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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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Verantwoording en dialoog  

1. Uitstroomtevredenheid SO en VSO 
 

Verantwoording en dialoog 
 

 
Standaard OR 3 

Onderwijsresultaten Vervolgsucces 

Onderwerp 
 

Uitstroomtevredenheid 2020-2021 

 

• Gestelde actiepunten nav uitstroomtevredenheid 2019-2020: 
 

SO & VSO:  

• We hebben de cyclus om de verwachte uitstroombestemming te bepalen vastgelegd in het 
handboek kwaliteitszorg (OR1). Onze verwachting is dat deze cyclus op een positieve manier 
bijdraagt aan onze uitstroomtevredenheid.  

 
SO:  

• Gesprekken met ouders voeren over uitstroom richting VSO/PRO, bij leerlingen met deze 
uitstroombestemming. 
Op basis van de sociaal- emotionele ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van een leerling 
wordt de keuze VSO of PRO gemaakt(m.b.v. het doelgroepenmodel). Tijdens de oudergesprekken 
over deze keuze blijkt dat ook voor ouders/ verzorgers deze gebieden leidend zijn. 

• Wanneer de SO TLV op 12 jarige leeftijd afloopt, wordt een nieuwe TLV VO aangevraagd. Dit 
bepaalt de uitstroom. 

• Gegevens van de SO verlaters 2 jaar voor daadwerkelijke uitstroom zijn in kaart gebracht, 
bestendiging scoort 100%. 
 

VSO: 

• Koppeling uitstroom en doelgroepenmodel heeft afgelopen schooljaar plaats gevonden. 
- OPP is gekoppeld aan het doelgroepenmodel. De ondersteuningsbehoefte zijn leidend bij het 

bepalen van de verwachte uitstroom. 

• Gegevens schoolverlaters 2 jaar voor daadwerkelijke uitstroom zijn in kaart gebracht. Alle 
leerlingen zijn uitgestroomd op niveau, bestendiging scoort 100%. 

 

• Uitstroom beschut werk vanuit doelgroepenmodel verder uitwerken: 
- Om het AVAT proces te monitoren en de uitstroombestemming beschut werk beter  vorm te 

kunnen geven, is het document Arbeidsperspectief ontwikkeld. Zie kwaliteitshandboek OP7 AVAT 
beleidsplan. 

  

 

• Prognose uitstroom 2020-2021: 
 
SO:  

•     Gestelde prognose SO verlaters: 5 leerlingen. 
    Alle 5 leerlingen zijn uitgestroomd richting VSO. 

 
VSO: 

• Gestelde prognose schoolverlaters: 5 
                Daadwerkelijk zijn er 3 leerlingen uitgestroomd. 
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- Voor 1 leerling is verlenging van de TLV aangevraagd omdat het AVAT-traject door ziekte erg veel 
vertraging heeft opgelopen. De TLV voor schooljaar 2021-2022 is afgegeven. 

- Een andere leerling heeft in zijn externe traject erg veel hinder van Covid en de daaruit volgende 
lockdown gehad. Zijn traject is hierdoor vastgelopen en moet opnieuw worden opgebouwd. Ook 
voor deze leerling is een nieuwe TLV afgegeven. 

 
 

3. Schoolstandaard 
 

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

• Als schoolstandaard is voor het VSO in 2019-2020 de norm van 75 – 80 %  gesteld. 
Uitstroomverwachting en uitstroom t.o.v. het IQ zijn als schoolstandaard opgenomen, de 
ondersteuningsbehoefte vanuit het doelgroepenmodel zijn echter leidend. 
 

SO: 
Alle leerlingen zijn uitgestroomd op het niveau dat is vastgesteld conform de ontwikkeling van de 
leerling, in kaart gebracht m.b.v. het doelgroepenmodel. 

 
VSO: 

Alle leerlingen zijn uitgestroomd op het niveau dat is vastgesteld conform de            
ondersteuningsbehoefte vanuit het doelgroepenmodel. 
 

 

4. Realisatie van de school 
 
SO: 

- Binnen het SO zijn 5 leerlingen uitgestroomd. 
Alle 5 leerlingen zijn uitgestroomd conform de gestelde verwachting. De school heeft hiermee een 
uitstroom gerealiseerd waarbij 100% van de leerlingen naar verwachting uitstromen en behaald 
hiermee de schoolstandaard van 80-90%. 
1 leerling zit precies een jaar op de Zonnehof. Bij het bepalen van onze tevredenheid is bij 
betreffende leerling gekeken welke uitstroombestemming is vastgesteld door de CvB bij het 
opstellen van het 1e OPP. 
 

 
 
 
 

                                               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VSO: 

- Binnen het VSO zijn 3 leerlingen uitgestroomd.  

