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Samenvatting 

Volgens het bestuur van Stichting Conexus is De Windroos Lindenholt, 
een school voor speciaal basisonderwijs een goede school. Het 
bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart gebracht 
en de inspectie gevraagd een onderzoek naar Goed uit te voeren. Wij 
zijn het eens met het bestuur dat De Windroos Lindenholt onderwijs 
van goede kwaliteit levert. 
 
Wat gaat goed? 
De school heeft een professionele kwaliteitscultuur. De Windroos 
Lindenholt werkt op een planmatige manier aan de kwaliteit. Het 
team pakt dit steeds samen op. In vakgroepen worden thema's 
uitgewerkt, in het gehele team vindt vervolgens de besluitvorming 
plaats hoe men dit in de praktijk gaat uitvoeren. Ook draagt men zorg 
voor gerichte scholing op zowel individueel als ook op teamniveau.  
 
Het schoolklimaat is ook van goede kwaliteit. Het handelen van de 
leerkrachten is erop gericht om bij dreigende conflictsituaties snel in 
te kunnen grijpen. Dit draagt sterk bij aan de beleving van veiligheid. 
Dit is merkbaar in de gehele school en ouders en leerlingen zijn 
hierover tevreden. Dit blijkt uit de gesprekken en de resultaten van de 
tevredenheidspeilingen. De school heeft een goed beeld van het 
welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerlingen. 
 
Andere sterke punten zijn onder andere het aanbod dat de leerlingen 
krijgen, ook hebben de leerkrachten goed zicht op ontwikkeling van 
de kinderen en passen ze de begeleiding hierop aan. Het systeem van 
kwaliteitszorg en de verantwoording en dialoog die de school 
daarover voert zijn van goede kwaliteit. 
 
Wat kan beter? 
Voor de sociale en maatschappelijke competenties heeft de school 
doelen geformuleerd. In hoeverre de leerlingen deze brede 
vaardigheden beheersen is echter onduidelijk. De school kan zich 
hierin nog verder ontwikkelen door niet meetbare vaardigheden meer 
inzichtelijk te maken. 
Het personeel van De Windroos Lindenholt heeft heel veel kennis en 
vaardigheden in huis, hier zouden nog meer leerlingen van kunnen 
profiteren als deze kennis en vaardigheden worden gedeeld met meer 
scholen. Bijvoorbeeld voor het vervolgsucces in het voortgezet 
onderwijs. 

Bestuur: Stichting Conexus 
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Wat moet beter? 
In dit onderzoek hebben we geen onderdelen gezien die vanuit de 
wettelijke eisen om directe verbetering vragen. 
 
Vervolg 
De school valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar opnieuw 
bezocht. 
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Opzet van het 
kwaliteitsonderzoek 

1 . 

Standaard onderzocht geverifieerd 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

OP4 Onderwijstijd ● 

OP6 Afsluiting ● 

VSVS    Veiligheid en Schoolklimaat Veiligheid en Schoolklimaat 

VS1 Veiligheid ● 

VS2 Schoolklimaat ● 

OROR    Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ● 

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 14 oktober 2021 een 
onderzoek naar de waardering Goed uitgevoerd op De Windroos 
Lindenholt, een school voor speciaal basisonderwijs. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 primair 
onderwijs, waarderingskader speciaal basisonderwijs. Dit toetsen 
hebben we gedaan door de standaarden zelf te onderzoeken of te 
verifiëren of de school op een bepaalde standaard aan de wettelijke 
eisen voldoet. We hebben tevens gebruik gemaakt van de audit die 
het bestuur heeft laten uitvoeren en de zelfevaluatie van de school ter 
onderbouwing van de aanvraag naar Goed. Waar we de oordelen van 
deze audit en evaluatie hebben geverifieerd vermelden we dit. 
 
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben 
beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, ouders, directie en intern begeleiders. 
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Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021). 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
Er zijn geen signalen over De Windroos Lindenholt bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 
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Conclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij De Windroos Lindenholt, een school voor speciaal 
basisonderwijs. 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op SBO De Windroos Lindenholt 
beoordelen we als Goed. 
 
