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Inleiding  

 
In deze bijlage vindt u op basis van rapportages en evaluaties onze interne en externe verantwoording 
over onze doelen van het onderwijs, de bereikte resultaten en onze tevredenheid daarover. 
 
In de Cyclus Onderwijskwaliteit worden er doelen (schoolstandaarden) vastgesteld, geanalyseerd, 
geëvalueerd en interventies opgesteld die tot de gewenste situatie moeten leiden.   
Er is transparantie gericht op de uitstroom en bestendiging, tussentijdse leeropbrengsten, sociale veiligheid 
en leerling- en ouder tevredenheid.  
De tussentijdse leeropbrengsten, uitstroomtevredenheid en sociale veiligheid worden jaarlijks verantwoord, 
de medewerkers- en oudertevredenheid worden om het jaar gemeten. 
 

De inspectie wil bij verantwoording en dialoog 
antwoord hebben op de volgende vragen: 

Zo kan de school hierop antwoord geven: 

Wat zijn de onderwijsresultaten van de school? 
 

Hoe zet de school deze onderwijsresultaten af tegen een 
norm? 
Wat is het oordeel van de school over deze resultaten? 
Ziet de school de resultaten in een meerjarig 
perspectief? 

 Wat is de gerealiseerde uitstroom 

(van de afgelopen schooljaren)? 

 Wat zijn de vastgestelde 

schoolstandaarden van de school? 

 Is de school op basis van de analyse 

en interpretatie tevreden? 

 Welke concrete projecten geeft de 

school in het jaar- en schoolplan 

vorm om het onderwijsproces te 

verbeteren? 

 
 
Onderstaand de beschrijving van de wet en het daarop gebaseerde inspectiekader.  
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1a: Uitstroomtevredenheid SO 

 

Standaard: OR 3  

Onderwerp: SO Uitstroomtevredenheid  

Schooljaar: 2019-2020 

 

1. Wijze van peilen van tevredenheid, inhoud, proces 

Op basis van de uitstroomgegevens vanuit ParnasSys komen we tot de volgende 

werkwijze: 

- Gegevens uitstroomverwachting bij 10 jaar afzetten tegenover de daadwerkelijke 

uitstroom. 

- Analyse van de gegevens in Excel-format “uitstroomgegevens Zonnehof-Hofplein” in het 

MAT. 

- Tevredenheid bepalen. 

Aantal leerlingen uitstroom SO 2019-2020: 6 leerlingen 

Afgelopen schooljaar hebben we de norm voor tevredenheid bepaald. We hebben de 

norm vastgesteld op 80 % - 90%.  We houden een marge aan vanwege het kleine aantal 

leerlingen dat jaarlijks uitstroomt op onze school. 

Daarbij wordt gekeken naar de realisatie vs. verwachting. Deze uitstroomverwachting 

wordt beredeneerd opgesteld op 10-jarige leeftijd vanuit het landelijk 

doelgroepenmodel en in het OPP opgenomen. De volgende factoren worden in kaart 

gebracht en gewogen:  het IQ, de ontwikkelingsleeftijd, didactisch functioneringsniveau, 

leerstandaard, leerkenmerken en ondersteuningsbehoeften. 

 

2. Was de peiling betrouwbaar en representatief? 

In het SO maken we gebruik van de jaarcyclus van HOGW en het bepalen van de 

uitstroom m.b.v. het doelgroepenmodel.  Dit wordt met de groepsleerkrachten en IB 

besproken tijdens de groepsbesprekingen. Daarnaast wordt de CvB geraadpleegd bij het 

evt. wijzigen van de uitstroom.  

 

- Door de verfijning die het MAT dit schooljaar op basis van het landelijk 

doelgroepenmodel heeft vastgesteld, kunnen wij nog specifieker vaststellen of 

leerlingen op het juiste niveau zijn uitgestroomd en hebben wij op lange termijn meer 

zicht op de bestendiging. Onze peilingen zijn daarmee nauwkeuriger, en daarmee 

betrouwbaarder geworden.  

Leerroute 1 t/m 3 = uitstroom dagbesteding 

Leerroute 4 = uitstroom (arbeidsmatige) dagbesteding of beschutte arbeid 

Leerroute 5 = uitstroom arbeidsmatige dagbesteding/ beschutte arbeid.  

De omschrijving van de uitstroombestemmingen worden opgenomen in het 

kwaliteitshandboek en het OPP. 
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- De verwerking van de gegevens leggen wij vast in een Exelbestand, waardoor wij ook 

zicht hebben op de bestendiging. 

Daarnaast hebben we in beeld welke leerlingen langer dan een jaar op school hebben 

gezeten en de verhuisleerlingen, waar we als school geen invloed op hebben. Dit 

schooljaar hebben we geen uitstroom via verhuisleerlingen gehad. Dat betekent dat de 

volledige uitstroom meegenomen wordt in de analyse. 

 

3. Schoolstandaard 

              Als schoolstandaard is de norm voor het SO  vastgesteld op 80 – 90 %.  

              We houden een marge aan vanwege het kleine aantal leerlingen dat jaarlijks uitstroomt 

op onze school. 

 

4. Realisatie van de school 

Dit jaar is de verfijning voor alle leerlingen die 10 jaar zijn in het OPP opgenomen en is 

de voorlopige uitstroombestemming besproken met ouders. Dit schooljaar zijn ook de 

11 jarige leerlingen hierin meegenomen. 