- Alle 3 zijn uitgestroomd conform de gestelde verwachting. De school heeft hiermee een uitstroom 
gerealiseerd waarbij 100% van de leerlingen naar verwachting uitstromen en behaalt hiermee de 
schoolstandaard van 75% - 80%. 

Uitstroom SO Zonnehof 20-
21  (5 leerlingen)

Onder het niveau OPP
Op het niveau OPP
Boven het niveau OPP

SO 2021  
Realisatie vs. verwachting 
OPP (5lln) 
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5. Zijn we tevreden? 

SO: 

- Ja, we zijn tevreden over de uitstroom van het SO: de uitstroom is volgens de verwachting binnen 
de gestelde normen.  
Middels de verfijning in de oudergesprekken, door op 10 jarige leeftijd met ouders de vastgestelde 
uitstroombestemming te bespreken, waarbij de evt. vraag VSO/PRO wordt meegenomen, willen 
we de tevredenheid borgen. 

VSO: 

• Ja, we zijn tevreden over de uitstroom van het VSO: de uitstroom is volgens de verwachting binnen 
de gestelde normen.  
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6.  Actiepunten schooljaar 2021-2022: 

 
SO & VSO:               

- We willen op schoolniveau de complete uitstroom in beeld brengen, inclusief evt. 
verhuisleerlingen/ leerlingen die naar een andere school gaan. De bestaande documenten willen 
we hiervoor verfijnen. 

 
SO:               

- Vaste werkwijze op papier zetten tov. keuze passende uitstroombestemming VSO/ PRO. 
 
VSO:               

• In schooljaar 2021/2022 maken we een keuze tussen de verschillende termen die gebruikt worden 

door het doelgroepenmodel en de termen die gebruikt worden vanuit de inspectie om de diverse 

uitstroombestemming te benoemen. Zie kwaliteitshandboek, inhoudsopgave OP7. 

 

 
7. Nieuwe schoolstandaard komend jaar: 

 
SO & VSO:  

• Vanwege het kleine aantal leerlingen dat jaarlijks uitstroomt op onze school moeten we een marge 
aanhouden.  

• We houden de schoolstandaard voor komend schooljaar voor het SO op 80-90%. 

• We houden de schoolstandaard voor komend schooljaar voor het VSO op 75-80%. 
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2a: Tussentijdse leeropbrengsten rekenen 

 

 

   Actiepunten vanuit vorig schooljaar naar aanleiding van de uitkomsten: 
 

Verbeterpunten vanuit het scoren van de leerlijn (20/21): 

- De lesdoelen zijn per groep uitgewerkt. Er wordt vanuit het lesdoelenoverzicht  

gewerkt binnen de groepen. 

- De percentages per domein zijn per groep en schoolbreed in kaart gebracht. De analyse en 

actiepunten moeten nog worden uitgewerkt. 

- De doorgaande lijn m.b.t. lesstofaanbod, aanleren strategieën, materiaalgebruik is       

schoolbreed nog niet duidelijk en hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. 

Meenemen naar volgend schooljaar. 

       

Verbeterpunten vanuit de Quickscan 

- Aanbieden van schoolbreed afgesproken strategieën die bij de leerlingen passen. 
Meenemen naar volgend jaar. 
 

- Leraren geven leerlingen eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. 
Door middel van kindgesprekken worden leerlingen oa. bevraagd op het vakgebied rekenen. 
Doelen die leerlingen noemen, worden verwerkt in een document. Dit wordt opgenomen in het 
portfolio. Deze gesprekken worden in sept. en jan. afgenomen. 
 

- De leraren zorgen voor een duidelijke instructie vanuit het EDI-model. 
Het EDI model is een vast onderdeel van de cyclus ‘groepsbesprekingen’. Ter voorbereiding op 
de groepsbespreking vinden er klassenobservaties plaats mbt het EDI model (kijkwijzer). 
De klassenobservaties zijn vanwege corona niet uitgevoerd zoals we gepland hebben, maar 
hebben wel plaatsgevonden. 
Gynzylessen zijn waar mogelijk ingezet, deze lessen verlopen volgens de stappen van het EDI 
model, op deze manier hebben we met het thuisonderwijs enige vorm van EDI kunnen 
behouden. 
De observaties mbv kijkwijzers vinden volgend jaar wel plaats. 
 

- De school beschikt over goed bruikbare hulpmiddelen en rekenmaterialen. 

Meenemen naar volgend jaar. 
 

