijk zal het leren ook via de digitale omgeving aangeboden 
worden. Binnen het zo- team 'spelontwikkeling en leren' is er de kans om hiervoor ambities op te stellen en de 
leeromgeving te verrijken. Wij stimuleren het gebruik van ICT door ruimte te bieden voor onderzoek en 
toepassing van ICT devices en programma’s. 

Burgerschap 

Wij willen waar kan de leerlingen zo actief mogelijk betrekken bij de samenleving waar ze deel van uitmaken. 
Gezien onze doelgroep richten we ons vooral op de directe omgeving. Boodschappen doen in de winkels vlakbij 
de school of het samen spelen en leren met leerlingen van andere scholen zijn mogelijkheden waarin wij 
aandacht aan burgerschap kunnen bieden. 



  

Bewegingsonderwijs 

Bij De Witte Vogel vinden we het belangrijk om de leerlingen te laten bewegen. Dagelijks vinden op vele 
verschillende manieren bewegingsmomenten plaats. Minimaal twee keer per week krijgen de kinderen een vorm 
van bewegingsonderwijs aangeboden door een vakleerkracht en een bewegingsassistent. Tijdens die 
beweegmomenten proberen we bij de leerlingen zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te stimuleren en ze te laten 
bewegen. De komende jaren willen we werken aan een duidelijke visie vanuit bewegingsonderwijs die aansluit bij 
de visie van de school. Daarnaast willen we meer met duidelijke en uitgewerkte doelen per leerroute werken. 

4.2. Ambities onderwijs 
Goed leven visie 

- Uitgezocht wordt welke gesprekken er vanuit de 'Goed Leven Visie' met ouders kunnen worden gevoerd. 
- Wij werken volgens de LACCS waarden en weten deze toe te passen in de verschillende 

ontwikkelingsniveaus binnen een groep. 
- Wij werken doelgericht, cyclisch en thematisch vanuit de 'Goed Leven Visie'. 
- Betere afstemming van het pedagogisch handelen van leerkrachten ten aanzien van leerlingen met 

moeilijk verstaanbaar gedrag. (met goed leven visie als helpend kader) 

Spelontwikkeling en leren 

- Wij maken zichtbaar hoe en wat onze leerlingen leren. (zie resultaten) 
- Het is duidelijk op welke manier onze leerlingen hun spel kunnen uitbreiden. 
- Wij werken constructief en cyclisch samen aan de doorgaande lijn (zowel binnen het so als bij de 

overgang van so naar vso) voor taal, lezen en rekenen. 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

- Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen zich veilig voelen in de groep zodat kunnen leren en ontwikkelen 
- Voor leerlingen vanaf 10 jaar in leerroute 4 willen wij de komende periode onderzoeken hoe we seksuele 

vorming en diversiteit een permanente plaats kunnen geven in ons onderwijsaanbod. 
- Onze ambitie is om te onderzoeken welke materialen/middelen/doorgaande lijn wij kunnen invoeren 

zodat wij de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling kunnen monitoren en handvatten krijgen 
om met leerlingen in gesprek te gaan. Aandachtspunten zijn hierbij samen spelen, basisemoties en 
omgaan met je handicap. 

Bewegingsonderwijs 

- Er zijn werkbare doelen opgesteld voor de leerlingen, die bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen 
en/of aansluiten bij de doelen uit de klas. 

- De geformuleerde doelen worden toegepast in de praktijk. 
- Er is een duidelijke visie op bewegingsonderwijs uitgewerkt. 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Medewerkers 

5.1. Medewerkers 
Binnen het so team zijn met elkaar de volgende kernwaarden benoemd voor de medewerkers: 

- Wij werken praktisch en oplossingsgericht. 
- Wij zijn positief kritische teamspelers. 
- Wij zijn empathisch en invoelend. 

Het team werkt dagelijks met hart en ziel met en voor de leerlingen van onze school. Het team van het so 
bestaat vooral uit praktische hardwerkende doeners, die de leerlingen een goede dag willen bezorgen. Zij blijven 
niet hangen in alles wat niet lukt , maar kijken naar wat en hoe ze iets wel voor elkaar krijgen. Als invoelende en 
empathische collega's kan men elkaar echter nogal in bescherming nemen. Op deze manier bedekken we nog wel 
eens iets als iets niet goed verloopt in plaats van elkaar er op aan te spreken. De ambitie is dan ook om elkaar 
meer aan te spreken op zaken die anders of beter kunnen, natuurlijk wel met gevoel en respect naar elkaar. 

