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SBO de Lings heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het
basisarrangement.

Het schoolconcept van de Lings, waarbij uitgegaan wordt van betekenisvol
onderwijs, op basis van eigenaarschap en betrokkenheid, staat inmiddels stevig
in de steigers.
Daarmee realiseert De Lings onderwijs van voldoende kwaliteit met daarin
goede elementen.
Het team heeft zich daar dan ook de laatste jaren met veel energie op toegelegd
om dit concept in haar volledigheid te realiseren en is er trots op dat dit bereikt
is. Het team beschouwt het inspectiebezoek als toetssteen of de borging van het
concept ook daadwerkelijk in de praktijk is vast te stellen.

Kort samengevat concludeert de inspectie op basis van haar bevindingen dat:
• het aanbod van de Lings de leerlingen voorbereid op het vervolgonderwijs

en de samenleving door een eigentijds, betekenisvol en beredeneerd
leerstofaanbod, gebaseerd op eigen leerlijnen;

• er sprake is van een goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
waarbij het team uitgaat van hoge verwachtingen in groei en ontwikkeling
van de leerlingen;

• het didactisch handelen van de leraren de leerlingen in staat stelt tot leren
en ontwikkelen;

• dat de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen
sterk ontwikkeld zijn;

• de veiligheid hoog op de agenda van de school staat met als doel een
veilig schoolklimaat;

• het schoolklimaat stimulerend is en dat er een goede sfeer, rust en
structuur in de school is;

• er sprake is van een planmatige, cyclische aanpak van verbeteringen en
vernieuwingen die door team wordt gedragen en ook geborgd wordt;

• het team een goede leer- en verbetercultuur heeft waarin teamleden met-
en van elkaar leren en kwetsbaar mogen zijn.

Groei en verbetering kan nog plaatsvinden op de volgende gebieden:
• de directe instructie en differentiatie tijdens de lessen;
• het samenwerken tussen de leerlingen als doorgaande lijn in de school;
• de beleidsplannen nog beter op te behalen resultaten beschrijven en

prioriteren
welke stappen daarin het eerst gezet moeten worden;

SAMENVATTING1
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• collegiale consultatie gerichter inzetten als middel ter verdere
professionalisering in het team.
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Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?
Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie
worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in
aanmerking komen een pilot-onderzoek met een concept-waarderingskader. Dit
kader is in juni 2016 bijgesteld. Vanaf 24 oktober 2016 krijgen scholen een
onderzoek met dit bijgestelde onderzoekskader voor 2017. Zo ook SBO de Lings.
Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde
kwaliteitsonderzoeken en het nieuwe onderzoekskader, zie de website van de
inspectie www.onderwijsinspectie.nl.

Werkwijze
Op 1 november 2016 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten
plaatsgevonden:
• een documentenanalyse;
• een presentatie door de school;
• gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directeur en

teamleiders, leraren, ouders en leerlingen;
• observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen. Deze

observaties hebben wij samen met observanten van de school uitgevoerd.

Aan het eind van de onderzoeksdag hebben we een feedbackgesprek gevoerd
met het bestuur, de schoolleiding en de leraren van de school. In dit gesprek
zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en heeft de school
aangegeven wat zij gaat doen met deze bevindingen.

Naast de beoordeelde standaarden hebben wij enkele aanvullende wettelijke
aspecten beoordeeld. Wanneer niet voldaan is aan een van deze artikelen,
geven wij een herstelopdracht. Deze is dan te vinden in hoofdstuk 2.

Leeswijzer
Hierna volgt eerst de conclusie van het onderzoek op SBO de Lings. Hoofdstuk 3
geeft per kwaliteitsgebied de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 4 is de
reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.

INLEIDING2
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In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en resultaten van
het onderzoek.

OP 1 Het aanbod
Het aanbod op De Lings bereid de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en
samenleving. Het leerstofaanbod is eigentijds, betekenisvol en beredeneerd.
Daarbij gaat de school uit van de tussen- en leerdoelen van het SLO. Het team
werkt met eigen leerlijnen voor de leerlingen gebaseerd op kernconcepten die
aan de kerndoelen voldoen. Het aanbod voor de creatieve, wereldoriënterende
en technische vakken wordt daarnaast op een aantrekkelijke manier
aangeboden in de vorm van workshops waaraan de leerlingen kunnen
deelnemen op basis van interesse en kennis. Hiermee wordt een zo maximaal
mogelijke betrokkenheid van de leerlingen beoogd.

Daarnaast voeren de leraren leergesprekken met de leerlingen waarin de
leerlingen worden uitgedaagd hun eigen leerdoelen te leren stellen om
vervolgstappen te kunnen maken.
Een tip bij de meer creatieve vakken (zoals cultuur, muziek en de creatieve
vakken) is het bepalen van de doorgaande lijnen en het beleidsmatig verankeren
van deze vakgebieden in de leerstofjaarplanning. En daarnaast het op termijn
bepalen welke resultaten de school met deze vakgebieden wil bereiken.