               Verbeterpunten vanuit de Vragenlijst 

- het maken van een implementatieplan 
                                    - doorgaande lijn 
                                    - gebruik rekenmaterialen 
                                    - afspraken m.b.t. terminologie en strategieën. 
                                    - onderzoeken meerwaarde MSV 
Aan het begin van het jaar is de eerste stap gezet met betrekking tot het onderzoeken van MSV 
(Met Sprongen Vooruit). De beleidsgroep rekenen heeft verschillende lessen uitgezet, deze zijn 
in de groepen aangeboden. Vanwege de lockdown heeft dit vertraging opgelopen. Dit wordt 

Verantwoording en dialoog 
 
 
Standaard KA 3 

Tussentijdse leeropbrengsten Rekenonderwijs 

Schooljaar 2020-2021 
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volgend jaar verder opgepakt, net als de andere punten. 
                                     

1. Schoolstandaard 
M.b.t. het scoren van de leerlijn: 
Als schoolstandaard hebben we de norm voor het SO bijgesteld naar 80%. Voor het VSO hebben 
we de norm van 75% aangehouden bij de analyse van de leerlijnen, maar we zijn tevreden 
wanneer het VSO een stijging laat zien. 
 
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.  
 

2. Realisatie van de school 
 
Leerlijn Rekenen: 
Over de gehele leerlijn komt de gemiddelde score in het SO uit op 76%.  
Over de gehele leerlijn komt de gemiddelde score in het VSO uit op 55%. 
 
De norm van 80% in het SO wordt niet behaald. In het VSO is er geen stijging te zien. 
Opvallend is dat ten opzichte van vorig jaar de gemiddelde scores flink gedaald zijn: 
SO:   91% →76%  
VSO: 64,5% → 55%  
 
De Quickscan: 
In de 3 jaarlijkse cyclus wordt de WMK m.b.t. het rekenonderwijs afgenomen. De quikscan staat 
voor schooljaar 2022-2023 in de planning. 
 

3.   Is school tevreden met behaalde resultaten? 
 

T.a.v. de leerlijnen scores: 
We zijn op schoolniveau niet tevreden.  
De daling t.o.v. de percentages van vorig jaar (zelfde periode), zijn groot. Een verklaring van de lage 
percentages kan zijn dat de gegevens zijn afgelezen na 1 juni. Op deze datum berekent het 
leerlingvolgsysteem de percentages t.o.v. de streefplanning voor komend schooljaar. Op basis van 
die percentages hebben de leerlingen nog een jaar rekenaanbod, waardoor deze niet betrouwbaar 
zijn. 
In mei 2022 zullen we de percentages berekenen vóór 1 juni, om onze tevredenheid opnieuw te 
peilen en om te zien wat de lockdown en maatregelen rondom corona teweeg hebben gebracht. 
 
Concrete actiepunten korte en lange termijn: 
 

Korte termijndoelen: 

• Analyse maken van de percentages per domein per groep en schoolbreed.  

• Kostenplaatje maken m.b.t. aan te schaffen materialen (waar onder MSV) 

• Collega’s met regelmaat informeren over de stand van zaken 

• Collega’s kant en klaar lespakket aanreiken m.b.t. in te zetten materialen/methodieken van 
MSV. 
 
Lange termijn doelen: 

• In ParnasSys de leerlijnen koppelen aan te gebruiken materialen en methodes (Rekenboog, 
MSV, Gynzy, Maatwerk) 
 

• Algemeen:  
In mei 2022 zullen we de percentages berekenen vóór 1 juni, om onze tevredenheid opnieuw   
te peilen en om te zien wat de lockdown en maatregelen rondom corona teweeg hebben 
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gebracht. 
 

4. Nieuwe schoolstandaard komend jaar 

De nieuwe schoolnorm stellen we vast op 75%, net als het vakgebied lezen.  
 
Ambitie lange termijn 
In ParnasSys de leerlijnen koppelen aan te gebruiken materialen en methodes (bronnen toevoegen 
vanuit Rekenboog, MSV, Gynzy, Maatwerk(?), zodat er praktisch gemakkelijker gewerkt kan 
worden met de rekenactiviteiten, dit komt de doorgaande lijn ten goede. 

 
 

     

2b: Tussentijdse leeropbrengsten taal/lezen 
 

Verantwoording en dialoog  
 

 
Standaard KA 3 

Tussentijdse leeropbrengsten  Taalleesonderwijs 

Schooljaar 2020-2021 
 

Actiepunten vanuit vorig schooljaar: 
  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. 
 
*We hebben aan de hand van de CITO scores van de afgelopen 3 jaar(18/19/20)  
  onderzocht welke AVI niveaus(beheersing) binnen iedere leerroute behaald zijn. Hierbij  
  hebben we data gebruikt van leerlingen die op dit moment op deze school ingeschreven  
  staan.  
  In totaal hebben 45 leerlingen een score ‘hoog’ op de grafementoets en fonemendictee   
  behaald, waarna de AVI toetsen zijn afgenomen. We houden bij de afname van de AVI  
  toetsen de reguliere normering aan. 
  