Dit eindoordeel komt tot stand doordat we vaststellen dat er sprake is 
van een professionele uitvoering en kwaliteitscultuur en borging 
daarvan. De schoolleiding geeft vanuit onderwijskundig leiderschap 
sturing om gestelde doelen te bereiken. De ontwikkeling die De 
Windroos Lindenholt doormaakt is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van het team. De kwaliteitsverbetering komt 
voort vanuit evaluatie en analyse en is gericht op de school als geheel 
en de leerkrachten in het bijzonder. 
De kwaliteit van het Aanbod, Zicht op ontwikkeling en begeleiding en 
Pedagogisch-didactisch handelen zijn goed. Ook de 
kwaliteitsgebieden Veiligheid schoolklimaat en Sturen, kwaliteitszorg 
en ambitie zijn van goede kwaliteit.  

Afspraken over vervolgtoezicht 

Omdat de school op alle onderzochte punten voldoet aan de 
wettelijke vereisten, zien wij geen aanleiding om vervolgafspraken te 
maken. 
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Resultaten kwaliteitsonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek bij SBO De Windroos Lindenholt. 

3.1. Onderwijsproces: 

De kwaliteit van het aanbod (OP1) is goed 
Onze waardering komt overeen met de eigen waardering (Goed) van 
de school en het bestuur. 
 
Uit de verificatie komt naar voren dat voor de verschillende vak- en 
vormingsgebieden kwaliteitskaarten zijn opgesteld, waarin zowel het 
aanbod als de aanpak wordt geschetst. De Windroos Lindenholt heeft 
de leerstofplanning per groep in drie leerroutes uitgewerkt. Sterk is 
het geïntegreerde aanbod voor taal. De kerndoelen van taal en 
wereldoriëntatie worden aangeboden vanuit de principes van het 
ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarbij wordt een verbinding gelegd 
met kunstzinnige vorming, wetenschap en techniek, ICT en 
burgerschap. 
Dit eigen aspect van kwaliteit is één van de onderleggers voor de 
waardering Goed. We zien dat het onderwijsaanbod breed en 
veelzijdig is en tevens gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de 
talenten van de leerlingen. 
 
Zicht op de ontwikkeling en begeleiding (OP2) is van goede 
kwaliteit 
Wij zijn het bestuur en de school gevolgd in hun waardering (Goed) 
voor deze standaard. 
 
De Windroos Lindenholt volgt de ontwikkeling van de leerlingen 
nauwgezet, onder meer door een leerlingvolgsysteem. In het 
leerlingvolgsysteem zit een samenhangend geheel van 
gestandaardiseerde toetsen op het gebied van lezen, rekenen en 
spellen. Voor alle leerlingen is een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld. Hierin zijn doelen opgenomen van begin tot uitstroom. Dit 
plan bespreekt de school met de ouders en evalueert het daarna 
volgens planning. Waar nodig wordt het perspectief aangepast. Het 
sociaal emotioneel welbevinden wordt beschreven vanuit de 
gegevens van de monitor en de observaties van de leerkracht. De 
didactische resultaten worden beschreven per vakgebied en 
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gekoppeld aan de leerrendementsverwachting en het te verwachten 
uitstroomprofiel. 
 
Het hanteren van hoge doelen en opbrengstgericht werken is het 
uitgangspunt. De school investeert continu in optimalisatie van deze 
aanpak en analyse. Momenteel werkt men aan een verdiepingsslag 
om vanuit planmatige analyse, gericht op kwalitatieve doelen en 
leerstof overstijgende doelen, beargumenteerde keuzes te maken met 
betrekking tot het aanbod. 
 
Het pedagogisch-didactisch handelen (OP3) is van goede kwaliteit 
Onze waardering komt overeen met de eigen waardering (Goed) van 
de school en het bestuur. 
 
De actieve betrokkenheid van de leerlingen, de uitdagende 
leeromgeving en de samenwerking door de leerlingen zijn punten die 
uit de audit van het bestuur als sterke indicatoren naar voren komen. 
Tijdens de observaties die wij uit hebben gevoerd zien we deze sterke 
punten terug. De school besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van 
het pedagogisch-didactisch handelen. Op schoolniveau zijn afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld de inzet van het IGDI-model. De leraren 
worden regelmatig bezocht en krijgen individuele feedback op onder 
andere het pedagogisch-didactisch handelen. Daarnaast verzamelt de 
directie de gegevens uit de lesbezoeken en analyseert deze op 
schoolniveau. 
 