OP 2 Zicht op ontwikkeling
De leerlingen op De Lings worden goed gezien en gevolgd in hun ontwikkeling.
Dat vindt enerzijds plaats door het vastleggen van de ontwikkeling in het
leerlingenvolgsysteem en anderzijds door individuele portfoliogesprekken met de
leerlingen. Daarbij gaan de teamleden uit van hoge verwachtingen in de groei en
ontwikkeling van de leerlingen.
Een sterk punt daarbij zijn de twee keer per jaar uitgevoerde
portfoliogesprekken met de leerlingen, leerkracht en ouders. Daarmee wil de

RESULTATEN ONDERZOEK SBO DE LINGS3

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed

Oordeel Onderwijsproces •

•

•

•

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Didactisch handelen

Onderwijsproces
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school bereiken dat niet alleen het eigenaarschap bij de leerlingen wordt
vergroot, maar juist ook bij de ouders. Daarin stellen de leerlingen in nauw
overleg met de leraren hun eigen leerdoelen, passend bij het eigen
ontwikkelperspectief (OPP).
De analyse, zoals onder andere blijkt in de leerlingengesprekken, de
planmatigheid zoals blijkt uit de groepsplannen en de evaluatie, zoals blijkt uit
de weekplannen en leerlingenbesprekingen van de zorg, zijn alle drie op orde.

OP 3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en
ontwikkelen. De bezochte leraren en ondersteuners tonen enthousiasme voor en
kennis van hun vak. Het team besteedt dan ook veel tijd aan goede
lesvoorbereidingen, de terugkoppeling en evaluatie daarvan. Ook overlegt men
lopende de dag met collega's over bijzonderheden in de aanpak en goede
voorbeelden daarvan.
Voor het professioneel handelen van de leraren is een lerarenprofiel en
schoolnorm bepaald op De Lings, zodat de leraren weten wat er van hen
verwacht wordt. Zij worden daarin begeleid en gecoacht op specifiek te
ontwikkelen vaardigheden door de teamleiders, die onderdeel uitmaken van het
bekwaamheidsdossier van iedere leraar.
De directe instructie en differentiatie tijdens de instructie en verwerking kunnen
verder verfijnd worden. Dat is goed voor het individueel taakbewustzijn van de
leerlingen en kunnen de leraren daarbij tevens de onderlinge samenwerking van
de leerlingen nog verder versterken door hen daar ruimte voor te bieden.
Het valt op dat de focus op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid
van de leerlingen sterk zijn ontwikkeld in de school, echter het nevenschikkend
doel om de leerlingen onderling te laten samenwerken kan nog verder worden
uitgebouwd als doorgaande lijn in de school.

SK 1 Veiligheid
Veiligheid staat hoog op de agenda van de school met als doel: een veilig fysiek
en sociaal schoolklimaat voor allen. Dat is zichtbaar in de gezamenlijke aanpak
van de leraren en teamafspraken, ook tijdens de dag koppelt men opvallende

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed

Oordeel Schoolklimaat •

•SK1 Veiligheid

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Kan beter Voldoende Goed

•SK2 Pedagogisch klimaat

Schoolklimaat
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zaken over bijvoorbeeld het gedrag van bepaalde leerlingen direct aan elkaar
terug. Het team voelt zich duidelijk gezamenlijk verantwoordelijk, wat onder
andere zichtbaar is tijdens de pauzetijden. Daarnaast is die gezamenlijke
verantwoordelijkheid zichtbaar aan de school- en klassenregels en individuele
afspraken met leerlingen en de ouders. Het team heeft een methodiek voor
sociale weerbaarheidstraining waarin respectvolle omgang, groepsdruk, sterker
in je schoenen staan en omgaan met verleidingen aan bod komen.
Het team heeft gerichte aandacht en is alert op pestgedrag van de leerlingen.
Niet alleen door het hebben van een pestprotocol (omgangsprotocol) en
schoolafspraken, maar ook door het duidelijk aanspreken van de pesters.
Desondanks is het toch opvallend dat een substantieel aantal leerlingen
aangeeft dat er gepest wordt. Als verklaring daarvoor geeft het team aan dat
het een kleine gemeenschap is, waarbij iedereen elkaar goed kent en elk 'klein
incident' al snel kan worden uitvergroot. Tenslotte is het van belang dat er een
duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen "plagen en pesten" en leerlingen
daarin een verschil te leren maken. Het team geeft aan zich daar de komende
tijd extra op te zullen richten.