 Conclusie: 
Bij de analyse van de tussentijdse leeropbrengsten wordt onderzocht hoe de ontwikkeling van 
leerlingen verloopt tov de streefplanning. De analyse wijst uit dat een aantal leerlingen al op het 
gewenste niveau scoren, jaarlijks wordt mbv de streefplanning tijdens groepsbesprekingen in juni 
bepaald of de leerroute omhoog bijgesteld dient te worden.  
Bij nadere analyse van de leerlingen die het niveau nog niet hebben behaald, blijkt dat zij nog niet 
aan het eind van de SO of VSO periode zijn. Dit betekent dat zij nog één of meerdere jaren hebben 
om het gewenste niveau te behalen. Uitzonderingen worden in de groepsbespreking 
meegenomen. 
Wanneer we kijken naar de behaalde toetsresultaten, zien we dat het hanteren van de reguliere 
normering er soms voor kan zorgen dat leerlingen geen AVI beheersingsniveau behalen, terwijl in 
de praktijk wel op dat niveau gelezen wordt. We gaan met de beleidsgroep de keuze maken of de 
CITO gegevens leidend zijn voor de leerlijn, of dat de observaties in de klas leidend zijn.  
 
Waar we trots op zijn, is het feit dat leerlingen in leerroute 2 gezien de streefplanning geen AVI 
niveau hoeven te behalen, maar door observaties van de groepsleiding kan in overleg met IB toch 
een toets worden afgenomen.  
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1. Schoolstandaard 
M.b.t. het scoren van de leerlijn: 
Als schoolstandaard hebben we de norm van 75% aangehouden bij de analyse van de leerlijnen. 
M.b.t. Quickscan/ WMK:  
In de 3 jaarlijkse cyclus wordt de WMK m.b.t. het leesonderwijs in het schooljaar 2021-2022 
afgenomen. 
 

2. Realisatie van de school 
Leerlijn technisch lezen: 
Over de gehele leerlijn komt de gemiddelde score in het SO uit op 83%.  
Over de gehele leerlijn komt de gemiddelde score in het VSO uit op 78%. 
 
De norm van 75% wordt door de gehele school behaald. 
SO: opvallend is wel dat de norm voor ‘woord- en tekstlezen’ niet wordt behaald: 59%.  
VSO: ook in het VSO wordt de norm voor deze leerlijn niet behaald: 54%. 
 
Begrijpend luisteren/ lezen: 
Over de gehele leerlijn komt de gemiddelde score in het SO uit op 80%. 
Over de gehele leerlijn komt de gemiddelde score in het VSO uit op 76%. 
 
De norm van 75% wordt door de gehele school behaald. 
 

3. Is school tevreden met behaalde resultaten? 
Technisch lezen: 
Ja, we zijn tevreden over het behalen van de norm.  
Bij nadere analyse valt op dat  zowel in het SO als VSO de norm van 75% niet wordt behaald op het 
onderdeel ‘woord- en tekstlezen’.  
Daar zijn we dan ook niet tevreden over. Een verklaring van de lage percentages kan zijn dat de 
gegevens zijn afgelezen na 1 juni. Op deze datum berekent het leerlingvolgsysteem de percentages 
t.o.v. de streefplanning voor komend schooljaar. Op basis van die percentages hebben de 
leerlingen nog een jaar leesaanbod, waardoor deze niet betrouwbaar zijn. 
In mei 2022 zullen we de percentages berekenen vóór 1 juni, om onze tevredenheid opnieuw te 
peilen. 
 
Begrijpend luisteren/ lezen: 
Ja, we zijn tevreden over het behalen van de norm. 
Bij nadere analyse valt één groep op. De vraag is of dit het effect is van scoren adhv 
toetsresultaten. Het niet behalen van de percentages lijkt te komen door leerlingen waarbij nog 
geen toets voor begrijpend lezen afgenomen dient te worden. Daarnaast is er op individueel 
niveau gekeken waarbij de verwachting is dat dit het komende jaar, wanneer er weer fysiek 
onderwijs geboden wordt, een juist beeld naar voren komt. 

 
Actiepunten voor 2021-2022: 
*In mei 2022 tevredenheid bepalen tov de norm na een heel jaar leesonderwijs. (IB) 
*Keuze maken met de beleidsgroep: scoren van leerlijn en toetsresultaten, hoe te  
  verwerken (AVI en begrijpend lezen). 
*Wordt het juiste toetsinstrument gebruikt om begrijpend lezen te toetsen?   
  (beleidsgroep). 
 

4. Nieuwe schoolstandaard komend jaar 
De schoolstandaard voor de komende schooljaren blijft 3,0 voor de WMK.  
De schoolstandaard voor het komende schooljaar blijft 75%. 
 