 

Het verwerken van de uitstroom in de schoolsystematiek gebeurt door het cyclisch 

werken volgens HOGW, op individueel- en groepsniveau worden de resultaten van de 

leerlingen gemonitord om te bepalen of de leerlingen zich conform de 

uitstroombestemming ontwikkelen. Op schoolniveau zijn we bezig om een 

kwaliteitskalender te maken voor het gehele jaar, waar we alle aspecten van de 

kwaliteitszorg in kunnen wegzetten. 

 

Vanuit de kwaliteitscyclus van de school worden op 10-jarige leeftijd prognoses gedaan 

en de verwachte uitstroombestemming in het cvb vastgesteld. Tijdens de jaarlijkse 

evaluaties van het OPP wordt bekeken of de leerling nog op koers ligt om de 

uitstroombestemming te behalen. Jaarlijks wordt volgens de kwaliteitscyclus van de 

school besproken welke leerlingen er doorstromen naar het vervolgonderwijs, wordt  

de definitieve uitstroombestemming vastgesteld en zijn er adviesgesprekken met 

ouders. 

 

Gegevens aantal leerlingen uitgestroomd op, boven, of onder verwachting:  

(Zie document ‘uitstroomgegevens SO’ in Exel). 

 

Realisatie vs. verwachting: 

Binnen het SO zijn in het schooljaar 2019-2020, 6 leerlingen uitgestroomd. 

5 van de 6 leerlingen stromen uit conform de gestelde verwachting in het OPP van 

2017-2018. 1 leerling is boven het gestelde uitstroomprofiel uitgestroomd (deze leerling 

heeft in overleg met het PRO een proefplaatsing). De school heeft hiermee een 

realisatie van 83% waar leerlingen naar verwachting uitstromen en behaalt hiermee de 

SO schoolstandaard van 80% - 90%. 
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5. Is school tevreden met behaalde resultaten? 

      Ja, we zijn tevreden over de uitstroom van het SO. De uitstroom voldoet aan                                         

      de normen die we onszelf gesteld hebben, waarbij we het doelgroepenmodel als                                  

      leidraad hebben genomen. 

 

6. Nieuwe schoolstandaard komend jaar. 

We hanteren de gestelde norm voor het komende jaar: 80%. 

  
7. Ambitie lange termijn 

               We houden de norm van 80 % ook voor de lange termijn vast. 
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1b: Uitstroomtevredenheid VSO            
 

 

Standaard: OR 3 Onderwijsresultaten: 

vervolgsucces 

Onderwerp: VSO Uitstroomtevredenheid  

Schooljaar: 2019-2020 

 

 

Schoolstandaard 2019-2020:  

 

De norm die we onszelf voor dit schooljaar gesteld hebben, is vastgesteld op 75- 80 %. 

We houden een marge aan vanwege het kleine aantal leerlingen dat jaarlijks uitstroomt 

op onze school. 

 

1. Wijze van peilen van tevredenheid, inhoud, proces 

Op basis van de uitstroomgegevens vanuit Parnassys komen we tot de volgende 

werkwijze: 

- Gegevens uitstroomverwachting bij 16 jaar afzetten tegenover daadwerkelijke 

uitstroom 

- Analyse van de gegevens in excel-format “uitstroomgegevens Zonnehof-Hofplein” in het 

MAT 

- Tevredenheid bepalen 

Aantal leerlingen uitstroom VSO 2019-2020: 12 leerlingen 

Afgelopen schooljaar hebben we de norm voor tevredenheid bepaald. We hebben de 

norm vastgesteld op 75 – 80 %.   

 

Daarbij wordt gekeken naar de realisatie vs. verwachting. Deze uitstroomverwachting 

wordt beredeneerd opgesteld op 10-jarige leeftijd vanuit het landelijk 

doelgroepenmodel en in het OPP opgenomen. De volgende factoren worden in kaart 

gebracht en gewogen:  het IQ, de ontwikkelingsleeftijd, didactisch functioneringsniveau, 

leerstandaard, leerkenmerken en ondersteuningsbehoeften. 

 

2. Was de peiling betrouwbaar en representatief? 

In het VSO is de systematiek van het doelgroepenmodel gekoppeld aan de uitstroom.  

We hebben in beeld welke leerlingen langer dan een jaar op school hebben gezeten en 

de verhuisleerlingen, waar we als school geen invloed op hebben. Dit schooljaar hebben 

we geen uitstroom via verhuisleerlingen gehad. Dat betekent dat de volledige uitstroom 

meegenomen wordt in de analyse. 
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3. Schoolstandaard 

Als schoolstandaard is de norm van 75 - 80 % aangehouden. Uitstroomverwachting en 

uitstroom t.o.v. het IQ zijn als schoolstandaard opgenomen. 

 

4. Realisatie van de school 

 

Het verwerken van de uitstroom in de schoolsystematiek gebeurt door het cyclisch 

werken volgens HOGW, op individueel- en groepsniveau worden de resultaten van de 

leerlingen gemonitord om te bepalen of de leerlingen zich conform de 

uitstroombestemming ontwikkelen. Op schoolniveau zijn we bezig om een 

kwaliteitskalender te maken voor het gehele jaar, waar we alle aspecten van de 

kwaliteitszorg in kunnen wegzetten. 

