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Voorwoord 

Dit is de eerste versie op weg naar een auditrapport van de Stichting Orion voor 
openbaar speciaal onderwijs Amsterdam. 

In deze tijd van heftige bezuinigingen is het meer dan ooit van belang om kwalitatief goed 
onderwijs aan te bieden. In het speciaal onderwijs kan dat alleen maar als het 
onderwijsleerproces wordt gecombineerd met passende zorg. Passend qua type, plaats 
in de organisatie en bekostiging. Hiertoe wordt gewerkt aan structurele samenwerking 
met zorgpartners. 

Orion biedt onderwijs en ambulante begeleiding in clusters 2, 3 en 4 voor leerlingen van 4 
tot 20 jaar met de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid, én theorie vmbo en havo. Een 
breed spectrum. In het kader van passend onderwijs komt het cluster 2 (auditief/spraak-
taalproblemen) in een regionale organisatie en gaat de ambulante begeleiding naar de 
nieuwe samenwerkingsverbanden. 

In combinatie met de bezuiniging van 25% waardoor veel personeelsleden zullen worden 
ondersteund in hun zoektocht van werk naar werk, ligt er een enorme druk op de 
kwaliteit. Orion wil de kwaliteit van het onderwijs goed houden en doorontwikkelen. En 
dat lukt alleen door positief kritisch met elkaar samen te werken.  

Op een strategisch beleidsdag zijn goede praktijken op het gebied van kwaliteitzorg aan 
elkaar gepresenteerd. Instrumenten worden nu gedeeld. Maar voor alles is er een 
cultuuromslag van ‘eiland naar samen’ op gang gekomen. Een belangrijke stap hierbij 
wordt gezet door de (locatie)directeuren - na een training door de M en O groep en met 
steun van KBA - een interne audit te laten uitvoeren. Hierbij wordt, naast globale 
elementen en profielpunten van Orion, ingezoomd op de belangrijkste indicatoren uit het 
Toezichtkader van de inspectie. 

Daarnaast starten scholingstrajecten voor de hele organisatie op het gebied van 
opbrengstgericht werken. En wordt hard gewerkt aan de implementatie van leerlijnen, 
ICT in het onderwijs en het benutten van de informatie uit de leerlingvolgsystemen.  

Na deze eerste verslaglegging zal een meer uitgewerkt auditrapport verschijnen. De 
auditors koppelen hun bevindingen en aanbevelingen terug aan de bezochte vestigingen. 

Het samen bouwen aan een sluitend systeem om de kwaliteit te borgen geeft Orion ook 
in deze barre tijden hernieuwde energie om goed speciaal onderwijs aan te bieden. 

Amsterdam, 29 november 2011 

Cor de Ruiter,  

bestuurder Orion 
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Inleiding Auditrapport 

Achtergrond audit Orion-scholen 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwijs en borgen van de kwaliteit hebben 
de directeuren van de Orion-scholen in de periode oktober-november 2011 een audit 
uitgevoerd bij een collega-school. Ter ondersteuning van deze audit is een ‘kijkwijzer’ 
ontwikkeld. De kijkwijzer is gebaseerd op het toezichtkader van de onderwijsinspectie en 
sluit aan op de indicatoren die bij een standaard ‘Periodiek Kwaliteitsonderzoek’ door de 
inspectie worden bekeken. De werkwijze tijdens de audit en het hanteren van de 
kijkwijzer is voorbereid in een directeurenbijeenkomst. 

Aanpak 
De audit is als volgt aangepakt: 

- Onderzoek aan de hand van het schoolplan en jaarplan 
- Schoolbezoeken waarbij: 

o Gesprekken zijn gevoerd met leerkrachten  
o Observaties van de lessen zijn uitgevoerd 
o Teambijeenkomsten zijn bijgewoond 
o Specifieke documenten en (registratie)systemen nader bestudeerd zijn 

- Analyse en rapportage van de bevindingen. 

Na afloop is een schriftelijke weerslag van de bevindingen die tijdens de schoolbezoeken 
zijn gedaan, gemaakt. Het rapport zal na vaststelling tevens aan het team van de school 
gepresenteerd worden, zodat een actieve dialoog kan ontstaan over de bevindingen, 
goed ontwikkelde onderdelen van de school en te verbeteren onderdelen. De audit, 
rapportage en presentatie vormen gezamenlijk een belangrijk onderdeel van de 
kwaliteitscyclus van de Orionscholen. Met deze aanpak beogen de Orionscholen 
uitdrukkelijk invulling te geven aan de ‘check’ en ‘act’ van de pdca-cyclus. 

Kijkwijzer 
Ter ondersteuning van het deskresearch en de schoolbezoeken is een kijkwijzer 
gehanteerd. Deze kijkwijzer is in de bijlage toegevoegd.  

Indeling auditrapport 
In het auditrapport vindt u in het eerste hoofdstuk de algemene indrukken van de school 
verwoord, de wijze waarop bovenschoolse speerpunten zichtbaar worden op 
schoolniveau en welke specifieke kwaliteiten de school heeft. In hoofdstuk twee komen 
vervolgens de indicatoren en kwaliteitsaspecten aan de orde zoals in het toezichtkader 
van de inspectie, waarna in het derde en laatste hoofdstuk een aantal aanbevelingen 
worden gedaan en handreikingen worden gegeven hoe deze aanbevelingen binnen de 
school uitgewerkt kunnen worden. Tevens wordt in dit hoofdstuk aangegeven welke 
kennis en initiatieven de school zou kunnen overdragen aan andere Orion-scholen, om 
daarmee de gezamenlijke professionalisering te stimuleren.  
N.B. Deze algemene indrukken per school, speerpunten, kwaliteiten en aanbevelingen 
die in het eerste hoofdstuk van de auditrapporten staan, zijn samengevoegd in dit 
document.  
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Coronelschool * J. Sluijtersstraat 3 * 1062 CJ Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Ronald Bouwman (directeur Gerhardschool) 

Algemene bevindingen  
De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met een chronische ziekte. Er is een 
luchtbehandelinginstallatie voor alle ruimten. Er zijn afsluitbare kasten voor de 
medicijnopslag. De school heeft in alle lokalen aangepast meubilair, beschikt over een lift 
en is rolstoeltoegankelijk. Tevens beschikt de school over een goed geoutilleerde 
instellingskeuken om gespecialiseerde voedingszorg mogelijk te maken. De gymzaal is 
goed ingericht. Het schoolplein is volgens de richtlijnen van stichting ‘Zieke Kind In 
Beweging’ ingericht. De gangen en ruimten zien er over het algemeen overzichtelijk en 
schoon uit.  

Het systeem van de leerling-zorg is in voldoende mate aanwezig. De Commissie van 
Begeleiding (CvB) bepaalt de onderwijsrelevante beginsituatie van de kinderen en de 
school stelt een handelingsplan in overeenstemming met de ouders op (frequentie 2 keer 
per jaar). Tevens beschikt de school over een leerlingvolgsysteem en is in staat de 
vorderingen en ontwikkeling van de leerling over de volle breedte zichtbaar te maken. De 
CvB evalueert de uitvoering van het handelingsplan.  

Tijdens de leerlingbespreking worden groepsplan en individuele plannen apart 
besproken. De CvB heeft een goede en centrale rol in het geheel. Uit de gesprekken 
kwam expliciet naar voren dat men op zoek is naar samenhang. Een prima vertaling naar 
de synergie van onderwijs en zorg. De vertaalslag naar het uitvoeren van het groepsplan 
behoeft in sommige gevallen meer cognitieve uitdaging.  

De school hanteert een leerstofaanbod voor de schoolse vakken en werkt met de sociaal 
emotionele methode ‘Goed gedaan!’. In de school is het thema van de periode op 
meerdere plekken terug te zien. Het leerstofaanbod sluit in voldoende mate aan op het 
uitstroomperspectief van de leerlingen. De school werkt met 2 stromingen, basisstroom 
(bijv. havo) en praktijkstroom (ZML). Er wordt goed en zichtbaar gebruik gemaakt van de 
additionele leer- en hulpmiddelen zoals rekenrekjes, kralenkettingen, getallenlijn en in het 
bijzonder ICT.  

Over het algemeen wordt er voldoende en efficiënt gebruik gemaakt van de geplande 
onderwijstijd. Echter heeft de school te maken met ‘weglektijd’ (tijd die wordt besteed aan 
geïntegreerde- en medische zorg en ziekenhuisopnames). Deze geïntegreerde medische 
zorg is noodzakelijk om de kinderen onderwijs te bieden. Het blijft in sommige gevallen 
onmogelijk om de verloren tijd volledig op te vangen. Over het algemeen valt te stellen 
dat de leerkrachten en de onderwijsassistenten beschikken over veel 
improvisatievermogen en continuïteit om het onderwijsaanbod in stand te houden. Het is 
goed om te zien dat de teamleden zichtbaar en op een respectvolle wijze met de 
kinderen omgaan. Dit zorgt voor rust en veiligheid. Kinderen kunnen een cursus 
‘Ziekteacceptatie’ (Op Koers) krijgen, 10 lessen intensieve vaardigheidstraining en een 
intensieve training om faalangst te verminderen. De GIP-methode is over het algemeen 
goed zichtbaar in de school en er wordt gewerkt met ‘time timers’. Sommige kinderen 
hebben een plek waar zij meer vrijgesteld zijn van prikkels.  

Het samenwerken wordt in veel groepen gestimuleerd. De school werkt met methode 
Scol waarbij leerkracht en kind een lijst invullen hoe zowel het kind als de leerkracht kijkt 
op verschillende gebieden (voorbeelden: ervaringen, presenteren, taken, samen). Tijdens 
het buitenspelen is een aantal kinderen verantwoordelijk voor het uitreiken en 
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binnenhalen van het speelmateriaal. In de groepen wordt (over het algemeen) gewerkt 
met klassendiensten met als doel kinderen (mede)verantwoordelijk te maken voor de 
hygiëne en het opruimen in de groep. Over het algemeen is het rustig in de school. Zowel 
de medewerkers als de kinderen gaan over het algemeen vriendelijk met elkaar om. De 
vraag is of de school met het huidige beleid voldoende in staat is om kinderen met een 
wat grotere externaliserende gedragsproblematiek op te vangen. Er is een 
veiligheidsplan aanwezig waarin een aantal onderwerpen zoals luchtbehandeling, 
politieveiligheid, schoonmaak(controles) en andere onderwerpen is opgenomen. 

Speerpunten  
Om de cognitieve doelen beter uit te voeren is de school bezig met een verbeterplan. 
Men wil goede interventies inzetten om het rekenen en taal te verbeteren. Voorbeelden: 
leerlijn rekenen en leerlijn taal. Er wordt een leerlijn ‘Medische redzaamheid’ ontwikkeld. 
De methode ‘Goed Gedaan’ is geïmplementeerd en er wordt met SCOL gewerkt. Om 
meer rust in de school te krijgen heeft de school een aantal regels ingevoerd: vaste 
plekken, vaste rijen; methode ‘goed gedaan’ geïmplementeerd; visueel aanbod versterkt 
door picto’s; aanbod van cursussen. 

Conclusie 
Er is veel aandacht voor computeronderwijs, geïntegreerde zorg op gebied van fysio,  
logopedie, medische- en verpleegkundige zorg. De school heeft veel kennis op het 
gebied van allergie, obesitas, ondervoeding, astma en andere aandoeningen bijvoorbeeld 
eetbegeleiding en revalidatie. De jeugdarts en verpleegkundigen adviseren het personeel 
over de aanpak van de leerlingen op het gebied van omgaan met zijn/haar ziekte en 
beantwoorden vragen die er eventueel leven. De sociaalverpleegkundigen hebben een 
centrale rol in de organisatie en zijn zeer belangrijk voor de school. Als auditor was het 
goed om te zien dat de medewerkers goed op elkaar ingesteld zijn. Er is veel medische 
en onderwijskundige kennis in huis waar Orion de vruchten van kan plukken. Er hangt 
een goede werksfeer. Als auditor ben ik goed opvangen en dat zegt naar mijn idee veel 
over het team.  

Aanbevelingen 
Op school zitten kinderen die fysiek erg kwetsbaar zijn. Een ziek kind met een forse 
externaliserende gedragsproblematiek kan een gevaar vormen voor zichzelf, andere 
kinderen en leerkrachten. Het is aan te bevelen om te werken met een plan van aanpak 
waarin de school deze kinderen weet te begeleiden of door te verwijzen. Het plan van 
aanpak wordt opgesteld in overeenstemming met de ouders. Doel van deze (eventuele) 
individuele aanpak is om het kind weer te laten (re)integreren in de groep. 