Bij het werven van nieuw personeel kijken wij naast het voldoen aan de gestelde competenties voor de functie, 
dan ook naar deze waarden.  
Bij de aanname zijn altijd collega's uit het team betrokken en wordt de PMR ingeschakeld om mee te denken over 
het samenstellen van de benoemingsadviescommissie. Het inwerken gebeurt in overleg met de nieuwe collega 
van de groep. We zien echter dat hier nogal eens het gevoel ontstaat dat een nieuwe collega er alleen voor staat. 
Graag zouden wij de komende tijd een gedegen inwerkprogramma willen creëren voor alle functies. 

Iedere medewerker van De Witte Vogel krijgt een gesprekscyclus met de leidinggevende. In het eerste jaar 
bestaat dit uit minimaal drie gesprekken, een ambitiegesprek, een functioneringsgesprek en een 
waarderingsgesprek. Hierna vinden deze gesprekken plaats in een cyclus van vier gesprekken binnen drie jaar, 
waarbij er nog een functioneringsgesprek extra plaatsvindt. Tijdens de komende schoolplanperiode wordt 
onderzocht of het huidige instrument, dat gebruikt wordt bij de gesprekscyclus, voldoet. Dit zal op 
Resonansniveau bepaald worden. 

Vanaf januari 2020 zijn er bij Stichting Resonans vernieuwde functiereeksen voor onderwijsassistent, 
onderwijsbegeleider en leerkracht ontwikkeld. Voor de andere functies worden de komende tijd ook 
functiereeksen gecreëerd waardoor groei binnen een functie mogelijk wordt. Binnen de Witte Vogel werken al 
veel collega's een langere tijd binnen dezelfde functie. Door deze vernieuwde functiereeksen is doorgroei 
mogelijk. Binnen de Witte Vogel werken onderwijsbegeleiders en leerkrachten in verschillende salarisschalen, 
terwijl ervaren wordt dat hetzelfde werk gedaan wordt. Een ambitie is om tijdens de gesprekscyclus aandacht te 
besteden aan de functieomschrijving van het personeel, waardoor meer duidelijk wordt welke eisen er gesteld 
worden aan de verschillende functies binnen de Witte Vogel. 

Als school hebben wij een unieke positie in de regio: er zijn immers niet veel scholen die eenzelfde doelgroep 
leerlingen lesgeven. Hierdoor zijn wij een aantrekkelijke partij voor stagiaires van zowel de Pabo als de HBO 
opleiding Jeugd in Onderwijs. Ook begeleiden wij graag stagiaires die als onderwijsassistent willen komen 
werken. Wij zien dat er steeds minder Pabo stagiaires komen: graag willen wij onze naamsbekendheid daar 
vergroten om te laten zien dat wij een aantrekkelijke werkplek zijn voor Pabo stagiaires. 

Dankbaar maken wij bijna dagelijks gebruik van vrijwilligers . Een deel van de vrijwilligers wordt op dit moment 
geworven en begeleid door Basalt. De school werft en begeleidt ook zelf vrijwilligers. De begeleiding van deze 
vrijwilligers en het betrekken bij de school verdient nog meer aandacht. Het beleid rond vrijwilligers wordt de 
komende schoolplanperiode uitgewerkt. 

Scholing op De Witte Vogel 

Wensen voor nascholing worden individueel met de collega's besproken. Ook wordt er gekeken of er incompany 
opleidingen mogelijk zijn als blijkt dat er meer medewerkers dezelfde wensen hebben of als er vanuit de 
organisatie een scholingsbehoefte is. Tijdens de komende schoolplanperiode zal er in ieder geval weer een 
incompany opleiding LACCS zijn op MBO niveau. De afgelopen tijd werd o.a. door de migratie naar Sharepoint 
en de het gebruik van specifieke onderwijskundige programma's op de computer duidelijk dat bij een deel van 



  

het team de ICT-vaardigheden nog niet voldoende zijn om hier mee te werken. Een aantal collega's heeft 
aangegeven stress te ervaren door de vernieuwingen. Graag zien wij deze collega's in de komende 
schoolplanperiode extra geschoold op dit vlak. 

Het team heeft het afgelopen schooljaar een training gehad van 'Grip op advies ' om te leren omgaan met de 
inschatting van moeilijk verstaanbaar gedrag en ons eigen handelen daar op aan te sluiten. Verdere 
implementatie en collegiale consultatie en intervisie zijn hiervoor nodig. 