 

Vanuit de kwaliteitscyclus van de school worden op 16-jarige leeftijd prognoses gedaan 

en de verwachte uitstroombestemming in het cvb vastgesteld. Tijdens de jaarlijkse 

evaluaties van het OPP wordt bekeken of de leerling nog op koers ligt om de 

uitstroombestemming te behalen. Jaarlijks wordt volgens de kwaliteitscyclus van de 

school besproken welke leerlingen er uitstromen, wordt de definitieve 

uitstroombestemming vastgesteld en zijn er adviesgesprekken met ouders. 

 

Gegevens aantal leerlingen uitgestroomd op, boven, of onder verwachting:  

zie “uitstroomgegevens Zonnehof-Hofplein” (Excel bestand) 

 

Realisatie vs. verwachting: 

Binnen het VSO zijn in het schooljaar 2019-2020, 12 leerlingen uitgestroomd.  

11 van de 12 leerlingen stromen uit conform de gestelde verwachting in het OPP van 

2017-2018. 

1 leerling is voortijdig en boven het gestelde uitstroomprofiel uitgestroomd. (zie casus 

kwaliteitshandboek). De school heeft hiermee een realisatie gerealiseerd waarbij 91% 

van de leerlingen naar verwachting uitstromen en behaalt hiermee de schoolstandaard 

van 75% - 80%. 
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5. Is school tevreden met behaalde resultaten? 

Ja, we zijn tevreden over de uitstroom van het VSO. De uitstroom voldoet aan                

de normen die we onszelf gesteld hebben, waarbij we het doelgroepenmodel als                                 

leidraad hebben genomen. 

 

6. Nieuwe schoolstandaard komend jaar 

 We stellen streven we naar het hoogst haalbare voor onze leerlingen en stellen we de 

nieuwe norm vast op 80%.  

  
7. Ambitie lange termijn 

       Ook voor de lange termijn stellen wij een norm van 80 %. 
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2a: Tussentijdse leeropbrengsten rekenen 

     

Standaard: KA3  

Onderwerp: Rekenonderwijs Tussentijdse leeropbrengsten 

Schooljaar: 2019-2020 

 

Actiepunten vanuit vorig schooljaar naar aanleiding van de uitkomsten: 

 

SO: We streven ernaar om aan het eind van schooljaar 2019-2020 de norm van 75% behaald te 

hebben op alle domeinen. 

VSO: We streven ernaar om aan het eind van schooljaar 2019-2020 de norm van 75% behaald te 

hebben op alle domeinen, maar we zijn tevreden met een stijging naar de 60%, omdat dit ons inziens 

een meer reële verwachting is. 

 

1. Wijze van peilen van tevredenheid, inhoud, proces 

De tussentijdse leeropbrengsten m.b.t. het rekenen worden in kaart gebracht door het 

scoren van de CED-leerlijnen. De planning en afname is opgenomen in kwaliteitscyclus. 

Analyse van de leeropbrengsten vindt plaats m.b.v. de groepskaarten in de 

groepsbesprekingen (3x per jaar). Naar aanleiding van de groepsbesprekingen en de 

klassenobservaties (door IB) worden zo nodig interventies ingezet. (afspraken over het 

lesstofaanbod, materiaalgebruik, strategieën) 

We hebben na de 0-meting in 2019 onze tevredenheidsnorm gesteld op 75 %, maar zijn 

voor het VSO uitgegaan van de meer reële verwachting van 60. 

Deze norm hanteren we ook in 2019-2020. Deze norm zal gehanteerd worden om onze 

tevredenheid te bepalen en om nieuwe ambities vast te leggen. 

Naast het scoren van de CED leerlijnen, waarbij tijdens het  scoren, scores worden 

toegekend die passen bij de ondersteuningsbehoefte van een leerling is opnieuw d.m.v. de 

Quickscan van de WMK de kwaliteit van het rekenen in kaart gebracht.  

2. Was de peiling betrouwbaar en representatief? 

Scoren van de leerlijn: 

De leerlijn rekenen is voor alle leerlingen gescoord binnen de kwaliteitscyclus van de school.  

Vanwege de coronacrisis is er een aangepast beleid gehanteerd. De leerlijn rekenen is in 

mei/juni volgens de jaarplanning door de leerkrachten wel gescoord, maar vanwege het feit 

dat leerlingen thuisonderwijs hebben gehad geven deze geen representatief beeld.  

Tijdens het scoren is er onderscheid gemaakt in het wegzetten van de doelen en zijn er dit 

jaar voor het eerst afspraken gemaakt over de wijze van scoren. 

- d.m.v. afvinken 

- het toekennen van scores  

- beoordeling schrijven, dit is  tevens de evaluatie van de sublesgroep. 

 

De QuickScan m.b.t. het rekenen is opnieuw afgenomen om meer inzichtelijk te krijgen waar 

de collega’s mbt hun rekenonderwijs verbeterpunten zien. 

Er is voor gekozen om de QuickScan individueel te laten invullen. Vervolgens zijn de 

resultaten van de collega’s per groep geanalyseerd. 
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Rekenvragenlijst: 

Door de beleidsgroep rekenen is er dit schooljaar ook een vragenlijst opgesteld  om 

verduidelijking te krijgen of er vanuit het team aandachtspunten zijn t.a.v. de organisatie, 

lesstofaanbod, materiaalgebruik e.d.  