5. Ambitie lange termijn 
Ondanks dat er een toetskalender is opgesteld, is dit is niet leidend voor het afnemen van toetsen, 
dit wordt op leerlingniveau met IB besproken. 
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Actiepunt lange termijn: 
*Toetskalender verbeteren (individueel toetsen mogelijk maken, ipv het volgen scores). 

 
 
 

2c: Tussentijdse leeropbrengsten sociaal maatschappelijke 
competenties 

 

                      
Actiepunten vanuit vorig schooljaar naar aanleiding van de uitkomsten: 

• Concrete actiepunten korte en lange termijn: 
Analyses op schoolniveau voor SO en VSO 
In de beleidsgroep ‘gedrag en ASS’ zijn onderzoeken gedaan naar passende methodes wat betreft 
de sociaal- emotionele ontwikkeling. Wanneer een juiste methode gevonden is, met name voor 
het VSO, is de verwachting dat het lesstofaanbod beter gaat aansluiten.  
Daarnaast ontstond de vraag of de SRZ nog wel voldeed aan de eisen om de ontwikkelingsleeftijd 
juist in kaart te brengen. De beleidsgroep ‘kwaliteitszorg’ heeft in samenwerking met de 
orthopedagoog besloten om de ESSEON aan te schaffen.  Wanneer de ontwikkelingsleeftijd van 
een leerling duidelijk is, wordt bekeken of de doelen op de leerlijn nog wel passend zijn. De CED 
leerlijnen gaan uit van een standaard ontwikkeling, maar een leerling ontwikkelt zich volgens 
zijn/haar eigen lijn.  
Onderzoek naar de opbouw van de leerlijnen wordt nog opgepakt door IB/ beleidsgroep. 
 

• Diepere analyse binnen VSO naar verschil tussen a-stroom en b-stroom in de scores 
Bij het afvinken van de doelen is er onderscheid gemaakt tussen de niveaus waarop je een doel als 
behaald kan scoren. Leerlingen in leerroute 2 scoorden vorig jaar met name ver onder het niveau. 
Wanneer je naar de uitstroombestemming van deze leerlingen kijkt, stromen ze uit naar bijv. een 
zorginstelling waarbij permanente professionele ondersteuning is, waarbij veel initiatief richting de 
leerling wordt genomen. De ondersteuning vindt plaats in een 1 op 1 situatie, of kleine groepjes 
waarbij voortdurend nabijheid wordt geboden.  
1: met veel hulp 
2: behaald, met hulpmiddel (beetje hulp) 
3: behaald, zelfstandig in een bekende context 
4: behaald, zelfstandig in een nieuwe context  
Wanneer we nu kijken naar de behaalde scores van leerlingen in leerroute 2, is er een aanzienlijk 
verschil aan te tonen. A stroom leerlingen op leerroute 2 scoren dit jaar gemiddeld 63%-80% op of 
boven de leerlijn, ten opzichte van 70% onder de leerlijn (2019-2020). 
Deze wijze van scoren hebben we voor leerlingen in leerroute 1 en leerroute 2 laten gelden, in 
zowel het SO als VSO. 
 

• Verbeterplan opstellen in samenspraak met de betrokken collega's 
Het verbeterplan is opgesteld in de groepsbespreking met collega’s. De resultaten hiervan zijn 

Verantwoording en dialoog 
 
 

Standaard:  KA3 

Tussentijdse leeropbrengsten Sociaal maatschappelijke competenties 
Schooljaar 2020-2021 
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hierboven beschreven.  
 

• Interventies inzetten n.a.v. uitkomsten analyses 
In de groepsbespreking zijn individuele leerlingen besproken. Interventies zijn ingezet waar nodig, 
een voorbeeld hiervan is: spelbegeleiding inzetten om te zien of de beperking ontwikkeling 
belemmert of dat er niet voldoende aanbod is geweest. 
Het aanpassen van de leerroutes wordt in juni besproken, indien aan de orde. 
Dit jaar hebben we besloten de 0% percentages niet meer mee te tellen. Wanneer een 0% 
percentage op de groepskaart zichtbaar wordt, betekent dit dat een leerling het aanbod nog moet 
ontvangen. 
 

• Is er een verband tussen de uitkomsten van de veiligheidsmonitor en de leeropbrengsten sociale 
competentie? 
De sociale veiligheidsmonitor is afgenomen. De gestelde norm van 3;0 is dit jaar op alle vragen 
behaald. Deze monitor geeft aan dat leerlingen zich veilig voelen op school, waardoor ze zich zo 
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 
Gezien de cijfers van de monitor (18-19/ 20-21) zou de verwachting zijn dat er op schoolniveau in 
het VSO groei te zien zou zijn. Dit is niet het geval, een aanwijsbare reden zou kunnen zijn dat de 
VSO leerlingen vanwege de lockdown 6 maanden lang op een andere wijze onderwijs heeft gevolgd 
(digitaal, thuisonderwijs, werken in bubbels). 
Er van uitgaande dat leerlingen in schooljaar 21-22 volledig fysiek onderwijs aangeboden krijgen, 
verwachten wij dat dit invloed heeft op schoolniveau. Wij kiezen er dan ook voor om dit jaar geen 
specifieke interventie uit te voeren om te zien of deze stelling juist is.  
Onderzoeken in de beleidsgroep gaan vanzelfsprekend door, met als richtlijn: 

• In welke domeinen wordt laag gescoord? 