Het beter uitvoeren van de groepsplannen. Het uitvoeren van de individuele cognitieve 
doelen n.a.v. de foutenanalyse. Wat is er wel en niet behaald? Welke interventie kan 
daarvoor ingezet worden en zorgt voor voldoende cognitieve uitdaging? De lat mag op 
cognitief gebied hoger.  

Het (digitaal) opstellen van een OPP (OntwikkelingsPerspectiefplan) Het integreren van 
de handelingsplanning met overdrachten, uitstroomprofielen aangevuld met informatie 
over weglekmomenten om een zorgvuldig beeld te vormen van het individuele kind. Dit 
document is goed toepasbaar en werkbaar voor alle medewerkers die hiermee werken. 
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Mytylschool * Drostenburg 2 - 4 * 1102 AM Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Wouter Jager (adjunct-directeur Alexander Roozendaalschool) 

Algemene bevindingen  
De Mytylschool is gehuisvest in een verouderd gebouw. In het gebouw wordt naast 
onderwijs ook gewerkt aan de revalidatie van kinderen. Reade (Revalidatiecentrum 
Amsterdam) zorgt voor de invulling hiervan en huren ruimte van de Mytylschool voor het 
uitoefenen van revalidatiewerkzaamheden. De benodigde materialen staan in de gangen 
opgesteld. Dit maakt een rommelige indruk. Bovendien heeft het gebouw een warrige en 
donkere opzet die weinig uitnodigend werkt. Het uitzicht op nieuwbouw lijkt mij meer dan 
welkom. 

De Mytylschool is de afgelopen jaren naar een eenheid gegroeid. Waar er vroeger sprake 
was van twee entiteiten, Mytyl en Tyltyl,  is er nu sprake van een organisatie waarbij 
onderwijs en zorg niet door de indicatie wordt bepaald maar ontwikkelingsinhoudelijk zijn.  

Mytylschool en Reade kennen hun eigen bedrijfsprocessen. Deze processen zijn op 
elkaar afgestemd en komen samen in de Commissie van Begeleiding (CvB). Hier worden 
de onderwijsbehoeften en revalidatienoden van de kinderen op elkaar afgestemd. De 
Indicatie Onderzoekscommissie  bespreekt de nieuwe kinderen en formuleert  een 
startdocument in de vorm van een Individueel Handelingsplan (IHP). In dit IHP en het 
document van Reade wordt een ontwikkelroute uitgezet naar een geformuleerd doel; er 
wordt tevens een evaluatiemoment vastgelegd. Voor de VSO-leerlingen wordt een 
transitieplan samengesteld.  

De directeur van de Mytylschool heeft een deel van zijn taken gedelegeerd aan 
teamleiders. Zij dragen zorg voor de directe aansturing van het personeel. De interne 
begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorglijn binnen de school. Al met al heeft de 
school een gedegen onderwijs-/zorggebouw neergezet.

Speerpunten  
De school is begonnen met het formuleren van ontwikkelingsperspectieven. Voor nieuwe 
leerlingen, 10-11 jarigen, kleuters die de overstap maken naar de kernafdeling en VSO-
leerlingen die voor de transitie staan, wordt direct zo’n ontwikkelingsperspectiefplan 
gemaakt. De komende jaren zal voor een groeiend aantal leerlingen perspectieven 
worden vastgesteld.  

Een uitdaging van de school ligt op het gebied van denken in schooltermen. Hierbij staat 
de vraag centraal: hoe is de verhouding tussen de activiteiten binnen de school en het 
geven van onderwijs. Zo zouden verschillende therapieën buiten lesgebonden tijd kunnen 
worden gegeven en zwemmen tijdens lestijd worden beperkt. Het doel is het 
leerrendement te verhogen door meer effectieve leertijd.  

Er wordt nagedacht over rol en invulling van onderwijs en effectiviteit. Hierbij wordt 
overwogen om leerlingen met een MG-indicatie zo te ontwikkelen dat zij de overgang 
naar een LG-groep kunnen maken. De resterende groep heeft een dusdanig laag niveau 
dat een andere vorm van begeleiding ingezet zou moeten worden. Dit ligt eerder op het 
niveau van dagverblijven.  

Het team werkt aan verdere professionalisering met vakinhoudelijke doelen. Voor het 
samenstellen van een scholingsplan wordt een inventarisatie gemaakt. Ook streeft men 
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naar een meer professionele houding waarbij het actief betrokken zijn van de 
professional centraal staat. Men realiseert zich dat dit langdurige processen zijn.  

Nu het fusietraject van Mytyl en Tyltyl is afgerond heeft zich al een volgend traject 
aangekondigd: de Noteboomschool wordt samengevoegd met de Mytylschool. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om brede zorg voor kinderen met een cluster 3 (LZ, MG, LG) 
indicatie aan te bieden. 

De school werkt aan de invoering en implementatie van ParnasSys.  

Conclusie 
De Mytylschool  heeft een duidelijk beeld hoe zij zorg en onderwijs voor deze kinderen wil 
realiseren. De contacten met de ouders over ontwikkelingen en perspectieven hebben 
een duidelijk en realistisch karakter. Waar er in het verleden sprake was van een 
vergaande vorm van invloed van ouders op de samenstelling en invulling van IHP’s is nu 
gekozen voor een meer realistische werkwijze. Het IHP wordt met de ouders besproken.  

Met de ouders wordt regelmatig contact onderhouden bijvoorbeeld in de vorm van koffie-
ochtenden speciaal voor ouders. 

Een mooi product van de samenwerking van Mytyl en Reade is de leerlijn 
‘Handicapbeleving’. Hiervoor bestaat een brede belangstelling. Op dit moment wordt een 
cursusaanbod ‘Handicapbeleving’ voor ouders ontwikkeld.  

De didactische en pedagogische kwaliteiten van het personeel zorgen voor optimale 
kansen voor kinderen met forse ontwikkelingsbelemmeringen.  

Aanbevelingen 
Deze volgen in het uitgebreidere auditrapport. 
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Alexander Roozendaalschool * Jan Tooropstraat 13  * 1062 BK Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Jack Deen  (directeur Mytylschool & Noteboomschool) 

Algemene bevindingen  
Omdat er bij de Mytylschool en de Noteboomschool sinds de herfstvakantie veel 
veranderingen plaatsvinden hebben de directeur van de Alexander Roozendaalschool en 
ik afgesproken de audit iets anders in te richten. Naast dossieronderzoek heb ik 
intensieve gesprekken gevoerd met de schoolleiding.  

De inrichting van het gebouw is smaakvol en oogt vriendelijk. Er is veel zorg en aandacht 
voor de manier waarop het werk van kinderen gepresenteerd wordt. Tegelijkertijd lijkt de 
presentatie van al het werk van kinderen voor heel veel prikkels te zorgen. Het valt mij op 
dat medewerkers de toenadering zoeken en mij ‘gastvrij’ ontvangen. Dat tekent voor mijn 
gevoel de sfeer van de school. De school maakt een goed georganiseerde indruk waarin 
medewerkers en kinderen hun eigen taken hebben en elkaar weten te vinden. 

Binnen de onderbouw wordt gewerkt volgens ontwikkelingsgericht onderwijs; de midden- 
en bovenbouw werken volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs en het directe 
instructiemodel. Bij het zelfstandig werken speelt het GIP-model een rol. 

De recente ontwikkelingen in het kader van de bezuinigingen op het speciaal onderwijs 
en de gevolgen van de budgetbekostiging binnen cluster 2 hebben voor de school (en in 
het bijzonder haar medewerkers) grote gevolgen. Voor de komende periode zal dit veel 
onzekerheid met zich meebrengen. 

Het is de ambitie van de school om de ‘piramidevorm’ van de school weer terug te 
krijgen. Hieronder wordt verstaan dat de school wil inzetten op een brede onderbouw met 
een smalle ‘top’. Onderzoek leert dat kinderen met name in de jongere leeftijdsgroepen 
beïnvloedbaar zijn voor interventies op het gebied van de ‘spraaktaal-ontwikkeling’. Bij de 
oudere leerlingen is dit minder het geval en blijft er een sbo-achtige problematiek ‘over’. 
Het vraagt om bezinning hoe de school met deze oudere doelgroep omgaat. Om in te 
spelen op de spraaktaalproblemen van de jongere doelgroep wordt ook aansluiting 
gezocht met de NSDSK met het doel om één of twee peutergroepen aan de school te 
verbinden. 

Speerpunten  
In het oog springt in de eerste plaats het ontwikkelen van de leerlijnen in de school voor 
de diverse vakgebieden en de daarbij behorende ontwikkelingsperspectieven en 
uitstroomprofielen. De school maakt daar op dit moment grote stappen in en zit in de fase 
dat de bestaande manier van werken (waarbij het individuele handelingsplan het leidende 
document was) wordt losgelaten en het groepsplan met verschillende niveaus en het 
ontwikkelingsperspectief per leerling het leidende document wordt. 
Een ander belangrijk speerpunt is het beïnvloeden van de in- en uitstroom van leerlingen 
omdat de school haar ‘pyramidevorm’ met een brede onderbouw en een smalle top wil 
herstellen. Dit gebeurt door de vroegtijdige signalering van- en hulp aan ESM kinderen te 
stimuleren. Verder wordt de samenwerking met de NSDSK in gang gezet en wordt 
gericht geprobeerd om de uitstroom aan het eind van groep 5 te vergroten. 

Met de invoering van ParnasSys heeft de school invulling gegeven aan de wens om op 
een systematische manier de resultaten van leerlingen te kunnen volgen en vergelijken. 
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Met de module ‘leerlijnen’ die in het voorjaar op de markt komt kan de school ook op dit 
gebied de reeds in gang gezette ontwikkeling versterken. 

De Alexander Roozendaalschool heeft over de afgelopen jaren een sterke interne 
opleiding voor nieuwe medewerkers opgebouwd. Waar sommige SO-scholen nieuwe 
medewerkers met een ongestructureerde coaching ‘in het diepe’ gooien, krijgen nieuwe 
medewerkers op de Alexander Roozendaalschool een degelijke scholing met een 
logische opbouw, over een periode van vier jaar. Binnen Orion zouden de scholen, 
bijvoorbeeld in een kenniscentrum, veel meer kunnen delen, waardoor er een rijk aanbod 
aan interne scholing kan ontstaan. 

Aantrekkelijk is ook het systeem van achterwacht dat gehanteerd wordt bij escalaties in 
een groep. Bij dreigende escalatie wordt via een mobiel nummer een achterwacht 
gewaarschuwd die, voordat e.e.a. uit de hand kan lopen, de betreffende leerling uit de 
groep kan loodsen. Hierdoor wordt een groep niet betrokken bij een escalerende situatie, 
wordt de betreffende leerkracht even effectief ontlast en houdt hij/zij de ruimte om in 
tweede instantie het gesprek weer aan te gaan met de escalerende leerling. 

De Alexander Roozendaalschool maakt veel werk van het techniekonderwijs. Toen ik de 
school bezocht was er net een tentoonstelling als afsluiting van dit project. Er is gekozen 
voor een eenvoudige, maar duidelijke aanpak waarbij het werken met techniek, maar ook 
het gezamenlijk ‘als school’ deelnemen aan een project, een rol speelt. 

Ook creatieve vorming krijgt veel aandacht. De school ziet er aantrekkelijk uit met de vele 
kunstwerken van kinderen in de school.  Creatieve ontwikkeling wordt, evenals techniek, 
op een gestructureerde manier aangepakt waarbij er door de school heldere keuzes 
wordt gemaakt uit het brede aanbod in de stad. 

Conclusie 
Een vriendelijk ogende school met zorg en aandacht voor (het werk van) de kinderen. 
Ambitieus ook. Op dit moment lekt veel aandacht en energie van de schoolleiding weg 
door de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs en de bijzondere positie die het 
onderwijs van cluster 2 in gaat nemen. 

Aanbevelingen 
De Alexander Roozendaalschool heeft in haar schoolplan een indrukwekkende lijst 
speerpunten/ontwikkelpunten geformuleerd. Dat geeft het risico dat de school erg veel 
projecten ‘in de lucht moet houden’ hetgeen bij een krimpende bezetting een lastige 
opgave is. 
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Professor Burgerschool * J. Sluijtersstraat 5  * 1062 CJ Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Arnold Dermout-Cramer (directeur Van Koetsveldschool) 

Algemene bevindingen  
Een school voor kinderen die slechthorend zijn, verschilt in hoge mate van een ZMLK-
school. Zaken als groepsplanning zijn bijvoorbeeld iets eenvoudiger. Slechthorende (SH)-
problematiek is leidend in het onderwijsleerproces en (ernstige) gedragsproblematiek is 
nauwelijks aanwezig. 

