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1   IN WELKE MATE ONTWIKKELT DE SCHOOL HAAR EIGEN KWALITEIT? 

 

 
K1. Visie 

De school weet wat ze met haar onderwijs wil bereiken, hoe ze de schoolwerking wil vormgeven en 

hoe ze de ontwikkeling van de leerlingen wil stimuleren. Het hele schoolteam werkte mee om te 

komen tot een heldere en gedragen visie die is afgestemd op de input en de context van de school en 

op de regelgeving. In het schoolwerkplan duidt de school expliciet hoe ze aandacht wil besteden aan 

de leerlingen met een autismespectrumstoornis en hoe ze de onderwijsleerpraktijk en andere 

aspecten van de schoolwerking wil vormgeven. Deze visie vindt breed en zichtbaar ingang in de 

schoolwerking en in de onderwijsleerpraktijk. De school stimuleert de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de visie te realiseren.  

 
K2. Organisatiebeleid 

De school ontwikkelt en voert een coherent beleid. In de school heerst een participatieve en 

innovatieve cultuur waar rekening gehouden wordt met de mening van alle betrokkenen. De school 

staat open voor externe vragen en verwachtingen en speelt daar geregeld op in. Ze stimuleert 

vernieuwingen, reflectie, leren van en met elkaar en expertisedeling tussen de teamleden. Ze werkt 

samen met anderen om de onderwijsleerpraktijk en de schoolwerking te versterken. De structurele 

stage in groep voor alle opleidingen en de ontwikkeling van een reeds veelbelovende 

planningsapplicatie voor leerlingen, in samenwerking met externen, zijn hier goede voorbeelden van. 

De school communiceert frequent, transparant en doelgericht over haar werking met interne en 

externe belanghebbenden. 

 

K3. Onderwijskundig beleid 

De school ontwikkelt de kwaliteit van haar onderwijsleerpraktijk. Ze geeft de onderwijsleerpraktijk en 

de professionalisering vorm aan de hand van doelgerichte maatregelen en afspraken. Ook ouders 
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worden waar mogelijk betrokken bij de planning van de onderwijsleerpraktijk. De school ondersteunt 

de teamleden en zet hier de nodige personele middelen voor in. Dit is een grote stimulans om de 

schoolvisie waar te maken en om afspraken op schoolniveau te realiseren. Uit gesprekken met 

leraren blijkt dat de wijze waarop de aansturing en de ondersteuning gebeurt door de directie, het 

middenkader en het ondersteunend personeel sterk gewaardeerd wordt.   

 
K4. Systematische evaluatie van de kwaliteit 

De school evalueert systematisch verschillende aspecten van de schoolwerking. Ze heeft daarbij 

ruime aandacht voor de evaluatie van de onderwijsleerpraktijk. Hoewel nog niet alle aspecten van de 

schoolwerking systematisch geëvalueerd werden, blijkt uit de schooldoorlichting wel dat de 

onderwijsleerpraktijk en vooral het cyclisch proces van handelingsplanning voortdurend werd 

bijgestuurd in de afgelopen jaren. Ook evalueert de school voortdurend haar bewoonbaarheid, 

veiligheid en hygiëne om zicht te krijgen op eventuele risico’s op dit vlak. 

 
K5. Betrouwbare evaluatie van de kwaliteit 

De school besteedt bij haar evaluaties aandacht aan de resultaten en effecten bij de leerlingen. 

Hoewel de school niet alle  kwalitatieve en  kwantitatieve gegevens systematisch in kaart brengt of 

bewaart zijn de evaluaties doorgaans betrouwbaar.  Ze baseert zich op diverse relevante bronnen. Ze 

betrekt relevante partners bij haar evaluaties.  

 
K6. Borgen en bijsturen 

De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten. Ze bewaart en verspreidt systematisch 

wat kwaliteitsvol is. De school stelt haar werking voortdurend bij naar aanleiding van vastgestelde 

werkpunten. Dit blijkt o.a. uit de manier waarop de school haar leerlingenbegeleiding versterkt heeft. 

Ze ontwikkelt  doelgerichte  verbeteracties voor haar werkpunten. Ze houdt hierbij rekening met 

veranderende contexten en het oordeel van externe partners. Het beleidsteam waakt erover dat alle 

personeelsleden doordrongen zijn van het doel van de verbeteracties en dat iedereen in voldoende 

mate ondersteund wordt.  