Een punt van aandacht de komende schoolplanperiode is het bieden van coaching en begeleiding aan 
medewerkers. Hetzij door het organiseren van intervisie en collegiale consultatie, hetzij door het bieden van 
externe coaching of begeleiding waaronder school video interactiebegeleiding (SVIB). 

Veel leerlingen zijn afhankelijk van medische zorg om hier op school onderwijs te kunnen krijgen. In het medisch 
beleid is vastgesteld op welke manier wij hier mee omgaan. Veel collega's worden geschoold om medicatie en 
sondevoeding te mogen geven. De opzet en registratie van deze scholing kan verbeterd worden. 

5.2. Ambities medewerkers 
ZO team- professionele samenwerking 

- Wij werken groepsdoorbrekend om de zorg aan leerlingen te verbeteren. 
- Wij kennen elkaars kwaliteiten, kennis en vaardigheden en maken daar gebruik van. 
- Collega's met dezelfde functie hebben op structurele wijze inhoudelijk overleg met elkaar. 
- Het is duidelijk voor de leden van een groepsteam welke ondersteuning/zorg bij ADL de leerling nodig 

heeft. 

Gedegen inwerkprogramma voor alle functies. 

- Wij hebben op De Witte Vogel een inwerkprogramma voor alle functies. 

Scholing medische handelingen 

- Alle medewerkers zijn op tijd geschoold en geautoriseerd om medische handelingen uit te voeren. 
- Het systeem rond de scholing van medewerkers en de registratie daarvan is op orde en inzichtelijk. 

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag 

- Alle medewerkers kunnen omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. 
- Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt in de groep, zodat er een basis is voor leren en 

ontwikkelen. 

Feedback leren geven 

- Collega's kunnen elkaar op een professionele manier feedback geven en ontvangen. 

ICT vaardigheden 

- Alle collega's kunnen werken met Office 365. 

Vrijwilligersbeleid 

- Wij hebben op De Witte Vogel een omschreven en functioneel vrijwilligersbeleid. 

Aandacht besteden aan functieomschrijvingen in gesprekscyclus 

- Elke werknemer binnen de Witte Vogel weet welke eisen er gesteld aan worden aan zijn/ haar functie en 
wordt daarop beoordeeld. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Partners 

6.1. Partners 
Beter samen, samen beter blijft een belangrijke kernwaarde in ons centrum. Wij hechten veel waarde aan een 
goede samenwerking met ouders , ketenpartners, partners in de regio , de omgeving en de samenleving. Met de 
fusie en oprichting van stichting Resonans hebben wij twee collega scholen binnen ons bestuur gekregen, die ook 
tyltylonderwijs bieden. Dit geeft ons op allerlei gebieden kansen om in goede samenwerking kennis te vergroten 
en kwaliteit te verbeteren binnen onze sector mytyl/tyltylscholen . 

Ouders 

De samenwerking met ouders is het fundament om doelen te bereiken in onderwijs en zorg en om een leerling 
zich te laten ontwikkelen. Wij vinden deze samenwerking dus essentieel en zoeken naar manieren om deze te 
versterken. Binnen het Tyltylcentrum krijgen ouders te maken met veel medewerkers rond een leerling: zo zijn er 
per week vaak vier part-time werkende medewerkers in de groep, naast een verpleegkundige, een intern 
begeleider en verzorgingsassistenten. De kinderen worden gezien door een revalidatiearts en soms door 
meerdere therapeuten behandeld. Het is dus een uitdaging om aan de ene kant een goede samenwerking op te 
bouwen en en aan de andere kant geen overvloedige berichtgeving en communicatie te creëren. Ouders ervaren 
daarnaast bij veel instanties vaak bureaucratie en een papierwinkel rondom hun kind met een ernstig 
meervoudige beperking. Onze ambitie is om samen te blijven zoeken naar een goede samenwerking waarbij 
ouders met vertrouwen hun kind over kunnen dragen aan de groepsleiding binnen de school. Binnen de 
samenwerking worden door school, revalidatie en ouders zaken opgepakt worden die nodig zijn. 

Als school vinden wij het belangrijk om goed en snel te communiceren met ouders. Dit doen wij sinds 2019 via 
Social Schools. Momenteel maakt 95% procent van de ouders gebruik van de app. Ouders en collega's zijn 
enthousiast over het gebruik ervan. Social Schools biedt nog meer mogelijkheden. Wij willen het gebruik van 
Social Schools in de komende periode gaan uitbreiden. 

De MR van de Witte Vogel bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Het afgelopen jaar verliep de 
samenwerking wat stroef met de oudergeleding. Graag willen wij de komende jaren insteken op een goede 
samenwerking waarin wij samen verder kunnen komen in de ontwikkeling van de school. 