De Burgerschool is een kleine school en daardoor overzichtelijker. Overleg kan snel 
plaatsvinden en het hele personeel is goed en snel te bereiken. Iedereen kent elkaar wat 
ook wel nadelen heeft, maar vooral voor de kinderen voordelen. Het is snel duidelijk waar 
steken vallen en personeel kan zich lastig verschuilen in de massa. Aan de andere kant 
moeten veel taken dubbel belegd worden, zit iedereen al snel in veel werkgroepen en bij 
ziekte en verdeling is een klein aantal groepen lastiger. De doelgroep daarentegen maakt 
het weer iets makkelijker te verdelen en daar zijn goede afspraken over. 

Het gebouw heeft een gesloten structuur, kamertjes zijn wat verborgen, de deuren veelal 
dicht, smalle gangen, weinig overzichtelijk en uitnodigend. Het geeft een wat koele 
indruk. Er wordt in groepen hard en doelgericht gewerkt. Opvallend is het gebruik van 
ondersteunende gebaren. Ik mis in de lokalen en in de school de aankleding. Wat 
‘gezelligheid’. Het is nu wat prikkelarm, maar dat kan de bedoeling zijn voor deze 
doelgroep. 

De IB’er werkt heel doelgericht. Heeft overzicht over perspectieven/planning etc. Ik denk 
dat leerkrachten goed worden begeleid, feedback krijgen en waar nodig aangesproken 
worden. Administratief zag alles er prima uit. De ontwikkeling van de kinderen staat 
overzichtelijk in grafieken waarbij ook de relatie ontwikkeling en uitstroomperspectief 
inzichtelijk wordt gemaakt. 

Speerpunten  
Deze worden nader uitgewerkt in het uitgebreidere auditrapport. 

Conclusie 
Ik heb veel meer opgestoken van dit bezoek en vond het veel leuker dan ik vooraf 
gedacht had. Door in de keuken te kijken zie je toch iets heel anders dan je van de 
buitenkant ziet of verwacht. In directieoverleggen kom je daar niet echt achter. Het was 
weliswaar kort, maar ik denk dat deze manier van bij elkaar kijken praktisch veel oplevert. 
Vooral ook omdat de scholen ze verschillend zijn. 
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Aanbevelingen 
Een punt wat met name in de gesprekken met Yvonne steeds terugkomt is de relatie met 
het team. Enerzijds is zij vol lof over hoe de medewerkers in de groepen werken, 
anderzijds komt diverse keren naar voren dat zij de samenwerking soms problematisch 
vindt. Yvonne probeert zaken van de grond te krijgen/ regelingen uit te voeren en heeft 
met onwilligheid/eigenwijsheid en onaardig gedrag te maken. Het lijkt moeilijk daar 
doorheen te komen, maar voorkom het als een voldongen situatie te aanvaarden die dan 
alleen nog te doorbreken is door hulp/dwang vanuit het bestuursbureau. 
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Van Koetsveldschool * Archimedesplantsoen 98 * 1098 KG Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Yvonne Kesler (directeur professor Burgerschool) 

Algemene bevindingen  
De Van Koetsveldschool is een school voor moeilijk lerende kinderen en is gevestigd in 
een nieuw gebouw. Als je aankomt bij het gebouw valt het vele groen en de buurt waarin 
de school staat vooral op. Rondom de school staat een hoog hek. Binnen het hek is het 
heel georganiseerd geregeld met parkeren van de streekbusjes. De school heeft een 
mooie ruime speelplaats. 

In het gebouw valt de rust en netheid op. Het interieur is voorzien van rustige kleuren en 
de gangen zijn ruim en licht. Om kwart over acht staan en zitten alle teamleden, die die 
dag werken in de personeelskamer en worden de dingen van de dag doorgenomen. De 
agenda staat op een groot scherm. Men lost ter plekke onderling vervanging voor zieke 
collega’s en begeleiding naar het zwembad op. Het zwembad van de school zelf is buiten 
gebruik. 

Er heerst een rustige sfeer binnen de school.  De binnenkomst van de leerlingen verloopt 
georganiseerd. Er is iedere dag hekwacht van twee teamleden.  

De chauffeurs brengen de leerlingen naar binnen. De leerlingen maken een opgewekte 
indruk en geven de indruk dat ze het prettig vinden om naar school te gaan. 

Er staan ongeveer 135 leerlingen ingeschreven op deze school en alle leerlingen hebben 
een ZML-indicatie of een MG-indicatie. 

Speerpunten  
De speerpunten van Orion, zoals veiligheid, respect, kunst en cultuur, sport, techniek en 
ICT zijn besproken. Deze speerpunten zijn helder omschreven in de schoolgids en het 
schoolplan. Ik heb de resultaten van deze activiteiten teruggezien tijdens de 
observatiemomenten in de groepen. Deze activiteiten staan ook in de weekroosters 
gemeld. Deze activiteiten worden aangeboden en worden uitgevoerd binnen de periode 
dat de leerlingen op de Van Koetsveldschool zitten. Er is geen aansluiting voor deze 
activiteiten met het vervolgonderwijs zodat deze leerlingen hierin, na de Van 
Koetsveldschool, kunnen uitblinken. 

De afspraken uit voormalige werkgroepen hebben wij doorgenomen en ieder 
personeelslid heeft een eigen personeelsdossier, er wordt ieder jaar een gesprekscyclus 
gedaan en de Normjaartaak afspraken zijn vastgelegd. Daarnaast wordt er eensluidend 
omgegaan met WTF en CV. De ziekmeldingen en verzuimmeldingen worden volgens 
afspraak gehanteerd en zijn op enkele punten op schoolniveau enigszins aangepast. 

Conclusie 
De school voldoet wat betreft de ‘algemene Indruk’ die ik heb ruim voldoende aan de 
eisen die je van een school mag verwachten.  
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Aanbevelingen 
Het is naar mijn idee van belang om nu al na te denken hoe een school met deze 
leerlingen de speerpunten van Orion nog waar kan maken met de aankomende 
bezuinigingen. Juist bij leerlingen met deze problematiek, waarbij de leerprestaties bij de 
meeste leerlingen laag kunnen uitvallen, moet er toch een mogelijkheid te bedenken zijn 
om de speerpunten, kunst en cultuur, sport, techniek en ICT, uit te bouwen zodat deze 
leerlingen op oudere leeftijd een goede basis voor een goede dagbesteding hebben. 

Speerpunten van Orion, zoals die in de school uitgevoerd worden zou je meer op de 
toekomst kunnen richten.  

In verband met veiligheid van deze populatie is het hek en de ingang zoveel mogelijk 
afgesloten gedurende de dag. Voor bezoekers is het lastig om de juiste ingang te vinden. 

De mogelijkheden om het zwembad van de school te gebruiken zal in de toekomst niet 
gehandhaafd kunnen worden. De veiligheidseisen en onderhoud  is afhankelijk van 
enkele personen. De onkosten, om aan de veiligheidseisen te voldoen, zijn in de 
toekomst voor de Van Koetsveld niet op te brengen (afhankelijk van te maken keuzes).  
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Van Detschool * IJsbaanpad 7 * 1076 CV Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Dirk Koops (directeur Mr. de Jonghschool) 

Algemene bevindingen  
De Van Detschool staat in een mooie wijk in Amsterdam Zuid en is goed bereikbaar. De 
school oogt van buiten netjes en goed onderhouden. Bij binnenkomst word je vriendelijk 
ontvangen. De conciërge vraagt of je een afspraak hebt en helpt je verder. Kinderen 
worden door alle medewerkers aangesproken; je voelt de betrokkenheid. De school ziet 
er over het algemeen opgeruimd en overzichtelijk uit. In de school hangt werk van de 
kinderen. De toiletten en de keuken ruiken fris. Het systeem van achterwacht loopt 
automatisch. Medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen als de spanning met een 
leerling te hoog oploopt. Kinderen worden niet aan hun lot overgelaten. 

Als een leerling woest bij een ambulante medewerker wordt gebracht, merk je dat er 
overleg gezocht wordt om de beste oplossing te vinden. Heftig externaliserend gedrag 
van leerlingen wordt betrekkelijk lang geaccepteerd. Er wordt lang gepraat voor de eisen 
van de medewerker op tafel komen (is geen waardeoordeel, slechts mijn waarneming).   

Je ziet meteen dat er heel veel professionele mensen rondlopen die op liefdevolle wijze 
antwoord proberen te geven op soms erg ingewikkelde hulpvragen; je voelt dat 
medewerkers het leuk vinden om over hun werk te praten (ambulant en aan de groep 
gebonden).   

Speerpunten  
De Van Detschool maakt gebruik van de diensten van Boudewijn Schut van Trenin. Het 
team  heeft samen met hem de kernwaarden van de school bepaald en een traject ter 
implementatie uitgestippeld. 

Op het gebied van sport heeft de school een mooi en goed lopend systeem van 
tijdsbesteding tijdens de vrije momenten opgezet. In de pauzes is er een aantrekkelijk 
spel/sportaanbod waarmee de kinderen redelijk zelfstandig uit de voeten kunnen. 

Qua kunst en cultuur probeert de school hier binnen de klassen handen en voeten aan te 
geven. Daarnaast komt de verhalenman op school om samen met de kinderen 
meespeelverhalen op te voeren. Jaarlijks wordt er via de muziekschool een 
muziek/dramatraject aangeboden. 

Leerlijnen: Er wordt hard gewerkt (inmiddels in samenwerking met de andere C-4 
scholen) om de leerlijnen per vakgebied op te stellen. Een enkele leerlijn is inmiddels 
afgerond en aan anderen wordt nog gewerkt. Er wordt gewerkt met een doelenlijst en het 
ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel wordt besproken tijdens 
handelingsplanbesprekingen in overleg met leerkrachten, ib’ers en gedragsdeskundigen. 
Er wordt rekening gehouden met IQ en leerrendement en belemmerende factoren zoals 
stoornis en didactische achterstand. 
Taalbeleid: Voor technisch lezen, voortgezet lezen en spelling zijn nieuwe methodes 
gekomen. In de groepen wordt momenteel gewerkt met de nieuwe methodes. Intern 
wordt er naar oplossingen gezocht om medewerkers goed in te werken in de nieuwe 
methodes. 
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Sova: De nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is geïmplementeerd en 
het team wordt door de Bascule ondersteund bij het invoeren van de Scol voor SO. Er 
wordt gewerkt aan een eenduidige manier van kijken naar gedrag van leerlingen. 

Conclusie 
In pedagogische zin heeft de Van Detschool alles goed op orde. Er is sprake van een 
vriendelijk maar bovenal veilig pedagogisch klimaat. Tijdens observaties in groepen is het 
voor mij moeilijk waar te nemen wie de groepsleerkracht is en wie de ondersteunende 
taak heeft. Hiermee wil ik aangeven dat het team op elkaar is ingespeeld en 
professioneel overkomt. De school is hard bezig om een systeem op te zetten om 
didactische en sociaal-emotionele opbrengsten bij leerlingen in kaart te brengen. De 
samenwerking met de Bascule, op inhoudelijk- en praktisch nivo (basisklas), werpt zijn 
vruchten af en kan zeer waardevol worden. Het systeem van achterwacht staat als een 
huis. De achterwachtmedewerkers zoeken overleg en zullen nooit alleen beslissingen 
nemen in crisissituaties. 

Aanbevelingen 
Er valt in mijn ogen winst te halen binnen het integrale personeelsbeleid (afspraken uit de 
voormalige werkgroepen van Orion), de coaching op de werkvloer (cyclisch proces van 
kwaliteitszorg) en het systeem voor het tot stand laten komen van  handelingsplanning op 
individueel- en groepsniveau (systeem van leerlingenzorg). 
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Mr. de Jonghschool * Terpstraat 36 * 1069 TV Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Camille van Ruth (directeur Coronelschool) 

Algemene bevindingen  
Het gebouw van de Mr. de Jonghschool is deels omgeven door eengezinswoningen van 
een woonwijk in tuinstad Osdorp. Het gebouw bestaat grofweg uit aan elkaar gekoppelde 
grote en kleine blokken en is sinds haar ontstaan enkele keren uitgebreid. Langs de 
gehele zuidkant loopt een geaccidenteerd en gevarieerd ingericht schoolplein. De lokalen 
zijn eenvoudig en daardoor prikkelarm ingericht. Hier en daar hangt werk van de kinderen 
en er hangen veel foto’s van De Verhalenman. Deze tonen de leerlingen in diverse ‘stills’ 
die uit de toneelstukjes komen, waar zij samen met De Verhalenman in acteren.   