• Is de opbouw van de leerlijnen van invloed op de uitkomsten? 

• Zijn er leerlingen met specifieke kenmerken (ASS) die laag scoren op de leerlijn? 

• Sluit het lesstofaanbod voldoende aan bij de te scoren leerlijnen (m.n. de A-stroom)? 

• In hoeverre sluiten de gebruikte methodieken op school voldoende aan bij de uitkomsten van de 
veiligheidsmonitor en de sociaal maatschappelijke competenties?  

 

1. Schoolstandaard 

Als schoolstandaard houden we de volgende normen aan: 
SO: 80-90% 
VSO: 75%  
 

2. Realisatie van de school 
 
Met behulp van de scores op de leerlijn ‘leren functioneren in sociale situaties’ zijn de opbrengstgegevens 
geanalyseerd.  
 
Over de gehele leerlijn komt de gemiddelde score in het SO uit op 93%, waarmee de norm wordt behaald. 
Over de gehele leerlijn komt de gemiddelde score in het VSO uit op 63%, waarmee de norm niet wordt 
behaald. 
 

3. Is school tevreden met behaalde resultaten? 
 
Wanneer meerdere interventies tegelijkertijd plaatsvinden, is moeilijk te bepalen waar evt. verandering 
vandaan komt. Vandaar dat wij er dit jaar voor hebben gekozen  om ons alleen te focussen op het afvinken 
van de doelen (toekennen score 1,2,3,4) om zo te kunnen zien wat het effect is op de percentages op de 
groepskaart en uiteindelijk op schoolniveau. 
 
SO: we zijn tevreden over de behaalde norm in het SO. In alle toegekende leerroutes scoren de leerlingen 
op alle leerlijnen meer dan gemiddeld op of boven het niveau.  
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VSO: 
Ondanks dat de gestelde norm van 75%  niet behaald is, zijn we wel tevreden over de acties die we nav de 
vorige analyse hebben uitgevoerd. Met name de interventie die we voor de leerlingen op leerroute 1 of 2 
hebben ingezet, heeft een positief resultaat opgeleverd.  
De uitval van leerroute 3 of 4 is op individueel niveau bekeken. Hiervoor zijn het afgelopen jaar interventies 
op gezet (waaronder inzet spelbegeleiding). 
 

 
 
 
 

4. Nieuwe schoolstandaard komend jaar 
SO: de norm van 80 – 90 % wordt aangehouden. 
VSO: We streven ernaar om eind volgend schooljaar de norm van 75 % behaald te hebben. 
  

5. Ambitie lange termijn 

Er is een goede afweging gemaakt voor een meer passende methode en speciaal leerlingvolgsysteem tov 
sociaal emotionele ontwikkeling. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

97%

81%

100%

SO

Leerroute 3 Leerroute 4 Leerroute 5

50%

72%65%

63%

VSO

Leerroute 1 Leerroute 2
Leerroute 3 Leerroute 4
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3: Sociale veiligheid     

   

Verantwoording en dialoog  

   

   
 Standaard   SK 1 Veiligheid  

 Tussentijdse leeropbrengsten   Veiligheidsmonitor SO en VSO  

 Schooljaar   2020-2021  
 

Acties vanuit vorig schooljaar:  
In verband met de corona-crisis heeft de afname van de sociale veiligheidsmonitor van maart-mei 2020 niet 
plaatsgevonden en is deze verzet naar september-november 2020. Dit moment wordt tevens opgenomen in 
de kwaliteitskalender als jaarlijks afnamemoment om zo gedurende het schooljaar de gelegenheid te 
hebben te werken aan de aandachtspunten die uit de monitor naar voren komen.  
De aandachtspunten die naar aanleiding van de laatste monitor zijn vastgesteld in het school- en jaarplan:  
  
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. Schoolstandaard 2020-2021:   
De gestelde schoolstandaard is 3,0 of hoger, en de scores op het onderdeel sociale veiligheid 
voor alle vragen 3,0 en hoger.  