Er bestaat een slapende Stichting ouders van de Witte Vogel waarin nog gelden zijn opgenomen, die zijn 
verworven voor en tijdens de nieuwbouw. Graag zouden wij deze stichting een actiever leven in willen blazen en 
ouders actief hierin mee laten denken over het werven van extra gelden door middel van sponsoring etc. en de 
inzet van die gelden. 

Het afgelopen jaar zijn er ouders geworven om mee te denken over verschillende onderwerpen. Wij zoeken naar 
manieren om meer samen na te denken over de ontwikkeling van en het onderwijs aan onze leerlingen. Een 
werkgroep ouderbetrokkenheid is hier mee bezig en graag zouden wij in de lijn van ouderbetrokkenheid 3.0 
vanuit CPS, meer willen werken met een wederkerig startgesprek aan het begin van het schooljaar, waarin 
ouders hun wensen en wij onze mogelijkheden kenbaar kunnen maken ten aanzien van de samenwerking 
rondom een 

leerling. 

Samenwerking binnen het centrum 

Kenmerkend voor onze organisatie binnen het Tyltylcentrum is de unieke samenwerking met Basalt revalidatie en 
het kinderdagcentrum (KDC) van Middin. Door deze intensieve samenwerking, samen met ouders, menen wij dat 
wij het beste kunnen aansluiten bij de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De unieke 
samenwerking vindt met name plaats in het groepsteam rondom een leerling. In deze groepsteams zitten de 
leerkrachten/ onderwijsbegeleiders, onderwijsassistenten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en 
waar nodig de muziektherapeut en orthopedagoog, die samen overleggen over de te behalen doelen van de 
leerlingen. Ook vindt in deze groepsteams uitwisseling van expertise plaats . Door middel van door onderwijs 
ingekochte onderwijsondersteuning wordt door therapeuten bijgedragen aan de ontwikkeling van de leerlingen in 
de groep. Zie in de bijlage de uitwerking van de gezamenlijke visie en missie. 



  

Binnen het gebouw aan de Melis Stokelaan huist ook so de Piramide, een school voor o.a. mytylonderwijs van de 
Haagse scholen. Met deze school en hun bestuur is regelmatig overleg over het gebruik van het gebouw en de 
omgeving. Daarnaast zien wij dat er regelmatig leerlingen vanuit de Piramide op onze school worden aangemeld. 

Samenwerkingsverbanden 

Samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs zijn verantwoordelijk voor Passend onderwijs aan iedere 
leerling . Onze school is onder andere aangesloten bij de samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs in Den 
Haag, Delft, Zoetermeer en het Westland. Het totaaloverzicht vindt u op www.resonansonderwijs.nl (onder ‘Ons 
netwerk’). De samenwerking met de diverse SWV betreft m.n. zaken rondom Passend onderwijs, de plaatsing van 
leerlingen en de toelaatbaarheidsverklaringen. Met SPPOH, het samenwerkingsverband van Den Haag en 
omstreken is de meest intensieve samenwerking. De teamleider en intern begeleiders nemen deel aan 
verschillende overlegvormen binnen het samenwerkingsverband. 

Naschoolse en vakantieopvang 

Op Tyltylcentrum de Witte Vogel verzorgt Middin de naschoolse opvang op woensdagen en in de vakantie. Er is 
een nauw contact met de manager van Middin en er wordt tijdens de opvang gebruik gemaakt van de lokalen en 
verzorgingsruimtesop de Witte Vogel. 

Leerlingvervoer 

Het grootse deel van de leerlingen wordt door leerlingvervoer naar school en weer naar huis vervoerd. Het 
leerlingvervoer wordt georganiseerd vanuit de gemeente waarin de leerling woont. De gemeente heeft door 
middel van aanbestedingen het vervoer belegd bij vervoersmaatschappijen. Het contact met deze maatschappijen 
over het leerlingvervoer verloopt tussen ouders en het busvervoersbedrijf. 

Als school kunnen wij een bemiddelende rol spelen indien nodig. Er is vanuit school contact met Trafficon over de 
regels omtrent het aanrijden en aan het begin van het schooljaar krijgen de chauffeurs een uitleg vanuit school 
over de leerlingpopulatie en de bijzonderheden. 

Daarnaast wordt er vanuit school deelgenomen aan de klankbordgroep leerlingvervoer vanuit de gemeente Den 
Haag. 