Voor de veiligheid van eenieder wordt ingestaan. Over het algemeen heerst er rust en 
orde in de school, in de klassen, op het plein en in de verkeersruimten. Leerlingen lopen 
in een rij over de gang, zonder te praten. Soms laait er ergens in de school tumult op en 
wordt de rust heftig en/of langdurig verstoord door een leerling(-en) die boos of driftig is. 

De teamleden beschikken afzonderlijk en als team over een grote hoeveelheid bijzondere 
orthopedagogische competenties. Bij hun pedagogisch handelen gebruiken teamleden zo 
nodig een Protocol Fysieke Interventie. Ouders dienen ook te tekenen dat zij hier akkoord 
mee gaan. De adjunct/onderwijs-zorgcoördinator onderhoudt veel contacten met allerlei 
zorginstellingen. Van deze contacten gaat een preventieve werking uit. Daarnaast is het 
een manier om de behandelingen van leerling en/of gezin te monitoren. 

Er wordt vormgegeven aan een veilige uitdagende, duidelijke didactische leeromgeving. 
Door het aanbieden van leerstof op het niveau dat bij een leerling past, worden 
gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Het onderwijsconcept is adaptief, waarbij 
relatie, autonomie en competentie de drie hoofddoelen zijn en de leerlingen zoveel 
mogelijk op hun niveau onderwijsaanbod krijgen. Ook aan talentontwikkeling wordt 
aandacht besteed. Er wordt iedere morgen in groepsdoorbroken georganiseerde 
niveaugroepen tutorlezen gehouden. Er wordt gewerkt in maximaal 3 niveaugroepen per 
groep. Soms heeft een leerling een individueel programma. 

Er is een document Kwaliteitsbeleid. Er zijn afspraken over de cyclus van 
handelingsplanning en evaluatie tijdens twee keer per jaar gehouden leerling-
besprekingen. Ook de CvB en andere disciplines participeren hierin. Tijdens de leerling-
besprekingen wordt besproken welke doelen bereikt zijn en welke nieuwe doelen gesteld 
moeten worden. Aan het eind van het schooljaar wordt een algemene evaluatie 
gehouden over de gehele organisatie. Jaarlijks worden alle beleidsstukken 
geactualiseerd. Per nieuwe leerkracht wordt door de IB’er een vast begeleidingsplan 
doorlopen. Gedurende de afgelopen jaren zijn steeds meer leerlingen met beperkte 
cognitieve capaciteiten ingestroomd. Ook worden steeds meer leerlingen verwezen 
vanuit cluster 2 en 3. Het team werkt nog aan het vervolmaken van de leerlijnen en het 
werken met het ontwikkelingsperspectief. 

Speerpunten  
De veiligheid van eenieder is een rode draad door al het handelen in de school. Door de 
aard van de populatie is hier veel aandacht voor. Er is een uitgebreid 
veiligheidsbeleidsplan. Door de hele school zijn de schoolregels opgehangen. 
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Het met respect omgaan met elkaar is ook in de schoolregels opgenomen. Leerkrachten 
tonen in de omgang met de leerlingen en onderling veel respect voor elkaar. Tijdens 
conflictmomenten wordt wel eens tegen een leerling geschreeuwd om hem tot de orde te 
roepen.  

Er wordt jaarlijks gedurende enkele weken samengewerkt met De Verhalenman. Deze 
lokt met behulp van attributen en een pakkend verhaal de leerlingen uit tot acteren. Er 
zijn af en toe lessen streetdance en er worden af en toe creatieve gastlessen gegeven.  

Leerlingen hebben iedere week 3x gymnastiekles. De derde les hebben de midden- en 
bovenbouwgroepen judo. De groepen A t/m D gaan wekelijks naar schoolzwemmen in 
het Sloterparkbad. Er wordt jaarlijks met de hele school een sportdag gehouden. Er zijn 
contacten met het project Special Heroes. 

In veel klassen hangt een digibord. In de klassen staat een computer voor 
leerlinggebruik. In de gemeenschappelijke ruimte zijn enkele computers opgesteld. Het 
Ambrasoft-pakket wordt gebruikt. De leerlingen werken met de software van Veilig Leren 
Lezen, Rekenrijk en Flits. 

Conclusie 
De Mr. de Jonghschool heeft haar specialiteit vooral zitten in de orthopedagogische 
benadering van haar leerlingen. Van de individuele teamleden en van het team als 
geheel zijn hiervoor speciale competenties vereist. Niet groepsgebonden teamleden 
(directeur, adjunct/onderwijs-zorg-coördinator en IB’er) schorten hun eigen 
werkzaamheden (langdurig en met regelmaat) op om in zo’n geval de leerkracht te 
ondersteunen. Zij zijn volgens rooster ingedeeld om toezicht op de leerlingen te houden, 
en springen bij waar dat nodig is. Hun speciale aandacht is ook vereist bij de organisatie 
van het naar huis gaan van de leerlingen. In acute heftige situaties worden de niet 
groepsgebonden teamleden opgeroepen om te assisteren bij het verwijderen van een 
leerling. Soms is ook contact met de politie noodzakelijk. Naast het oplossen van het 
conflict zelf worden alle betrokken partijen (de leerkracht, de ouders/verzorgers, de 
voogd, vertegenwoordiger(s) van jeugdzorg, leerplichtambtenaar, etc.) achteraf 
geïnformeerd. Van het totale conflict wordt daarna ook uitgebreide incidentregistratie 
gedaan. Dit gebeurt in het administratiesysteem ParnasSys. 

Aanbevelingen 
Competentiegevoel van de leerlingen kan door talentontwikkeling bevorderd worden. De 
school kan zich, door dit verder vorm te geven, meer profileren.   

Conflicten met of tussen leerlingen worden uitgebreid nabesproken. Ik adviseer om dit in 
tijd te beperken en zoveel mogelijk naar de regel te verwijzen die zojuist overtreden is en 
de eventuele straf te noemen, zoals dit ook, bij positief gedrag, tot een compliment of 
beloning kan leiden. Bespreek in hoeverre het verantwoord is om te moraliseren. 

Ik adviseer om met het team te bespreken in hoeverre het verantwoord is om tijdens 
conflicten tussen leerling en leerkracht cynische opmerkingen te maken en/of tegen een 
leerling te schreeuwen.  
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Noteboomschool * Drostenburg 1B * 1102 AM Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Rini Aerden (directeur Alexander Roozendaalschool) 

Algemene bevindingen  
In overleg met de directeur van de Noteboomschool heb ik na dossieronderzoek uitvoerig 
gesproken met twee vertegenwoordigers van de directie (een teamleider van de 
Mytylschool, die sinds 1 november op de Noteboomschool gedetacheerd is en haar 
ondersteuner, bouwcoördinator van de Noteboomschool). Teams van beide scholen 
worden vanaf die datum in elkaar gevlochten. Ik heb het schoolplan, de schoolgids en het 
inspectierapport uit november 2006 (!) bestudeerd. 

Het gesprek vond plaats in een leeg lokaal, dat weinig inspiratie opwekt bij degenen die 
hun tijd daar (moeten) doorbrengen. De vragen werden met name beantwoord door de 
medewerker van de Noteboomschool, die daarmee niet alleen mij maar ook de 
teamleider van nuttige informatie voorzag. 

Het gebouw van de Noteboomschool is 10 jaar oud. De centrale hal is kindvriendelijk en 
uitnodigend ingericht. Men hoopt na voltooiing van de nieuwbouw van de Mytylschool, in 
dit gebouw de VSO-afdeling van cluster 3 te huisvesten. Op dit moment zijn de 
bouwactiviteiten in volle gang en is de hoofdingang van de school verplaatst naar de 
ingang van de Mytylschool.  

Het schoolplan is recent gemaakt door de voormalige directeur en adjunct-directeur. Het 
plan is besproken in het MT en naar de medewerkers gestuurd. Er bestaan twijfels of de 
medewerkers weten welke visie op onderwijs in het plan is neergezet en of zij weten wat 
van hen op grond van de geformuleerde beleidsvoornemens wordt verwacht. De 
komende ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs zijn evenmin een 
terugkerend gespreksonderwerp: men is bezig met wennen aan het idee van 
samenvoeging met de Mytylschool, de gevolgen daarvan voor personeel en cultuur en 
met de veranderende positie van de school in het kader van de wetswijziging. Een aantal 
mensen zet zich echter sterk in voor het ontwikkelen van een meer professionele cultuur, 
maar het team is klein, men zit dicht op elkaar en het risico van onderling wantrouwen is 
aanwezig. Het team is niet snel in voor veranderingen/ontwikkelingen, heeft ook weinig 
mogelijkheden zich aan elkaar op te trekken. Men lijkt niet gewend aan het geven van 
feedback. 

De geringe omvang van de school heeft tot gevolg dat de 
leerniveaus/onderwijsbehoeften in de groepen sterk uiteenlopen. Niet elke leerkracht is 
voldoende in staat met die verschillen om te gaan; in de meeste gevallen is men wel 
bereid zich daarvoor in te zetten. Het onderwijs hanteert een adaptief concept. Het is 
moeilijk aan te geven wat de school tot een speciale school maakt, behalve dan het 
medische aspect. De manier van lesgeven verschilt niet met die van een reguliere 
school: er wordt veel structuur geboden en de leerachterstanden komen voort uit 
achterstand in de spelontwikkeling, die weer veroorzaakt is door frequente of langdurige 
ziekenhuisopnamen. De leerachterstand vindt zijn oorzaak ook in een 
hersenbeschadiging en/of medicijngebruik. Er wordt natuurlijk wel rekening gehouden 
met het sneller vermoeid zijn.  

De omgang met leerlingen en volwassenen is in sommige gevallen een punt van 
aandacht, met name op het gebied van veiligheid creëren en respect tonen. Ooit zijn 
gedragsregels vastgesteld, maar die worden niet door alle teamleden gehandhaafd, ze 
zijn ook geen onderwerp van gesprek en men spreekt elkaar niet aan op overtreden van 
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de regels. Het is moeilijk om te achterhalen of de kwaliteitszorg systematisch wordt 
geëvalueerd. Jaarlijks worden de toetsgegevens gekoppeld aan het leerniveau van de 
leerlingen en de individuele handelingsplannen werden jaarlijks geëvalueerd. Thans 
worden uitsluitend groepsplannen gehanteerd, die lastiger te evalueren zijn. Bovendien 
kunnen de ouders daar niet bij betrokken worden. De plannen worden geschreven door 
de intern begeleider, die ook de beginsituatie vaststelt. 

De leerlingen worden in verschillende groepen besproken, waarbij een scheiding is 
tussen een onderwijskundige en een medische bespreking. De afstemming van de zorg 
en het onderwijs gebeurt onder verantwoordelijkheid van de intern begeleider, de 
zorgcoördinator of de trajectbegeleider. De besprekingen worden als tijdrovend en niet 
efficiënt gezien en het risico bestaat dat niet alle informatie ook bij iedereen die met het 
kind werkt, terecht komt. De vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen worden 
goed gevolgd met alle toetsen die voorhanden zijn. De resultaten worden ingevoerd in 
Esis. De CvB evalueert de groepsplannen niet. 

Speerpunten  
Deze worden nader uitgewerkt in het uitgebreide auditrapport. 

Conclusie 
Het leerstofaanbod zou in moeten kunnen spelen op de verschillen tussen leerlingen en 
aansluiten op het uitstroomperspectief; de schoolse vakken worden gegeven. De 
teamleden doen hun uiterste best hun handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. De leerlingen dragen geen verantwoordelijkheid voor de organisatie 
van hun eigen leerproces en het is onbekend of de streefdoelen gehaald worden. De 
veranderingen op micro- en op macroniveau hebben duidelijk invloed op de organisatie.  

Aanbevelingen 
Op grond van het schoolplan lijken de teamleden tot op heden weinig betrokken te zijn 
(geweest) bij ontwikkelingen in het onderwijs op micro- en op macroniveau. Mijn indruk is, 
dat de leerkracht niet degene lijkt te zijn die centraal staat in het proces dat (medische) 
zorg en onderwijs integreert. Men lijkt niet (meer) tevreden met de wijze waarop de 
leerlingbesprekingen zijn georganiseerd. De werkwijze van de CvB wordt besproken 
tussen directeur en voorzitter die doelen bijstellen of nieuwe doelen vaststellen. Ook in 
het zorgprofiel worden leerkrachten niet als experts gezien: “ze maken gebruik van een 
uitgebreide orthotheek en beschikken over improvisatietalent”. Degenen met wie ik het 
gesprek voerde, gaven aan dat zij zich zeer bewust zijn van het feit, dat er veel in 
ontwikkeling moet worden gezet, maar dat de historie nog een grote invloed heeft op 
denken en doen. De bereidheid en de wil om het onderwijs van de school te verbeteren is 
bij beiden zeker aanwezig, ze zijn leergierig en hopen op uitwisseling van ideeën. Het lijkt 
mij een uitdaging deze veranderingen in gang te zetten, vooral omdat op veel fronten 
ontwikkeling gewenst is. Ik heb bewondering voor mijn gesprekspartners, die zich met 
enthousiasme inzetten voor het onderwijs in cluster 3.
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Gerhardschool * Valentijnkade 61 - 62 * 1095 JL Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Janna van der Schuijt (directeur Van Detschool) 

Algemene bevindingen  
De Gerhardschool staat middenin een multiculturele wijk in Amsterdam-Oost. De 
leerlingen komen voornamelijk uit deze wijk, uit Amsterdam-Noord en Amsterdam 
Zuidoost. Een aantal leerlingen komt van buiten Amsterdam. De school is mooi 
opgeknapt en wordt goed onderhouden. De school heeft een prettige, gestructureerde 
uitstraling. 