 

 

 

  



2   IN WELKE MATE VERSTREKT DE SCHOOL KWALITEITSVOL ONDERWIJS? 

 

2.1   Rapportering en oriëntering 

 

 
R1. Rapportering 

Het schoolteam rapporteert aan leerlingen en ouders over het bereiken van de doelen en over het 

leer- en ontwikkelingsproces van de leerlingen. Deze rapportering vindt tijdig en geregeld plaats.  Ze 

is helder en informatierijk. 

 
R2. Studiebekrachtiging 

Het schoolteam gebruikt objectieve en transparante criteria om beslissingen te nemen over de 

studiebekrachtiging van de leerlingen. Een doorgaans valide periodieke evaluatie van de doelen 

onderbouwt die beslissingen.   

 
R3. Oriëntering 

Het schoolteam formuleert adviezen in functie van de leerloopbaan van de leerlingen. Deze 

oriëntering vindt tijdig en geregeld plaats. Ze is duidelijk, betrouwbaar en gebaseerd op 

transparante, objectieve criteria. Onder meer de vastgelegde overgangscriteria voor de 

beroepsgerichte vorming zijn hier een goed voorbeeld van. De oriëntering houdt evenwichtig 

rekening met de studieresultaten, de competenties en de interesses van de leerlingen. In het 

observatiejaar is er een goede studiekeuzebegeleiding. 
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2.2   Algemene en Sociale Vorming 

 

 
BEGINSITUATIEBEPALING 

H1. Gegevensverzameling 

Het team verzamelt relevante leerling- en contextgegevens om te komen tot een totaalbeeld van de 

beginsituatie van elke leerling. De verzamelde gegevens zijn actueel, toegankelijk en hanteerbaar 

voor de teamleden. 

 
H2. Bepalen van specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften 

Het multidisciplinair team analyseert de verzamelde gegevens grondig. De teamleden formuleren 

voor de individuele leerling of leerlingengroep specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften in 

functie van de totale doelenselectie. In de meeste groepswerkplannen is ook een duidelijke 

beginsituatiebepaling van de leerlingen met betrekking tot het specifieke vak. 

 
DOELENSELECTIEFASE 

H3. Doelenkader 

De doelenselectie is gebaseerd op de decretale ontwikkelingsdoelen en op de bijhorende 

uitgangspunten. Het team heeft een duidelijke leerlijn uitgewerkt, alle rubrieken komen voldoende 

evenwichtig aan bod. Er zijn afspraken over de concretisering van de doelen. Er is ook een goede 

afstemming op het aanbod in de beroepsgerichte vorming. 

 
H4. Selectie op maat 

De klassenraad stuurt de doelenselectie aan op basis van multidisciplinair overleg. Hij selecteert 

doelen die rekening houden met vastgestelde opvoedings- en onderwijsbehoeften van de groep of 

van individuele leerlingen. De klassenraad vertaalt deze doelen in concrete en operationele doelen 

die haalbaar, realistisch in tijdsbesteding en zinvol zijn. De geselecteerde doelen zijn gericht op een 

harmonische ontwikkeling en vertonen samenhang. 

 
VOORBEREIDINGSFASE 

H5. Pedagogisch-didactische planning 
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Het multidisciplinair team stelt in overleg de pedagogisch-didactische planning op voor een groep of 

voor individuele leerlingen. Het schoolteam bepaalt de leerinhouden, methoden en werkvormen met 

aandacht voor alle rubrieken uit de ontwikkelingsdoelen. Het opvoedings- en onderwijsaanbod is 

afgestemd op de beginsituatie en op de vooropgestelde doelen. De reden waarom Frans enkel in de 

kwalificatiefase wordt aangeboden, is echter onduidelijk. 

 
H6. Planning materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie 

Het multidisciplinair team plant doelgerichte organisatorische maatregelen die de realisatie en de 

evaluatie van de vooropgestelde doelen binnen de vooropgestelde periode mogelijk maken. Zo 

organiseert de school co-teaching voor meerdere klasgroepen om het pedagogisch comfort van 

leraren en de individuele benadering van de leerlingen te verhogen. Ook de interne time-

outmogelijkheden en de klasinterne ondersteuning door andere personeelsleden worden structureel 

vormgegeven om de onderwijsleerpraktijk te versterken. De leermiddelen, materialen en 

infrastructuur zijn afgestemd op de opvoedings- en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er worden 

zeer verzorgde en uniforme lesbundels gebruikt, waarin ook voldoende aandacht wordt besteed aan 

activerende werkvormen en het geïntegreerde gebruik van ICT. 