  

2. Realisatie van de school:   
Voor de exacte uitslag verwijzen we naar de website, waar de veiligheidsmonitor voor het SO 
en het VSO zijn geplaatst en deze toelichting.  
De monitor bestaat uit 3 vraaggebieden: schoolklimaat, onderwijsleerproces en sociale 
veiligheid. Elk gebied bestaat uit een aantal vragen waarop de leerlingen kunnen scoren. In het 
verslag op de website kan per vraag de uitslag worden bekeken. Hieronder een schematische 
weergave van de gemiddelde scores per vraaggebied:  

  

2018-2019  SO  VSO  VSO A stroom  VSO B stroom  
Schoolklimaat  3,2  3,2  3,0  3,4  
Onderwijsleerproces  3,3  3,4  3,2  3,6  
Sociale veiligheid  2,9  3,0  2,9  3,1  
  

2020-2021  SO  SO: Ouders als 
intermediair  

VSO  

Schoolklimaat  3,3  3,76  3,3  
Onderwijsleerproces  3,4  3,89  3,4  
Sociale veiligheid  3,0  3,58  3,1  
 
 Wanneer je de scores vergelijkt dan zijn er geen grote verschillen tussen vorig jaar en dit jaar.  
 Wel valt op dat ouders een stuk hoger scoren dan de leerlingen.  
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Vragen sociale veiligheid die zijn gescoord onder 3;0:  
SO: 

• Ik word gepest door andere kinderen op school: 2;6  
• Ik ben bang voor andere kinderen op school: 2;9  

VSO: 
• Andere leerlingen doen expres gemeen tegen mij: 2;9  

 
Procesbegeleiding tijdens en na afname: 

• 1 vaste persoon neemt alle monitoren af.  

• Cluster 1 → vragenlijst wordt ingevuld door ouders/verzorgers. 
        Vanaf cluster 2 worden de vragen individueel aan de leerlingen gesteld,  
        behalve wanneer de leerling lager dan leerroute 3 scoort, dan vullen ook  
        deze ouders/verzorgers de vragenlijst in.   

• Groepsleiding maakt overzicht van de leerroutes van de leerlingen uit de eigen groep en 
        geeft deze aan de collega die de afname verzorgt. 

• Leerlingen mondeling laten reageren, voldoende denktijd geven en 
        antwoord bevestigen op computer.  

• Antwoord bevestigen wordt samen gedaan als leerling hier moeite mee heeft.  

• Zo nodig omzetten van antwoorden “klopt wel” en “klopt niet” in “ja” en “nee”.  

• Bespreken van situaties van de dag, deze beïnvloeden het invullen omdat onze doelgroep 
        erg in het “hier en nu” leeft.  

• Er wordt doorgevraagd als een leerling aangeeft dat er sprake is van “plaaggedrag”,  
         en dit wordt nabesproken met de leerkracht.  

• We nemen iedere lage score serieus, we gaan hierover in gesprek met de leerling.  
 

Afname conclusies 2020-2021:  

• Collega van de afname (Annemarie) geeft aan:  
Aantal leerlingen uit SOBB deden voor het eerst mee aan deze monitor. Daarom zijn veel leerlingen 
op vraag 1 ingeschaald. De B stroom leerlingen van het VSO kunnen hoger ingeschaald worden op 
de vragen. Minimaal 2 a en een aantal 3a.  

• Motivatie is goed bij afname: trots na afloop.  

• Mondeling laten reageren, bevestigen in ja of nee op computer wordt samengedaan als leerling 
hier moeite mee heeft. 

•  Antwoorden van aantal leerlingen zijn niet altijd betrouwbaar, omdat leerlingen de smileys als een 
“speeltje” zien. Tijd nemen voor antwoorden van een vraag, en even laten “landen” werkt.  

• Antwoorden als “ja” en “nee” werken beter dan “klopt wel”, “klopt niet’.  

• Gebeurtenissen die aan het begin van de dag gespeeld hebben spelen mee met het invullen van de 
vragen.   

• Als een leerling aangeeft dat er sprake is van plaaggedrag wordt er doorgevraagd en wordt dit met 
betreffende leerkracht nabesproken. Er wordt na afloop teruggekoppeld met de leerkracht als 
leerling aangeeft dat er sprake is van plaaggedrag.   
3. Is school tevreden met behaalde resultaten?   

Gezien de gestelde norm van 3;0 op alle vragen over sociale veiligheid zijn wij tevreden.  
Daarnaast worden de vragen die onder de 3,00 scoren besproken met de individuele leerling 
en met de groepsleiding en wanneer nodig met het team.  

4. Nieuwe schoolstandaard komend jaar:   
Als schoolstandaard blijft de norm ingesteld op 3,00. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat 
beneden de 3,00 scoort.  