In de kamer van de administratie is een bewakingssysteem, op cruciale punten in de 
school zijn camera’s opgehangen, zodat er altijd zicht is wat er op de gangen gebeurt. Er 
wordt gewerkt met looptelefoons in verband met de achterwacht/time out. Als een leerling 
ongewenst gedrag vertoont, kan de leerkracht met een medewerker bellen, zodat een 
leerling opgehaald kan worden en naar een ruimte wordt gebracht om tot rust te komen. 

De lokalen zijn over het algemeen opgeruimd, overzichtelijk en gestructureerd. Er wordt 
vooral  gewerkt met individuele werkplekken. Op de gangen staat hier en daar een 
groepstafel waar ook met kleine groepen leerlingen gewerkt kan worden. De 
Gerhardschool heeft rond de 90 leerlingen verdeeld over acht klassen.  

De teamsfeer is positief. Teamleden ondersteunen elkaar, informeren elkaar tijdens de 
dagelijkse briefing van 8.00 – 8.15 uur. Ze maken een betrokken en flexibele indruk. Ze 
nemen elkaars taken over als dat nodig is: buitenlopen tijdens de pauze, begeleiden van 
proeflessen, elkaars leerlingen opvangen. Het verantwoordelijkheidsgevoel is groot. 

Om 8.30 uur gaan de deuren open en staat de conciërge buiten om de leerlingen op te 
vangen, tot rust te manen, een pedagogisch gesprekje te voeren en er wordt een snelle 
inschatting gemaakt of een leerling de dag op een goede manier kan starten. De 
leerlingen reageren hier positief op. Alle teamleden staan verdeeld door de school om de 
leerlingen te ontvangen, op de gang, bij de gymzaal, bij de trappen. Iedereen krijgt een 
hand en wenst elkaar ‘goedemorgen’. Na schooltijd verzamelen de chauffeurs zich in de 
zaal; de administratie belt de leerkracht op om door te geven welk busje er is en welke 
leerlingen naar beneden kunnen komen. De leerlingen blijven in de klas totdat ze een 
seintje hebben gekregen dat de chauffeur zich heeft gemeld. In de zaal zit ook een 
medewerker van de school die noteert welk busje vertrekt. Dit werkt gestroomlijnd en 
zorgt voor zo min mogelijk onrust. 

De afgelopen maanden zijn er veel mutaties geweest in het personeelsbestand. Het is 
een probleem om gemotiveerd en deskundig personeel te vinden voor deze cluster 4 
school. Nieuwe teamleden geven regelmatig aan dat ze het na een aantal weken niet 
meer redden. De gedragsproblematiek is heftig en nieuwe teamleden blijken niet altijd in 
staat te zijn op een gestructureerde, eenduidige, voorspelbare en vriendelijke manier met 
de leerlingen om te gaan. De werkdruk op de groep mensen die blijft werken is 
onevenredig groot. 

Speerpunten  
De school is dit schooljaar gestart met een studiedag veiligheidsbeleid om in kaart te 
brengen hoe er gehandeld moet worden bij ongewenst gedrag. Uit gesprekken met 
teamleden blijkt dat het als belangrijk wordt ervaren om regelmatig stil te staan bij het 
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afbakenen van grenzen, welk gedrag is nog te tolereren en welk gedrag is echt 
grensoverschrijdend, waar lopen we als team tegenaan. Kunst & Cultuur wordt 
uitgedragen d.m.v. projecten (de Verhalenman, een dansproject, bezoek aan een 
ziekenhuis). Er is een leerkracht handvaardigheid en muziek. De Gerhardschool doet 
mee aan het project Special Heroes, een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in 
het speciaal onderwijs. Het binnenschools aanbod richt zich momenteel op judolessen.  
De vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft hierin een spilfunctie.  

Het schoolplein is overzichtelijk ingericht en er is voor alle leeftijden materiaal. In alle 
lokalen is een digitaal schoolbord dat overal intensief wordt gebruikt. Een veilig 
werkklimaat, zowel fysiek als emotioneel geeft vertrouwen, duidelijkheid, stabiliteit. Er 
wordt gewerkt aan een doorgaande lijn in de school, zodat voor iedereen duidelijk wordt 
waar de grenzen liggen, hoe er eenduidig gehandeld gaat worden, wat van alle 
medewerkers, leerlingen en ouders verwacht mag worden. De school wordt hierin 
ondersteund door bureau Train Inn (Boudewijn Schut). Verder richt de school zich op de 
ontwikkelingen van PBS (positive behaviour support). Tijdens de klassenobservaties zijn 
mooie voorbeelden waarneembaar van het GIP-model, een systeem van 
klassenmanagement, waarbij uitgestelde aandacht, positieve bekrachtiging, zelfstandig 
werken, effectieve instructie en reflecteren op eigen werk een rol spelen.  

Alle handelingsplannen bevatten een ontwikkelingsperspectief. De school anticipeert 
hiermee op de ontwikkelingen die in het speciaal onderwijs een belangrijke rol gaan 
spelen. In het Ontwikkelingsprofiel wordt gewerkt met een doelenlijst, het 
ontwikkelingsperspectief en het uitstroomprofiel komt aan de orde tijdens de leerling 
besprekingen waarbij de psycholoog, zorgcoördinator, bouwcoördinator en leerkracht 
aanwezig is. In gezamenlijk overleg met de cluster 4 scholen in Amsterdam wordt 
gewerkt aan het opstellen van de leerlijnen per vakgebied.   

Conclusie 
De kwaliteiten van het team van de Gerhardschool zijn volhardend, optimistisch, elkaar 
ondersteunen. Er heerste een goede teamsfeer. De medewerkers zijn pedagogisch en 
didactisch goed onderlegd. Collega’s van andere scholen kunnen op de Gerhardschool 
zien wat een goed pedagogisch klimaat is en hoe positief een pedagogische 
grondhouding naar leerlingen toe kan werken. Er is wel sprake van een kwetsbare en 
instabiele personele situatie. Te veel nieuwe teamleden die tegelijk ingewerkt moeten 
worden, veel leerlingen die dagelijks opgevangen moeten worden door de 
zorgcoördinator en de bouwcoördinatoren waardoor ze te weinig toe komen aan hun 
eigenlijk werk, het begeleiden van nieuwe leerkrachten, observaties in de groepen, 
ondersteuning van collega’s. Alle andere niet groepsgebonden teamleden vangen ook 
regelmatig leerlingen op. Conciërge, administratief medewerker, leerkracht 
bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten en directie zitten regelmatig met leerlingen in 
hun kamer/lokaal. Er is sprake van een groot incasseringsvermogen, grote collegialiteit 
en humor. 

Aanbevelingen 
Het opstellen van een veiligheidsplan. Het opstellen van een zorgplan (relevante 
processen binnen de leerlingenzorg, taken en verantwoordelijkheden van de commissie 
van begeleiding, de zorgcoördinator en de bouwcoördinatoren helder omschrijven), zodat 
de school beschikt over een samenhangend systeem van instrumenten en procedures 
voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen. 
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Orion College Zuid (De Wetering) * Gaasterlandstraat 7  * 1079 RH 
Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Irma Brul (locatiedirecteur Orion College Zuidoost (Kingma)) 

Algemene bevindingen  

Het gebouw vind ik niet uitnodigend en weinig inspirerend voor zowel medewerkers als 
leerlingen. Het schoolplein vind ik verre van kindvriendelijk.  Een in mijn ogen 
verwaarloosd schoolplein dat niet uitnodigt tot sociaal samenspel. Veiligheid is ook een 
voorwaarde waaraan een schoolplein dient te voldoen en dat ontbreekt naar mijn mening.  
De binnentuin is verwaarloosd wat jammer is. Ik kreeg de indruk, dat het contact met 
ouders niet optimaal is. Op de ouderavond in november waren slechts zes ouders 
aanwezig.  

De sfeer was rustig in school. Op het mededelingenbord stond mijn bezoek 
aangekondigd en tijdens de briefing konden de medewerkers en ik met elkaar 
kennismaken. Het doel van mijn bezoek was bij de medewerkers bekend. Het team had 
tijdens de briefing weinig mede te delen in tegenstelling tot de locatiedirecteur. Op 
diverse plekken in school staat de aanvang van de lessen vermeld. Dit is zowel binnen 
als  buiten school goed zichtbaar. Lijkt mij een uitstekend middel, dat gebruikt kan 
worden om leerlingen en team bij de les te houden. Opvang bij de ingang waarborgt een 
zekere rust op de gangen. 

Tijdens mijn bezoek aan de groepen trof ik zeer weinig of zelfs geen leerlingen aan, 
voornamelijk in de bovenbouw. Het is mij niet duidelijk of dit een vertekend  beeld is 
vanwege stages of dat de leerlingen ongeoorloofd afwezig waren.  

Ik zag en sprak medewerkers die affiniteit hebben met de doelgroep en ervoor willen 
gaan. Tegelijkertijd gaven de mensen aan, dat zij niet weten waar ze aan toe zijn. 
Bepaalde interne stagemogelijkheden zouden zonder overleg verdwenen zijn, waardoor 
er onzekerheid en onrust ontstaat. Medewerkers zijn van goede wil, maar hebben, lijkt 
het, niet helder wat van hen verwacht wordt.  Een medewerker gaf aan dat haar 
taakomschrijving nog niet duidelijk is. Ik kreeg het gevoel dat iedereen zijn eigen klas zo 
goed mogelijk draaiende wil houden en weinig heeft met het grote geheel. De 
schoolregels zijn niet eenduidig. Regels en sancties zijn per groep verschillend. Wel heb 
ik de indruk dat de locatiedirecteur, die pas enkele maanden op deze locatie aan de slag 
is, druk doende is zijn medewerkers mee te krijgen.  

Zijn idee van het verplaatsen van de lerarenkamer lijkt een goede zet te zijn. Vanuit deze 
ruimte bestaat de mogelijkheid met elkaar te socialiseren, mee te denken in de 
ontwikkelingen van de school en draagvlak te creëren . Alle geplande ontwikkelingen 
worden in de lerarenkamer opgehangen hierdoor blijven teamleden op de hoogte van 
belangrijke ontwikkelingen in school waar ze zelf aan kunnen meewerken. 
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Speerpunten  

Uitwerking volgt in het uitgebreidere auditverslag. 

Conclusie 

De leerling populatie bestaat uit jongeren in de leeftijdscategorie tussen 12 en 17 jaar, 
afkomstig uit diverse etnische groepen. Het aantal leerlingen is ruim 80, verdeeld over 
een onder- en een bovenbouw, waar aan elke bouw een bouwcoördinator is verbonden. 
De locatie directeur vormt samen met twee bouwcoördinatoren en een onderwijs- en 
zorgcoördinator het MT. Het schoolteam bestaat uit ruim 35 medewerkers. De 
locatiedirecteur maakt op mij de indruk van iemand, die jong, gemotiveerd en met veel 
energie de school wil leiden en een team nodig heeft om hem daarin te ondersteunen. Ik 
heb leuke leerlingen ontmoet, die ik letterlijk zag groeien toen ze complimenten ontvingen 
tijdens het uitvoeren van hun interne stage. Hartelijke collega’s, die samen met hun 
leerlingen een school verdienen enkel en alleen omdat zij het waard zijn. 

Aanbevelingen 

De binnentuin biedt de kans om in te zetten als stage- en lesmogelijkheid. Bijvoorbeeld 
voor ontwikkeling sociale vaardigheden ( je eigen omgeving onderhouden), 
groenvoorziening en horeca (eigen groentetuin) en bijvoorbeeld thema ‘oogst’ gebruiken 
tijdens de lessen. 

Participatie van ouders is van essentieel belang, daarom zullen er vaste momenten 
gecreëerd dienen te worden waarbij ouders bij de school worden betrokken. 