 
UITVOERINGSFASE 

H7. Leer- en leefklimaat 

De teamleden creëren een positief en stimulerend leer- en leefklimaat. De teamleden motiveren de 

leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen, gaan vaak met hen in interactie en houden rekening 

met hun inbreng. Ze maken duidelijke afspraken en regels en hanteren deze consequent. De 

teamleden geven geregeld ontwikkelingsgerichte feedback en deze feedback is systematisch ingebed 

in het onderwijsleerproces. Een grote tevredenheid over het leer- en leefklimaat blijkt onder meer 

uit gesprekken met leerlingen en ouders. 

 
H8. Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod 

Het multidisciplinair team realiseert een passend, activerend, betekenisvol en samenhangend 

aanbod dat afgestemd is op de geselecteerde doelen. In verschillende lessen worden de lesdoelen 

ook aan de leerlingen uitgelegd. De teamleden spelen wanneer nodig flexibel in op de noden van de 

leerlingen. Ze sturen hun onderwijsaanbod, de aard van de begeleiding en de ondersteuning 

voortdurend bij. 

 
EVALUATIEFASE 

H9. Evaluatie van de leerlingenvorderingen 

De evaluatie is afgestemd op de geselecteerde ontwikkelingsdoelen. De evaluatie is representatief 

voor het aanbod,  transparant, betrouwbaar en breed. De teamleden evalueren in multidisciplinair 

overleg. Positief is dat er ook aandacht wordt besteed aan zelfevaluatie door de leerlingen op basis 

van de lesdoelen. De school laat wel nog kansen liggen om ook afspraken te maken over de 

tussentijdse evaluatie. 

 
H10. Evaluatie van de handelingsplanning op leerlingenniveau 

De teamleden reflecteren geregeld en systematisch over de handelingsplanning voor de 

leerlingengroep of voor de individuele leerling. Ze sturen het handelingsplan bij indien nodig. 

 

 

  



2.3   Beroepsgerichte Vorming in de opleiding Grootkeukenmedewerker 

 

 
BEGINSITUATIEBEPALING 

H1. Gegevensverzameling 

Het team verzamelt relevante leerling- en contextgegevens om te komen tot een totaalbeeld van de 

beginsituatie van elke leerling. De verzamelde gegevens zijn actueel, toegankelijk en hanteerbaar 

voor de teamleden. Omdat de gegevens erg verspreid worden genoteerd, ontbreekt voorlopig een 

helder overzicht van alle al dan niet bereikte competenties per leerling. 

 
H2. Bepalen van specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften 

Het multidisciplinair team analyseert de verzamelde gegevens grondig. De teamleden formuleren 

voor de individuele leerling of leerlingengroep specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften in 

functie van de totale doelenselectie. Zowel formeel als informeel is hierover zeer veel overleg 

waardoor alle betrokken teamleden de individuele noden van de leerlingen kennen. De nuancering in 

de handelingsplannen van de vastgelegde onderwijsbehoeften kan nog verbeteren. 

 
DOELENSELECTIEFASE 

H3. Doelenkader 

De doelenselectie is gebaseerd op het decretale opleidingsprofiel. Ook de ondersteunende kennis en 

de sleutelvaardigheden werden in samenspraak met de leraren algemene en sociale vorming 

vastgelegd. Het team maakte afspraken over de concretisering van de gehanteerde doelenkaders en 

heeft deze afspraken vastgelegd in een zelf ontwikkelde leerlijn. 