Jeugdarts 

De jeugdarts van de gemeente Den Haag is betrokken via de commissie van begeleiding (CvB). Elke eerste 
donderdag van de maand neemt zij deel aan de vergadering van de CvB en blijft op deze wijze op de hoogte van 
de leerlingen. 

Hogeschool Leiden en Haagse hogeschool 

Studenten van de Pabo, de opleiding pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening of jeugd in onderwijs van 
de Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool kunnen stage lopen op het centrum. Ook hebben wij 
stageplaatsen voor de opleiding onderwijsassistent. Als school willen wij onze naamsbekendheid bij deze 
opleiding vergroten en studenten enthousiasmeren om hier stage te komen lopen. 

Cultuur 

Wij nemen actief deel aan de cultuurschakel vanuit de gemeente Den Haag. Twee collega's hebben contact met 
het cultuurpunt van de gemeente Den Haag. 

Visio, Kentalis en Bartimeus 

Veel leerlingen van onze school zijn bekend met visuele - of gehoorproblematiek. Regelmatig krijgen de ouders, 
de leerlingen en de groepsleiding dan ook extra onderzoek en begeleiding vanuit Kentalis, Visio of Bartimeus, 
scholen met een expertise in deze problematieken. 

 

 



  

ICT 

Door ITS worden wij bijgestaan bij het beheer en het onderhoud van de ICT middelen. Wij maken gebruik van de 
volgende programma's: 

Een afgeschermde omgeving binnen Office 365 voor het documentbeheer binnen de school en het centrum, 
Parnassys voor de leerlingadministratie, Edumaps van Datacare voor het leerlingvolgsysteem, Social schools voor 
de communicatie met ouders/verzorgers 

Personeelszaken 

Het bureau van Groenendijk onderwijsadministratie ondersteunt ons in alle personeel- en financieel gerelateerde 
zaken. 

Huishoudelijke zaken 

De schoonmaak in het gebouw wordt verzorgd door CSU en wij maken gebruik van de wasservice van wasserij de 
Haan, voor de was van handdoeken, slabben, theedoeken en vaatdoeken. 

In alle lokalen hangen tilliften en er is ook een aantal mobiele tilliften. Het onderhoud en de service hiervan is 
belegd bij United Care. 

6.2. Ambities mbt partners 
Samenwerking met Basalt 

- Er is een structurele samenwerking op groepsteamniveau van groepsleiding en betrokken therapeuten 
rondom een leerling. 

- Wij stroomlijnen de communicatie en informatie van en naar ouders. 

Samenwerking met ouders (ZO team) 

- Ouders krijgen tijdens een startgesprek een keuze in gesprekken en activiteiten die per jaar worden 
aangeboden. 

De samenwerking met de MR 

- Het is duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn van ouders en school ten aanzien van de 
samenwerking. 

- Er zijn goede constructieve, positief kritische vergaderingen. 

Stichting Ouders van de Witte Vogel 

- De stichting Ouders van De Witte Vogel is actief. 

Naamsbekendheid bij opleidingen 

- Bij de hogescholen is De Witte Vogel bekend als goede opleidings-/stageschool. 

Social Schools 

- Er vindt meer samenwerking met ouders plaats via Social Schools. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Resultaten 

7.1. Resultaten 
Instroom 

Ouders/verzorgers maken hun interesse kenbaar voor een onderwijsplaats voor hun kind op De Witte Vogel. 
Ouders/verzorgers komen op school voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Hierna start een interne 
procedure waarin we onderzoeken of aanmelding op onze school mogelijk is. De Commissie van Begeleiding 
(CvB) heeft hier een adviserende rol in. Wanneer de interne procedure positief wordt afgerond, begeleidt de 
intern begeleider de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband besluit of een plaatsing op onze school gerechtvaardigd is en geeft een TLV af voor een 
bepaalde tijd. Als een kind reeds op een andere school onderwijs volgt en onderwijs komt volgen op De Witte 
Vogel, dan vraagt deze school de TLV aan in overleg met ons. 

Doorstroom 

Voor alle leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat wordt goedgekeurd door de CvB. Dit is een 
inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind voor een langere periode, tot einde so of einde vso. 
Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief delen we onze leerlingen in binnen één van de vier leerroutes die we 
op school aanbieden. Iedere leerroute heeft een eigen opbouw van doelen waaraan we met de leerlingen werken. 
We registreren vervolgens ook de vorderingen. Op onze website staan de leerroutes voor het so en het vso nader 
beschreven. Elke leerroute leidt naar een uitstroombestemming. Voor bijna al onze leerlingen is dat een vorm van 
dagbesteding. 