De aandacht voor de kwaliteit van het lesgeven is in de lessen te 
herkennen. We zien een duidelijk klassenmanagement, actief 
betrokken leerlingen en er is veel rust. We zien dat de leraren een 
duidelijke uitleg geven, afstemmen op de behoeften van de leerlingen 
en differentiëren in verwerking passend bij de verschillende 
uitstroomniveaus. Al deze elementen samen met het hoge 
kwaliteitsniveau zijn de onderlegger voor de waardering Goed. 
 
De onderwijstijd (OP4) is Voldoende 
Het bestuur en de school hebben geen eigen oordeel uitgesproken 
over deze standaard. Deze standaard is nieuw in het onlangs 
ingevoerde herziene onderzoekskader. 
Uit de verificatie gedurende het onderzoek komt naar voren dat de 
school aan de wettelijke eisen voldoet. 

De afsluiting (OP6) is Voldoende 
Het bestuur en de school hebben geen eigen oordeel uitgesproken 
over deze standaard. Deze standaard is nieuw in het onlangs 
ingevoerde herziene onderzoekskader. 
Uit de verificatie komt naar voren dat de school ervoor zorgt dat alle 
leerlingen voorbereid worden op de overgang naar het 
vervolgonderwijs. De school voldoet hiermee aan de wettelijke eisen. 
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3.2. Veiligheid en schoolklimaat: 

Het zorgdragen voor veiligheid (VS1) is Goed 
Onze waardering komt overeen met de eigen waardering (Goed) van 
school en bestuur. 
 
De Windroos Lindenholt borgt op een consistente wijze de veiligheid 
van de leerlingen. De school neemt alle stappen die daarvoor nodig 
zijn. Zo brengt zij de veiligheidsbeleving van de leerlingen in kaart en 
beschikt zij over een bestuursbreed schoolveiligheidsplan. Dit 
preventieve beleid is gericht op het voorkomen, afhandelen, 
registreren en evalueren van zowel fysieke als verbale incidenten. 
Hiermee zijn de verwachtingen expliciet voor iedereen in de 
organisatie en het ingrijpen bij achterblijvende verwachtingen is 
voorspelbaar. 
 
De gegevens uit de monitor worden geëvalueerd. Indien nodig past de 
school het beleid aan. Zo wordt er op het schoolplein gewerkt met de 
inzet van mediatoren. Leerlingen die dat willen, volgen hiervoor een 
cursus en mogen om de beurt als mediator fungeren tijdens de 
pauzes. Een ander voorbeeld is dat er indien nodig incidenteel sociale 
vaardigheidstraining aan een groep als geheel wordt gegeven. 
 
Het pedagogisch klimaat (VS2) op de school is Goed 
Onze waardering komt overeen met de eigen waardering (Goed) van 
de school en het bestuur. 
 
Uit de verificatie komt naar voren dat de leerlingen in alle groepen 
serieus worden genomen, er is respect voor elkaar, benadering vindt 
op een positieve manier plaats. De Windroos Lindenholt heeft 
omgangsregels opgesteld om een sfeer te scheppen waar kinderen 
zich thuis, veilig en gerespecteerd voelen. Onderdeel van deze regels is 
een schoolbreed time-out systeem. Dit wordt door de leerlingen als 
zeer waardevol ervaren, omdat het duidelijkheid geeft en helpt om 
mee te reflecteren. 
Leerlingen praten in de leerlingenraad mee over schoolzaken en 
voelen zich hierin gewaardeerd. Ouders en leerlingen bevestigen dit in 
de gesprekken die we hebben gevoerd. De school maakt hiermee haar 
eigen ambities waar.  
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3.3. Onderwijsresultaten: 

De kwaliteit van de standaard sociale en maatschappelijke 
competenties (OR2) is Voldoende 
Ons oordeel over deze standaard is Voldoende. De school en het 
bestuur hebben zelf geen oordeel uitgesproken over deze standaard. 
 
De school heeft een goed beeld van de kenmerken van haar 
leerlingenpopulatie en heeft ambitieuze verwachtingen over het 
niveau dat de leerlingen voor sociale en maatschappelijke 
competenties kunnen bereiken. Deze brede competenties worden niet 
altijd in beeld gebracht. Een start is er nu gemaakt met de invoering 
van een digitaal portfolio, dat biedt hiervoor mogelijkheden. 
De aansluiting op het vervolgonderwijs en de maatschappij worden 
als uitgangspunt genomen voor de competenties van de leerlingen. 
Via de informele weg ontvangen de leraren feedback op dit traject, 
hier ligt nog een kans om deze feedback ook mee te nemen in het 
kwaliteitsbeleid van de school en eventueel te formaliseren.  
 