 
H4. Selectie op maat 

De klassenraad laat nog kansen liggen om de individuele doelenselectie aan te sturen op basis van 

multidisciplinair overleg. Hij selecteert doelen die rekening houden met vastgestelde 

opvoedingsbehoeften maar past de formele doelenselectie onvoldoende aan wanneer de individuele 

onderwijsbehoeften van een leerling daarom vragen. Dit komt vooral tot uiting in de doelenselectie 

voor neveninstromers of leerlingen die een verlengd traject volgen. De klassenraad vertaalt de in het 

groepswerkplan geselecteerde doelen in concrete, operationele doelen die haalbaar, realistisch in 

tijdsbesteding en zinvol zijn. De geselecteerde doelen zijn gericht op harmonische ontwikkeling en 

vertonen in voldoende mate samenhang.  
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VOORBEREIDINGSFASE 

H5. Pedagogisch-didactische planning 

Het multidisciplinair team stelt de pedagogisch-didactische planning op voor een groep of voor 

individuele leerlingen. Het schoolteam bepaalt de leerinhouden en de werkvormen en waakt erover 

dat alle competenties in voldoende mate aan bod komen doorheen de schoolloopbaan. De planning 

van de (ortho-)didactische en (ortho-)pedagogische aanpak in het opvoedings- en onderwijsaanbod 

voor leerlingen met een individueel handelingsplan wordt in beperkte mate geconcretiseerd in de 

gehanteerde planningsdocumenten. Het opvoedings- en onderwijsaanbod is hierdoor mogelijk niet 

altijd ten volle afgestemd op de beginsituatie en op de vooropgestelde doelen. 

Voor sommige leerlingen gebruikt de vakgroep een waardevolle online planningsapplicatie die volop 

in ontwikkeling is. De geplande verdere uitbouw en integratie van deze applicatie kan het planmatig 

differentiëren met aandacht voor individuele ondersteuningsbehoeften sterk verhogen. 

 
H6. Planning materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie 

Het multidisciplinair team plant doelgerichte organisatorische maatregelen die de realisatie en de 

evaluatie van de vooropgestelde doelen binnen de vooropgestelde periode mogelijk maken. Zo 

organiseert de school co-teaching voor meerdere klasgroepen om het pedagogisch comfort van 

leraren en de individuele benadering van de leerlingen te verhogen. Ook de interne time-

outmogelijkheden en de klasinterne ondersteuning door andere personeelsleden worden structureel 

vormgegeven om de onderwijsleerpraktijk te versterken. De leermiddelen en de materialen zijn 

afgestemd op de opvoedings- en onderwijsbehoeften van de leerlingen. De infrastructuur voldoet 

maar is sterk verouderd en werkt belemmerend.  

 
UITVOERINGSFASE 

H7. Leer- en leefklimaat 

De teamleden creëren een positief en stimulerend leer- en leefklimaat. De teamleden motiveren de 

leerlingen, ondersteunen hen, waarderen hen, gaan vaak met hen in interactie en houden rekening 

met hun inbreng. Ze maken duidelijke afspraken en regels en hanteren deze consequent. De 

teamleden geven geregeld ontwikkelingsgerichte feedback en deze feedback is systematisch ingebed 

in het onderwijsleerproces. Een grote tevredenheid over het leer- en leefklimaat blijkt onder meer 

uit gesprekken met leerlingen en ouders. 

 
H8. Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod 

Het multidisciplinair team realiseert een passend, activerend, betekenisvol en samenhangend 

aanbod dat afgestemd is op de geselecteerde doelen en op een passend doelenkader. Theorielessen 

in de beroepsgerichte vorming worden terecht beperkt tot het essentiële en zijn steeds gerelateerd 

aan de praktijklessen die er op aansluiten. De teamleden spelen flexibel in op de noden van de 

leerlingen. Ze sturen hun onderwijsaanbod, de aard van de begeleiding en de ondersteuning 

voortdurend bij.  

 
EVALUATIEFASE 

H9. Evaluatie van de leerlingenvorderingen 

De evaluatie is afgestemd op de geselecteerde doelen en op het decretale competentieprofiel. De 

teamleden evalueren alle competenties in multidisciplinair overleg. De evaluatie is representatief 

voor het aanbod,  transparant, betrouwbaar en breed. De school laat wel nog kansen liggen om ook 

afspraken te maken over de tussentijdse evaluatie. 

 



H10. Evaluatie van de handelingsplanning op leerlingenniveau 

De teamleden reflecteren geregeld en systematisch over de handelingsplanmatige aanpak voor de 
leerlingengroep of voor de individuele leerling. Ze sturen hun handelingsplanmatige aanpak veelal bij 
waar nodig, maar noteren dit nog niet systematisch in het handelingsplan. 

 

 

3   IN WELKE MATE VOERT DE SCHOOL EEN DOELTREFFEND BELEID OP HET VLAK VAN 

BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIËNE? 