SK 2 Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat op De Lings is stimulerend, dat is merkbaar aan de
positieve bemoedigende wijze waarop de leraren de leerlingen aanspreken.
Daarnaast is dat zichtbaar in de leeromgeving en aan de materialen die binnen
en buiten het klaslokaal worden ingezet. Ook kan er bewust “aan de muur
geleerd worden”, door duidelijke picto's, posters, ondersteunende teksten, maar
ook aan leerlingenwerk dat tentoongesteld wordt.
Er is een goede sfeer, rust en structuur in de school. Er zijn duidelijke afspraken
die ook worden gecheckt op het nakomen ervan.
Het pedagogisch klimaat is dan ook op orde zowel in de groepen als in de
school. Ook buiten is er aandacht voor het bevorderen van gewenst positief
gedrag.
De tevredenheid van leerlingen, ouders en team wordt periodiek gemeten zodat
men op de hoogte is van de tevredenheid van de verschillende gremia in de
school. Daar worden vervolgens acties en verbeterpunten op ingezet. Een
uitspraak van een leerling tijdens de dag bevestigde dit beeld: “De school
wordt steeds beter! Bijvoorbeeld door onze nieuwe bibliotheek". Ook de ouders
die we gesproken hebben bevestigden dit beeld en waarderen de school dan
ook in hoge mate.
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OR 1 Resultaten
We beoordelen de cognitieve eindresultaten van de school niet, omdat voor het
SBO nog geen definitieve normen zijn vastgesteld. Afgezet tegen de voorlopige
inspectienormen, valt op dat de school de afgelopen jaren (2013, 2014 en 2015)
ruim voldoende scoort. Opvallend is dat de school met veel leerlingen hogere
resultaten bereikt dan zij zelf op basis van de ontwikkelperspectieven van de
leerlingen verwacht. Daarin geeft de school zelf aan dat dit nog enig onderzoek
vergt naar verklaringen waarom dat het geval is. Daarin zal vooral de vraag
centraal staan of het maximale uit de leerlingen wordt gehaald tijdens de
schoolperiode en anderzijds of de verwachtingen hoog genoeg zijn.
Een andere ontwikkelkans voor de school is om bij de eindopbrengsten ook
andere onderdelen dan rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen in beeld te
brengen, zoals de mondelinge taalvaardigheid, de zaakvakken en de creatieve
vakken.

KA 1 Kwaliteitszorg
Er is er sprake van een planmatige, cyclische aanpak van verbeteringen en
vernieuwingen dat door het team wordt gedragen. Veel beleid is beschreven,
verantwoord en vastgelegd zoals blijkt uit diverse (borgings-)documenten. Een
kans daarbij is om het voorgenomen beleid nog beter op te behalen
resultaten te beschrijven en prioriteren, waardoor het achteraf eenvoudiger is
vast te stellen of de voorgenomen resultaten ook daadwerkelijk behaald zijn in
de daarvoor geplande tijd. De borging is daarnaast versterkt door structurele
thematische bezoeken van de directeur en de twee teamleiders, gericht op eigen
keuzes van het didactisch handelen van de leraren. Ook is er grote bereidheid in
het team om met en van elkaar te leren (samenwerkend leren op teamniveau).
Er is sprake van een jaarlijkse evaluatie met analyse en acties zoals blijkt uit het
jaarplan en jaarverslag. Ter objectivatie van het beleid is er visitatie vanuit het
bestuur (de laatste dateert van januari 2016). Tip daarbij is om naar aanleiding
daarvan met elkaar haalbare stip(pen) aan de horizon te bepalen, keuzes te

Onderwijsresultaten

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed

Oordeel Kwaliteitszorg en ambitie •

•

•

KA1 Kwaliteitszorg

KA2 Kwaliteitscultuur

Kwaliteitszorg en ambitie
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maken en doelen desgewenst bij te stellen. Zo ontstaat een vorm van
zelfevaluatie om de kwaliteit voortdurend te verbeteren.

KA 2 Kwaliteitscultuur
Het team heeft een cultuur waarin teamleden met- en van elkaar leren en
kwetsbaar mogen zijn. Het team laat grote inzet en betrokkenheid zien en is
bereid er voor te gaan.
Er zijn veel specialisaties in het team die worden ingezet, zoals onder andere
blijkt uit de inzet bij de workshops. Een kans voor het team is het planmatig
organiseren van collegiale consultatie waarbij nog meer gebruik wordt gemaakt
van elkaars kwaliteiten door elkaar doelgericht op de werkvloer te bezoeken en
daarbij feedback te geven en te vragen. En tenslotte het maken en ontvangen
van complimenten, sterke punten benoemen en successen vieren in het team.
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Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het
onderwijs op SBO de Lings.
We hebben de school en het bestuur gevraagd om de ontwikkelrichting aan te
geven op basis van de eigen kwaliteitsoordelen en die van de inspectie.
Hieronder geeft het bestuur zijn reactie:

Het College van Bestuur van Kerobei onderschrijft de samenvatting van de
Inspectie op bladzijde 5 van het voorliggend rapport. De bevindingen van de
Inspectie sluiten aan bij de bevindingen van het CvB tijdens de recente interne
audit van 14 januari 2016.