Uitstroom 

Aan het einde van de so periode wordt met ouders gesproken over het vervolgonderwijs. Veelal zien wij dat 
leerlingen doorstromen naar het vso van de Witte Vogel. Een enkele keer kan het zijn dat de ontwikkeling zodanig 
is verlopen dat wij kijken of een andere onderwijsplek passender is. 

EKEP 

We werken vanuit de gedachte Eén Kind Eén Plan (EKEP). De doelen voor onderwijs en behandeling 
(revalidatie) van de leerlingen staan in één plan, waar wij gezamenlijk aan werken. Daarom hebben wij gekozen 
voor het werken met een handelingsplan waarin het ontwikkelingsperspectief is opgenomen. Als een leerling op 
school komt, stelt de CvB samen met ouders een ontwikkelingsperspectief en een handelingsplan vast. We 
bespreken de doelen en het ontwikkelingsperspectief twee keer per jaar met het groepsteam. Zij bespreken alle 
zaken die met de groep of individuele leerlingen te maken hebben. Alle besprekingen die rond een leerling 
gehouden worden in één schooljaar zijn te vinden in de bijlage, document gesprekscyclus. 

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen via een digitaal volgsysteem, Edumaps. Dit systeem helpt ons de 
ontwikkeldoelen te stellen en te plannen. Daarnaast evalueren wij gezamenlijke doelen multidisciplinair op het 
doelenblad van ons handelingsplan.  

De doelen uit onze doelenpakketten zijn gebaseerd op de Plancius en CED leerlijnen. De leerroutes waarin de 
doelen zijn opgenomen, komen al voor een groot deel overeen met het landelijk doelgroepenmodel. Echter zien 
wij ook nog een aantal kritische afwijkingen ten opzichte van dit model. Zowel in het samenwerkingsverband als 
binnen het bestuur is de intentie uitgesproken om over te gaan naar dit landelijk doelgroepen model. Dit nemen 
we dan ook op als ambitie. 

Leren zichtbaar maken. 

Alle leerlingen bouwen een portfolio op. Hierin zitten foto’s, certificaten en werkstukken waarmee de leerling kan 
laten zien wat het geleerd of ervaren heeft. Het vullen van het portfolio gebeurt door het jaar heen door de 
leerkrachten en onderwijsbegeleiders. De komende beleidsperiode willen wij de inhoud van het portfolio meer 
laten aansluiten bij de ontwikkeling en het leren van de leerling. Daarnaast willen we ook meer de leerlingen zelf 
betrekken bij hun eigen ontwikkeling en is er de wens om ontwikkelingsgesprekken te gaan voeren met de 
leerlingen die er qua ontwikkelingsniveau en leeftijd aan toe zijn. 



  

De CvB bespreekt en evalueert de ontwikkelingsperspectieven van elke leerling aan het einde van het schooljaar. 
Eventuele veranderingen worden besproken met het groepsteam en ouders en eventueel bijgesteld in het 
ontwikkelingsperspectief.  

Leerkrachten/onderwijsbegeleiders hebben zicht op de ontwikkeling/resultaten van de individuele leerling. 
Momenteel worden de resultaten nog niet op groeps- en afdelingsniveau gemonitord. De komende periode willen 
we daar invulling aan geven. 

Handelings- en opbrengst gericht werken 

Een ambitie op het so is om het handelings- en opbrengst gericht werken te versterken. We willen hierbij gebruik 
maken van de cyclus “HandelingsGericht Werken” (HGW). De kwaliteit van het onderwijs en verbetering van de 
ondersteuning voor alle leerlingen staan hierbij voorop. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal, 
waarbij afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, de groepsleiding, revalidatie, school en ouders van groot 
belang zijn. Eigenaarschap van de leerling, waar kan, in het onderwijs- leer -, en revalidatieaanbod is 
noodzakelijk en wordt gestimuleerd in de praktijk, met name door in te zetten op de positieve aspecten; de 
‘kracht’ en competenties van een leerling. Hierdoor kunnen realistische en haalbare doelen geformuleerd worden 
binnen ons onderwijsaanbod. Wij zien het vergroten van het eigenaarschap van de leerling als een ambitie. Dit 
komt terug bij het hoofdstuk resultaten in het schoolplan.De uitgangspunten voor opbrengst- en handelingsgericht 
werken op onze school zijn: 

- Wij werken doelgericht. Leerkrachten/onderwijsbegeleiders formuleren in overleg met behandelend 
therapeuten, ouders en waar mogelijk leerlingen aan het begin van het schooljaar doelen voor de 
leerling met betrekking tot de ontwikkeling, het leren, de werkhouding en het sociaal emotioneel 
functioneren. Deze doelen worden twee maal per jaar geëvalueerd. 

