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De Onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het bestuur van Stichting 
Speciaal Onderwijs Leiden e.o. onderzocht. Onder deze stichting vallen 
zes scholen die speciaal onderwijs (so) of voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) bieden. Daarnaast biedt de stichting in samenwerking met de 
zorginstelling ’s Heeren Loo Zorggroep, voor so- en vso-leerlingen een 
combinatie van onderwijs en zorg aan (onderwijszorgarrangement). 
Wij onderscheiden zes onderwijskundige eenheden (oke’s); drie voor 
het so en drie voor het vso. Wij noemen de onderwijskundige eenhe-
den in het vervolg van dit verslag scholen. Vier scholen zijn gehuisvest 
in Leiden: Korte Vlietschool-so, Praktijkcollege Het Metrum (voormali-
ge Korte Vlietschool-vso) en de Thermiek-so en vso. Twee scholen zijn 
gehuisvest in Noordwijk (Het Duin (vso) en De Duinpieper (so) met een 
afdeling voor onderwijszorgarrangement, De Oeverpieper (so/vso). De 
splitsing in twee verschillende onderwijskundige eenheden treedt op 
na dit onderzoek.
De Stichting SSOL heeft De Oeverpieper so/vso per januari 2015 
overgenomen van de zorginstelling ’s Heeren Loo Zorggroep.  
Per oktober 2015 bezochten nabij 630 leerlingen de scholen van 
Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

Wij hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit, of het bestuur de financiële middelen goed 
besteedt en of zij ervoor zorgt dat er ook in de toekomst voldoende 
middelen zijn voor onderwijs van voldoende kwaliteit. Bij vier van de 
zes scholen hebben wij onderzocht of het bestuur weet hoe het is 
gesteld met de kwaliteit van het onderwijs. Ook hebben wij gekeken 
hoe het bestuur er zelf voor zorgt dat het onderwijs op de scholen van 
goede kwaliteit blijft.

Bij dit bestuur besteden wij tijdens het onderzoek ook aandacht aan de 
mate waarin afspraken die het bestuur maakt binnen het samenwerkings-
verband PPO-Leiden, op de so-scholen in Leiden worden uitgevoerd.

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft aandacht voor de kwaliteit van de scholen en 
hanteert bij de kwaliteitszorg een cyclisch proces. Op bestuursniveau 
formuleert zij een strategisch beleidsplan. Daarin legt zij met de 
missie, visie, waarden en kerncompetenties van het onderwijzend 
personeel het kader vast voor de streefdoelen en de werkwijze van de 
scholen. De scholen geven vanuit dit kader in het schoolplan hun 
schoolbeleid vorm. De streefdoelen in de visie van het strategisch 
beleidsplan zijn in feite effectdoelen. Het bestuur geeft aan welk effect 
het onderwijs bij uitstroom van de leerlingen moet hebben gehad op 
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de leerlingen. Hij noemt onder meer: leerlingen tonen zelfvertrouwen, 
zijn autonoom denkend, durven voor zichzelf op te komen. Het 
bestuur besteedt ruime aandacht aan de verwachte deskundigheid van 
het personeel. Hij geeft ruimte aan de schooldirecteuren om binnen de 
gestelde kaders kwaliteit te realiseren op de scholen. De directeuren 
verantwoorden zich periodiek bij het bestuur over de gerealiseerde 
kwaliteit op de scholen en vermelden de voortgang bij de verbeteracti-
viteiten in de jaarplanning. Daarvoor maakt het bestuur gebruik van 
vaste momenten voor het directieoverleg, kwartaalrapportages en 
jaarverslagen. De bestuurder verantwoordt zich periodiek aan de raad 
van toezicht (rvt). Er is periodiek overleg tussen de bestuurder en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Alle geledingen 
ervaren een open communicatie en een cultuur van professionele 
verantwoording binnen de stichting.

In de uitwerking van het beleid op de scholen valt op dat de school-
gebouwen goed zijn onderhouden en uitdagend zijn ingericht.

Het bestuur streeft ernaar dat zij op De Oeverpieper, so en vso, op een 
goede manier zowel onderwijs als zorg aanbiedt. De leerlingen hebben 
stevige gedragsproblemen. Verschillende leerlingen hebben vanwege 
hun problematiek een periode geen onderwijs genoten. 

Wat moet beter?
Het oordeel van het bestuur over de gerealiseerde kwaliteit van het 
onderwijs is onduidelijk en daardoor niet zonder meer betrouwbaar. 
Het bestuur formuleert namelijk de streefdoelen niet zodanig dat de 
scholen expliciet opbrengstgericht kunnen werken. Het bestuur formu-
leert haar ambitie, maar werkt het niet concreet uit en noemt ook geen 
kwantitatieve streefdoelen. Bij de evaluaties van de behaalde kwaliteit 
kan het bestuur daarom niet aantonen dat de scholen de streefdoelen 
en de ambities realiseren. De evaluaties van de verbeteractiviteiten op 
de scholen zijn beperkt tot het benoemen van de voortgang van de 
ontwikkelingen bij de geplande verbeteractiviteiten en de resultaten op 
de zelfevaluaties (tevredenheidsmeting). De communicatie over de 
behaalde resultaten is hierdoor noodgedwongen procesgericht en 
daarom vaag. Het bestuur voldoet hierdoor tevens niet aan de code 
goed bestuur van de PO-raad. Om te bevorderen dat scholen de omslag 
naar opbrengstgericht werken maken, moet het bestuur bij haar 
streefdoelen voor het onderwijsleerproces en de leerresultaten, de 
succesnormen formuleren en bij de evaluatie van de behaalde 
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resultaten nadrukkelijk nagaan in hoeverre deze succesnormen bij de 
streefdoelen zijn behaald.

In het verlengde hiervan stellen wij vast dat de scholen ook wat betreft 
de standaard Resultaten niet voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit. 
Dat is omdat zij niet kunnen aantonen dat tenminste 75 procent van de 
leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan het benodigde niveau 
voor de uitstroombestemming hebben bereikt.

Een ander verbeterpunt is de onderwijskwaliteit op De Duinpieper, 
afdeling De Oeverpieper. De inspectie heeft verificatieonderzoeken 
gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs bij een aantal standaarden 
op vier scholen: Thermiek-so, Korte Vliet-so, Praktijkcollege Het 
Metrum en De Duinpieper afdeling De Oeverpieper. Bij De Oeverpieper 
stelt de inspectie vast dat de school op alle onderzochte standaarden 
onvoldoende basiskwaliteit laat zien. De directie geeft aan dat de 
school nog in ontwikkeling is om onderwijs leidend te laten zijn boven 
zorg. De inspectie blijft in gesprek met de directie over de verbeterin-
gen die de school realiseert.

Verbeterpunten zijn er ook bij de ontwikkelingsperspectieven en de 
evaluatie van de ontwikkelingsperspectieven die de Thermiek-so, Korte 
Vliet-so en Praktijkcollege Het Metrum opstellen.

Wat kan beter
In de schoolplannen refereert het bestuur aan resultaten van zelfevalua-
ties op basis van tevredenheidsonderzoeken. Het is onduidelijk welke 
personeelsleden het instrument hebben ingevuld en hoe de resultaten 
tot stand zijn gekomen. De betrouwbaarheid en validiteit van het 
gebruikte instrument en de representativiteit van de steekproef zijn 
belangrijk om de bruikbaarheid van de resultaten in te kunnen schatten.

Het pedagogisch klimaat op De Duinpieper, afdeling De Oeverpieper 
kan beter. Het bestuur werkt aan een veilig en prettig schoolklimaat op 
De Oeverpieper. Zij hanteert daarbij een afgesproken model voor de 
pedagogische aanpak en werkt aan een integratie van onderwijs en 
zorg. De implementatie is nog niet zover dat er in de dagelijkse praktijk 
al sprake is van een rustig schoolklimaat waar de leerlingen optimaal 
kunnen profiteren van onderwijs.

Op alle locaties waar wij naar het didactisch handelen hebben gekeken, 
vinden wij dat er ruimte is  voor verbetering van het streven naar 
inzichtelijk leren bij de leerlingen.
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De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. De centrale onder-
zoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer?
Het onderzoek richt zich daarnaast op de onderwijskwaliteit op 
deelgebieden van een aantal van de scholen.

Het onderzoek op de centrale vraag is verder gericht op vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij 

voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functio-
neert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Het onderzoek op het niveau van het bestuur is daarmee gericht op de 
standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie 
(KA) en Financieel beheer (FB).

Werkwijze
Het onderwijszorgarrangement voor zowel so als vso was ten tijde van 
het onderzoek ondergebracht bij De Duinpieper (so) als de afdeling De 
Oeverpieper so/vso. De splitsing in twee verschillende onderwijskundi-
ge eenheden treedt op na dit onderzoek en zodanig dat het onderwijs-
zorgarrangement voor het so als afdeling (De Oeverpieper-so) 
toegevoegd is aan De Duinpieper en vormen samen één onderwijskun-
dige eenheid. Het onderwijszorgarrangement voor het vso is als 
afdeling (De Oeverpieper-vso) toegevoegd aan Het Duin en vormen 
samen één onderwijskundige eenheid. 

Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus. Op bestuursniveau is 
onderzoek gedaan naar de kwaliteitszorg en de borging van de 
financiële continuïteit. Op schoolniveau zijn verificatieonderzoeken 
uitgevoerd bij de scholen Korte Vliet-so, Thermiek-so, Praktijkcollege 
Het Metrum en De Duinpieper, afdeling De Oeverpieper.
Het verificatieonderzoek is een belangrijk onderdeel van het onderzoek 
naar de kwaliteitszorg van het bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om 
de vraag of de informatie van het bestuur juist is, maar ook om de 
vraag of de sturing op kwaliteit werkt. In het onderzoek bij Stichting 
Speciaal Onderwijs Leiden e.o. verifiëren we dat aan de hand van een 
inspectieoordeel over de feitelijke kwaliteit op de volgende standaar-
den: Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), Didactisch handelen 
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(OP3), Samenwerking (OP6), Onderwijsresultaten (OP1), Veiligheid 
(SK1), Pedagogisch klimaat (SK2), Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscul-
tuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3). In hoofdstuk 3 
bespreken wij de resultaten van de verificatieonderzoeken. In dat 
hoofdstuk onderbouwen wij de keuze van bovengenoemde standaar-
den en de scholen.

Onderzoeksactiviteiten
De informatie over het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden 
e.o. en over de bijbehorende scholen die bij de inspectie aanwezig is, is 
geanalyseerd en aangevuld met onderzoeken op zowel het niveau van 
het bestuur als op niveau van de scholen. De inspectie heeft voor het 
onderzoek het jaarverslag, de schoolplannen, de schoolgidsen, het 
strategisch beleidsplan, financiële gegevens, opbrengstgegevens en 
signalen bestudeerd.
We hebben daarnaast op de schoollocaties, leerlingendossiers bekeken 
en lessen bezocht. Verder zijn gesprekken gevoerd met het schoolbe-
stuur en met de raad van toezicht, met de directeuren van de scholen, 
de ondersteuningsfunctionarissen en met een vertegenwoordiging van 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Leeswijzer
Hierna volgen eerst de oordelen op de standaarden in de kwaliteits¬ 
gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op 
bestuursni-veau; de resultaten uit de verificatieonderzoeken zijn hierin 
op hoofdlijnen verwerkt. Ook de afspraken over vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 vindt u meer uitgebreid de 
resultaten van de verificatieonderzoeken op de vier  scholen, respectie-
velijk Korte Vliet-so, Thermiek-so, Praktijkcollege Het Metrum en De 
Duinpieper, afdeling De Oeverpieper. In hoofdstuk 4 is de reactie van 
het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.

inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek
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In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

De resultaten uit het gehele onderzoek, dus ook het onderzoek op de 
scholen, zijn hierin verwerkt. In de verificatieonderzoeken onderzoch-
ten we in welke mate het kwaliteitsbeeld van het bestuur op de 
geselecteerde standaarden overeenkomt met de kwaliteitsoordelen van 
de inspectie. In figuur 2 staan de resultaten hiervan weergegeven. Het 
figuur laat zien in hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld 
dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen.

Conclusie
Wij zijn van oordeel dat de kwaliteit van de kwaliteitszorg beter kan. De 
verantwoording van de behaalde resultaten in de officiële documenten 
van het bestuur (schoolplan, schoolgids en jaarverslag) is onvoldoen-
de. Daar komt bij dat het bestuur onduidelijk is over de manier waarop 
hij het instrument voor de zelfevaluaties (tevredenheidsmetingen) 
waar hij aan refereert in de schoolplannen, heeft gebruikt. Het oordeel 
van de inspectie over de kwaliteit van de scholen komt gedeeltelijk 
overeen met het oordeel van het bestuur.

Het bestuur streeft naar onderwijs van voldoende kwaliteit. Hij 
vermeldt ook welk effect hij met het onderwijs nastreeft. Door niet 
concreet te definiëren wanneer de kwaliteit bereikt is, geeft het bestuur 
onvoldoende richting voor de meting van de gerealiseerde kwaliteit. 
Dat betekent concreet dat het bestuur wel ambities en streefdoelen 
formuleert, maar hij maakt niet duidelijk wanneer de scholen kunnen 
concluderen dat zij voldoende kwaliteit hebben behaald. De scholen 
hanteren dan ook geen meetinstrumenten om te bepalen of zij de 
nagestreefde effecten bij de leerlingen hebben behaald: autonomie, 
zelfvertrouwen, voor zichzelf opkomen. Het bestuur geeft in het 
gesprek aan dat hij een aantal onuitgesproken maten voor kwaliteit 
hanteert, zoals tevredenheid van ouders en personeel en ‘geen 
klachten op niveau van het bestuur’. Verder maken het bestuur en de 
scholen duidelijk dat zij periodiek de ontwikkelingen op de scholen 
bespreken en dat de directeuren kwartaalrapportages en een jaarver-
slag maken. Daarnaast meten de scholen de tevredenheid over de 
kwaliteit van het onderwijs bij de ouders en het personeel en is de 
school gestart met interne audits. Dat betekent dat het bestuur zowel 
mondelinge als gedocumenteerde informatie heeft over de ontwikke-
lingen die de scholen doormaken. De inspectie concludeert dat er 
sprake is van een stelsel van kwaliteitszorg met een cyclisch karakter: 
het bestuur legt de ambitie en de streefdoelen vast, hij bepaalt 
(impliciet) of er voldoende kwaliteit is en of er verbeteracties nodig 
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zijn. De scholen voeren de verbeteractiviteiten uit en het bestuur volgt 
de voortgang van de invoering van de verbeteractiviteiten. Op school-
niveau zijn er periodiek tevredenheidsmetingen van personeel en 
ouders. Wij beoordelen de standaard KA1 daarom als voldoende. 
Tegelijkertijd stellen wij vast dat in deze cyclus van kwaliteitszorg het 
element ‘meten van geformuleerde streefdoelen’ ontbreekt. Het 
bestuur legt namelijk niet vooraf de succesnormen voor de kwaliteit 
vast en het maakt niet aannemelijk dat het degelijke instrumenten han-
teert om te bepalen of de succesnormen zijn behaald. Dit geldt voor 
zowel het leerproces, de verbeteractiviteiten als voor de leerresultaten. 
Omdat deze omissie vooral zichtbaar wordt bij de verantwoording en 
de dialoog (standaard KA3), maken wij deze omissie zichtbaar met een 
onvoldoende beoordeling van standaard KA3.  

Het bestuur spreekt zich in het jaarverslag (2015) indirect positief uit 
over de kwaliteit van alle zes scholen. In de schoolplannen suggereert 
hij met de bevindingen van een tevredenheidsmeting dat niet alle 
scholen en de scholen niet op alle onderdelen voldoende kwaliteit 
laten zien. Hij baseert zich hierbij met name op de resultaten van de 
tevredenheidsmeting. Hij brengt de resultaten van deze zelfevaluaties 
echter niet in relatie met de nagestreefde doelen en effecten. Het 
bestuur gaat ook niet expliciet na in hoeverre het onderwijzend 
personeel over de kerncompetenties die hij voorschrijft, beschikt. Dit 
is in elk geval geen onderwerp in de rapportages. Dit gebrek aan een 
onderbouwing van de zicht op kwaliteit maakt de verantwoording en 
een dialoog met belanghebbenden lastig. Deze bevinding betekent ook 
dat wij niet zonder meer kunnen vertrouwen op het kwaliteits oordeel 
van het bestuur over de scholen. Wij beoordelen de kwaliteit van de 
drie scholen (Thermiek-so, Korte Vliet (so) en Praktijkcollege Het 
Metrum op de onderzochte standaarden deels als voldoende en die van 
De Duinpieper, afdeling De Oeverpieper als overwegend onvoldoende. 
Het bestuur is overwegend positief over de kwaliteit van de scholen en 
erkent dat De Oeverpieper in verschillende opzichten in ontwikkeling 
is. In hoofdstuk 3 geven wij hierover meer gedetailleerde informatie.

Wij beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende (KA2). Er is sprake 
van een scheiding in verantwoordelijkheid van raad van toezicht (rvt), 
bestuur en directie. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(gmr) geeft aan dat zij goede ruimte krijgt om haar wettelijke taken uit 
te voeren en instemming en advies te geven op de beleidsplannen. Het 
bestuur en de directie besteden ruime aandacht aan de deskundigheids-
bevordering van het personeel. Dit erkent het personeel.

De financiële positie van de stichting is in orde; wij zien geen risico’s 
voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet aan alle onder-
zochte deugdelijkheidseisen op dit gebied. Wij wijzen wel op de 
bevinding van de accountant dat de meerjarenbegroting niet is 
goedgekeurd door de raad van toezicht.
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In onderstaande figuur zijn de oordelen samengevat1.

Figuur 1:  oordelen op bestuursniveau voor de gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en 

Financieel beheer

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

Ons beeld en dat van het bestuur komen niet overeen voor wat betreft 
de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding. Anders dan het 
bestuur, zijn wij van oordeel dat alle drie scholen niet volledig voldoen 
aan de deugdelijkheidseisen voor basiskwaliteit bij de standaard Zicht 
op ontwikkeling en begeleiding (OP2).
Onze beelden verschillen ook voor wat betreft de kwaliteit van de 
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standaard Verantwoording en dialoog. Het bestuur onderkent wel dat 
het niet zijn gewoonte is om aan de hand van vastgestelde normen de 
kwaliteit van het onderwijs te evalueren. Hij stelt dat het formuleren 
van dergelijke expliciete succesnormen op gespannen voet kan staan 
met de gekozen bestuursstijl die uitgaat van veel ruimte en vertrouwen. 
Het bestuur hanteert een aantal eigen criteria en een werkwijze om te 
bepalen of de kwaliteit van het onderwijs op niveau is.