 

3. Schoolstandaard 

M.b.t. het scoren van de leerlijn: 

Als schoolstandaard hebben we de norm van 75% aangehouden bij de analyse van de 

leerlijnen, maar we zijn tevreden met een stijging naar de 60%, omdat dit ons inziens een 

meer reële verwachting is. 
 

M.b.t. de quickscan: 

Als schoolstandaard hebben we de norm ingesteld op 3,00. Een mogelijk verbeterpunt is 

een punt dat beneden de 3,00 scoort.  

4. Realisatie van de school 

Scoren van de leerlijnen: 

Vanuit onderzoek bleek dat we vorig schooljaar bij onze 0-meting geen goede telling hebben 

gehanteerd bij het in kaart brengen van de scores. 

Dit schooljaar hebben we op basis van de groepskaarten bepaald voor welk percentage van 

het SO en VSO we tevreden zijn. Hierbij hebben we de scores OP, BOVEN of VER BOVEN het 

niveau meegenomen. 
 

Voor het SO geldt dat op basis van de analyse van de  groepskaarten de gemiddelde score 

uitkomt op 91%. Dat betekent dat de leerlingen van het SO 91% van het lesstofaanbod ook 

daadwerkelijk behaald heeft. 
 

Voor het VSO ligt het gemiddelde op 64,4%. We constateren bij dit gemiddelde opnieuw een 

groot verschil tussen de A en de B stroom. 

Voor de A stroom geldt dat de leerlingen de lesstof gemiddeld 36,75% OP, BOVEN of VER 

BOVEN het niveau behaald hebben. 

Voor de B stroom komt het gemiddelde uit op 92%. 
 

Een nadere analyse is te vinden op de uitgewerkte groepskaarten. (IB, reken coördinator en 

de verslagen van de groepsbesprekingen) en de uitwerking van het rekenonderzoek in de 

beleidsmap Rekenen. 

 

De Quickscan: 

De Quickscan is door alle collega’s afzonderlijk ingevuld. Vervolgens is er door de 

beleidsgroep rekenen een groepsoverzicht gemaakt. En zijn er verbeterpunten opgesteld 

(zie beleidsmap rekenen) 

 

De vragenlijst: 

De vragenlijst is door de groepsleiding van elke groep ingevuld. Vanuit de vragenlijst zijn de 

verbeterpunten opgesteld. 

 

                                     

5.           Is school tevreden met behaalde resultaten? 
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T.a.v. de leerlijnen scores: 

Voor het SO geldt dat we zeer tevreden zijn over de behaalde resultaten. 

Voor het VSO geldt dat we vorig schooljaar al aangegeven  hadden dat we uit zouden gaan 

van een norm van 75%, maar dat we al wel tevreden zouden zijn met een behaalde norm 

van 60 %. We zijn op dit moment vanwege de stijging t.o.v. vorig jaar wel tevreden met 

een gemiddelde score van 64,4%, maar willen met de verbeterpunten die er uit de 

analyses gekomen zijn, komen tot een nieuwe schoolstandaard voor volgend jaar. 
 

M.b.v. de quickscan en de ingevulde vragenlijst hebben we in kaart kunnen brengen welke 

verbeterpunten we m.b.t. rekenen gaan opnemen in het verbeterplan. 
 

Concrete actiepunten korte en lange termijn: 

Verbeterpunten vanuit het scoren van de leerlijn: 

-      De lesstof is per groep uitgewerkt. Wordt er vanuit het lesstofoverzicht gewerkt binnen 

de  

       groepen? 

-     Op welke rekendomeinen moet er per groep extra ingezet worden?  

-     Is de doorgaande lijn m.b.t. lesstofaanbod, aanleren strategieën, materiaalgebruik  

      duidelijk? 

 

Verbeterpunten vanuit de Quickscan 

- Aanbieden van schoolbreed afgesproken strategieën die bij de leerlingen passen. 

- Leraren geven leerlingen eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. 

- De leraren zorgen voor een duidelijke instructie vanuit het EDI-model 

- De school beschikt over goed bruikbare hulpmiddelen en rekenmaterialen 

 

               Verbeterpunten vanuit de Vragenlijst 

- het maken van een implementatieplan 

                                    - doorgaande lijn 

                                    - gebruik rekenmaterialen 

                                    - onderzoeken meerwaarde MSV 

                                    - afspraken m.b.t. terminologie en strategieën.  

 

1. Nieuwe schoolstandaard komend jaar 

SO: We streven ernaar om eind volgend schooljaar de norm van 75 % behaald te hebben op 

alle domeinen.  

VSO: We streven ernaar om eind volgend schooljaar de norm van 75% behaald te hebben 

op alle domeinen voor de B-stroom.  

Voor de A-stroom zijn we tevreden wanneer er groei te zien is. 

 

2. Ambitie lange termijn 

Over 4 jaar werken we vanuit het EDI model en schoolbrede afspraken aan het rekenonderwijs, is de 

leerlijn duidelijk en/of aangepast aan onze doelgroep en halen we de gestelde norm van 75%. 
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2b: Tussentijdse leeropbrengsten taal/lezen 

 

Standaard:  

Onderwerp: Taalleesonderwijs Tussentijdse leeropbrengsten 

schooljaar: 2019-2020 
 

1. Wijze van peilen van tevredenheid, inhoud, proces 

Scoren van de leerlijnen: 

De tussentijdse leeropbrengsten m.b.t. het taalleesonderwijs worden in kaart gebracht door 

het scoren van de CED-leerlijnen. De planning en afname is opgenomen in een jaarcyclus. 

