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Samenvatting 

De inspectie heeft op sbo De Boemerang een onderzoek uitgevoerd. 
Dat hebben we gedaan omdat we de school vier jaar geleden voor het 
laatst bezochten. Daarnaast hebben in het afgelopen jaar veel 
veranderingen plaats gevonden op De Boemerang, vooral in de 
personele bezetting. Door discontinuïteit in de aansturing en 
uitvoering van het onderwijs kunnen risico's ontstaan. Ook dat weegt 
mee in onze beslissing om een kwaliteitsonderzoek uit te voeren. 
  
Wat gaat goed? 
Sbo De Boemerang biedt een veilige omgeving voor de leerlingen. 
Er zijn afspraken en regels, waardoor de leerlingen weten hoe ze met 
elkaar om horen te gaan. De ouders zijn daarvan op de hoogte en 
waarderen het dat het team korte lijnen onderhoudt in het contact 
met hen. Zij voelen zich gezien en gehoord. 
 
Op De Boemerang bieden de leraren een rijke leeromgeving aan. Er is 
een compleet aanbod voor de leerlingen om veel te kunnen leren in de 
lessen voor taal, rekenen, lezen, bewegingsonderwijs en 
andere ontwikkelingsgebieden. We waarderen het onderwijsaanbod 
daarom als Goed. 
 
De leraren zorgden tijdens de lessen die we bezochten voor rust en 
orde, ze handelden pedagogisch sterk. We zagen dat de leerlingen 
daardoor actief mee konden doen in de les en ook wisten wat daar 
van hen werd verwacht. 
 
Het team werkt met overtuiging aan de taken en is gedreven om 
steeds betere kwaliteit te bereiken. Daarvoor werken de leraren veel 
samen, volgen ze cursussen en andere scholingen, zodat ze ook elkaar 
versterken in het onderwijs. 
 
De leraren maken voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief 
waarin zij bijhouden hoe de groei en de vorderingen van hun 
leerlingen verlopen. Ze evalueren dit systematisch en betrekken de 
ouders daarbij. 
 
De aansturing van de taken in het team is duidelijk en doelgericht. De 
ontwikkelingen die in het onderwijs moeten plaats vinden, zodat de 
kwaliteit op orde blijft, vinden inzichtelijk plaats. Het jaarverslag, 
waarin een beschrijving staat van die ontwikkelingen, is voor iedereen 
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beschikbaar via de website en is van goede kwaliteit. De inhoud ervan 
is compleet en relevant. De school verantwoordt zich hierin over de 
resultaten van het onderwijsproces en de leerresultaten. Er 
zijn conclusies geformuleerd en er is een vooruitblik met 
ontwikkelpunten en doelen waaraan het team wil gaan werken. 
  
Wat kan beter? 
Het team is volop aan het werk om de lessen steeds beter vorm te 
geven. Daarvoor werken de leraren met gezamenlijke afspraken over 
een instructiemodel. We zien dat hierin nog verdere verbetering 
mogelijk is. Vooral de afstemming van de uitleg vraagt nog aandacht. 
 
De leraren houden bij hoe hun leerlingen zich ontwikkelen en hoe het 
leren verloopt. Daarin zijn nog verbeteringen mogelijk, met name in 
wat de leraren onderzoeken over het leerproces van hun leerlingen. 
 
Wat moet beter? 
We hebben tijdens ons onderzoek geen tekortkomingen 
vastgesteld. De directeur en de teamleden weten zelf heel goed welke 
verbeteringen zij nog willen of moeten maken. 
 
Vervolg 
We voeren een onderzoek uit als dat nodig is of als de school weer aan 
de beurt is in ons toezicht. 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 12 december 2019  een onderzoek naar 
aanleiding van risico's uitgevoerd op sbo De Boemerang. Wij maken 
jaarlijks een risicoanalyse voor alle scholen in Nederland. Bij de 
analyse van de gegevens die we hebben over De Boemerang hebben 
we gezien dat het team gedurende een (beperkte) tijd geen stabiele 
bezetting had. Dit hing samen met een aantal wisselingen binnen het 
team van leraren, met niet-werkgerelateerd langdurig ziekteverzuim 
en met de wisseling van directeur. 
Ook waren we vier jaren niet op De Boemerang geweest om de 
kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. Daarom hebben we een 
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op deze school. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de negen standaarden uit de vier 
kwaliteitsgebieden die we onderzochten. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben in 
negen groepen de lessen bezocht, we hebben verschillende 
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documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met een aantal 
leerlingen, een aantal ouders en leraren, met de directeur, de 
orthopedagoog en de intern begeleiders. In het eindgesprek waren de 
directie en het team aanwezig en een vertegenwoordiging van het 
bestuur. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 
 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage artikel 13, lid 1 onder e, WPO 
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO 
• Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld art. 4b, WPO 