Wij stellen vast dat de scholen in hun schoolplannen een groot deel 
van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan hebben overgeno-
men. Dat betekent dat de doelstellingen van het bestuur doorwerken 
tot op schoolniveau, hetgeen een indicatie is dat het bestuur invloed 
heeft op de aansturing van de kwaliteit op de scholen.

2.2 Resultaten verificatieonderzoeken

Wij zijn in de eerste plaats nagegaan of het bestuur voldoende en juiste 
informatie heeft over de kwaliteit van het onderwijs bij de scholen. Aan 
de hand van enkele standaarden hebben wij dat onderzocht bij de 
scholen Thermiek-so, Korte Vliet-so, Praktijkcollege Het Metrum en De 
Duinpieper, afdeling  De Oeverpieper. In de volgende tabel is het 
resultaat daarvan weergegeven.
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Korte Vliet-so Thermiek-so Praktijk-
college Het 

Metrum

De Duinpie-
per, afdeling 

De Oever-
pieper

≠ ≠ ≠

√ √ √ √

√ √

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

OP3 Didactisch handelen

OP6 Samenwerking

SK1  Veiligheid √

SK2  Pedagogisch klimaat √

OR1 Resultaten 

KA1 Kwaliteitszorg √ √ √

KA2 Kwaliteitscultuur √ √ √

KA3 Verantwoording en dialoog ≠ ≠ ≠

Figuur 2: resultaten verificatieonderzoek
De tekens geven aan of het oordeel/de waardering wel (√) of niet (≠) overeenkomt met het beeld 
dat het bestuur er zelf van heeft. 
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Om te beoordelen of het beeld van het bestuur overeenkomt met ons 
oordeel, zijn wij uitgegaan van bevindingen van zelfevaluaties 
(tevredenheidsmetingen) die zijn opgenomen in de schoolplannen en 
het jaarverslag. Daarnaast hebben wij mondelinge informatie of 
evaluatieve uitspraken van het bestuur over de scholen tijdens het 
startgesprek en de terugkoppeling meegenomen in de beoordeling.

Het bestuur geeft in het jaarverslag een algemeen positief beeld over de 
scholen. Hij is van mening dat de scholen doelgericht en planmatig 
werken met behulp van groepsplannen en ontwikkelingsperspectie-
ven. Zij bereiden leerlingen in brede zin voor op de toekomstige 
volwassenheid en een volwaardige plek in de samenleving. Zij zien in 
het onderwijs een nauw verband tussen cognitieve taken en sociale 
vaardigheden. De leerlingen worden volgens het bestuur uitgedaagd te 
presteren overeenkomstig hun mogelijkheden. Onderwijs en begelei-
ding zijn geïntegreerd: op alle scholen zijn de aanpak en het overleg 
van verschillende disciplines goed op elkaar afgestemd. De scholen 
werken intensief samen met ouders en organisaties die het onderwijs 
ondersteunen of aanvullen.
In de schoolplannen van de scholen geeft het bestuur de bevindingen 
weer van een zelfevaluatie (tevredenheidsmeting) op niveau van 
kwaliteitsaspecten. Scores van 3:00 of hoger beschouwt hij als 
voldoende. Deze bevindingen in combinatie met de mondelinge 
toelichting van het bestuur tijdens het gesprek met ons, zijn doorslag-
gevend voor het vaststellen van de overeenstemming tussen informatie 
die het bestuur in de officiële documenten geeft over de kwaliteit van 
het onderwijs op de scholen en onze bevindingen.

Zicht op Ontwikkeling (OP2)
Wij herkennen op basis van het verificatieonderzoek op de scholen dit 
positieve beeld van het bestuur bij de standaard Zicht op ontwikkeling 
slechts gedeeltelijk. Wij concluderen dat het beeld van het bestuur en 
het beeld van de inspectie niet overeenkomen wat betreft deze 
standaard.

De scholen werken inderdaad met ontwikkelingsperspectieven en met 
groepsplannen. Zij bieden  het onderwijs volgens leerlijnen op het 
niveau dat de leerling aankan en bepalen aan de hand daarvan het 
uitstroomniveau van de leerling.
Wij stellen vast dat de basiskwaliteit bij deze standaard op de bestu-
deerde scholen onvoldoende is, omdat er geen duidelijke onderbou-
wing en evaluatie van het ontwikkelingsperspectief is. Bovendien 
noemen de scholen bij het uitstroomniveau alleen de uitstroombe-
stemming. Zij formuleren geen uitstroomniveau als het niveau in het 
vso of de vervolgbestemming. Hierdoor maken de scholen ook niet 
zichtbaar op welke wijze zij de leerlingen voorbereiden op het 
aansluiten op de vereisten voor het functioneren in de vervolgbestem-
ming. Dat kan betekenen dat de leerlingen bij instroom in het vso 
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onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om te functioneren 
conform de vereisten voor het uitstroomniveau; welk niveau 
vervolgonderwijs, welke soort dagbesteding of type 
arbeidsmarktgericht. Wij zijn het daarom niet volledig eens met het 
bestuur dat de scholen de leerlingen voldoende voorbereiden op de 
vervolgbestemming.
Het bestuur is van mening dat de scholen de leerlingen uitdagen om te 
presteren overeenkomstig de mogelijkheden. Wij komen niet tot dat 
oordeel. Wij stellen vast dat de scholen in het ontwikkelingsperspectief 
niet expliciet vastleggen dat zij werken aan de beïnvloedbare en 
onderwijsgerelateerde belemmerende factoren die een maximale 
uitstroom voor de leerling belemmeren. Het is echter het niveau dat de 
scholen verwachten dat de leerling op de leerlijn behaalt, dat het 
uitstroomniveau bepaalt en niet het niveau dat de leerling zou kunnen 
behalen conform het leervermogen. Bij de jaarlijkse evaluatie legt de 
commissie voor de begeleiding alleen verband tussen de behaalde 
leerprestaties en de nagestreefde leerprestaties. Zij besteedt onvol-
doende aandacht aan de ontwikkeling van de leerling op de onderwijs-
gerelateerde  belemmerende factoren. Een analyse en aanvullend een 
interventie gericht op het toewerken aan het maximaal haalbare niveau 
blijven uit. Kortom, uit de vervolgstappen na de toetsresultaten en 
observaties van de ontwikkeling van de leerling op de leerlijn en uit de 
evaluatie van het ontwikkelingsperspectief blijkt niet dat de school 
werkt aan een maximaal uitstroomniveau.

Thermiekso beoordeelt bij haar zelfevaluatie de leerlingenzorg en de 
afstemming met een voldoende (3:00), maar noemt ook belangrijke 
verbeterpunten. Zij is positief over de mate waarin zij de ontwikkeling 
van de leerlingen volgt en het onderwijs afstemt op de onderwijsbe-
hoeften van de leerlingen. Wij stellen vast dat de school de ontwikke-
ling van de leerlingen volgt met methodeonafhankelijke toetsen en 
middels de leerlijnen. Zij trekt consequenties uit de toetsresultaten. 
Maar, zoals hierboven beschreven, maakt de school niet aannemelijk 
dat zij toewerkt naar het behalen van een uitstroomniveau dat de 
leerling zou moeten kunnen behalen. Zij begeleidt leerlingen die niet 
conform de oorspronkelijke verwachting presteren, niet nadrukkelijk 
tot die maximale prestatie. In dat opzicht is ook bij de afstemming die 
de school zelf met een voldoende beoordeelt, ruimte voor verbetering. 
Bovendien zou de afstemming moeten blijken uit de evaluatie van het 
ontwikkelingsperspectief. Dat is nu niet het geval.

Korte Vlietso en Praktijkcollege Het Metrum beoordelen bij hun zelfevaluatie 
de leerlingenzorg met een voldoende (3:00) en de afstemming met een 
onvoldoende (2:67). Wat betreft de afstemming komt ons beeld en het 
beeld van deze scholen overeen. Ook deze scholen noemen belangrijke 
verbeterpunten. Zij zijn minder positief over de mate waarin zij de 
ontwikkeling van de leerlingen volgen en met name over de mate 
waarin zij het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
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leerlingen. De inspectie stelt vast dat de scholen de ontwikkeling van 
de leerlingen volgen met methodeonafhankelijke toetsen en middels 
de leerlijnen. De school trekt consequenties uit de toetsresultaten, 
maar de afstemming kan inderdaad beter mede vanwege tekortkomin-
gen in de ontwikkelingsperspectieven.

Didactisch handelen
Voor het vaststellen van de mate waarin het oordeel van het bestuur 
over de kwaliteit van het didactisch handelen overeenkomt met onze 
bevindingen gaan wij uit van de informatie over de beoordeling van de 
zelfevaluaties in het schoolplan.