Analyse van de leeropbrengsten vindt plaats m.b.v. de groepskaarten in de 

groepsbesprekingen (3x per jaar). Naar aanleiding van de groepsbesprekingen en de 

klassenobservaties (door IB) worden zo nodig interventies ingezet (afspraken over het 

lesstofaanbod, materiaalgebruik, strategieën). 
 

Quickscan WMK: 

1x in de 3 jaar nemen we de Quickscan van de WMK af om het taalleesonderwijs in kaart te 

brengen. In de jaren daartussen wordt middels het leerlingvolgsysteem gemonitord hoe de 

ontwikkeling van leerlingen op de leerlijn verloopt. Hierbij hanteren we de gestelde marges 

op de groepskaart: wanneer zijn we tevreden? Daarnaast blijven klassenobservaties door de 

IB voorafgaand aan groepsbesprekingen doorgaan.  

Wanneer opvalt dat meer leerlingen ‘onder het niveau’ of ‘ver onder het niveau’ presteren, 

besluiten we om de WMK eerder af te nemen. Zo onderzoeken we op welk gebied we actie 

moeten ondernemen.  In de beleidsgroep wordt de analyse van deze uitslag besproken.  

Vanuit de gegevens van de leerlijnscores uit ParnasSys: 

- Analyse van de leeropbrengsten lezen voor SO en VSO per domein en per leerroute. 

- Analyse van de leeropbrengsten lezen voor de A en B stroom van het VSO 

- Tevredenheid bepalen 

- Verbeterpunten opstellen 

 

2. Was de peiling betrouwbaar en representatief? 

Scoren van de leerlijn lezen (begrijpend luisteren/ lezen, technisch lezen): 

De leerlijn lezen is voor alle leerlingen gescoord binnen de kwaliteitscyclus van de school.  

Vanwege de coronacrisis is er een aangepast beleid gehanteerd. De leerlijn lezen is in 

mei/juni volgens de jaarplanning door de leerkrachten wel gescoord, maar vanwege het feit 

dat leerlingen thuisonderwijs hebben gehad geven deze geen representatief beeld. 

Daarnaast hebben we bepaald dat we de leerroutes niet naar beneden zouden bijstellen. Dit 

besluit heeft waarschijnlijk consequenties voor de resultaten op de groepskaart en het 

interpreteren daarvan. 

 

Tijdens het scoren is er onderscheid gemaakt in het wegzetten van de doelen en zijn er dit 

jaar voor het eerst afspraken gemaakt over de wijze van scoren: 

- d.m.v. afvinken. 

- het toekennen van scores. 

- beoordeling schrijven, dit is  tevens de evaluatie van de sublesgroep. 
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3. Schoolstandaard 

M.b.t. het scoren van de leerlijn: 

Als schoolstandaard hebben we de norm van 75% aangehouden bij de analyse van de 

leerlijnen. 

 

4. Realisatie van de school 

Scoren van de leerlijnen: 

We hebben tot op heden de norm van 75% aangehouden en hebben nog geen prognoses 

gedaan wat betreft onze tevredenheid op het gebied van het lezen. Daarom is er in 2020 

een 0-meting gedaan. Dit zal als startpunt dienen om de norm voor tevredenheid te bepalen 

en nieuwe ambities vast te leggen.  

Dit schooljaar hebben we op basis van de groepskaarten bepaald voor welk percentage van 

het SO en VSO we tevreden zijn. Hierbij hebben we de scores OP, BOVEN of VER BOVEN het 

niveau meegenomen. 
 

Quickscan:  

Het document ‘doorgaande leerlijn lezen’ is aan de nieuwe collega’s uitgereikt en is 

uitgelegd. Wanneer de Quickscan het volgende jaar weer wordt ingevuld, is de verwachting 

dat de score op dit punt hoger ligt. 

 

5. Is school tevreden met behaalde resultaten? 

Technisch lezen: 

Ja, in het SO zijn we op schoolniveau tevreden met de behaalde resultaten. De 

gemiddelde score komt uit op 86%.  

Dit geldt ook voor het VSO, daar komt de gemiddelde score op schoolniveau uit op 78%.  

Wat in het gehele VSO wel opvalt, is dat de leerlijn ‘woord- en tekstlezen’ onder de 

norm scoort.  

 

Begrijpend luisteren/ begrijpend lezen: 

Ja, in het SO zijn we op schoolniveau tevreden met de behaalde resultaten. De gemiddelde 

score komt uit op 80%. 

Het VSO behaalt een gemiddelde score van 65%, dit is onder de norm. Wij vragen ons het 

volgende hierover af: zitten de leerlingen wel op de goede leerroute, aangezien we dit jaar 

hebben besloten niet naar beneden bij te stellen en wat zou het effect daarvan kunnen zijn? 

 

Actiepunten voor 2020-2021: 

*We gaan aan de hand van de CITO scores van de afgelopen 3 jaar onderzoeken wat  

  gemiddeld het hoogst haalbare AVI niveau binnen de leerroute was.  

 

6. Nieuwe schoolstandaard komend jaar 

De schoolstandaard voor de komende schooljaren blijft 3,0 voor de WMK.  