 
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. 
De signalen die we over De Boemerang hebben ontvangen, zijn 
besproken met de directeur, voorafgaand aan en tijdens dit 
onderzoek. 
 
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. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
We geven hieronder kort weer welke conclusies we hebben na ons 
onderzoek op De Boemerang. 
 
In de figuur hieronder staat dat ons oordeel Voldoende is gebaseerd 
op in totaal negen standaarden uit vier kwaliteitsgebieden die we 
onderzochten. 

We stellen vast dat de onderwijskwaliteit op De Boemerang 
voldoende is. Vijf standaarden zijn als Voldoende beoordeeld, één 
standaard beoordelen we niet vanwege het ontbreken van een 
wettelijke basis, namelijk die van de Onderwijsresultaten (OR1). 
 
Voor de overige drie standaarden stellen we vast dat de school in de 
uitwerking ervan haar eigen ambities goed vorm geeft. We waarderen 
daarom het Pedagogisch Klimaat (SK2), het Aanbod (OP1) en de 
Verantwoording en dialoog (KA3) als Goed. 
 
De risico's die we op De Boemerang signaleerden vanwege de 
discontinuïteit in de personele bezetting en de aansturing, zijn niet 
(meer) aan de orde. We hebben vastgesteld dat er een stabiele 
aansturing is in de school en dat er continuïteit is in de personele 
bezetting. 

Afspraken over vervolgtoezicht 

We hebben naar aanleiding van dit onderzoek in het toezicht geen 
reden om nadere afspraken te maken met het bestuur en de school. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
Hieronder geven we bij de vier kwaliteitsgebieden de oordelen weer 
die we hebben gegeven over de negen standaarden. Ook 
onderbouwen we per standaard deze oordelen. 

3.1. Onderwijsproces 

Op De Boemerang is een rijk en gevarieerd aanbod (OP1) 
Het onderwijsaanbod beoordelen we als Goed. 
 
Op de Boemerang zorgt het team voor een onderwijsaanbod dat de 
kinderen in staat stelt om zich breed en veelzijdig te ontwikkelen. We 
hebben verschillende argumenten voor ons oordeel. Het eerste 
argument is dat er veel aandacht is voor (leren) bewegen: de 
leerlingen van groep 1 tot en met 4 hebben gedurende vier keer per 
week een half uur gym van een vakleraar. In groep 5 tot en met 8 is 
dat twee keer per week een uur en daarbij biedt de school ook 
judolessen aan. 
 
Op de tweede plaats werken de leraren voor de wereldoriënterende 
vakken volgens een thematische aanpak. Daarbij werken de leerlingen 
met thema's die in belangrijke mate een beroep doen op de eigen 
actieve inbreng. Voor die thema's zijn betekenisvolle 
uitwerkingen gepland waarbij de betrokkenheid van de leerlingen 
groot is. De leeromgeving in de groepen, draagt daar zichtbaar aan 
bij. 
 
Een volgend punt dat we in het aanbod waarderen, is dat de school 
met haar gekozen leerlingenraad de leerlingen een kans biedt om te 
ervaren hoe 'medezeggenschap werkt, die democratisch wordt 
ingericht en uitgevoerd.' 
 
Tot slot: de school heeft ervoor gekozen om te investeren in het taal-, 
lees- en rekenonderwijs. Het team heeft bewuste en weloverwogen 
keuzes gemaakt om daarbij de juiste, maar vooral passende methodes 
te gebruiken en in ruime mate onderwijstijd daarvoor te plannen. De 
leraren geven de lessen voor taal, rekenen en lezen in een 
groepsdoorbrekende organisatie. De keuzes die zij daarvoor maken, 
zijn weloverwogen en zorgvuldig. De leerlingen verwerven daardoor in 
diverse en onderbouwde werkvormen de vaardigheden die zij nodig 
hebben om te werken aan hun leersucces. Dat is vanaf de 
kleutergroepen duidelijk en overtuigend zichtbaar. 
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Voor ieder kind is een ontwikkelingsperspectief (OP2) 
We beoordelen deze standaard op De Boemerang als Voldoende. 
 