Ons beeld over het didactisch handelen komt overeen met het beeld 
van drie van de vier bezochte scholen (Korte Vliet-so, Praktijkcollege 
Het Metrum en de Thermiek-so).
Alle vier scholen waar wij het verificatieonderzoek hebben uitgevoerd, 
beoordelen het didactisch handelen bij hun zelfevaluatie als voldoende 
(tenminste met 3:00). De scholen formuleren in het schoolplan 
allemaal een aantal verbeterpunten: gerichter aandacht geven aan het 
actief betrekken van leerlingen bij de onderwijsactiviteiten en het 
realiseren van een taakgerichte werksfeer.
Wij zijn van oordeel dat het didactisch handelen op Korte Vliet-so, 
Praktijkcollege Het Metrum en de Thermiek-so voldoet aan de deugde-
lijkheidseisen en daarom een basiskwaliteit heeft. In verschillende 
groepen geven de leraren opdrachten waarmee zij de actieve betrokken-
heid van de leerlingen bevorderen. Op alle scholen ziet de inspectie 
ruimte voor verbetering bij de kwaliteit van de uitleg door meer 
aandacht te besteden aan het bevorderen van het leren met inzicht door 
het benadrukken van denkstrategieën bij het oplossen van problemen.

Het didactisch handelen op De Oeverpieper voldoet naar ons oordeel 
niet aan de eisen voor een basiskwaliteit. Op deze school ontbreken 
naar ons oordeel zowel gerichte aandacht voor het afstemmen van de 
les op het beoogde eindniveau van de groep en de school, als basisvaar-
digheden van het didactisch handelen. Niet alle leraren geven een 
duidelijke en doelgerichte uitleg. Basisvaardigheden als het vooraf 
duidelijk maken van het lesdoel, het in kleine stapjes geven van de 
uitleg en het terugblikken op het lesdoel ontbreken bij de meeste 
onderwijsgevenden op deze school.

Samenwerking
Zowel de inspectie als het bestuur zijn van oordeel dat er sprake is van 
samenwerking tussen de scholen en ketenpartners. De bestuurder is lid 
van het bestuur van verschillende samenwerkingsverbanden waar de 
scholen in participeren. Er zijn ook contacten met de gemeente en de 
leerplichtambtenaar. De scholen voldoen wat de samenwerking betreft 
aan de deugdelijkheidseisen. Op het niveau van individuele leerlingen 
kunnen de scholen in de ontwikkelingsperspectieven verder gaan dan 
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alleen benoemen van de externe (zorg)organisatie waar de leerling ook 
ondersteuning krijgt. De scholen kunnen meer gericht die externe 
ondersteuning onderdeel laten zijn van de voorwaardelijke ontwikke-
lingen bij de leerling voor het realiseren van het ontwikkelingsperspec-
tief. Dat houdt in dat de scholen eventuele (positieve) ontwikkelingen 
die de leerling maakt bij de externe partner meenemen bij de evaluatie 
van het ontwikkelingsperspectief en het uitstroomperspectief. 
Zodoende houden de scholen rekening met de bijdrage van de externe 
ondersteuning aan het realiseren van het ontwikkelingsperspectief.

Resultaten
Wij kunnen de kwaliteit van de leerresultaten niet vaststellen. Daarom 
kunnen wij ook de zelfevaluatie van de scholen niet bevestigen. 
Daarvoor ontbreekt er informatie op schoolniveau van de scholen 
zowel wat betreft de uitstroomniveaus in relatie tot het ontwikkelings-
perspectief als wat betreft het niveau van de leerresultaten op de 
relevante vakken voor het uitstroomniveau.
Het bestuur is bij de zelfevaluatie positief over de bereikte resultaten 
op de Thermiek-so. Korte Vliet-so, Praktijkcollege Het Metrum en De 
Oeverpieper zelf geven in hun zelfevaluatie aan dat zij niet tevreden 
zijn met hun resultaten. De scholen maken gebruik van het leerling-
volgsysteem ParnasSys en waren tot nog toe niet in staat om de 
aanwezige gegevens op schoolniveau te genereren. De scholen werken 
er wel naar toe en verwachten dat zij op korte termijn ook data op 
schoolniveau kunnen genereren om hun leerresultaten te beoordelen. 
De scholen hebben wel data op groepsniveau beschikbaar.

Wij stellen hiermee ook vast dat de scholen niet voldoen aan de eisen 
voor basiskwaliteit. Zij kunnen immers niet aantonen dat tenminste 75 
procent van de leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan het 
benodigde niveau voor de uitstroombestemming heeft bereikt.

Kwaliteitszorg
Wij hebben het verificatieonderzoek naar de kwaliteitszorg op drie 
scholen uitgevoerd (Korte Vliet-so, Praktijkcollege Het Metrum en de 
Thermiek-so).

Wij zijn van oordeel dat het stelsel van kwaliteitszorg en de kwaliteits-
cultuur voldoen aan de deugdelijkheidseisen en basiskwaliteit hebben. 
Op deze twee standaarden komt ons beeld en dat van het bestuur 
overeen.
De scholen beoordelen hun kwaliteitszorg zelf als onvoldoende (2:80 
en 2:83). Zij maken echter niet het onderscheid dat wij maken in stelsel 
van kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. 
Het bestuur geeft in het gesprek aan dat de kwaliteitszorg voldoende is. 
Het bestuur is trots op de kwaliteitscultuur. In het gesprek geeft het 
bestuur aan dat hij investeert in nog meer kwaliteit van het onderwijs.
De verantwoording en dialoog voldoen niet aan de deugdelijkheidseisen. 
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Wij beoordelen de kwaliteit van deze standaard (Verantwoording en 
dialoog) op alle scholen als onvoldoende. Bovendien komt ons beeld 
en dat van het bestuur op dit punt niet overeen. De scholen komen 
vooral tekort in de mate waarin zij duidelijke en betrouwbare informa-
tie geven over de behaalde kwaliteit bij hun streefdoelen. In het 
gesprek met het bestuur geeft hij aan het eind van het onderzoek aan, 
in te zien dat de verantwoording en dialoog nog niet van voldoende 
kwaliteit is.

In algemene zin stellen wij bij de kwaliteitszorg vast dat het bestuur in 
de schoolplannen iets meer gedetailleerde informatie geeft over de 
kwaliteit van de scholen op schoolniveau dan in het jaarverslag. In 
beide documenten gaat het bestuur niet in op de kwaliteit van de 
voorgenomen streefdoelen en maakt hij niet aannemelijk dat de 
informatie betrouwbaar is.

De Duinpieper, afdeling De Oeverpieper
De Oeverpieper neemt in het geheel een bijzondere plek in. De 
Oeverpieper oordeelt in haar zelfevaluatie positief over de voor het 
verificatieonderzoek geselecteerde standaarden: Veiligheid, Pedago-
gisch klimaat, Leerresultaten en Didactisch handelen. Het bestuur 
geeft in gesprek met de inspectie aan dat hij er van op de hoogte is dat 
het bestuur veel moet inzetten om de kwaliteit op De Oeverpieper op 
niveau te krijgen. Er is sprake van een instabiele situatie vanwege het 
verloop van het onderwijzend personeel. Het bestuur is het met de 
inspectie eens dat er momenteel geen sprake is van voldoende 
basiskwaliteit op De Oeverpieper. De inspectie hanteert deze monde-
linge informatie van het bestuur mede als richtinggevend voor de 
beoordeling van de standaarden bij het verificatieonderzoek. Wij 
concluderen daarom dat er wel sprake is van overeenstemming tussen 
bestuur en inspectie en dat de kwaliteit van het onderwijs op De 
Oeverpieper wat betreft de bestudeerde standaarden onvoldoende is 
vanwege het ontbreken van basiskwaliteit. Voor het pedagogisch 
klimaat kent de inspectie geen deugdelijkheidseisen, maar beoordeelt 
zij de kwaliteit naar de mate waarin het bestuur met eigen aspecten 
van kwaliteit doelgericht en succesvol werkt aan een ondersteunend 
pedagogisch klimaat. De inspectie stelt vast dat de school samen met 
de zorginstelling acties onderneemt om een rustig schoolklimaat te 
realiseren. In de dagelijkse praktijk is er echter nog geen sprake van 
een rustig pedagogisch klimaat. Wij zijn van oordeel dat de kwaliteit 
van het pedagogisch klimaat op deze school beter  kan.

Het bestuur vermeldt dat zij, sinds De Oeverpieper onder dit bestuur 
valt, werkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit om uiteindelijk 
het onderwijs opbrengstgericht en planmatig vorm te geven. Het 
negatieve oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het pedago-
gisch klimaat betekent niet dat wij de inzet van de school niet 
erkennen. De eerste tekenen van het gericht sturen op (onderwijs)
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kwaliteit zijn zichtbaar in het pedagogisch klimaat. De school 
implementeerde een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen 
van positief gedrag binnen de school. In de lespraktijk zijn de eerste 
effecten hiervan voorzichtig zichtbaar waarbij zowel de leraren, de 
leraarondersteuners en de pedagogisch medewerkers zich inzetten om 
een positieve sociale omgeving te creëren. De effecten zijn echter nog 
onvoldoende om te spreken over een ondersteunend pedagogisch 
klimaat. Ook het oordeel op de andere standaarden laat een zorgelijk 
beeld zien: in het didactisch handelen is onvoldoende zichtbaar hoe 
leraren hun klassenmanagement en didactische keuzes afstemmen op 
de behoeften van groepen en individuele leerlingen. Hierdoor is het 
niet duidelijk hoe het niveau van de les aansluit bij het beoogde 
eindniveau. Dit beeld staat niet op zichzelf: de school heeft nog te 
beperkt zicht op de onderwijsresultaten én kan daardoor niet aantonen 
dat zij het maximale uit de leerlingen haalt. Hoewel de school veel 
activiteiten verricht om voor leerlingen een veilig leer- en werkklimaat 
te realiseren, ontbreekt een samenhangend veiligheidsbeleid. 
Hierdoor haalt de school geen basiskwaliteit bij de veiligheid. Wij zien 
wel de eerste tekenen van het gericht sturen op (onderwijs)kwaliteit bij 
het pedagogisch klimaat. De school implementeerde een schoolbrede 
aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen de 
school. In de lespraktijk is goed zichtbaar dat zowel de leraren, de 
leraarondersteuners en de pedagogisch medewerkers zich inzetten om 
een positieve sociale omgeving te creëren. 