Bij het berekenen van de lesuren kom ik tot de conclusie dat de leerlingen ongeveer 1 
uur en 15 min. onderwijs tijd te kort komen. Een urentabel heb ik niet kunnen 
waarnemen. Het is raadzaam hier goed naar te kijken. 
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Orion College Noord (Kingma)  * Beijerlandstraat 2  *  1025 NN Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Jan van Grieken (locatiedirecteur Orion College Noord 
(Wognumerplantsoen)) 

Algemene bevindingen  
Er heerst op locatie Beijerlandstraat een serene rust, niet alleen op de gangen, maar ook 
in de klaslokalen. Leerkrachten en andere begeleiders voelen zich veilig in hun 
omgeving. De vastgelegde afspraken in het veiligheidsplan vormen daarvoor de 
grondslag. Beide locaties hebben het schooljaar 2010 - 2011 serieus werk gemaakt van 
de ontwikkeling van het veiligheidsplan. Het plan is tot stand gekomen en wordt nadat er 
consensus is over de “verzekeringsparagraaf” door de medezeggenschapsraad 
vastgesteld. 

De schoolorganisatie is transparant het schoolteam weet welke taken zij heeft en de 
medewerkers weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. De intern begeleider is de 
spil in het proces. Haar rol is belangrijk, onmisbaar. Zij coacht niet alleen leerkrachten, 
maar bewaakt het onderwijsproces en vergeet daarbij haar innoverend taak niet.  

Er heerst nogal eens de mening dat leerlingen, waarbij vastgesteld is dat zij aangewezen 
zijn op een voorziening die men zinvolle dagbesteding noemt, het onderwijs hoofdzakelijk 
bestaat uit knutselen en fröbelen. Natuurlijk gaat een gedeelte van de onderwijstijd naar 
deze activiteiten, maar er wordt wel degelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
cognitieve vaardigheden. Het lezen, schrijven en rekenen vormen een onderdeel van het 
lespakket dat de meeste leerlingen aangeboden wordt. Ook krijgt het praktisch onderricht 
een steeds dominantere plek in het programma, evenals de sociale vaardigheden die 
expliciet onderwezen en geoefend worden. Men voelt het als een belangrijke opdracht te 
ontstijgen aan de opvatting dat leerlingen “bezig gehouden worden”. 

Er bestaat een zorgsysteem, waarbij sprake is van een aantal commissies: de commissie 
van onderzoek houdt zich bezig met de aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen 
en de commissie van begeleiding bespreekt maandelijks de zorgleerlingen en heeft een 
adviserende taak naar de verschillende disciplines. Het zorgsysteem functioneert, maar 
beide locatiedirecteuren vinden dat de werkwijze tegen het licht gehouden moet worden. 

Speerpunten  
Deze worden in het uitgebreidere auditrapport nader uitgewerkt. 

Conclusie 
In tegenstelling tot de andere collega-directeuren van Orion is er voor Henny Verheijen 
(locatiedirecteur Orion College Noord Beijerlandstraat) en locatiedirecteur Jan van 
Grieken  (locatiedirecteur Orion College Noord Wognumerplantsoen) een afwijkende 
invulling van deze audit gemaakt. Binnen een termijn van drie weken hebben wij een 
aantal bezoeken op elkaar locaties afgelegd. 

Een ander aspect dat genoemd moet worden is het feit dat het rapport over het laatste 
kwaliteitsonderzoek, dat in het voorjaar van 2010 heeft plaatsgevonden, spreekt over één 
school. Dat houdt daardoor o.a. in dat je je als ‘onderzoeker’ steeds bewust moet zijn dat 
de kwalificatie zoals door de inspectie gegeven, nadere toelichting behoeft. Leerlingen 
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die voorbereid worden op een zinvolle dagbesteding, hebben een volkomen ander 
programma dan leerlingen die voorbereid worden op werk. 

Aanbevelingen 
De onderzoeksgegevens uit diverse gesprekken en klassenbezoeken zullen in een 
uitgebreider auditrapport binnenkort aan het stafbureau aangereikt worden. Ik beperk me 
hier dan ook tot het noemen van een aantal punten waaraan in de nabije toekomst, naast 
de gangbare zaken, op de locatie aandacht besteed zal gaan worden: 

- De kwaliteit van het cyclisch proces van kwaliteitszorg; 

- De ontwikkeling van werknemers (sociale) vaardigheden waardoor een (gedeelte) 
van de leerlingpopulatie toegang krijgt tot de arbeidsmarkt; 

- De verdere ontwikkeling van groepsplannen, waarvan de doelstellingen vertaald 
worden naar de doelstellingen van een individueel handelingsplan, en nog 
belangrijker de vertaalslag die gemaakt moet worden naar hoe te handelen op de 
werkvloer (wat geen nieuw punt is). 
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Orion College West (AG Bell) * Zekeringstraat 45 * 1014 BP Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Ralph Hoogervorst (locatiedirecteur Burg. Eliasstraat) 

Algemene bevindingen  
Op deze locatie zitten ongeveer 180 leerlingen. De school staat op een kantorenterrein. 
De onderlinge sfeer is prettig te noemen, hoewel de onzekerheden over de toekomst van 
het VSO duidelijk merkbaar zijn.  

Sinds enkele jaren verzorgt de school clusterdoorbroken onderwijs, dit betekent dat naast 
de cluster 2 leerlingen ook leerlingen met een cluster 3 of 4 beschikking les kunnen 
krijgen. Dit heeft een behoorlijke impact op de school en medewerkers gehad, de school 
is enorm gegroeid en voor medewerkers betekende (en betekent) het scholing in andere 
specialismen dan alleen de cluster 2 expertise. 

De laatste ontwikkelingen (naast de bezuinigingen in het (V)SO) binnen het cluster 2 
onderwijs zorgen voor nog meer onduidelijkheid en onrust. 

De school biedt onderwijs op maat, dat betekent dat leerlingen individuele leerroutes 
volgen. Ook leerlingen die door hun beperking niet volledige lesdagen op school kunnen 
zijn, kunnen een leerroute volgen, aangepast aan de mogelijkheden. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat leerlingen ‘gespreid’ examen kunnen doen, verdeeld over meerdere 
leerjaren. Havo-leerlingen kunnen via een certificatensysteem examen doen. In de 
praktijkafdeling volgen leerlingen leerroutes naar arbeid, maar steeds vaker ook naar 
vervolgopleidingen. De school heeft ‘eigen’ mbo-1-routes. 

De beide afdelingen op de Zekeringstraat hebben geen coördinator/teamleider. Dit is 
merkbaar in de dagelijkse aansturing, het oplossen van dagelijkse ‘kleine’ problemen. 
Ook medewerkers zouden met die taak kunnen worden belast, hetgeen meer rust brengt. 
De medewerkers hebben behoefte aan een leidinggevende die regelmatig op de 
werkvloer aanwezig is. Daarom voer ik gesprekken met individuele medewerkers maar 
ook met groepjes. Verder zal ik een (voorlopig) wekelijkse gezamenlijke start organiseren 
in beide afdelingen. 

Speerpunten  
ELO: de school is op zoek naar een Elektronische Leer Omgeving, als aanvulling op (of 
ter vervanging van) het huidige leerlingvolgsysteem. Dit zal de communicatie met 
leerlingen en ouders ten goede komen. Verder geeft dit de mogelijkheid om cijfers direct 
zichtbaar te maken voor betrokkenen, hetzelfde geldt voor huiswerk en toetsen. Ook 
onderwijs op afstand kan hierin een plek krijgen, zodat leerlingen die noodgedwongen 
thuis verblijven toch onderwijs kunnen volgen. 

Eigen route vmbo BB/KB: door het toenemende aantal leerlingen met complexe 
stoornissen is het voor velen niet mogelijk om de vmbo BB/KB route met symbioselessen 
op een reguliere school te volgen. Daarvoor heeft de school een eigen route gecreëerd 
voor de richtingen Handel  & Administratie en Zorg & Welzijn. Dit betreft een pilot die 
gedurende het jaar wordt geëvalueerd. Eventueel zijn deze routes uit te breiden met een 
richting Consumptief. Deze routes maken het mogelijk dat leerlingen met specifieke 
stoornissen toch een regulier diploma kunnen behalen. 
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Conclusie 
De school biedt onderwijs op maat, dat betekent dat leerlingen individuele leerroutes 
volgen met een pakket dat haalbaar is voor de leerling. De lengte van de opleiding is 
ondergeschikt aan het behalen van (deel)resultaat.  

Flexibiliteit is een sterk punt: medewerkers zijn telkens weer in staat om leerlingen, die 
ook veelvuldig tussentijds instromen of als gevolg van hun beperking een andere route 
kiezen te begeleiden. Er zijn veel leerlingen met complexe beperkingen/stoornissen. 

Aanbevelingen 
In de beide afdelingen van de locatie vormen leerling(zorg)besprekingen een punt van 
aandacht. Om deze goed te structureren is een signaleringsformulier nodig, waarop 
aangegeven kan worden wat precies de hulpvraag van de leerling is, wat er al gedaan is 
en welke expertise bij de bespreking aanwezig moet zijn. 

Verder verdient het aanbeveling om gesprekken met ouders over de vorderingen van hun 
kind te noteren  op een oudergespreksformulier en deze na afloop te laten ondertekenen. 
Ouders moeten van de start af aan goed en tijdig worden geïnformeerd. 

Leerboeken worden niet altijd goed en/of op tijd geleverd, dit zorgt voor veel onrust. Met 
de leverancier moet een evaluatiegesprek worden gevoerd om dit te verbeteren. Als de 
leverancier daartoe niet in staat is, moet een andere worden gezocht. 

Ook de roosters van de school zijn een punt van aandacht. Deze moeten door allerlei 
oorzaken vaak worden veranderd. De school heeft geen roostermaker, het verdient 
aanbeveling hiervoor iemand te benoemen of één van de medewerkers voor deze taak in 
te zetten en daar tijd voor te geven. 
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Orion College Zuidoost (Kingma)  * Frankemaheerd 12  * 1102 AN 
Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Erik Scheerder  (locatiedirecteur Orion College Zuid (de Wetering)  

Algemene bevindingen  
De locatie is gehuisvest in het souterrain van een kantoorgebouw en ligt vlak bij het trein- 
en metrostation Bijlmer. Er zitten ruim 90 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Het 
gebouw maakt een overzichtelijke en opgeruimde indruk. De school heeft de beschikking 
over een zeer ruime en fraaie kantine. De lokalen zijn overzichtelijk. De school is minder 
bedeeld als het om vaklokalen gaat. Er is ook geen gymzaal aanwezig bij de locatie 
(leerlingen gymmen in een gymlokaal elders). De verwachting is dat over ongeveer 3 jaar 
de nieuwbouw gereed zal zijn.  

N.B. In het inspectierapport van 25 oktober 2010 is gesteld dat de school zwak is omdat 
de school op twee van de vier normindicatoren, behorend bij het systeem van 
leerlingzorg, onvoldoende scoorde. Verder werd er in het rapport gesteld dat 
opbrengstgerichtheid in het systeem van leerlingzorg op de werkvloer, niet was terug te 
vinden. Handelingsplannen bevatten vrijwel geen concrete doelen en gestelde doelen 
werden niet geëvalueerd.  

Specifiek voor locatie Zuidoost geldt dat er planmatig wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van de school. Zo heeft de algemeen kwaliteitsmedewerker van Orion een Plan van 
Aanpak opgesteld in december 2010. Een bijbehorende matrix met 
ontwikkelingsonderwerpen is zichtbaar gemaakt in de gehele school.  

Speerpunten  
Uit gesprekken met medewerkers van het Orion College Zuidoost komen de volgende 
speerpunten naar voren, te weten:  

- Het ontwikkelen van groepshandelingsplannen 
- Het vertalen van de groepshandelingsplannen naar een passende urentabel per 

groep 
- Doorontwikkelen individuele handelingsplannen (IHP’s)  
- Opzetten doorlopende leerlijnen 
- Leerlijn NT-2 opzetten 
- Ontwikkeling sociale vaardigheden van de leerlingen op school- en op groepsniveau 
- Op structurele basis aanbieden van seksuele voorlichting 
- Actieve participatie aan Orionoverleggen, bijvoorbeeld over het 1-loket 
- Expliciteren van de rol van locatie Zuidoost binnen het Orion College. 

