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1 INLEIDING

De Inspectie van het Onderwijs bezocht op 16 maart 2015 Tyltylcentrum De

Witte Vogel. Het centrum verzorgt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan

leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking in de leeftijd van 4 tot 20

jaar. Dit onderzoek betreft de afdeling voortgezet speciaal onderwijs.

Vierjaarliiks bezoek

De inspectie bezocht de school voor een vierjaarlijks bezoek, omdat de school

een basisarrangement heeft en minstens vier jaar niet is bezocht voor een

inspectieonderzoek.

Opbrengsten en de kwaliteitszorg

Het centrale thema van een vierjaarlijks bezoek is: hoe werkt deze school aan

haar opbrengsten? De basis voor het bezoek ligt in het Toezichtkader 2ol2
(voortgezet) speciaal onderwijs. Dit toezichtkader bevat een waarderingskader

voor het speciaal onderwijs en een waarderingskader voor het voortgezet

speciaal onderwijs. Tijdens het bezoek richt de inspectie zich op de indicatoren

1.1tot en met 1.4 en 8.2 uit die waarderingskaders. Deze indicatoren hebben

betrekking op de opbrengsten en de kwaliteitszorg.

Meer informatie over het toezichtkader voor het (voortgezet) speciaal onderwijs

is te vihden op www.onderwiisinspectie.nl.

Risicoanalyse
De uitkomsten van de jaarlijkse risicoanalyse kwamen aan bod bij het bezoek.

De inspectie heeft de opbrengstgegevens van de school onderzocht en het

jaarverslag 2013, het huidige schoolplan, het strategisch beleidsplan 2Ol3-2O17

en de school gids 2OL4/2O15 geraadpleegd. De uitkomsten van de risicoanalyse

zijn met de school besproken; waar nodig gaf de school een nadere toelichting'

Gesp re kke n e n I esbezoe ke n

Tijdens het bezoek sprak de inspectie met de schoolleiding en met andere

betrokkenen bij de coördinatie van de leerlingenzorg, Verder bestudeerde zij

leerlingdossiers en bezocht ze drie groepen. Het betrof een uitstroomgroep en

een instroomgroep tijdens de dagopening en een instroomgroep tijdens de

praktijkles.

lJitkomsten van het vieriaarliiks bezoek

De inspectie beoordeelt geen indicatoren bij het vierjaarlijks bezoek en geeft

geen toezichtarrangement af. Als zij grote risico's aantreft, dan zet zij het
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bezoek alsnog om in een kwaliteitsonderzoek en maakt hiervoor in overleg met
het bestuur een vervolgafspraak. Hiervan was bij dit bezoek geen sprake.
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BEVINDINGEN

In deze paragraaf legt de inspectie de bevindingen vast van het vierjaarlijks

bezoek. Per indicator beschrijft zij of en zo ja, welke opbrengstgegevens de

school verzamelt en analyseert, Dit geeft een beeld van hoe de school zich ten

aanzien van de indicator ontwikkelt.

Algemene indruk
De afdeling voortgezet speciaal onderwijs van Tyltylcentrum De Witte Vogel

werkt in toenemende mate opbrengstgericht, De school houdt goed zicht op de

ontwikkeling van de leerlingen. Dat geldt zowel voor de cognitieve gebieden als

voor de leergebiedoverstijgende ontwi kkelingsgebieden'

Alle leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief waarbij de

uitstroombestemming bepalend is voor de leerroute' Jaarlijks bespreekt een

multidisciplinair team de ontwikkelingen en eventuele aanpassing van de

leerroute op leerlingniveau. Met de evaluatie op het niveau van de groep en van

de hele school maakte de school dit schooljaar een start. Het team van De Witte

Vogel formuleerde op grond van haar ervaring met de leerlingenpopulatie van de

afgelopen jaren, streefniveaus voor de verschillende leerjaren in de vier

leerroutes. De uitstroomcijfers en deze streefniveaus bespreekt en vergelijkt de

school met zusterscholen in de regio en samen analyseren zij de

overeenkomsten en verschillen in hun zoektocht naar een benchmark.

Indicator 1.1.
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eÍndniveau dat

voldoet aan de tandetiike standaarden voor cognitieve opbrengsten.

Bevindingen:
Hierbij staat indicator 8.2. van het waarderingskader over de kwaliteitszorg

centraal : De school evalueert jaartijks de cognitieve resultaten van de leerlingen.