Uit het gesprek met de schooldirecteur blijkt dat de school het oordeel 
van de inspectie op de standaarden herkent. 

2.3 Financieel beheer

Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer op 
de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. Doelmatigheid is niet onderzocht 
tijdens dit onderzoek. De standaarden financiële continuïteit en 
rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel 
beheer is dan ook beoordeeld als ‘voldoende’.
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Financieel beheer O V

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ●
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Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur uit 
de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie jaren 
afgezet tegen de signaleringswaarden (‘Indicatie’) die wij gebruiken in 
onze jaarlijkse risicodetectie.

Zoals blijkt uit de tabel is er geen sprake van waarden die wijzen op een 
mogelijk financieel risico. In ons onderzoek vonden wij geen belangrij-
ke informatie die strijdig is met dat beeld. Wij beoordelen de financiële 
continuïteit dan ook als ‘voldoende’.

Wel wijzen wij er op dat de meerjarenprognose uitgaat van taakstellin-
gen om het resultaat op 0 te laten uitkomen. De precieze invulling van 
deze taakstellingen is nog niet bekend.

Financiële rechtmatigheid
Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen 
van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de 
financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie 
een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van 
financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een 
gewogen oordeel. Dat oordeel luidt in dit geval ‘voldoende’; in dit 
onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een 
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek

  Indicatie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquiditeit 
(current ratio)

< 0,75 
of < 0,50

3,10 3,40 2,80 2,90 3,00 3,20

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70

Weerstands-
vermogen

< 5% 34,83% 40,70% 33,80% 37,70% 39,20% 40,50%

Huisvestings-
ratio

> 10% 
of > 15%

8,33% 7,12% 6,90% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% 3,46% 1,50% 2,30% 0,00% 0,00% 0,00%
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2.4 Afspraken over vervolgtoezicht

In lijn met het overall beeld van dit onderzoek naar het bestuur, spreken 
de inspectie en het bestuur af dat de inspectie in het vierde kwartaal van 
2017 een kwaliteitsonderzoek risico uitvoert op De Duinpieper inclusief 
de afdeling De Oeverpieper-so en op Het Duin inclusief de afdeling De 
Oeverpieper-vso. Hierdoor krijgt het bestuur één jaar de ruimte om 
gericht aan te sturen op verbetering én kan de inspectie de kwaliteit van 
de school als geheel wederom in beeld brengen.
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Beoordeling (0) Herstelopdracht 

Verantwoording en dialoog (KA3)
(Alle scholen)

Het bestuur communiceert transparant in schoolgids, schoolplan en jaarverslag 
over de mate waarin de kwaliteit van het onderwijs voldoet aan de (eigen) gestelde 
succesnormen.   

Zicht op ontwikkeling en Begeleiding 
(OP2)
(De Oeverpieper)

Er is een interdisciplinair samengestelde commissie voor de begeleiding die zowel 
qua samenstelling als qua verantwoordelijkheden voldoet aan de wettelijke eisen.

Zicht op ontwikkeling en Begeleiding 
(OP2)
(Alle scholen)
 

De commissie voor de begeleiding (cv b) zorgt voor een volledig ontwikkelingsper-
spectief (opp). De opp’s bevatten de uitstroombestemming en het uitstroomniveau. 
In het integratief beeld onderbouwt de cvb het vastgestelde uitstroomperspectief 
refererend aan zowel de cognitieve mogelijkheden als aan onderwijsgerelateerde 
en beïnvloedbare belemmerende factoren die de leerling (duurzaam) moet leren 
beheersen om het uitstroomperspectief mogelijk te maken.

Zicht op ontwikkeling en Begeleiding 
(OP2)
(Alle scholen)

De commissie voor de begeleiding zorgt voor een volledige evaluatie van het 
ontwikkelingsperspectief (opp). Zij onderbouwt in de evaluatie van het opp niet 
alleen de mate waarin de leerprestaties voldoen aan de streefdoelen, maar ook de 
mate waarin de ontwikkeling van de leerling op de onderwijsgerelateerde belem-
merende factoren en leergebiedoverstijgende vaardigheden een aanpassing van het 
uitstroomperspectief rechtvaardigt.

Bevoegdheid onderwijzend personeel 
(KA2)
(De Oeverpieper-so/vso)

Alleen onderwijsbevoegd personeel heeft lesgevende taken.



20/34

Als onderdeel van het onderzoek bij het bestuur van Stichting Speciaal 
Onderwijs Leiden e.o. hebben wij verificatieonderzoeken verricht op 
vier van de zes scholen van het bestuur. Verificatieonderzoeken voeren 
wij in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied kwali-
teitszorg en ambitie op schoolniveau voldoende is. Het is daarom een 
onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel 
beheer op bestuursniveau. Het verificatieonderzoek geeft in de tweede 
plaats informatie over de feitelijke onderwijskwaliteit van de school.

3.1 Korte Vliet - afdeling speciaal onderwijs

Bij de Korte Vliet-so heeft de inspectie verificatieonderzoeken 
uitgevoerd bij de volgende standaarden van het gebied Onderwijspro-
ces: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen en 
Samenwerking. Daarnaast is het verificatieonderzoek uitgevoerd bij 
Onderwijsresultaten en bij de drie standaarden van het gebied 
Kwaliteitszorg. De inspectie heeft voor de standaarden Zicht op 
ontwikkeling, Samenwerking en Resultaten gekozen vanwege de 
integratie van dit bestuursgericht onderzoek met het kwaliteitsonder-
zoek bij het samenwerkingsverband PO2801, PPO Leiden en omgeving. 
In het kader van het onderzoek bij het samenwerkingsverband wil de 
inspectie nagaan in hoeverre afspraken die het bestuur maakt met het 
samenwerkingsverband worden uitgevoerd op het niveau van de 
scholen. In dit verslag noemt de inspectie de belangrijkste bevindin-
gen. Een volledig verslag van de bevindingen over het nagaan van 
afspraken van het samenwerkingsverband neemt de inspectie op in het 
verslag van het samenwerkingsverband PO2801, PPO Leiden e.o.
In deze paragraaf leest u de oordelen op de genoemde standaarden en 
een korte toelichting.

Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
De inspectie stelt vast dat de basiskwaliteit bij deze standaard onvol-
doende is omdat het ontwikkelingsperspectief niet volledig is geformu-
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 3.   Resultaten verificatie- 
onderzoek

Onderwijsproces O V G

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●

OP3 Didactisch handelen ●  

OP6 Samenwerking ●
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leerd met een uitstroombestemming en een uitstroomniveau. Bij het 
uitstroomniveau noemt de school alleen de uitstroombestemming en 
niet het bijhorende uitstroomniveau. Hierdoor kan de school het 
onderwijs niet goed afstemmen op de vereisten van de vervolgbestem-
ming. Bovendien geeft de commissie voor de begeleiding geen 
duidelijke onderbouwing voor het uitstroomperspectief. Bij de 
evaluatie van het ontwikkelingsperspectief maakt de commissie niet 
zichtbaar of de leerprestaties en de ontwikkeling van de leerling bij de 
belemmerende factoren het ontwikkelingsperspectief beïnvloeden.

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen op leerlijnen. Zij 
stelt jaarlijks op individueel en op groepsniveau vast of de leerlingen 
op het verwachte niveau presteren en maakt zo nodig afspraken voor 
vervolgacties. Uit de lesplanningen van de leraren blijkt niet op welke 
wijze zij de les aanpassen op onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften 
van individuele leerlingen.

De school maakt ontwikkelingsperspectieven voor januari tot januari. 
Dat kan nadelig zijn voor de ononderbroken ontwikkeling van de leerling 
omdat de leerling na de zomervakantie wel van groep en leraar wisselt.

Didactisch handelen (OP3)
De inspectie is van oordeel dat het didactisch handelen op Korte 
Vliet-so in voldoende mate voldoet aan de deugdelijkheidseisen. Zij 
beoordeelt de standaard als voldoende voor een basiskwaliteit. De 
leraren nemen maatregelen om te zorgen voor een doorlopend 
ontwikkelingsproces voor wat betreft de cognitieve ontwikkeling. Zij 
zorgen met hun groepsplannen ervoor dat de leerstof een logische 
opbouw heeft conform de leerlijnen. De meeste leraren bouwen ook 
de lessen logisch op rondom een nadrukkelijk gesteld lesdoel. De 
leerlingen krijgen opdrachten waarmee zij cognitief actief bezig zijn 
met het verwerken van de leerstof. De inspectie ziet ruimte voor 
verbetering bij de kwaliteit van de uitleg door meer aandacht te 
besteden aan het bevorderen van het leren met inzicht door het 
benadrukken van denkstrategieën bij het oplossen van problemen.