De auditopbrengsten waren:
1) Er is sprake van een sterk groeiende professionele cultuur. Deze wordt
omschreven als open er wordt goed en vol passie samengewerkt, men spreekt
elkaar aan, er is meer reflectie en feedback en er is meer werk gemaakt van de
gesprekscyclus.

2) Het ontwikkelde (vernieuwende) schoolconcept staat als een huis. Er is
goed over nagedacht, sluit aan bij de behoefte van de leerlingen, het is
betekenisvol en werkt vanuit eigenaarschap. Het zorgt voor een grote
betrokkenheid van de leerlingen en dat is een belangrijke voorwaarde om tot
leren en tot ontwikkeling te komen.

3) Er is veel verbeterd t.o.v. de opmerkingen in het laatste Inspectiebezoek in
2013.

Ook zijn een aantal aandachtspunten benoemd:
1) Er zijn verschillen in vaardigheden tussen leraren. Dit is weliswaar logisch,
maar vraagt zeker in relatie tot het schoolconcept en de afhankelijkheid van het
succes daarvan van de leraar, de aandacht van het MT. Met name nabijheid van
de teamleider is cruciaal. Deze moeten de focus hebben op zijn kerntaak waarbij
gericht klassenbezoek en coaching op specifieke leerkrachtvaardigheden
prioriteit moet hebben.

2) De focus op maximale betrokkenheid van de leerling is prima, immers elk
kind moet elke dag graag naar school gaan. De vraag is of dit ook een garantie
is dat elk kind zich ook maximaal ontwikkelt. De opbrengsten zijn nu ruim
voldoende, maar is dit ook het maximale voor elke leerling? De grenzen moeten

REACTIE VAN HET BESTUUR4

Pagina 11 van 13



meer opgezocht worden vanuit vertrouwen en pedagogisch optimisme. Het
schoolconcept biedt daarvoor ook mogelijkheden.

3) Binnen het gekozen schoolconcept zou ICT een meer prominente plaats
moeten krijgen dan thans de praktijk is, ook in relatie tot het gestelde bij 2).

4) Een nadere analyse van de tevredenheidsonderzoeken van DUO in november
2015 is wenselijk. Dat geldt zeker voor het onderzoek onder de medewerkers.

Tenslotte:
Sbo De Lings en Kerobei zijn zich aan het beraden over de toekomst van het
sbo, ook in relatie tot sbo De Schans en het SO. Wat is de gewenste en
noodzakelijke omvang van het sbo? Wanneer komt de kwaliteit van de opvang
en begeleiding van de leerlingen in het geding? Wat is nog verantwoord aan
toekenning van extra middelen vanuit Kerobei, ook in relatie tot de andere
scholen van Kerobei, die eveneens een taakstelling in het kader van passend
onderwijs hebben.

Reactie team SBO De Lings op het conceptrapport met de bevindingen van het
kwaliteitsonderzoek op SBO De Lings op 1 november 2016.
Datum: 25 november 2016.

Algemeen:
Het team van De Lings herkent en erkent de inhoud van de rapportage zoals
deze gepresenteerd is door de inspecteurs aan het einde van de dag van het
inspectiebezoek.

In de samenvatting wordt aangegeven waar groei en verbetering nog kan
plaatsvinden:

- De directe instructie in differentiatie tijdens de lessen: De teamleiders zullen
hieraan in de coachingsgesprekken met de leerkrachten n.a.v. de
groepsbezoeken aandacht besteden. Voor het schooljaar 2017-2018 zal hiervoor
een 90- dagenplan opgesteld worden.

- Het samenwerken tussen de leerlingen als doorgaande lijn in de school: hier
hebben we in het vorig schooljaar een start mee gemaakt met ondersteuning
van de veerkrachtgroep. Dit heeft een vervolg in dit schooljaar in het 90- dagen
plan: “Gezamenlijk door-ontwikkelen onderwijsconcept februari 2017- juli
2017”.
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- De beleidsplannen nog beter op te behalen resultaten beschrijven en
prioriteren welke stappen daarin het eerst gezet moeten worden: Dit wordt
zichtbaar in de plannen voor 2017-2018.

- Collegiale consultatie inzetten als middel ter verdere professionalisering in het
team: hier zijn dit schooljaar eerste stappen in planning ingezet. Het MT zal hier
meer sturing in gaan aanbrengen.

We hebben het bezoek en de feedback als professioneel en meedenkend
ervaren.
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