 

 
BVH1. Planning en uitvoering 

De instelling neemt systematisch maatregelen en plant systematische acties gericht op het 

voorkomen of inperken van risico’s en het voorkomen of beperken van schade. Ze neemt deze acties 

op in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan en voert ze veelal uit. Indien de uitvoering 

niet op korte termijn kan plaatsvinden, neemt de instelling doeltreffende compenserende 

maatregelen. Voor de processen in de focus (comfort, voedselveiligheid, noodplanning) plant de 

school gerichte acties. 

 
BVH2. Ondersteuning 

De instelling ondersteunt de planning, uitvoering en evaluatie van de maatregelen en acties. Omwille 

van onvoldoende financiële draagkracht moeten vele verbeteracties echter nog vaak uitgesteld 

worden. 

 
BVH3. Systematische en betrouwbare evaluatie 

De instelling evalueert systematisch alle processen en bijhorende acties. Ze verzamelt gegevens om 

de kwaliteit van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne te evalueren en baseert zich hiervoor op 

diverse bronnen. Ze betrekt relevante partners bij de evaluaties. Hierdoor zijn de evaluaties 

doorgaans betrouwbaar.  

 
BVH4. Borgen en bijsturen 

De instelling heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten. Ze bewaart en verspreidt wat 

kwaliteitsvol is. Ze ontwikkelt doelgerichte verbeteracties voor haar werkpunten.   
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4   RESPECTEERT DE SCHOOL  DE REGELGEVING? 

 

Er werden geen tekorten vastgesteld. 

 

5  SAMENVATTING 

 
Legenda 

 = beneden de verwachting          = benadert de verwachting          = volgens de verwachting          = overstijgt de verwachting 

 

5.1  In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit? 

   Visie 

   Organisatiebeleid 

   Onderwijskundig beleid 

   Systematische evaluatie van de kwaliteit 

   Betrouwbare evaluatie van de kwaliteit 

   Borgen en bijsturen 

 

5.2  In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs? 

 

5.2.1  Rapportering en oriëntering 

   Rapportering 

   Studiebekrachtiging 

   Oriëntering 

 

5.2.2  Onderwijsleerpraktijk 

        Gegevensverzameling 

        Bepalen van specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften 

        Doelenkader 

        Selectie op maat 

        Pedagogisch-didactische planning 

        Planning materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie 

        Leer- en leefklimaat 

        Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod 

        Evaluatie van de leerlingenvorderingen 

        Evaluatie van de handelingsplanning op leerlingenniveau 

 
De kolommen komen achtereenvolgens overeen met de volgende onderzoeken. 

1  Algemene en Sociale Vorming 

2  Beroepsgerichte Vorming in de opleiding Grootkeukenmedewerker 

 

 

5.3  In welke mate voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van bewoonbaarheid, 

veiligheid en hygiëne? 

   Planning en uitvoering 

   Ondersteuning 

   Systematische en betrouwbare evaluatie 

   Borgen en bijsturen  



6   AANBEVELINGEN EN ADVIES BETREFFENDE DE ERKENNING  

 

Met het oog op de verdere kwaliteitsontwikkeling van de school, formuleert de onderwijsinspectie 

de volgende aanbevelingen. 

 

 De kwaliteit borgen van de kwaliteitsontwikkeling. 

 De kwaliteit borgen van de onderwijsleerpraktijk voor Algemene en Sociale Vorming. 

 De kwaliteit borgen van de onderwijsleerpraktijk voor Beroepsgerichte Vorming in de 

opleiding Grootkeukenmedewerker. 

 De kwaliteit borgen van de rapportering en oriëntering. 

 De kwaliteit borgen van het beleid inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

 

 De ontwikkelkansen benutten met betrekking tot de doelenselectie op maat voor 

Beroepsgerichte Vorming in de opleiding Grootkeukenmedewerker. 

 De ontwikkelkansen benutten met betrekking tot de pedagogisch-didactische planning voor 

Beroepsgerichte Vorming in de opleiding Grootkeukenmedewerker. 

 

 

 

De onderwijsinspectie formuleert een GUNSTIG ADVIES. Omdat dit verslag een doorlichting zonder 

juridische consequenties betreft, heeft dit advies geen gevolg voor de verdere erkenning van de 

school. 