Samenwerking (OP6)
De inspectie is van oordeel dat de samenwerking op Korte Vliet-so in 
voldoende mate voldoet aan de deugdelijkheidseisen. Zij beoordeelt de 
standaard als voldoende voor een basiskwaliteit. Uit de ontwikkelings-
perspectieven blijkt dat de school systematisch bijhoudt of de leerling 
ondersteuning en begeleiding krijgt van externe deskundigen. De 
bestuurder participeert intensief in het bestuur van verschillende 
samenwerkingsverbanden. Er is veel contact met ouders.
De commissie voor de begeleiding kan nadrukkelijker het streefeffect 
van de ondersteuning en begeleiding die een leerling krijgt van externe 
deskundigen mee laten wegen bij het vaststellen van het ontwikke-
lingsperspectief van de betreffende leerling.
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Resultaten (OR1)

Wij stellen vast dat Korte Vliet-so voor de leerresultaten niet voldoet 
aan de eisen voor basiskwaliteit. De school kan niet aantonen dat 
tenminste 75 procent van de leerlingen aan het eind van de school-
loopbaan het benodigde niveau voor de uitstroombestemming 
bereikt.

De school heeft geen informatie op schoolniveau over de uitstroombe-
stemming en de behaalde resultaten van de uitgestroomde leerlingen 
op de relevante leergebieden. Zij volgt de ontwikkeling van de 
leerlingen op leerlijnen die zijn vastgelegd in het volgsysteem 
ParnasSys. Met dit systeem geeft zij ook de leerresultaten weer. Tot 2016 
kon zij de leerresultaten alleen per leergebied en op het niveau van 
leerlingen en groepen bepalen. Zij kan nog geen leerresultaten op 
schoolniveau tonen. De school verwacht dat zij met ingang van dit 
schooljaar (2016/2017) ook op schoolniveau de leerresultaten kan 
tonen en analyseren.
De school maakt geen analyse van de behaalde leerresultaten van de 
leerlingen die aan het eind van de schoolloopbaan uitstromen. De 
inspectie kan daarom niet bepalen bij welk aandeel van de leerlingen 
die aan het eind van de schoolloopbaan uitstromen, het behaalde 
niveau op de leergebieden voldoet aan de vereisten voor de uitstroom-
bestemming.

De school stelt het niveau van de uitstroombestemming gelijk aan de 
leerroute die de leerling volgt. Daarmee suggereert zij dat leerlingen 
die voldoende presteren op de leerroute ook voldoen aan de vereisten 
voor de uitstroombestemming. In dat kader stelt de inspectie vast dat 
in het laatste leerjaar (groep Bergen) de leerlingen voor de leergebie-
den Mondelinge taal, Schriftelijke taal en Rekenen voldoen aan de 
vereisten van de school (norm school: meer dan 80 procent van de 
leerlingen presteert voldoende op de leerlijn). Minder dan 80 procent 
van de leerlingen uit de uitstroomgroep presteert voldoende op de 
leergebiedoverstijgende vaardigheden sociaal-emotionele vaardighe-
den en leren leren.
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Kwaliteitszorg en ambitie (KA)

De school voldoet aan de basiskwaliteit voor de kwaliteitszorg en de 
kwaliteitscultuur. Zoals beschreven bij de kwaliteitszorg bij het bestuur, 
is er sprake van een cyclisch proces van kwaliteitszorg alhoewel de 
kwaliteit op een aantal punten versterkt kan worden. Er is een 
duidelijke organisatiecultuur waarbij de verantwoordelijkheden zijn 
belegd. Op teamniveau kan de school meer doen om de kwaliteitscul-
tuur te bevorderen, zoals collegiale consultaties, klassenbezoeken met 
evaluaties op groepsniveau. Er zijn in dit kader goede ontwikkelingen 
met interne audits. Het team houdt frequent intervisies. Zij geeft aan 
dat zij meer betrokken wil worden bij de totstandkoming van het 
schoolplan.
De verantwoording en dialoog over de behaalde leerresultaten en 
resultaten op de verbeteractiviteiten moet transparanter met vermel-
ding van de nagestreefde succesnormen.

 
3.2 Thermiek - afdeling speciaal onderwijs

Bij de Thermiek-so heeft de inspectie verificatieonderzoeken uitge-
voerd bij de volgende standaarden van het gebied Onderwijsproces: 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen en 
Samenwerking. Daarnaast is het verificatieonderzoek uitgevoerd bij 
Onderwijsresultaten en bij de drie standaarden van het gebied 
Kwaliteitszorg. De inspectie heeft voor de standaarden Zicht op 
ontwikkeling, Samenwerking en Resultaten gekozen vanwege de 
integratie van dit bestuursgericht onderzoek met het kwaliteitsonder-
zoek bij het samenwerkingsverband PO2801, PPO Leiden en omgeving. 
In het kader van het onderzoek bij het samenwerkingsverband wil de 
inspectie nagaan in hoeverre afspraken die het bestuur maakt met het 
samenwerkingsverband worden uitgevoerd op het niveau van de 
scholen. In dit verslag noemt de inspectie de belangrijkste bevindin-
gen. Een volledig verslag van de bevindingen over het nagaan van 
afspraken van het samenwerkingsverband neemt de inspectie op in het 
verslag van het samenwerkingsverband PO2801, PPO Leiden e.o.
In deze paragraaf leest u de oordelen op de genoemde standaarden en 
een korte toelichting.
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Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur ●

KA3  Verantwoording en dialoog ●  



 

Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling (OP2)
De inspectie is van oordeel dat de standaard Zicht op ontwikkeling niet 
voldoet aan de basiskwaliteit omdat er geen duidelijke onderbouwing 
en evaluatie van het ontwikkelingsperspectief is. Bij het uitstroomni-
veau noemt de school alleen de uitstroombestemming en niet het 
bijhorende uitstroomniveau.

Het niveau waarop de leerling het aanbod volgt, noemt de school de 
leerroute in het ontwikkelingsperspectief. De leerroute is voor de 
school tevens het niveau bij de uitstroombestemming. Dat betekent 
dat de commissie voor de begeleiding in het ontwikkelingsperspectief 
niet vermeldt naar welk niveau van het vso de leerling uitstroomt. Dat 
is een wettelijke vereiste (WEC, artikel 40b). De inspectie stelt ook vast 
dat een medisch deskundige niet systematisch betrokken is bij het 
vaststellen en de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief.
De mate waarin de school de belemmerende factor die een maximale 
uitstroom voor de leerling belemmeren kan beperken, speelt nauwe-
lijks een rol in het vastgestelde uitstroomperspectief.

De inspectie stelt vast dat de school de ontwikkeling van de leerlingen 
volgt met methodeonafhankelijke toetsen en op de leerlijnen. Zij trekt 
consequenties uit de toetsresultaten. Maar omdat de school niet 
toewerkt naar het behalen van een uitstroomniveau dat de leerling zou 
moeten kunnen behalen, begeleidt zij leerlingen die niet conform de 
oorspronkelijke verwachting  op de toetsen presteren niet nadrukkelijk 
tot die maximale prestatie. In dat opzicht is ook bij de afstemming 
ruimte voor verbetering. Bovendien zou dat moeten blijken uit de 
evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Dat is nu niet het geval.

Didactisch handelen (OP3)
De inspectie is van oordeel dat het didactisch handelen op de Ther-
miek-so in voldoende mate voldoet aan de deugdelijkheidseisen en 
daarom een basiskwaliteit heeft. De leraren nemen maatregelen om te 
zorgen voor een doorlopende ontwikkelproces voor wat betreft de 
cognitieve ontwikkeling. Zij zorgen met hun groepsplannen ervoor dat 
de leerstof een logische opbouw heeft conform de leerlijnen. De 
meeste leraren bouwen ook de lessen logisch op rondom een nadruk-
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OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●

OP3 Didactisch handelen ●  

OP6 Samenwerking ●
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kelijk gesteld lesdoel. Sommige lessen zijn echter te veel op de 
activiteiten gericht en benadrukt de leraar onvoldoende wat de leerling 
met de activiteiten moet leren. In verschillende groepen geven de 
leraren opdrachten waarmee zij de actieve betrokkenheid van de 
leerlingen bevorderen. De leerlingen zijn dan cognitief actief bezig met 
het verwerken van de leerstof.
De inspectie ziet ruimte voor verbetering bij de kwaliteit van de uitleg 
door meer aandacht te besteden aan het bevorderen van het leren met 
inzicht door het benadrukken van denkstrategieën bij het oplossen van 
problemen.

Resultaten (OR1)

Wij stellen vast dat de Thermiek-so voor de leerresultaten niet voldoet 
aan de eisen voor basiskwaliteit. De school kan niet aantonen dat 
tenminste 75 procent van de leerlingen aan het eind van de schoolloop-
baan het benodigde niveau voor de uitstroombestemming bereikt.