Conclusie 
Het Orion College Zuidoost is een relatief kleine school, in een schone en veilige 
omgeving met een sterk doch vriendelijk pedagogisch klimaat. Algemeen geldende 
schoolregels zijn zichtbaar in de school (in centrale ruimtes en in de lokalen) en in de 
mappen van alle leerlingen. De regels worden regelmatig besproken in de klassen en op 
die manier actueel gehouden. De locatiedirecteur is zichtbaar op de werkvloer en spreekt 
medewerkers en leerlingen actief aan. Visie van de school is zichtbaar op enkele plekken 
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en de werksfeer is collegiaal. Iedereen spreekt leerlingen aan en collega’s ondersteunen 
elkaar in het werk, bijvoorbeeld bij de opvang van leerlingen die het moeilijk hebben. 

De zorgstructuur is direct zichtbaar, omdat leerlingen bij de zorgcoördinator binnen 
kunnen lopen. Zichtbaar in de aanpak: wat is er gebeurd, wat is er reeds aan gedaan, 
wat kunnen wij doen om het op te lossen? Zichtbaar in het herziene IHP, waarin concrete 
leerdoelen worden gesteld en sinds het schooljaar 2011-2012 wordt er een 
instapassessment aangeboden aan alle nieuwe leerlingen 

Daarnaast vind ik het contact met ouders een sterk punt: huisbezoeken (bij iedere 
leerling voor de kerstvakantie), IHP’s worden besproken op huisbezoeken, telefonisch 
contact, ouderraad, oudermiddagen en twee maal per jaar 10 minuten gesprekken. 

Als een school voor regulier onderwijs het Orion College Zuidoost zou bezoeken, dan 
zouden ze het volgende kunnen zien c.q. kunnen meenemen, namelijk het belang van: 
- één aanpak naar leerlingen toe 
- het werken in teamverband 
- een goede zorgstructuur  
- oudercontacten. 

Aanbevelingen 
- Voortkomend uit het wetsvoorstel kwaliteitsverbetering (V)SO: 

o Het vervangen van het IHP door een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

- Het bediscussiëren van de verschillende benamingen voor leerlingoverleggen 
o Commissie van Onderzoek 
o Commissie van Begeleiding 
o Handelingsplanbesprekingen 
o Leerlingbespreking 

- Het herbekijken van de verdeling van de leerlingbesprekingen over het jaar 
o Doel: tot een goede verdeling over het jaar komen 

- Opnemen evaluatie leerlingenzorg in de jaaragenda 
- Het leerkrachteigen maken van IHP-doelen aan het begin van het schooljaar 
- Het benoemen van gewenst gedrag per ruimte op school. 
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Orion College West (AG Bell) * Burg. Eliasstraat 76  * 1063 EX Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Ellen Starke (locatiedirecteur Orion College West locatie 
Zekeringstraat) 

Algemene bevindingen  
Voor mijn audit wissel ik voor 7 weken met collega locatiedirecteur Ralph Hoogervorst. Ik 
neem in deze periode alle werkzaamheden op de locatie Eliasstraat over. Op deze 
locatie zitten twee verschillende afdelingen, de schakelafdeling en de onderbouw van het 
vmbo en de havo. In totaal 180 leerlingen tussen de 12 en 15 jaar. 

Het gebouw aan de Eliasstraat is karakteristiek, maar niet erg geschikt als school voor 
leerlingen met verschillende (lichamelijke) beperkingen. De gangen zijn smal, het is 
onoverzichtelijk doordat er twee vleugels zijn met verschillende verdiepingen en lokalen 
die erg verspreid liggen.  

De schakelafdeling heeft een docententeam van 12 collega’s en de onderbouw van 18 
collega’s, daarnaast zijn er 4 collega’s die in beide afdelingen lesgeven. Verder is er een 
onderwijsondersteunend team van 14 collega’s, waar coördinerende, zorg en 
administratieve medewerkers in zitten. Vrijwel iedereen werkt parttime.  

De onderlinge sfeer en samenwerking is goed binnen het hele gebouw. Zowel de 
schakelafdeling als de onderbouw hebben een coördinator of intern 
begeleider/coördinator die veel dagelijkse zaken voor hun rekening nemen.  

Bij alle collega’s heb ik gemerkt dat er veel behoefte is aan de aanwezigheid van de 
directie, voor overlegmomenten en de nodige aandacht. In de pauzes zitten veel 
collega’s in de personeelskamer, waar allerhande zaken besproken worden en vragen 
een eigen verhaal kunnen gaan leiden. Vanaf mijn start op de Elias ben ik in de pauze in 
de personeelskamer om informeel bij te praten, maar ook vragen die spelen te 
beantwoorden. Van veel collega’s heb ik teruggekregen dat dit als erg prettig wordt 
ervaren.  

Op de Zekeringstraat kwam het er door allerlei ingeslopen gewoontes en gebrek aan 
coördinerende collega’s niet van om in de pauze in de personeelskamer te zitten. Door 
afstand te nemen van mijn werkzaamheden op de Zekering en uit vaste patronen te 
stappen, is mij ook duidelijk geworden dat daar een aantal zaken moeten veranderen. 
Waaronder het (her)invoeren van coördinerende collega’s. 

Speerpunten  
Eén van de speerpunten binnen de hele school is de samenwerking tussen collega’s. Met 
name het uitdragen van een standpunt tegenover de leerlingen en het aanspreken van 
elkaar. In de vrije situaties buiten de klas is dit erg belangrijk om de rust en veiligheid te 
bewaren. Hier valt nog winst te behalen door de afspraken die er zijn (weer) op een rijtje 
te zetten en de bewustwording te vergroten. Binnen de beide afdelingen is dit al ter 
sprake geweest in het afdelingsoverleg. Ook heb ik dit punt besproken met beide 
coördinerende collega’s. Ik heb een plenair overleg voor alle medewerkers op de Elias 
gepland om gezamenlijk de afspraken door te nemen en een aantal leerlingen die een 
specifieke benadering nodig hebben te bespreken. 

Daarnaast is het regelmatig contact met ouders een punt dat de aandacht verdient. In 
gesprekken met de intern begeleider kwam naar voren dat voor een aantal leerlingen de 
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twijfel bestaat of ze wel op de juiste plek zitten. Ze profiteren onvoldoende van het 
geboden onderwijs of vragen een benadering die te specialistisch is voor onze docenten. 
Om de juiste weg te bewandelen in dit soort situaties is het van groot belang dat de 
ouders van het begin af aan op de hoogte zijn en betrokken worden (hoe moeilijk dat in 
sommige gevallen ook is). Binnen één van de afdelingen op de Elias wordt gebruik 
gemaakt van een ‘oudergesprekformulier’. Hierin worden aan het eind van ieder gesprek 
de afspraken op een rijtje gezet en ondertekend. We zullen dit formulier ook in de andere 
afdeling introduceren. Daarnaast houdt de intern begeleider toezicht op de contacten die 
de mentor met ouders moet hebben en de verslaglegging hiervan. Dit gebeurt tijdens de 
groepsbesprekingen aan de hand van het groepsoverzicht waarin ook de werkpunten uit 
de handelingsplannen verwerkt zijn. Dit systeem wordt nu al binnen één van de 
afdelingen gebruikt en wordt doorgevoerd binnen de andere afdeling. 

Ten slotte is de overleg structuur een aandachtspunt met daarbij de inhoud en regelmaat 
van overleggen. Het gebouwenoverleg heb ik op de Elias weer opgepakt zowel met de 
coördinerende collega’s als met alle medewerkers. Binnen het afdelingsoverleg heb ik 
meer structuur aangebracht in de vorm van vaste agendapunten en het inventariseren 
van de rondvraag aan het begin van het overleg (ter voorkoming van een 
‘discussierondje’ aan het eind). 

Conclusie 
Binnen de Elias zitten leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen en 
onderwijsbehoeften. Van leerlingen met lichamelijke beperkingen in een rolstoel tot 
leerlingen met taal-stoornissen. Als docent moet je hier in een groep flexibel mee om 
kunnen gaan en op in kunnen spelen. Over het algemeen gaat dit bewonderenswaardig 
goed. Natuurlijk kan het altijd optimaler, maar de interesse en motivatie om te leren is er. 

Een belangrijk struikelblok op de Elias is de toegankelijkheid van het gebouw voor 
leerlingen met lichamelijke beperkingen. Hier is niet direct een oplossing voor en 
daardoor blijft het soms letterlijk passen en meten. Wat wel opvallend is, is dat vrijwel alle 
collega’s zich inspannen om de werkbaarheid zo optimaal mogelijk te krijgen.  

Verder vind ik het bijzonder dat een heel groot deel van de leerlingen de school verlaten 
met een diploma, van MBO niv 1 tot Havo. De weg hiernaar toe wordt vaak individueel 
bepaald, maar het einddoel is per niveau gelijk. 

Wat mij betreft is de audit erg waardevol. Het is fijn om ergens fris in te stappen en van 
de gelegenheid gebruik te maken om een aantal dingen op te pakken. Daarnaast is het 
goed om afstand te nemen van vertrouwde werkzaamheden. 

Aanbevelingen 
Met regelmaat in gesprek blijven en informeren is van groot belang. Met name het 
uitdragen van een standpunt tegenover de leerlingen en het aanspreken van elkaar. In de 
vrije situaties buiten de klas is dit erg belangrijk om de rust en veiligheid te bewaren. Hier 
valt nog winst te behalen door de afspraken die er zijn (weer) op een rijtje te zetten en de 
bewustwording te vergroten.
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Orion College Noord (Kingma) * Wognumerplantsoen 2  * 1023 EP Amsterdam 

Audit uitgevoerd door Henny Verheijen (locatiedirecteur Orion College Noord 
(Beijerlandstraat)  

Algemene bevindingen  
Het  gebouw zelf, een rijksmonument, is een mooi gebouw met kubistische details uit de 
‘Amsterdamse Schoolperiode’. De school is er wel aan toe om van binnen eens flink 
geschilderd te worden. 

Wat mij de eerste keer op de locatie aan het Wognumerplantsoen meteen opviel was een 
gemoedelijke en ontspannen sfeer. Leerlingen waren met allerlei leeractiviteiten bezig 
onder begeleiding van een leerkracht. In de kantine waren leerlingen bezig met het 
voorbereiden van de lunch (interne stage) en in de gangen liepen groepjes leerlingen die 
bezig waren om de school schoon te maken. Een schoonmaakgroepje was onder leiding 
van een  leerling (tutor met twee leerlingen in opleiding) aan het oefenen ter 
voorbereiding van hun schoonmaakcertificaat. 

In de klassen werd actief les gegeven in praktijkvakken en maatschappijleer. Vanaf de 
zomervakantie 2011 is op deze locatie gestart met een nieuwe organisatievorm. De 
ongeveer 85 leerlingen volgen hun eigen programma. De leerlingen hebben een vaste 
mentor en zij hebben hun eigen individuele lesrooster. De vakken/onderdelen bestaan 
uit: stage, avo-vakken en praktijkvakken. 

Het eerste kwartier van de dag start een leerling bij de mentor om allerlei actuele zaken 
te bespreken, zoals voortgang van de stage en het volgen van hun individuele rooster. 
Daarna gaat de leerling naar stage of volgt hij/zij zijn individuele rooster bij een 
vakdocent.  De leerlingen lopen zowel groeps- als individuele stage. Leerlingen lopen 
stage bij verschillende bedrijven met allerlei richtingen zoals schoonmaak-, groen-, 
horeca-, winkel- en kapperspraktijk. De stagebegeleiders zorgen voor de stageplekken 
en de aanvullende opleidingen. De leerlingen lopen vanaf hun vijftiende jaar stage. De 
ouderejaars, vanaf zeventien jaar en ouder, lopen soms al vier dagen stage.  

Alle stages worden dagelijks gecontroleerd op de aanwezigheid van de leerling en 
frequent bezocht door de stagebegeleider in verband met de voortgang van de stage. 

Speerpunten  
Deze worden in het uitgebreidere auditverslag uitgewerkt. 

Conclusie 
Uit het gesprek met de intern begeleider van de locatie Wognumerplantsoen blijkt dat het 
pedagogisch klimaat op de school als positief wordt ervaren. Leerkrachten  en 
onderwijsondersteuners zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van de school. Conflicten 
met leerlingen worden met alle betrokkenen grondig besproken. De leerkrachten  ervaren 
veel steun onderling 
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Aanbevelingen 
Een aandachtspunt is het cyclisch proces van kwaliteitszorg en leerlingenzorg. In het 
kader van deze audit worden deze onderdelen nog nader onderzocht. 
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Bijlage 1 

Auditrapport  

(naam school, Amsterdam) 

(naam auditor) 

November, 2011 
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Inleiding		

Achtergrond	
Ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwijs en borgen van de kwaliteit hebben de 
directeuren van de Orion-scholen in de periode oktober-november 2011 een audit uitgevoerd bij 
een collega-school. Ter ondersteuning van deze audit is kijkwijzer ontwikkeld. De kijkwijzer is 
gebaseerd op het toezichtkader van de onderwijsinspectie en sluit aan op de indicatoren die bij 
een standaard Periodiek Kwaliteitsonderzoek door de inspectie worden bekeken. De werkwijze 
tijdens de audit en het hanteren van de kijkwijzer is voorbereid in een directeurenbijeenkomst. 