5. Ambitie lange termijn:   
Ook op de langere termijn willen we dat de schoolstandaard van 3,00 of hoger behaald wordt. 
We blijven in de dagelijkse praktijk en in ons lesstofaanbod gericht werken aan het 
veiligheidsgevoel van de leerling. 
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4: Medewerkerstevredenheid 

 

  
 

1. Wijze van peilen van tevredenheid, inhoud, proces  
a. Instrument: Quickscan Arbomeester in het kader van RI & E.  
b. Wijze van peilen: Vragenlijst bestaand uit 4 onderwerpen: leidinggevende; 
personeelsbeleid; werkdruk; belastende factoren in het werk. Totaal 32 vragen: 
leidinggevende 3; personeelsbeleid 9; werkdruk 8; belastende factoren in het werk 12. 
Iedere vraag bestaat uit 5 antwoordgraden.  
c. Aantal respondenten uitgenodigd 40 
d. Bij hoeveel respondenten was school tevreden? Tussen de 50 en 70% = WMK 
standaard voor goed. 
e. Respons: 62 %  

2. Was de peiling betrouwbaar en representatief? Ja. 

3. Schoolstandaard: Voor deze peiling gaan we uit van de door deskundigen vastgestelde 
minimumnorm van de gebruikte Quickscan. 

4. Realisatie van de school 
1. Leidinggevende: Alle drie de vragen scoren positief boven de norm. Conclusie: 

geen aandachtspunt. 
2. Personeelsbeleid: Van de 9 vragen scoren er 8 positief boven de norm en 1 

negatief onder de norm.  
3. Werkdruk: Van de 7 vragen scoren er 4 positief boven de norm, 2 vallen gelijk 

met de norm en 1 scoort negatief onder de norm.  
4. Belastende factoren in het werk: Van de 12 vragen scoren er 5 positief boven 

de norm, 1 gelijk aan de norm en 6 slechter dan de norm.   

5. Is school tevreden met behaalde resultaten?  
1. Leidinggevende: vanuit de Quickscan geen aandachtspunt. De stijl van 

leidinggeven is gekoppeld aan de personen die de directie vormen van de 
school. Deze stijl vormt het denken over de leidinggevenden. We zijn tevreden 
over de uitkomst. 

2. Personeelsbeleid: Algemeen is de conclusie dat het personeelsbeleid geen 
aandachtspunt vormt. Het item dat wel om aandacht vraagt is bekend in de 
school en al vaker langsgekomen als aandachtspunt: elkaar aanspreken op 
gedrag. T.o.v. het referentiepunt 3,5 is de score 3,28. De afgelopen jaren is 
hier meer bewustwording op gekomen. De familiecultuur van de school is een 
belemmerende factor bij dit item. We zijn tevreden over deze uitkomst. 

3. Werkdruk: Algemeen is de werkdruk een terugkerend aandachtspunt. Vanuit 
de score door de teamleden kunnen we voorzichtig tevreden zijn, maar geen 
reden om op onze handen te zitten. Werkdruk is ook niet altijd direct op te 

Verantwoording en dialoog 
 
 

Standaard WMK 80 % score tussen 3 en 4. 
RI & E 80 % van de vragen positief t.o.v. de 

vastgestelde norm door experts. 

Onderwerp: Medewerkerstevredenheid   
sociale veiligheid van teamleden  

Schooljaar 2020-2021 
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lossen, maar een goede communicatie hierover in gezamenlijkheid is een 
voorwaarde om tot oplossingen te komen. Het belangrijkste aandachtspunt is 
voldoende pauze. Dit is al jaren een discussiepunt waarbij er steeds een 
dilemma ontstaat tussen ‘rust’ in de groep en pauze voor een collega. Ook de 
aard van de leerling zorgt ervoor dat pauzes er soms bij inschieten. 

4. Belastende factoren in het werk: Dit onderwerp vraagt de meeste aandacht. 
De norm is ook strenger dan bij de overige 3 onderwerpen. Met name 
ongewenst gedrag is een aandachtspunt. Vanuit het schoolwerkplan wordt 
hier beleid op gemaakt. Een beleidsgroep is hiervoor verantwoordelijk. We 
zetten hierbij in op scholing van het team. Daarnaast is de jaartaak een 
belangrijk instrument geworden om de werkuren eerlijk te verdelen en 
inzichtelijk te maken. Dit kan helpend zijn om overzicht te houden van de 
eigen werkbelasting.  
 

Van de 32 vragen scoren er 20 positief, 4 gelijk aan de norm en 8 negatief. Dit 
geeft een tevredenheidscore van 75%. Algemeen is onze tevredenheid 
gemiddeld m.b.t. de resultaten. Met name de belastende factoren vragen om 
aandacht. Zie punt 4 hierboven. 

6. Nieuwe schoolstandaard komend tevredenheidsonderzoek RI & E over 4 jaar: 85 % 
van de vragen positief. Schoolstandaard WMK, personeelstevredenheidsonderzoek in 
schooljaar 2022/2023: 85 % score tussen 3 en 4.  

7. Ambitie lange termijn: WMK score 90 % tussen 3 en 4.  

  
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 
 