De school heeft geen informatie op schoolniveau over de uitstroombe-
stemming en de behaalde resultaten van de uitgestroomde leerlingen 
op de relevante leergebieden. Zij volgt de ontwikkeling van de leerlin-
gen op leerlijnen die zijn vastgelegd in het volgsysteem ParnasSys. Met 
dit systeem geeft zij ook de leerresultaten weer. Tot 2016 kon zij de 
leerresultaten alleen per leergebied en op niveau van leerlingen en 
groepen bepalen en niet op schoolniveau. De school verwacht dat zij 
met ingang van dit schooljaar (2016/2017) ook op schoolniveau de 
leerresultaten kan tonen en analyseren.
De school maakt geen analyse van de behaalde leerresultaten van de 
leerlingen die aan het eind van de schoolloopbaan uitstromen. De 
inspectie kan daarom niet bepalen bij welk aandeel van de leerlingen dat 
aan het eind van de schoolloopbaan uitstroomt, het behaalde niveau op 
de leergebieden voldoet aan de vereisten voor de uitstroombestemming.

De school formuleert de leerroute voor het aanbod op de huidige 
school als het niveau van de uitstroombestemming. Daarmee 
suggereert zij dat leerlingen die voldoende presteren op de leerroute 
van de school ook voldoen aan de vereisten voor de uitstroombestem-
ming. Bij deze suggestie hoort een nadrukkelijke afstemming met de 
uitstroombestemming.
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Kwaliteitszorg en ambitie KA

De school voldoet aan de basiskwaliteit voor de kwaliteitszorg en de 
kwaliteitscultuur. Zoals beschreven bij de kwaliteitszorg bij het bestuur, is 
er sprake van een cyclisch proces van kwaliteitszorg alhoewel de kwaliteit 
op een aantal punten versterkt kan worden. Er is een duidelijke organisa-
tiecultuur waarbij de verantwoordelijkheden zijn belegd. Op teamniveau 
kan de school meer doen om de kwaliteitscultuur te bevorderen, zoals 
collegiale consultaties, klassenbezoeken met evaluaties op groepsniveau. 
Er zijn in dit kader goede ontwikkelingen met interne audits. Het team 
geeft aan dat zij meer betrokken wil worden bij de totstandkoming van 
het schoolplan. De verantwoording en dialoog over de behaalde 
leerresultaten en resultaten op de verbeteractiviteiten moet transparan-
ter met vermelding van de nagestreefde succesnormen.

3.3  Praktijkcollege Het Metrum  
(voormalige Korte Vlietschool-vso)

Bij het Praktijkcollege Het Metrum heeft de inspectie verificatieonder-
zoeken uitgevoerd bij de volgende standaarden van het gebied 
Onderwijsproces: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch 
handelen en Samenwerking. Daarnaast is het verificatieonderzoek 
uitgevoerd bij Onderwijsresultaten en bij de drie standaarden van het 
gebied Kwaliteitszorg. De inspectie heeft voor de standaarden Zicht op 
ontwikkeling, Samenwerking en Resultaten gekozen vanwege de 
resultaten op de risicoanalyse van de inspectie. De risicoanalyse op de 
opbrengstgegevens van de school over het schooljaar 2014/2015 lieten 
een negatief beeld zien over de relatie IQ en uitstroomniveau. Het 
bestuur ziet geen risico’s. Bovendien vertoonde de risicoanalyse van de 
afgelopen drie jaar geen signalen van risico’s voor de kwaliteit van het 
onderwijs. De inspectie heeft daarom geen kwaliteitsonderzoek-risico’s 
uitgevoerd op de scholen, maar neemt wel de standaarden Zorg op 
ontwikkeling, Didactisch handelen en Resultaten mee in dit verificatie-
onderzoek. De kwaliteit van Zicht op ontwikkeling moet ook zichtbaar 
zijn in het didactisch en pedagogisch handelen van het onderwijzend 
personeel in de klassen. Daarom onderzoekt de inspectie ook deze 
standaard in dit verificatieonderzoek. In deze paragraaf leest u de 
oordelen op de genoemde standaarden en een korte toelichting.
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KA1  Kwaliteitszorg ●
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KA3  Verantwoording en dialoog ●  
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Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
De inspectie stelt vast dat de basiskwaliteit bij deze standaard onvol-
doende is omdat het ontwikkelingsperspectief niet volledig is geformu-
leerd met een uitstroombestemming en een uitstroomniveau. Bij de 
vso-leerlingen formuleert de school bij het uitstroomperspectief ook 
het niveau van de uitstroombestemming: arbeidsmatige dagbesteding 
of betaalde baan. De inspectie merkt op dat de school niet helder is bij 
het noemen van het uitstroomperspectief. De leerroute en het 
uitstroomperspectief zijn hetzelfde, zonder dat helder is hoe uit- en 
instroomniveau zijn afgestemd bij de uitstroombestemming.
Bovendien geeft de commissie voor de begeleiding geen duidelijke 
onderbouwing voor het uitstroomperspectief. Bij de evaluatie van het 
ontwikkelingsperspectief maakt de commissie niet zichtbaar of de 
leerprestaties en de ontwikkeling van de leerling bij de belemmerende 
factoren het ontwikkelingsperspectief beïnvloeden.
De onvoldoende basiskwaliteit is gebaseerd op de onvoldoende 
kwaliteit van de onderbouwing van het ontwikkelingsperspectief en 
een onvoldoende evaluatie van het ontwikkelingsperspectief.

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen op leerlijnen. Zij 
stelt jaarlijks op individueel en op groepsniveau vast of de leerlingen 
op het verwachte niveau presteren en maakt zo nodig afspraken voor 
vervolgacties. Uit de lesplanningen van de leraren blijkt niet op welke 
wijze zij de les aanpassen op onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van individuele leerlingen.

De school maakt ontwikkelingsperspectieven voor januari tot januari. 
Dat kan nadelig zijn voor de ononderbroken ontwikkeling van de leerling 
omdat de leerling na de zomervakantie wel van groep en leraar wisselt.

De inspectie is van oordeel dat verbetering van de bovengenoemde 
tekorten bij Zicht op ontwikkeling bevorderlijk is voor een betere 
afstemming tussen intellectuele mogelijkheden van de leerling en de 
uitstroombestemming.
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Didactisch handelen (OP3)
De inspectie is van oordeel dat het didactisch handelen op het 
Praktijkcollege Het Metrum in voldoende mate voldoet aan de 
deugdelijkheidseisen. Wij beoordelen de standaard als voldoende voor 
een basiskwaliteit. De leraren nemen maatregelen om te zorgen voor 
een doorlopende ontwikkelingsproces voor wat betreft de cognitieve 
ontwikkeling. Zij zorgen met hun groepsplannen ervoor dat de leerstof 
een logische opbouw heeft conform de leerlijnen. De meeste leraren 
bouwen ook de lessen logisch op rondom een nadrukkelijk gesteld 
lesdoel. De leerlingen krijgen opdrachten waarmee zij cognitief actief 
bezig zijn met het verwerken van de leerstof. De inspectie ziet ruimte 
voor verbetering bij de kwaliteit van de uitleg door meer aandacht te 
besteden aan het bevorderen van het leren met inzicht door het 
benadrukken van denkstrategieën bij het oplossen van problemen. Het 
planmatig uitvoeren van het ontwikkelingsperspectief voor wat betreft 
de ondersteuning is een verbeterpunt.

Samenwerking (OP6)
De inspectie is van oordeel dat de samenwerking op het Praktijkcollege 
Het Metrum in voldoende mate voldoet aan de deugdelijkheidseisen. 
Wij beoordelen de standaard als voldoende voor een basiskwaliteit. Uit 
de ontwikkelingsperspectieven blijkt dat de school systematisch 
bijhoudt of de leerling ondersteuning en begeleiding krijgt van externe 
deskundigen. De bestuurder participeert intensief in het bestuur van 
verschillende samenwerkingsverbanden. Er is veel contact  met ouders.
De commissie voor de begeleiding kan nadrukkelijker het streefeffect 
van de ondersteuning en begeleiding die de leerling krijgt van externe 
deskundigen mee laten wegen bij het vaststellen van het ontwikke-
lingsperspectief van de leerling.

Resultaten (OR1)

Wij stellen vast dat het Praktijkcollege Het Metrum voor de leerresulta-
ten niet voldoet aan de eisen voor basiskwaliteit. De school kan niet 
aantonen dat tenminste 75 procent van de leerlingen aan het eind van 
de schoolloopbaan het benodigde niveau voor de uitstroombestem-
ming bereikt.

De school heeft geen informatie op schoolniveau over de uitstroombe-
stemming en de behaalde resultaten van de uitgestroomde leerlingen 
op de relevante leergebieden. Zij maakt geen analyse van de behaalde 
leerresultaten van de leerlingen die aan het eind van de schoolloop-
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baan uitstromen. De inspectie kan daarom niet bepalen bij welk 
aandeel van de leerlingen die aan het eind van de schoolloopbaan 
uitstromen, het behaalde niveau op de leergebieden voldoet aan de 
vereisten voor de uitstroombestemming.
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen op leerlijnen die zijn 
vastgelegd in het volgsysteem ParnasSys. Met dit systeem geeft zij ook 
de leerresultaten weer. Tot  2016 kon zij de leerresultaten alleen per 
leergebied en op niveau van leerlingen en groepen bepalen. Zij kan 
nog geen leerresultaten op schoolniveau tonen. De school verwacht 
dat zij met ingang van dit schooljaar (2016/2017) ook op schoolniveau 
de leerresultaten kan tonen en analyseren.