De leraren leggen in de ontwikkelingsperspectieven vast op welke 
wijze de ontwikkeling van hun leerlingen verloopt en wat dat betekent 
voor de leerdoelen die de leerling heeft. In de werkafspraken van de 
school is helder vastgelegd hoe de leraren op jaarbasis daaraan 
werken. Er zijn frequente evaluaties van de leeropbrengsten en de 
pedagogische bevindingen. In de gesprekken met de ouders, is de 
informatie hierover transparant. 
 
De ontwikkelingsperspectieven verdienen nog doorontwikkeling. In 
de eerste plaats kunnen de gegevens uit het volginstrument voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling hier beter worden benut. En in de 
tweede plaats kunnen de leraren hun didactische bevindingen sterker 
meewegen. Het gaat daarbij naast de wel of niet verworven 
leerinhouden, ook om deelvaardigheden en leerstrategieën. Deze 
bevindingen horen duidelijker deel uit te maken van de analyses, 
zodat die vervolgens leiden tot beredeneerde (didactische) keuzes in 
de planning van het onderwijs. Daarmee is het ook mogelijk om te 
komen tot een passende afstemming van de instructie. Deze 
opmerking hangt samen met wat we hieronder beschrijven, bij OP3, 
Didactisch handelen. 
 
De leraren geven hun lessen vanuit een gezamenlijke en herkenbare 
overtuiging (OP3) 
Het didactisch handelen beoordelen we als Voldoende. 
 
We baseren ons oordeel op wat we hebben vastgesteld tijdens 
negen lessen die we hebben bezocht, samen met observanten van de 
school. Tijdens deze lessen zagen we dat er rust en orde was in de 
groepen. De leraren handelden vanuit pedagogische kwaliteit; 
ze gingen voorspelbaar, met respect, humor en geduld om met hun 
leerlingen en realiseren daarmee de voorwaarden om tot leren te 
komen. Daarbij maakte een aantal leraren gebruik van activerende 
(coöperatieve) werkvormen. De leerlingen toonden zich betrokken en 
bereid om mee te doen aan de les. 
 
Het is goed te zien dat de leraren handelen vanuit een gezamenlijk 
gekozen model waarin zij de instructie vorm geven. Zo was het 
leerdoel in de meeste groepen duidelijk en we zagen dat ook voor de 
meeste leerlingen het doel leidend was in de les. De wijze waarop een 
aantal leraren deze doelen inzette om de leerlingen feedback te 
geven, viel ons in positieve zin op. 
 
We zien daarnaast nog kansen en mogelijkheden om in het didactisch 
handelen de afstemming op de instructie te versterken. We zagen in 
de bezochte lessen dat de leraren een indeling hanteren om hun 
leerlingen, groepsdoorbrekend en op een eigen niveau les te geven. 
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Deze differentiatie is gebaseerd op de aan te bieden leerstof. We 
zagen tijdens de lessen, maar ook in de groepsdocumentatie en 
planning van de les, in mindere mate dat er in de instructie 
differentiatie plaats vond. We bedoelen hier niet alleen een verlengde 
of herhaalde instructie maar ook een andersoortige instructie, die past 
bij wat een leerling, gezien zijn ontwikkeling, nodig heeft. Deze 
opmerking sluit dan ook aan bij onze laatste opmerking hierboven, bij 
OP2. 

3.2. Schoolklimaat 

De school heeft een passend veiligheidsbeleid (SK1) 
Sbo De Boemerang voldoet aan wat de wet vraagt. We beoordelen 
het veiligheidsbeleid als Voldoende. 
 
De school hanteert een veiligheidsplan dat bestaat uit zowel 
preventieve als curatieve afspraken. De school monitort de beleving 
van de veiligheid bij haar leerlingen en ze analyseert de gegevens om 
tot maatregelen te komen als dat nodig is. Er vindt in de 
school coördinatie plaats van de onderdelen van het 
veiligheidsbeleid en er zijn vertrouwenspersonen voor de 
leerlingen. De school kan er nog wel werk van maken om deze 
onderdelen duidelijker te beschrijven in de schoolgids en op de 
website. 
 