Aanpak	
De audit is als volgt aangepakt: 

 Onderzoek aan de hand van het schoolplan en jaarplan; 
 Schoolbezoeken op (datum, datum en datum), waarbij: 

o Gesprekken zijn gevoerd met leerkrachten  
o Observaties van de lessen zijn uitgevoerd 
o Teambijeenkomsten zijn bijgewoond 
o Specifieke documenten en (registratie)systemen nader bestudeerd zijn. 

 Analyse en rapportage van de bevindingen 
Dit auditrapport is de schriftelijke weerslag van de bevindingen die tijdens de schoolbezoeken 
zijn gedaan. Dit rapport zal na vaststelling tevens aan het team van de school gepresenteerd 
worden, zodat een actieve dialoog kan ontstaan over de bevindingen, goed ontwikkelde 
onderdelen van de school en te verbeteren onderdelen. De audit, rapportage en presentatie 
vormen gezamenlijk een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus van de Orionscholen. Met 
deze aanpak beogen de Orionscholen uitdrukkelijk invulling te geven aan de ‘check’ en ‘act’ van 
de pdca-cyclus. 

Kijkwijzer	
Ter ondersteuning van het deskresearch en de schoolbezoeken is een kijkwijzer gehanteerd. Deze 
kijkwijzer is in de bijlage toegevoegd.  

Indeling	
In het eerste hoofdstuk zijn de algemene indrukken van de school verwoord, de wijze waarop 
bovenschoolse speerpunten zichtbaar worden op schoolniveau en welke specifieke kwaliteiten 
de school heeft. In hoofdstuk twee komen vervolgens de indicatoren en kwaliteitsaspecten aan 
de orde zoals in het toezichtkader van de inspectie, waarna in het derde en laatste hoofdstuk een 
aantal aanbevelingen worden gedaan en handreikingen worden gegeven hoe deze aanbevelingen 
binnen de school uitgewerkt kunnen worden. Tevens wordt in dit hoofdstuk aangegeven welke 
kennis en initiatieven de school zou kunnen overdragen aan andere Orion-scholen, om daarmee 
de gezamenlijke professionalisering te stimuleren. Tot slot is in de bijlage is de kijkwijzer 
toegevoegd.  
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Hoofdstuk	1:	Algemene	bevindingen	en	speerpunten	

1.1	Algemene	bevindingen	
(beschrijf de algemene indruk van de school; maak hierbij een nadere uitwerking van de 
beschrijving in de kijkwijzer. Ga in elk geval in op algemene kenmerken (omvang, ligging) recente 
ontwikkelingen, de sterke kanten en de te verbeteren onderdelen.) 

1.2	Speerpunten	
(beschrijf wat de speerpunten van de school zijn en hoe die uitgewerkt zijn. Wat is de verbinding 
van dit speerpunt met het primaire proces van onderwijs geven? Gebruik de bevindingen uit de 
kijkwijzer) 

1.3	Kwaliteiten	van	de	school		
(beschrijf de specifieke kwaliteiten die opgevallen zijn tijdens de audit: waarmee onderscheidt 
deze school zich volgens u en wat is een belangrijke kwaliteit waar collega-scholen van kunnen 
leren of het regulier onderwijs beter bekend mee zou moeten zijn?) 

Hoofdstuk	2:	Kwaliteitsaspecten	en	indicatoren	
Op grond van de bevindingen die zijn vastgelegd in de kijkwijzer, worden hier per 
kwaliteitsaspect de belangrijkste observaties weergegeven. Tevens wordt aangegeven wat het 
algehele oordeel is over het kwaliteitsaspect. 

2.1	Kwaliteitszorg	
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

2.2	Systeem	van	leerlingenzorg	
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

2.3	Functionaliteit	handelingsplanning		
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

2.4	Leerstofaanbod	
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 
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2.5	Onderwijstijd	
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

2.6	Orthopedagogisch	handelen	
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

2.7	Orthodidactisch	handelen	
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

2.8	Activeren	en	zelfstandige	rol	leerlingen	
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

2.9	Schoolklimaat		
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

2.10	Opbrengsten	
(beschrijf de belangrijkste observaties voor dit kwaliteitsaspect en geef aan welke ontwikkeling 
gewenst is: borgen, verbeteren of vernieuwen van dit aspect?) 

Hoofdstuk	3:	Aanbevelingen	en	overdraagbare	kennis	
In dit derde en laatste hoofdstuk komen de aanbevelingen aan bod die op grond van de 
bevindingen van de verschillende kwaliteitsaspecten naar voren komen. Daarbij zal ook een 
eerste handreikingen worden gedaan hoe men dit kan aanpakken op de school. In het tweede 
deel van dit hoofdstuk worden de sterke onderdelen van de school benoemd die mogelijk ook 
voor andere Orion-scholen toepasbaar zijn. 

3.1	Aanbevelingen	
De eerste aanbeveling luidt… 

De aanbeveling is daarbij van toepassing op… 

Aanleiding voor deze aanbeveling is … 

Bij de uitwerking van deze aanbevelingen is het belangrijk om … 

(wie, wat, waarom en hoe…?)
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De tweede aanbeveling luidt … 

De aanbeveling is daarbij van toepassing op… 

Aanleiding voor deze aanbeveling is … 

Bij de uitwerking van deze aanbevelingen is het belangrijk om … 

(wie, wat, waarom en hoe…?)

De derde aanbeveling luidt … 

De aanbeveling is daarbij van toepassing op… 

Aanleiding voor deze aanbeveling is … 

Bij de uitwerking van deze aanbevelingen is het belangrijk om … 

(wie, wat, waarom en hoe…?)

3.2	Overdraagbare	kennis	en	initiatieven	

Dit onderwerp/deze werkwijze/dit initiatief is opgevallen: … 

Hier kunnen ook andere scholen voordeel van hebben omdat … 

Dit onderwerp/deze werkwijze/dit initiatief is opgevallen: … 

Hier kunnen ook andere scholen voordeel van hebben omdat … 

Dit onderwerp/deze werkwijze/dit initiatief is opgevallen: … 

Hier kunnen ook andere scholen voordeel van hebben omdat … 

Bijlage:	Kijkwijzer	
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Bijlage 2 

Kijkwijzer  

voor de audit van  

Orion-directeuren  

op elkaars scholen 

School: 

Naam:  

Data van de audit: 
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Inleiding		

Deze kijkwijzer is ontwikkeld om de directeuren van de Orion-scholen een handreiking te bieden 
bij de audit die zij zullen uitvoeren in het kader van hun stageperiode in november 2011. De 
kijkwijzer is gebaseerd op het toezichtkader van de onderwijsinspectie en sluit aan op de 
indicatoren die bij een standaard Periodiek Kwaliteitsonderzoek door de inspectie worden 
bekeken. De werkwijze voor de kijkwijzer wordt nader toegelicht tijdens een studiebijeenkomst 
op 11 oktober 2011. De directeuren zullen aan het einde van hun stageperiode een auditrapport 
opstellen waarbij per individuele indicator beschreven is welke waarnemingen men heeft 
gedaan, wat de analyse van de situatie is en tot slot welke aanbeveling men zijn of haar collega-
directeur zou geven. 

In het eerste hoofdstuk kunnen de algemene indrukken van de school worden verwoord en de 
wijze waarop bovenschoolse speerpunten zichtbaar worden op schoolniveau. Vanaf het 
hoofdstuk ‘kwaliteitszorg’ worden de observaties uitgewerkt die de directeur tijdens zijn of haar 
audit zijn opgevallen en wat zijn of haar oordeel daar over is. Per kwaliteitsaspect wordt tot slot 
een korte analyse gemaakt en aanbeveling gedaan of de school op dit vlak nog verder specifieke 
actie kan ondernemen.  
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Algemene	indruk	en	speerpunten	

Beschrijf in 10 tot 15 regels de algemene indruk van de school

Op welke wijze zijn de speerpunten van Orion zichtbaar?

Veiligheid:  

Respect:  

Kunst & cultuur:  

Sport:  

Techniek en ict:  

Op welke wijze zijn de afspraken uit de (voormalige) werkgroepen binnen Orion zichtbaar?

Afspraak 1: Elk personeelslid heeft een eigen personeelsdossier. De personeelsdossiers hebben 
allen een zelfde opbouw. 

Afspraak 2: Met elk personeelslid worden voortgangs-, functionerings- danwel 
beoordelingsgesprekken gevoerd aan de hand van het opgestelde POP.  

Afspraak 3: Met elk personeelslid zijn afspraken over de normjaartaak gemaakt. Deze afspraken 
zijn vastgelegd. 

Afspraak 4: Er wordt binnen de school eensluidend omgegaan met werktijdfactoren en CV-
regeling 

Afspraak 5: De Orion-procedure voor het doen van ziekmeldingen en verzuimmeldingen van 
medewerkers wordt gehanteerd. 
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1. Cyclisch	proces	kwaliteitszorg	
N
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1.1 De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van 
haar leerlingenpopulatie.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

1.2 De school hanteert een onderwijsconcept dat aansluit bij haar 
leerlingenpopulatie.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

1.3 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar 
opbrengsten.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

1.4 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

1.5 De school evalueert regelmatig de leerlingenzorg. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

1.6 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 
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1.7 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen en de 
leerlingenzorg.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

1.8 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de 
gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

Aanbeveling kwaliteitszorg 

Analyse:

Aanbeveling: 

3.	Systeem	van	leerlingenzorg	
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3.1 De commissie voor de begeleiding bepaalt de onderwijsrelevante 
beginsituatie van de leerlingen.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

3.3 De school stelt een handelingsplan vast in overeenstemming met de 
ouders.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 
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3.5 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en 
procedures voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van 
de leerlingen.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

3.8 De commissie voor de begeleiding evalueert de uitvoering van het handelingsplan.

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

Aanbeveling leerlingenzorg 

Analyse:

Aanbeveling: 

4.	Systeem	van	leerlingenzorg	
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4.1 De leerinhouden komen overeen met de afspraken in de documenten 
voor handelingsplanning 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

Aanbeveling systeem van leerlingenzorg 

Analyse:

Aanbeveling: 
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5.	Leerstofaanbod	
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5.1 De school hanteert een leerstofaanbod voor de schoolse vakken 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed

5.4 Het leerstofaanbod sluit aan op het uitstroomperspectief van de 
leerlingen.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

5.5 Het leerstofaanbod maakt het mogelijk gericht in te spelen op 
verschillen tussen leerlingen.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

Aanbeveling leerstofaanbod 

Analyse:

Aanbeveling: 
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6.	Onderwijstijd	
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6.3 De teamleden maken een efficiënt gebruik van de geplande 
onderwijstijd.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

6.4 De school stemt de hoeveelheid tijd af op de onderwijsbehoeften van (individuele) 
leerlingen. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

Aanbeveling onderwijstijd 

Analyse:

Aanbeveling: 

7.	Orthopedagogisch	handelen	
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7.2 De teamleden gaan op een respectvolle wijze met de leerlingen om.

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 
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7.4 De teamleden handhaven de gedragsregels. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

7.6 De teamleden stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

Aanbeveling orthopedagogisch handelen 

Analyse:

Aanbeveling: 

8.	Orthodidactisch	handelen	
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8.2 De leraren leggen duidelijk uit. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

8.4 De leraren stimuleren de leerlingen tot denken. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

8.5 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 
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8.7 De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de onderwijsbehoeften van 
de leerling. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

Aanbeveling orthodidactisch handelen 

Analyse:

Aanbeveling: 

9.	Actieve	en	zelfstandige	rol	leerlingen	
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9.1 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

9.3 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen 
leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 
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Actieve en zelfstandige rol leerlingen 

Analyse:

Aanbeveling: 

10.	Schoolklimaat	
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10.1 De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door 
leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van 
sociale veiligheid op de school voordoen.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

10.2 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van 
incidenten in en om de school.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

10.3 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het afhandelen van 
incidenten in en om de school.  

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

10.4 De leerlingen en de teamleden voelen zich aantoonbaar veilig op school 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 
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Aanbeveling schoolklimaat 

Analyse:

Aanbeveling: 

11.	Opbrengsten	
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11.4 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de schoolperiode 
liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingen mag worden verwacht. 

Observatie: 

Beoordeling: slecht/onvoldoende/voldoende/goed 

Aanbeveling opbrengsten 

Analyse:

Aanbeveling: 
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