De schoolstandaard voor het komende schooljaar blijft 75%. 

 

7. Ambitie lange termijn 

Onze ambitie voor de lange termijn is 75 %. 
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2c: Tussentijdse leeropbrengsten sociaal 

maatschappelijke competenties 

 

Standaard: KA3  

Onderwerp: sociaal maatschappelijke 

competenties 

Tussentijdse leeropbrengsten 

Schooljaar 2019-2020 

 

1. Wijze van peilen van tevredenheid, inhoud, proces 
De tussentijdse leeropbrengsten “sociaal maatschappelijke competentie” worden jaarlijks in kaart 

gebracht door het scoren van de CED-leerlijnen. De planning van de afname is opgenomen in de 

kwaliteitscyclus. Analyse van de leeropbrengsten vindt plaats m.b.v. de groepskaarten in de 

groepsbesprekingen (3 x per jaar). De vergelijkbaarheid van de leeropbrengsten is sinds juni 2019 

vergroot door een verfijning aan te brengen naar ver boven, boven, op, onder, of ver onder de leerlijn. 

Hiervoor houden wij de volgende marges aan: 

Ver onder de leerlijn: < 70 
Onder de leerlijn: 70-90 
Op de leerlijn: 90-110 
Boven de leerlijn: 110-130 
Ver boven de leerlijn: > 130 
Naar aanleiding van de groepsbespreking of naar aanleiding van de inbreng van een leerling in de 

commissie van begeleiding worden zo nodig interventies ingezet op leerlingniveau. Dit kan zijn intern 

door bijv. spelbegeleiding, of extern via bijv. schoolmaatschappelijk werk (sovatraining, speltherapie etc.). 

Worden er aandachtspunten gesignaleerd op groepsniveau of binnen een bepaald domein, dan wordt dit 

nader geanalyseerd. 

 

2. Was de peiling betrouwbaar en representatief? 
De leerlijn sociale competentie is voor alle leerlingen gescoord binnen de kwaliteitscyclus van de school.  
Vanwege de coronacrisis is er een aangepast beleid gehanteerd. De leerlijnen zijn volgens de jaarplanning 
door de leerkrachten wel gescoord maar vanwege het feit dat de leerlingen thuisonderwijs hebben gehad 
geven deze mogelijk geen representatief beeld. Toch is ervoor gekozen wel te scoren, om de ontwikkeling 
van de leerlingen bij de herstart van school in beeld te hebben. 
 

3. Schoolstandaard 

SO: Wij hebben een norm van 80 – 90 % gesteld. 
VSO: We streven ernaar om eind volgend schooljaar de norm van 75 % behaald te hebben. 
 

4. Realisatie van de school 
Uit de analyses die we gedaan hebben naar aanleiding van vorig schooljaar bleek er op meerdere 
gebieden binnen het VSO een verschil te zijn tussen de A-stroom en de B-stroom. 
Hier is onderzoek naar gedaan door eerst in kaart te brengen op welke wijze de doelen werden afgevinkt 
(op welk niveau). Vervolgens is er m.b.v. kijkwijzers van het doelgroepenmodel (LECSO) geanalyseerd 
welke ondersteuningsbehoeften de leerlingen hebben op het gebied van “leren en ontwikkelen”. 
Er is een koppeling gemaakt tussen de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en het afvinken van de 
doelen en er zijn schoolbrede afspraken gemaakt wat betreft het scoren. (zie onderzoek 
opbrengstverschillen A-stroom en B-stroom) 
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Volgens deze afspraken zijn de leerlijnen bij de herstart van school gescoord. 
SO: de behaalde scores binnen het SO liggen op schoolniveau tussen de 120 en 240%, iedere groep komt 
uit op een gemiddelde van (ver) boven de leerlijn. Dit is bij alle domeinen het geval. 
VSO: de behaalde scores binnen het VSO liggen tussen de 75 en 193%. Op schoolniveau wordt een 
percentage gescoord van 116% dus boven de leerlijn. 
Alle groepen, zowel de A-stroom als de B-stroom zitten qua gemiddelde op de leerlijn. 
Wat opvalt is dat in het hele VSO het domein “omgaan met gevoelens” lager scoort dan de andere 
domeinen. Gemiddeld wordt daar 93 % gescoord dus nog wel op de leerlijn. Toch zijn daar op 
leerlingniveau ook een aantal lagere scores te zien. 
Dit sluit mogelijk ook aan bij de bevindingen uit het team in een WMK tevredenheidspeiling dat de 
aangeboden methode onvoldoende aansluit bij hun doelgroep. 
De beleidsgroep ASS en gedrag heeft een zichtzending aangevraagd om de methode STIP binnen school 
uit te proberen. 
Ook zijn de verschillende hoge scores opvallend. De komende periode gaan wij onderzoeken waar de 
hoge scores vandaan komen en gaan we bepalen wat we hiermee doen. 
 
Actiepunten volgend jaar: 
Zichtzending uit de methode STIP uitproberen in school, aandachtspunt: komt omgaan met gevoelens 
daarin voldoende aan bod? 

 Methode ZIEN verder onderzoeken 

 Keuze maken of deze methode/LVS tegemoet komt aan de vraag van school 

 Waar komen de hoge scores vandaan en wat gaan we daarmee doen? 

 

5. Is school tevreden met behaalde resultaten? 
Wij zijn tevreden met de behaalde resultaten ten aanzien van de gestelde schoolstandaard, die op alle 

gebieden is behaald. 