De landelijke leerlijnen voor ernstig meervoudig beperkten en voor zeer moeilijk

lerenden heeft De Witte Vogel aangepast aan de eigen populatie. De afdeling

vooftgezet speciaal onderwijs onderscheidt vier leerroutes waarin op elke leerlijn

streefdoelen zijn gesteld per leerjaar. Vanuit de individuele documenten voegt

de klassenleraar de doelen per leerling op elke leerlijn samen tot een

groepsplan. Vervolgens vermeldt hij in de dagroosters wanneer hij aan welke

doelen werkt en bij welke leerlingen een bijzondere aanpak of extra

ondersteuning nodig is. Daarmee plant de leraar zijn onderwijs en kan hij de

ontwikkeling van de leerlingen dagelijks vastleggen.
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Tot voor kort was het medische denken in het Ïyltylcentrum ook leidend voor de

school. In de afgelopen jaren zijn onderwijs- en zorgcomponenten meer uit
elkaar gehaald. Daarnaast is de school overgegaan naar het werken met

ontwikkelingsperspectieven. In overleg met de ouders stellen de leraren per

schooljaar de doelen vast, die n_u tweemaal per jaar in het multidisciplinaire

team zullen worden geëvalueerd. Dit schooljaar startte de school ook met het

registreren en analyseren van de groepsresultaten door de leraar en de intern

begeleider. De commissie voor de begeleiding (cvb) voegt deze gegevens samen

tot een totaaloverzicht voor de hele afdeling. De resultaten legt cvb dan naast

de geformuleerde streefdoelen per leerjaar en leerroute. Daarmee maakt de

school een begin met het evalueren van de opbrengsten, niet alleen op

individueel niveau, maar ook op groeps- en schoolniveau. De school verwacht

met deze gegevens in de hand haar aanbod adequaat te kunnen aanpassen aan

de onderwijsbehoefte van de leerlingenpopulatie.

Indicator 1.2.
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat
voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale opbrengsten.

Bevindingen:
Binnen de leerlijnen zijn ook doelen opgenomen voor de leergebiedoverstijgende

ontwikkëlingsgebieden waaronder de sociale competenties en zelfredzaamheid.

De Witte Vogel volgt de leerlingen op deze doelen nauwgezet door middel van

observaties. De streefniveaus per leerjaar en per groep zijn de basis voor de

doelen die de school voor elke leerling in de verschillende leerroutes vaststelt.

Ook maken deze leerlijnen deel uit van de halfjaarlijkse evaluaties. Daarmee

gaat het evalueren van de sociale opbrengsten gelijk op met de evaluatie van de

cognitieve resultaten. Aan het eind van het schooljaar zal de school dan ook

voor het eerst voor deze gegevens een schooloverzicht maken.

Indicator 1.3.
De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op

het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten.

Bevindingen:
Landelijke standaarden voor de opbrengsten ontbreken nog. De school heeft een

leerstofaanbod in overeenstemming met de gekozen leerroutes. In overleg met

de ouders zoekt de school voor de leerlingen in de bovenbouw naar passende

stageactiviteiten om de leerlingen zowel in cognitieve zin als qua redzaamheid

en vaardigheden voor te bereiden op hun vervolgvoorziening. De

uitstroombestemming van bijna alle leerlingen is een vorm van dagbesteding,
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variërend van belevingsgerichte tot arbeidsmatige dagbesteding. Voor de

leerlingen uit leerroute 1 en 2 is er binnen de school begeleiding bij allerlei

oefeningen in praktijksituaties en ook bij de overgang van school naar

dagbesteding. Leerlingen met uitstroombestemming arbeidsmatige dagbesteding

of beschermd werken kunnen in een praktijkgerichte leeromgeving of extern

stage lopen waarbij het team de doelen en de aard van de werkzaamheden in

een stageovereenkomst vastlegt.
De school verantwoordt zich over de uitstroomcijfers in de schoolgids en het
jaarverslag. In de volgende versie van deze documenten geeft zij daarbij ook

aan of de gerealiseerde bestemmingen overeenkomen met de verwachtingen die

de school op grond van het ontwikkelingsprofiel van de leerling daarover had.

Indicator 1.4,
De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging.

Bevindingen:
Gebleken is dat vrijwel alle leerlingen van De Witte Vogel ook na twee jaar nog

steeds van dezelfde voorziening gebruik maken die als uitstroombestemming
werd gekozen. De school vraagt zowel bij de leerlingen en/of de ouders als bij
de instellingen systematisch na of het onderwijsaanbod voldoende aansluit bij de

eisen die de vervolgbestemming aan de leerlingen stelt. Daarnaast participeed

de schoöl actief in regionaal en gemeentelijk overleg voor het behoud van de

voorzieningen voor dagbesteding waarop het merendeel van de leerlingen is

aangewezen.
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3 VERVOLG

De inspectie stelt tijdens dit bezoek aan De Witte Vogel, afdeling voortgezet

speciaal onderwijs, geen risico's vast en het basisarrangement blijft daarmee

gehandhaafd. Het basistoezicht.bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en

eventueel een themaonderzoek.
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