 

3.4. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: 

De visie, ambities en doelen (SKA1) zijn goed ontwikkeld 
Voor kwaliteitszorg sluiten we aan bij de eigen waardering (Goed) van 
de school en het bestuur. 
 
In de verificatie van deze standaard zijn geen contra-indicaties 
waargenomen. De schoolleider vertaalt samen met het team de visie, 
ambities en doelen in onderwijskundig beleid en stuurt om de 
beoogde resultaten te behalen. Een sterk punt hierbij is het stelsel van 
kwaliteitszorg met aandacht voor het cyclisch werken waarbij jaarlijks 
de resultaten van leerlingen en het onderwijsproces worden 
geëvalueerd. 
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De uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) op de school is sterk 
Onze waardering komt overeen met de eigen waardering (Goed) van 
de school en het bestuur. 
 
In de school heerst een prettige, ambitieuze werksfeer. Leerkrachten 
staan open voor elkaar en werken gezamenlijk aan de kwaliteit van 
het onderwijs: alles voor de leerlingen! Voor de verbetertrajecten 
werkt men cyclisch conform de PDSA-cyclus in vakgroepen. De 
vakgroepen bespreken vervolgens de uitwerkingen in het team 
waarbij gezamenlijk concrete afspraken worden gemaakt voor de 
uitvoering in de praktijk. Op de werkvloer is zichtbaar dat de ambities 
breed gedragen worden. 
Een sterk punt is de professionalisering. Die komt voort uit evaluatie 
en analyse in relatie tot het (meer)jaarplan en is gericht op het 
versterken van kennis van de vakgroep, de individuele scholing alsook 
de brede teamscholing. Daarbij is aandacht voor het opdoen van 
nieuwe kennis en vaardigheden alsmede het borgen. 
 
De evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) is van goede 
kwaliteit 
Onze waardering komt overeen met de eigen waardering (Goed) van 
de school en het bestuur. 
 
Uit de verificatie blijkt dat de school voldoet op deze standaard aan de 
wettelijke eisen. Daarnaast maakt ze haar eigen ambities, zoals een 
actieve dialoog met betrokkenen waar. Voorbeelden daarvan zijn de 
dialoog met leerlingen in de leerlingenraad, met de ouders in de 
ouderraad. Ook wordt er bij externe deskundigen actief informatie 
opgehaald en de dialoog gevoerd om verdere ontwikkeling van het 
onderwijs te bewerkstelligen. 
 
 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur herkent zich in het opgestelde rapport van bevindingen 
van het kwaliteitsonderzoek van De Windroos Lindenholt op 14 
oktober 2021. 
De school onderscheidt zich op het gebied van kwaliteitszorg en 
kwaliteitscultuur, er wordt goed les gegeven en er is sprake van een 
veilige omgeving voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Daar zijn wij 
als bestuur trots op en het geeft ons dan ook veel voldoening te lezen 
dat u de conclusie van het bestuur van Conexus dat het onderwijs op 
De Windroos Lindenholt van hoge kwaliteit is van harte onderschrijft. 
 
Dat het onderwijs op deze school goed is, betekent niet dat het leren 
of de ontwikkeling stopt. De komende periode zal de school en het 
bestuur aan de slag gaan met uw aanbevelingen rondom het 
formuleren van ambities en het inzichtelijk maken van niet meetbare 
competenties. Ten aanzien van deze indicator wil het bestuur wel 
graag opgemerkt hebben dat de voorbereiding en aanvraag voor dit 
inspectiebezoek heeft plaatsgevonden voor 1 augustus 2021. Op dat 
moment gold nog het voorgaande toezichtskader waarin deze 
indicator niet expliciet was opgenomen. 
 
Ook de aanbeveling dat expertise en kennis die binnen deze school is 
opgedaan breder gedeeld en ingezet kan worden ten behoeve van een 
doorlopende ontwikkellijn en overgang naar het VO en de 
schoolontwikkeling van andere scholen binnen stichting Conexus 
heeft onze expliciete aandacht. 
 
Wij willen de waardering uitspreken voor de wijze waarop u het 
rapport heeft vormgegeven en uw analyse heeft beschreven. Het 
rapport biedt de school mogelijkheden om de kwaliteiten en 
resultaten vast te houden en te borgen en de ontwikkelingen en 
aanbevelingen verder vorm te geven. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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