- Het gaat in de cyclus om afstemming en wisselwerking. Bij het plannen, realiseren, evalueren, 
analyseren van het onderwijsaanbod en de extra ondersteuning is er aandacht voor de wisselwerking 
tussen de leerkracht en de groep, tussen leerlingen onderling en voor het onderwijsondersteunende 
gedrag van de ouders. Welke gunstige interacties kun je uitbouwen en welke ongunstige kun je 
ombuigen? 
De cyclus wordt aangepast en op maat gemaakt, passend bij deze school, dit team, deze 
leerkracht/onderwijsbegeleider, deze groep en deze leerling. 

- Wij stellen de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de groep en de leerlingen centraal. Instructie, 
leertijd, revalidatie en ontspanningsmomenten zijn op elkaar afgestemd. We zorgen voor een uitdagend 
aanbod. Op basis van de overeenkomsten en verschillen in onderwijsbehoeften maken wij een haalbaar 
en gedifferentieerd plan, waarbij leerlingen zoveel mogelijk van en met elkaar kunnen leren. 

- Wij vinden dat de leerkracht/ onderwijsbegeleider en de onderwijsassistent ertoe doen. Zij stemmen af 
op de verschillen tussen de leerlingen en maken zo het onderwijs passend. Dit doen zij steeds in overleg 
met de therapeuten. De leerkracht/onderwijsbegeleider is zich bewust van haar/zijn invloed op het leren 
en het gedrag van de groep. De leerkracht/onderwijsbegeleider geeft aan wat zij/hij nodig heeft om de 
groep passend onderwijs te bieden: haar/zijn ondersteuningsbehoeften.  

- Wij kijken naar de positieve, stimulerende kenmerken. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van 
het kind, maar ook van de leerkracht/onderwijsbegeleider, de groep, de school en de ouders. Als een 
leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan ziet hij vaak alleen nog maar het negatieve 
gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer 
mogelijkheden om het probleem op te lossen. 

- Wij staan voor een constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Er wordt gezocht naar 
manieren om deze samenwerking te verbeteren. Samen worden in een gesprek de wederzijdse 
verwachtingen uitgesproken over de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en wat ouders van 
school verwachten. 

- De HGW-cyclus verloopt systematisch in fasen en stappen. De cyclus bevordert planmatig 
samenwerken, een cruciaal kenmerk van professioneel handelen. De cyclus vergt een open, 
onderzoekende en lerende houding. Dat veronderstelt transparantie: helderheid over wat het team heeft 
gedaan en wil gaan doen, waarom en hoe. De verschillende fases en stappen van de cyclus bieden 
houvast. 

 



  

Veiligheid 

Wij streven naar een veilig en voorspelbaar pedagogisch klimaat in een uitdagende leeromgeving. We gaan 
daarbij uit van de drie psychologische basisbehoeftes van mensen: competentie, relatie en autonomie. Juist bij de 
leerlingen op onze school staan deze basisbehoeften onder druk. We streven naar een school waar alle 
leerlingen zich prettig en veilig voelen. We onderzoeken welk middel er gebruikt kan worden om dit te meten. 
Onze ambitie is om in de komende schoolplan periode het pedagogisch didactisch klimaat van een groep 
duidelijker te laten definiëren en ons handelen daar op aan te passen. 

Kwaliteitsbeleid 

Wij werken cyclisch en handelingsgericht aan de kwaliteitsverbetering van de school. Het kwaliteitsbeleid vanuit 
Resonans is hiervoor de onderlegger.  

7.2. Ambities resultaten 
Eigenaarschap leerlingen: 

- Het voeren van ontwikkelingsgesprekken met leerlingen vanaf 8 jaar in leerroute 3 en 4. 

Leren zichtbaar maken: 

- De ontwikkeling en het leren is zichtbaar gemaakt d.m.v. het portfolio. 

Zicht op resultaten en doorgaande lijn in ontwikkeling van leerlingen 

- In Edumaps wordt door alle leerkrachten en onderwijsbegeleiders gebruik gemaakt van de monitor. 
- Leerkracht/onderwijsbegeleider hebben samen met IB zicht op de onderwijsresultaten op groepsniveau. 
- De groepsresultaten worden gedeeld binnen het team. 
- IB en teamleiders hebben zicht op onderwijsresultaten op afdelingsniveau. 