De Boemerang heeft een goed pedagogisch klimaat (SK2) 
We waarderen het pedagogisch klimaat, zoals de school dat nastreeft 
en realiseert, als Goed. 
 
We hebben op de dag van het onderzoek waarnemingen gedaan en 
gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen, waarbij voor ons 
het beeld ontstond van een school met een goed pedagogisch 
klimaat. Dat kenmerkt zich vooral in het gegeven dat het klimaat voor 
de leerlingen ondersteunend is in hun leerproces. 
 
De leerlingen met wie we spraken, vertelden ons hoe hun juffen en 
meesters ervoor zorgen dat zij zich veilig voelen. De leraren die op het 
schoolplein toezicht houden, zijn bijvoorbeeld makkelijk te vinden, en 
als je iets dwars zit, is er altijd een leraar met wie je kunt praten en die 
je helpt, aldus deze leerlingen. Pestgedrag of andere onveilige 
situaties komen wel eens voor, maar er zijn ook goede afspraken om 
die te voorkomen en de leraren nemen maatregelen die helpen. 
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De door de leerlingen gekozen leerlingenraad is een onderdeel van het 
pedagogisch klimaat. De school neemt haar leerlingen op een 
betekenisvolle wijze serieus in hun kritische blik op het reilen en zeilen 
in de organisatie. 
 
Tot slot: tijdens onze onderzoeksdag op De Boemerang zagen en 
hoorden we een respectvolle omgang tussen zowel de leerlingen en 
de leraren, als de leerlingen onderling. Waar dat nodig was op het 
schoolplein, op de gangen of in de groep, vervulde de leraar een 
regulerende en corrigerende rol. Dat gebeurde 
vanuit voorbeeldgedrag, dat zich kenmerkte als vriendelijk en 
geduldig maar ook duidelijk en beslist. Voor de leerlingen bood dat 
rust en veiligheid tijdens hun leer-en speelactiviteiten. 

3.3. Onderwijsresultaten 

De eindresultaten van de leerlingen zijn in beeld (OR1) 
Over deze standaard kunnen we op De Boemerang geen oordeel 
geven. Dat komt door het ontbreken van een wettelijke basis voor een 
oordeel. 
 
Op De Boemerang maken de leerlingen een adaptieve eindtoets. De 
school heroverweegt het eigen advies voor het vervolgonderwijs 
wanneer blijkt dat de leerling een hoger resultaat behaalt dan was 
verwacht of voorzien in het ontwikkelingsperspectief. De 
behaalde referentieniveaus zijn in beeld en zijn voor het team een 
aanleiding om, waar nodig of gewenst, bijstellingen te doen in het 
aanbod. 
 
Daarnaast heeft de school in beeld hoe op schoolniveau de verwachte 
en de daadwerkelijke uitstroom is van de leerlingen naar het 
voortgezet onderwijs. De school volgt zo goed mogelijk hoe deze 
uitgestroomde leerlingen zich verder ontwikkelen om daarmee ook 
zelf kritisch te blijven in haar onderwijs.  
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De Kwaliteitszorg en ambitie zijn op orde (KA1) 
De Kwaliteitszorg en ambitie op De Boemerang beoordelen we als 
Voldoende. We zien dat de school op een planmatige, cyclische en 
systematische wijze werkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. 
  
De directeur en het middenmanagementteam weten waar zij samen 
met de leraren op korte en langere termijn aan moeten werken om de 
kwaliteit van het onderwijs continue te verbeteren. Er ligt een analyse 
van wat goed gaat en wat beter kan en daaraan is een jaarplan 
gekoppeld. Dit jaarplan is duidelijk en ambitieus en het plan heeft een 
heldere focus. 
 
De kwaliteitscultuur kenmerkt zich door een gerichtheid op continu 
leren (KA2) 
De Kwaliteitscultuur beoordelen we als Voldoende. De 
onderwijskundige aansturing zorgt voor een gedeeld 
verantwoordelijkheidsgevoel. De school is ambitieus en om deze 
reden is er gekozen om in twee leerteams samen te werken en 
onderzoek te doen. Op dit moment zijn deze twee teams gericht op 
het onderzoeken van het meest passende wereldoriënterende brede 
aanbod en het kiezen van een nieuwe methode voor sociaal 
emotioneel leren. De teamleden zijn veel met elkaar in gesprek over 
het professionele handelen op De Boemerang en er is sprake van een 
cultuur waarin feedback en goede raad vanzelfsprekend zijn. 
 