De hoge scores en de scores van de leerlijn omgaan met gevoelens zien wij als aandachtspunt, en zullen 

dit meenemen in de keuzes voor een nieuwe methode binnen de school en de manier van meten van de 

scores. 

6. Nieuwe schoolstandaard komend jaar 
 
Omdat nu nog onduidelijk is op welke wijze wij volgend jaar de leerlingen gaan scoren zetten we de 
schoolstandaard op 75%. 
 
  

7. Ambitie lange termijn 

Aan het eind van de schoolplanperiode voldoen we voor zowel het SO als het VSO aan de norm van 75 %. 

We hebben een duidelijk beeld waar onze verbeterpunten liggen en het verbeterplan is gerealiseerd. 
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3: Sociale veiligheid                       

Standaard: SK 1 veiligheid 

Onderwerp:  Veiligheidsmonitor SO en VSO 

Schooljaar: 2019-2020 
 

Acties vanuit vorig schooljaar: 

Afname maart 2020 – mei 2020 monitor met Q school (V)SO+ onder procesbegeleiding 

Daarbij de aandachtspunten vastgesteld in school- en jaarplan meenemen: 

De onderwijsbehoeften van de veranderende doelgroep met moeilijk verstaanbaar gedrag vertalen naar 

handelingsgericht leerkrachtgedrag door de gedragsgroep. 

Keuze maken voor een aanvullend middel, in de vorm van bijvoorbeeld Rots en Water. Aansluitend het 

personeel hier ook in scholen.  

De objectiviteit van het afnamemoment van de vragenlijst vergroten, d.m.v. procesbegeleiding. 

Een betrouwbare werkwijze/vragenlijst ontwikkelen/introduceren voor de leerlingen met een 

ontwikkelingsleeftijd <5 jaar, waarbij ook ouders intermediair zijn 

 

1. Wijze van peilen van tevredenheid, inhoud, proces: 

Instrument: Q school onder procesbegeleiding. 

De geplande afname van maart/mei 2020 heeft vanwege de schoolsluiting i.v.m. het Coronavirus niet 

plaatsgevonden. Er is in het MAT besloten de afname structureel te plannen voor september zodat er 

gedurende het schooljaar gewerkt kan worden aan de aandachtspunten die naar voren komen uit de 

meting. 

In september 2020 zal nog de veiligheidsmonitor van Q-school worden afgenomen. 

Wijze van peilen: Individuele afname onder procesbegeleiding. Er zijn afspraken gemaakt over de manier 

van afnemen. Deze zullen ook vastgelegd worden in het kwaliteitshandboek. 

Aantal respondenten uitgenodigd? De afname zal plaatsvinden onder alle leerlingen van de school. Daar 

waar leerlingen een ontwikkelingsleeftijd hebben < 5 jaar, zullen ouders als intermediair van leerlingen 

met een ontwikkelingsleeftijd < 5 jaar.  

Afname van de monitor bij leerlingen: 

SO: 14 x versie 1, 1 x versie 2, 1 x versie 3 (16 leerlingen) 

VSO: 20 x vraag 1, 19x vraag 2, 1 x vraag 3 (40 leerlingen) 

Het gaat om ongeveer 35 % van de SO leerlingen en 85 % van de VSO populatie.   

De ouders van leerlingen < 5 jaar zullen tijdens een in de jaarplanning vastgelegd oudergesprek worden 

bevraagd met een aangepaste vragenlijst. 

Bij hoeveel respondenten was school tevreden?  
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We zijn tevreden als minimaal 90 % van de uitgenodigde leerlingen of ouders de lijst invult. We zijn een 

kleine school. Bij het niet kunnen deelnemen van 3 leerlingen in het SO, komen we al onder de 90 % uit.  

2. Was de peiling betrouwbaar en representatief?  
De test is nog niet afgenomen, we hopen door aandacht te besteden aan procesbegeleiding een 
betrouwbaarder beeld te creëren.  
 

3. Schoolstandaard 2019-2020:  
De schoolstandaard blijft 3,0 of hoger. Ook op de langere termijn willen we bereiken dat de 

scores op het onderdeel sociale veiligheid voor alle vragen 3,0 is of hoger. Zeker weten doen we 

dit niet. Toch gaan we ervan uit dat de ontwikkeling die we in gang gaan zetten de komende 

schoolplanperiode, van invloed is op het veiligheidsgevoel van de leerlingen en van de 

teamleden. 

4. Realisatie van de school:  
Er is nog geen peiling afgenomen. 

Toch is er dit schooljaar gewerkt aan de actiepunten van vorig jaar.  

Er zijn afspraken gemaakt over procesbegeleiding om de objectiviteit en betrouwbaarheid te 

vergroten. 

Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe we omgaan met leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd 

<5 jaar. 

Binnen de school zijn we aan het onderzoeken of de veiligheidsmonitor van ZIEN een passender 

instrument is voor onze school. We zien de mogelijke koppeling met de methode STIP als een grote 

meerwaarde, waardoor er met concrete lessen aan de aandachtspunten kan worden gewerkt. De 

beleidsgroep “ASS en gedrag” is positief over de methode. Volgend schooljaar wordt de methode STIP 

dan ook uitgeprobeerd in diverse groepen en de keuze gemaakt over de aanschaf in combinatie met ZIEN. 