Onze ambities ten aanzien van opbrengst- en handelingsgericht werken zijn: 

- De cyclus is aangepast en op maat gemaakt passend bij deze school, dit team, deze 
leerkracht/onderwijsbegeleider, deze groep en deze leerling.  

- De leerkracht/onderwijsbegeleider stemt af op de verschillen tussen de leerlingen. 
- De leerkracht/onderwijsbegeleider is zich bewust van zijn/haar invloed op het leren. 
- De groepsleiding ziet bij leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag positieve aspecten. 
- De HGW-cyclus verloopt systematisch: de rol van de ZO-teams. 

Landelijk doelgroepenmodel 

• Er wordt onderzocht of en hoe het landelijke doelgroepenmodel op De Witte Vogel ingevoerd kan 
worden. We zoeken naar een manier om aan de voorwaarden van het bestuur en het 
samenwerkingsverband te voldoen zonder dat we voorbij gaan aan de kleine stapjes die onze doelen 
bevatten. 

• Het landelijk doelgroepenmodel is geïmplementeerd en geïntegreerd in ons ontwikkelingsperspectief en 
leerlingvolgsysteem. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Middelen 

8.1. Middelen 
De financiële processen. 

Stichting Resonans werkt voor de financiering met kalenderjaren. Vier keer per jaar is er een afstemmingsoverleg 
tussen de teamleider en de sectordirecteur, de zogenaamde Q overleggen, waarin de financiële realisatie van de 
personele - en materiële kosten van de afdeling worden besproken . De begroting voor het volgende kalenderjaar 
wordt rond november gemaakt. De begrotingssoftware van Capisci wordt hiervoor gebruikt . De evaluatie van het 
kalenderjaar vindt in februari plaats. De ondersteuning hierbij wordt gedaan door de controller. De personele 
middelen worden ingezet op basis van het formatieplan waarin inkomsten en personele uitgaven beschreven 
staan. 

Huisvesting 

Tyltylcentrum de Witte Vogel is sinds 2017 gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Melis Stokelaan. Samen met 
so De Piramide, het KDC van Middin en de therapeuten van Basalt delen we het gebouw. We merken dat 
bepaalde zaken, na de nieuwbouw meer tijd nodig hebben om goed in te regelen. Zo is de klimaatbeheersing een 
tijd niet goed werkend geweest en bleken bepaalde ramen niet veilig geopend te kunnen worden. Hierdoor is het 
soms te warm en soms te koud. Er zal op grond van aangegeven fysieke klachten van medewerkers een 
arbotechnisch onderzoek worden gedaan naar de werkomstandigheden in het gebouw. 

Het leerlingaantal is de afgelopen jaren erg gestegen en dat stelt ook de nodige eisen aan het gebouw. In 
schooljaar 2019-2020 is er een 18e groep gestart en is de professionele keuken hiervoor ontmanteld. De 
kookactiviteiten vinden nu plaats in de VSO keuken. Het maximum aantal leerlingen voor deze locatie is ongeveer 
rond de 130 en daar zullen we de komende schooljaren wel aan komen. Met het stijgen van het leerlingaantal 
stijgt ook het totale aantal hulpmiddelen zoals looprekken of sta-tafels. De ruimtes tussen de lokalen en in de 
gangen zijn hier niet voor geschikt. Dit is een aandachtspunt de komende tijd. Door de stijging van het 
leerlingaantal kunnen we fysiek in dit gebouw niet meer uitbreiden. We gaan een onderzoek doen naar de 
mogelijkheden om elders eventueel uit te kunnen breiden. 

De buitenruimte om het gebouw heen is ingedeeld in vakken die worden gescheiden door hekken. Elke buitenvak 
sluit zoveel mogelijk aan op de beleving van de leerlingen uit de betreffende aangrenzende groepen. Met name 
aan de achterzijde van het gebouw is de inrichting hiervan nog te karig en verdient meer inrichting. Ook zijn er bij 
de bouw keuzes gemaakt om de hekken op een bepaalde manier te plaatsen, waardoor rolstoelen hier aan 
kunnen blijven hangen. Aanpassingen aan de hekken is dan ook zeer wenselijk. 

8.2. Ambities middelen 
Huisvesting: 

• De binnenklimaat op De Witte Vogel is goed 
• Er starten buiten het Tyltylcentrum De Witte Vogel (nieuwe) groepen. 
• Het buitenplein sluit overal aan bij de beleving van de leerling en is veilig. 
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