De school stelt het niveau van de uitstroombestemming gelijk aan de 
leerroute die de leerling volgt. Daarmee suggereert zij dat leerlingen 
die voldoende presteren op de leerroute ook voldoen aan de vereisten 
voor de uitstroombestemming. In dat kader stelt de inspectie vast dat 
in het laatste leerjaar (groep vso praktijkstroom-2) de leerlingen in 2016 
voor de leergebieden Schriftelijke taal en Rekenen voldoen aan de 
vereisten van de school (norm school: meer dan 80 procent van de 
leerlingen presteert voldoende op de leerlijn). Minder dan 80 procent 
van de leerlingen uit deze  uitstroomgroep presteert voldoende op 
Mondelinge taal en de leergebiedoverstijgende vaardigheden soci-
aal-emotionele vaardigheden en leren leren.

Kwaliteitszorg en ambitie KA

De school voldoet aan de basiskwaliteit voor de kwaliteitszorg en de 
kwaliteitscultuur. Zoals beschreven bij de kwaliteitszorg bij het bestuur, 
is er sprake van een cyclisch proces van kwaliteitszorg alhoewel de 
kwaliteit op een aantal punten versterkt kan worden. Er is een 
duidelijke organisatiecultuur waarbij de verantwoordelijkheden zijn 
belegd. Op teamniveau kan de school meer doen om de kwaliteitscul-
tuur te bevorderen, zoals collegiale consultaties, klassenbezoeken met 
evaluaties op groepsniveau. Er zijn in dit kader goede ontwikkelingen 
met interne audits. Het team houdt frequent intervisies. Het team geeft 
aan dat zij meer betrokken wil worden bij de totstandkoming van het 
schoolplan. De verantwoording en dialoog over de behaalde leerresul-
taten en resultaten op de verbeteractiviteiten moet transparanter met 
vermelding van de nagestreefde succesnormen.
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Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur ●

KA3  Verantwoording en dialoog ●  
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3.4 De Duinpieper, afdeling De Oeverpieper 

De Oeverpieper verzorgt in samenwerking met een zorg- en behandelin-
stelling een onderwijszorgarrangement voor moeilijk lerende leerlin-
gen met een (ernstige) gedragsstoornis. Uit het rapport van het laatste 
inspectieonderzoek op De Duinpieper, blijkt dat de kwaliteit van het 
onderwijs op met name De Oeverpieper-so/vso kwetsbaar is en de 
kwaliteitszorg nog onvoldoende tot stand is gekomen. Dit en het feit 
dat deze school sinds 1 januari 2015 is overgegaan naar het bestuur van 
Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. is aanleiding om de school te 
selecteren voor een verificatieonderzoek. Wij hebben voor de verifica-
tieonderzoeken gekozen voor de standaarden: Veiligheid, Pedagogisch 
klimaat, Leerresultaten en Didactisch handelen. Leerresultaten en 
didactisch handelen wilden wij nader onderzoeken omdat de risicoana-
lyse van de inspectie op de bestendiging van het uitstroomniveau van de 
leerlingen risico’s liet zien. Wij hebben voor verificatie van de kwaliteit 
van de veiligheid en het pedagogisch klimaat gekozen vanwege het 
positief beeld dat de school in de schooldocumenten schetst over het 
pedagogisch klimaat. Hoewel de zelfevaluatie positief is over de voor de 
verificatie geselecteerde standaarden, stelt het bestuur dat de kwaliteit 
op De Oeverpieper, onder andere door vele personele wisselingen, 
kwetsbaar en in ontwikkeling is. In deze paragraaf leest u de oordelen 
op de genoemde standaarden en een korte toelichting.

Resultaten (OR1)

3.4.1 Onderwijsresultaten onvoldoende in beeld

Wij stellen vast dat De Oeverpieper voor de leerresultaten niet voldoet 
aan de eisen voor basiskwaliteit. De school kan niet aantonen dat 
tenminste 75 procent van de leerlingen aan het eind van de schoolloop-
baan het benodigde niveau voor de uitstroombestemming bereikt.

Wij stellen vast dat de school onvoldoende voorwaardelijke informatie 
kan geven om de leerresultaten te bepalen. De wet schrijft voor dat de 
school een onderbouwd en ambitieus ontwikkelingsperspectief opstelt 
én vervolgens volgt in welke mate zij erin slaagt deze ontwikkelingsper-
spectieven en uitstroombestemmingen te realiseren. De Oeverpieper 
stelt een ontwikkelingsperspectief op, maar analyseert niet in welke 
mate zij erin slaagt deze ontwikkelingsperspectieven te realiseren én of 
leerlingen het benodigde niveau voor de vastgestelde uitstroombe-

inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek

Onderwijsresultaten O K V G

OR1 Resultaten ●
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stemming hebben bereikt. De Oeverpieper heeft de onderwijsresulta-
ten daardoor onvoldoende in beeld en kan niet op basis van opbrengst-
gegevens op groeps- en schoolniveau aantonen dat zij erin slaagt het 
maximale uit leerlingen te halen.

Didactisch handelen (OP3)

3.4.2 Didactisch handelen behoeft versterking

De inspectie beoordeelt het didactisch handelen als onvoldoende. De 
verbeterpunten die de school formuleert op het gebied van didactisch 
handelen herkennen wij. Op basis van artikel 21, tweede en derde lid 
van de WEC, verwachten wij dat het niveau van de lessen past bij het 
beoogde eindniveau van de groep en de school. De keuzes die de 
leraren maken in het klassenmanagement zijn onvoldoende te 
herleiden tot de kenmerken van de leerlingen, hun specifieke 
leerbehoeften en het beoogde eindniveau. De gehanteerde plannings-
documenten maken niet inzichtelijk hoe de leraren planmatig 
differentiëren. Daarnaast stelt de inspectie vast dat niet alle leraren een 
duidelijke en doelgerichte uitleg geven. Basisvaardigheden als het 
vooraf duidelijk maken van het lesdoel, het in kleine stapjes geven van 
de uitleg en het terugblikken op het lesdoel ontbreken bij de meeste 
leraren.
Wij concluderen dat er daardoor onvoldoende sprake is van een 
effectief leerproces.
In het schoolplan staan ambities geformuleerd voor het didactisch 
handelen. De mate waarin de school deze ambities realiseert, brengt zij 
onvoldoende structureel in beeld. Wel is een eerste stap gezet door 
lesobservaties te verrichten. De resultaten hiervan brengt de directie 
echter niet schoolbreed in beeld, noch zet zij het af tegen een vooraf 
gestelde norm.

Onderwijsproces O V G

OP3 Didactisch handelen ●  
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3.4.3  Schoolklimaat vraagt om meer  
onderbouwing en samenhang

Wij troffen in verschillende documenten impliciete en expliciete 
opvattingen over veiligheid, bijvoorbeeld het document dat het 
pedagogisch handelen beschrijft en de wijze waarop de school omgaat 
met de incidentenregistratie. Uit het gesprek met de veiligheidscoördi-
natoren is duidelijk gebleken dat de school op verschillende manieren 
aandacht besteedt aan veiligheid, maar dat dit op onderdelen 
structureler kan en de indrukken over veiligheid verder geobjectiveerd 
moeten worden. De school neemt verschillende maatregelen, maar 
formuleert onvoldoende welke samenhangende effecten zij hiervan 
verwacht én hoe zij dit wil aantonen. Dit schooljaar gaat de school voor 
het eerst de veiligheidsbeleving van de leerlingen meten. Wij conclude-
ren dat een samenhangend veiligheidsbeleid ontbreekt. De school kan 
hierdoor onvoldoende aantonen dat zij een veiligheidsbeleid voert 
gericht op sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit is in strijd met 
de wettelijke opdracht van de school (WEC, artikel 5a). Daarom 
beoordelen wij deze standaard als onvoldoende.

Het gehele team van De Oeverpieper hecht veel waarde aan het 
realiseren van een veilig en gestructureerd klimaat. Het pedagogische 
klimaat is uitgebreid beschreven en onder andere gebaseerd op 
uitgangspunten van een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen 
van positief gedrag binnen de school. Hoewel hiervan de eerste 
effecten zichtbaar zijn, zijn de gemaakte afspraken nog onvoldoende 
terug te zien in de meerderheid van de lessen. Hierdoor is het effect van 
de schoolbrede afspraken op het pedagogisch klimaat nog te beperkt 
en zijn de lessen nog erg onrustig. De kwaliteit van het pedagogisch 
klimaat kan de school verder versterken door explicieter na te gaan in 
welke mate zij erin slaagt haar in het schoolplan geformuleerde 
ambities op het vlak van pedagogisch klimaat te realiseren en concreter 
te maken welke effecten zij hiervan verwacht.

 

Schoolklimaat O K V G

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat ●
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Het bestuur geeft in een reactie op het conceptrapport aan dat hij de 
redenering van de inspectie met betrekking tot de kwaliteitszorg snapt 
(streefdoelen, succesnormen en meetinstrumenten). Hij geeft aan dat 
hij zich op dit thema verder zal ontwikkelen, waardoor het oordeel 
over verantwoording en dialoog ook positiever zal worden.

Financiën
Daarnaast geeft het bestuur aan dat hij blij is met het positieve oordeel 
over deugdelijkheid van de financiën. 

Specifieke reactie vanuit scholen
De scholen kunnen zich vinden in het commentaar en de aanbevelingen 
van de inspectie.

 4.   Reactie van het bestuur

 



Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
t-algemeen 088 6696000 
t-loket (voor vragen van ouders) 088 6696060