De beleidsgroep ASS en gedrag heeft daarnaast middels een WMK-peiling in kaart gebracht waar 

leerkrachten behoefte aan hebben met betrekking tot de veranderende doelgroep, en hebben methoden 

onderzocht die aansluiten bij deze behoeften. 

5. Is school tevreden met behaalde resultaten?  
Er is nog geen peiling afgenomen. 

6. Nieuwe schoolstandaard komend jaar:  
Er is nog geen peiling afgenomen. De standaard voor volgend schooljaar is 3 voor alle gebieden.  

7. Ambitie lange termijn:  

Op de langere termijn willen we bereiken dat de scores op het onderdeel sociale veiligheid voor 

alle vragen 3,0 is of hoger. Zeker weten doen we dit niet. Toch gaan we ervan uit dat de 

ontwikkeling die we in gang gaan zetten de komende schoolplanperiode, van invloed is op het 

veiligheidsgevoel van de leerlingen en van de teamleden. 
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4: oudertevredenheid 

 

Standaard: OP onderwijsproces, SK 

schoolklimaat, KA kwaliteitszorg en 

ambitie. 

Onderwerp: Oudertevredenheid 

Schooljaar: 2019-2020 

 

1. Wijze van peilen van tevredenheid, inhoud, proces 

a. Instrument: WMK EC – oudertevredenheid. De gehanteerde vragenlijst is volledig afgestemd 

op het toezichtkader van de inspectie. De vragenlijst bestond uit 17 vragen. 

b. Wijze van peilen: digitaal en anoniem. 

c. Aantal respondenten uitgenodigd: 114. 

d. Bij hoeveel respondenten was school tevreden? We houden hierbij de WMK waardering van 

het responspercentage aan en zijn tevreden bij voldoende. 

e. Respons: 41 = voldoende (respons tussen 34 % en 50 %). 

2. Was de peiling betrouwbaar en representatief? WMK EC is een betrouwbaar en 

genormeerd instrument. De peiling is anoniem afgenomen en voorgelegd aan alle ouders 

van het SO en het VSO. We gaan uit van het vertrouwen dat ouders naar eer en geweten, 

vrij en eerlijk de lijst hebben gescoord. We zijn zeer tevreden over de respons, gezien de 

ervaringen uit het verleden. In 2017 scoorde 27 % van de ouders op een vragenlijst en in 

2015 scoorde 36 %.  In de slotconclusies van de WMK staat: Het responspercentage is 

voldoende; de vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de 

school een goed beeld van haar kwaliteit.  

3. Schoolstandaard: Vooraf is het volgende gecommuniceerd naar de ouders: De scores bij de 

vragen zijn:  

a. 1: zeer ontevreden. 

b. 2: ontevreden.  

c. 3: tevreden. 

d. 4: zeer tevreden.  

e. Op school zijn we tevreden wanneer op iedere vraag een gemiddelde score 

tussen de 3,00 en 3,25 behaald wordt en wanneer het rapportcijfer minimaal 

een 8 is. 

4. Realisatie van de school: 

a. De gemiddelde score van alle vragen is 3,73. Volgens de WMK waardering scoort de 

school hiermee goed. De scores van alle vragen liggen boven de 3,25. 

Bespreekpunten worden aangegeven. Deze staan in relatie tot een percentage 

ouders die een 1 of 2 hebben gescoord bij de vragen. (Zie de bijlage 

oudertevredenheid, uitslagen vragenlijst, voor een volledig overzicht.) 

b. Het gemiddelde rapportcijfer door de ouders gegeven is 8,9.  



   
 

19 
 

5. Is school tevreden met behaalde resultaten?  

a. Ja: hoe wordt dit geborgd? We zijn tevreden met de behaalde resultaten. De conclusie is dat 

de ouders de school als goed beoordelen en tevreden zijn over de kwaliteit van de school. 

De WMK vragenlijst oudertevredenheid is een anonieme en algemene peiling. Een enkele 

ouder denkt soms anders over situaties. Het zou interessant zijn om juist met deze ouders in 

gesprek te gaan. Dit is echter niet mogelijk. De borging van de kwaliteit zit in de cyclus 

kwaliteitszorg en ambitie. Iedere twee jaar wordt de ouders een vragenlijst voorgelegd. 

6. Nieuwe schoolstandaard komend jaar: 
 De oudertevredenheid wordt om het jaar gemeten. Schooljaar 2020-2021 zal er dus geen 

tevredenheidsonderzoek onder ouders worden uitgevoerd. Voor het oudertevredenheidsonderzoek 

van schooljaar 2021-2022 streven wij naar een voldoende responspercentage zodat we een goed 

beeld hebben van de kwaliteit van de school. Om een genuanceerd beeld te krijgen is het 

voornemen om de vragenlijst te splitsen in SO en VSO. De volgende vragenlijst zal afgenomen 

worden in 2022. We streven ernaar de goede score vast te houden. Als schoolstandaard stellen we 

een waardering binnen SO en VSO waarbij het rapportcijfer minimaal een 8 is en de gemiddelde 

score op de vragen minimaal een 3,2. 

7. Ambitie lange termijn: Ook op de lange termijn is onze ambitie een waardering binnen SO en 

VSO waarbij het rapportcijfer minimaal een 8 is en de gemiddelde score op de vragen minimaal 

3,2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 
 

 
 