Binnen het team van de school wordt met regelmaat gesproken over 
de behoeftes van de leerlingen in de verschillende groepen. De 
leerkrachten maken hiervoor een 'foto' van hun groepen om zo in 
beeld te krijgen wat de didactische en pedagogische behoefte is van 
de leerlingen. Naar aanleiding van deze analyse zetten de teamleden 
zelf een teamontwikkelagenda op waarbinnen opleidingen, cursussen 
en workshops worden aangeboden. Deze agenda sluit vervolgens 
goed aan op de behoeftes die bestaan binnen de school op het gebied 
van didactiek en pedagogiek. De school borgt de afspraken die 
voortkomen uit cursussen en opleidingen. Het is mooi om te zien dat 
de teamleden voortdurend met elkaar in gesprek zijn om de kwaliteit 
van het onderwijs blijvend te verbeteren. 
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De Boemerang is open en duidelijk in de verantwoording van de 
kwaliteit (KA3) 
We waarderen deze standaard op De Boemerang als Goed. 
 
De waardering Goed is gefundeerd in wat we aantroffen in onze 
gesprekken en in de wijze waarop sbo De Boemerang zich 
verantwoordt over de bereikte en gewenste onderwijskwaliteit. 
 
In de eerste plaats is het jaarverslag, waarin een heldere beschrijving 
staat van die ontwikkelingen, voor iedereen beschikbaar via de 
website. De inhoud ervan is compleet en relevant. Zo verantwoordt 
de school zich over de resultaten van het onderwijsproces en de 
leerresultaten van de leerlingen. Er zijn conclusies geformuleerd en er 
is een vooruitblik met ontwikkelpunten en doelen waaraan het team 
wil gaan werken. 
 
In de tweede plaats voert de school een voortdurende en 
transparante dialoog met haar omgeving over wat van belang is voor 
het onderwijs aan de leerlingen. De dialoog met de ouders is hier 
essentieel. De ouders met wie we spraken, vertelden ons op welke 
verschillende manieren zij steeds betrokken zijn bij wat de school wil 
en ook doet voor haar leerlingen. De lijnen zijn kort. Er is lof van deze 
ouders voor de open, de relevante en vooral de toegankelijke 
communicatie die de medewerkers kenmerkt, van leraar tot 
conciërge. 
 
Ook met andere partijen in en rond de school, zoals die uit het sociaal-
maatschappelijk veld en de zorgketen, voert de school een 
voortdurende dialoog. Het doel daarvan, zo stelden we vast, is dat de 
school hiermee altijd en aantoonbaar optimale voorwaarden wil 
realiseren voor het leerproces van de leerlingen. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
Leerplein055, het bestuur van sbo De Boemerang, herkent de school 
volledig in het conceptrapport. Op De Boemerang is een betrokken en 
ambitieus team – onder leiding van een kundige en ervaren 
schoolleider – elke dag bezig om aan te sluiten bij de 
(onderwijs)behoeften van leerlingen en ouders. 
 
De Boemerang is een veilige omgeving voor leerlingen, ouders en 
medewerkers. Afspraken en regels dragen bij aan de wijze hoe er met 
elkaar wordt omgegaan. Het team is toegankelijk voor alle leerlingen 
en treden preventief op om onveilige situaties te voorkomen en laten 
waar nodig vanuit voorbeeldgedrag zien hoe gedrag te reguleren en 
corrigeren. 
 
Uit de gesprekken met alle betrokkenen zien we dat de school op een 
planmatige, cyclische en systematische wijze werkt aan goed 
onderwijs. De school heeft goed zich op wat goed gaat en wat beter 
kan en is daar met haar omgeving in continu verbinding. Het belang 
van de leerlingen staat centraal en ouders zijn op verschillende 
manieren betrokken. 
 
Vanuit het bestuur hebben wij vertrouwen in de verdere ontwikkeling 
van de school. De afstemming van de uitleg en wat de leraren 
onderzoeken over leerproces van hun leerlingen zal de verdere 
verbetering nog meer zichtbaar maken. Onderdeel van de ambitie is 
uiteraard ook het vasthouden aan de ingezette koers en bijsturen 
wanneer nodig. 
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