
Resultaten onderzoek goede 
school: Laterna Magica 

7 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op 
Laterna Magica. Het bestuur hee^ deze school voorgedragen voor een 
onderzoek op verzoek naar een goede school. 
 
Wij hebben daartoe de veertien standaarden van de vier 
kwaliteitsgebieden onderzocht. Wij zijn hierbij uitgegaan van de 
zelfevaluatie van de school en het dagprogramma dat Laterna Magica 
voor ons had samengesteld om ons een zo breed mogelijk beeld te 
geven van wat zij de kinderen te bieden hee^. Verder hebben wij 
gesproken met kinderen, coaches (leraren), ouders en schoolleiding. 
 
Onderstaand [guur gee^ de resultaten van het onderzoek 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op Laterna Magica is ronduit 
goed. Laterna Magica is meer dan een school; het is een 
minimaatschappij waarin alles en iedereen met elkaar in verbinding 
staat, waar kinderen én coaches de kans krijgen zich (samen) te 
ontwikkelen. Of het nu gaat om sociale, cognitieve of creatieve groei, 
alles is mogelijk. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij alle vier de 
kwaliteitsgebieden en dertien van de veertien standaarden als Goed 
hebben gewaardeerd. In de volgende paragrafen vindt u een 
toelichting op de oordelen. Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van 
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de teksten uit de zelfevaluatie van de school, omdat wij vinden dat dit 
past bij Laterna Magica. 

7.1. Onderwijsproces 

Wij waarderen het kwaliteitsgebied Onderwijsproces als Goed omdat 
Laterna Magica meer dan basiskwaliteit biedt op alle standaarden. 
 
Aanbod: breed, praktisch en echt 
Het aanbod bereidt de kinderen voor op vervolgonderwijs en 
samenleving. De coaches bieden een breed, eigentijds en op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod. Binnen de kaders van de wet maken zij 
keuzes in het aanbod, waardoor zij deze afstemmen op de 
onderwijsbehoe^en die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie. 
Laterna Magica hee^ bovendien een aanbod voor de 
referentieniveaus taal en rekenen dat past bij het niveau van alle 
leerlingen. De coaches hanteren leermiddelen die afgestemd zijn op 
de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Het aanbod sluit aan op het 
niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school en bereidt hen 
voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daar 
tussenin verdelen de coaches de leerinhouden evenwichtig en in 
samenhang over de leerjaren heen. Het aanbod draagt bij aan de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 
 
Tijdens ons bezoek op Laterna Magica waren wij zeer onder de indruk 
van hoe praktisch en 'echt' (de verwerking van) het aanbod was 
vormgegeven. Zo mochten wij meekijken in een heus 
aannemersbedrijf waar kinderen bezig waren met het uitvoeren van 
echte klussen en konden wij bij een door leerlingen 
gerunde 'takeaway' een lunch bestellen. 
 
Gezamenlijk zicht op ontwikkeling 
De coaches volgen en analyseren de ontwikkeling van alle kinderen 
met als doel het onderwijs voor hen vorm te geven. De coaches 
verzamelen voortdurend systematische informatie over de 
ontwikkeling van hun kinderen. Zij gaan regelmatig na in welke mate 
de kinderen pro[teren van het geboden onderwijs en hoe de 
ontwikkeling van kinderen verloopt ten opzichte van henzelf en van 
lee^ijdgenoten. Wanneer kinderen niet genoeg lijken te pro[teren 
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gaat Laterna Magica na waar de ontwikkeling stagneert en wat 
mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De coaches gebruiken al deze 
informatie vervolgens om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoe^en van zowel groepen kinderen als individuele 
kinderen. Ze gebruiken daarbij een cyclische aanpak. 
 
Alle kinderen hebben een persoonlijk ontwikkelplan met eigen doelen 
en een (digitale en/of papieren) portfolio met resultaten in allerlei 
vormen. Laterna Magica brengt met dit 'kind-volg-jezelf-systeem' 
kinderen nadrukkelijk zelf in stelling om hun eigen ontwikkeling vorm 
te geven. 
 
Coaching naar zelfstandigheid 
Het didactisch handelen van de coaches stelt de leerlingen in staat tot 
leren en ontwikkeling. De coaches plannen en structureren hun 
handelen met behulp van de informatie die zij over de leerlingen 
hebben en stimuleren een brede ontwikkeling. Het team handelt op 
basis van een samenhangend en consistent pedagogisch-didactisch 
concept. De coaches zorgen voor eZectieve instructies: aansprekend, 
doelmatig en interactief. Ze geven blijk van hoge verwachtingen en 
reageren positief op de inbreng van leerlingen waardoor deze zich 
ondersteund en uitgedaagd voelen. Bij de instructies en opdrachten 
gebruiken de coaches passende vakdidactische principes en 
werkvormen. Ook zorgen zij ervoor dat het niveau van hun lessen past 
bij het beoogde eindniveau. Zij stemmen de instructies en opdrachten 
af op de behoe^en van groepen en individuele kinderen, zodat alle 
kinderen actief, gemotiveerd en betrokken zijn en de voor hen 
beschikbare tijd eZectief besteden. Tijdens de (leer)activiteiten gaan 
de coaches na of de kinderen de leerstof en de opdrachten begrijpen. 
Daarbij geven de coaches de kinderen directe en individuele feedback 
op hun werken en leren. 
 
Buiten het feit dat wij getuige zijn geweest van wat hierboven is 
beschreven, vinden wij de 'instructiehandleiding' voor de coaches 
vermeldenswaard. Hierin staat duidelijk beschreven wat van de 
coaches verwacht wordt als instructeur (per vakgebied) en als coach. 
Ook worden er richtlijnen gegeven over hoe de leeromgeving rijk kan 
worden ingericht. Dat dit alles ook daadwerkelijk gebeurt, hebben wij 
tijdens het bezoek met eigen ogen kunnen aanschouwen. 
 
Extra ondersteuning 
Kinderen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, en 
ondersteuning. Laterna Magica hee^ voor kinderen met bijzondere 
ondersteuningsbehoe^en interventies gepland. Deze interventies zijn 
gericht op het (ontwikkelings)perspectief van de leerling. Voor de 
kinderen die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander 
niveau dan de lee^ijdsgroep of die extra bekostigd worden vanuit het 
samenwerkingsverband, stelt Laterna Magica een 
(ontwikkelings)perspectief op. Het Integraal Kindcentrum evalueert 
regelmatig of de extra ondersteuning het gewenste eZect hee^ en 
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stelt de interventies zo nodig bij. 
 
Op Laterna Magica is daadwerkelijk sprake van passend onderwijs 
waarbij de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben eigenlijk 
niet als zodanig opvallen. Dit komt omdat ook zij beschikken over een 
persoonlijk ontwikkelplan en een portfolio en daarbij - voorzien van 
extra hulp - zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling.  
 
Een uitgebreide samenwerking 
Voorschoolse, tussen- en naschoolse voorzieningen maken onderdeel 
uit van de integrale speel- en leeromgeving die Laterna Magica 
nastree^ om de doorgaande ontwikkellijn van leerlingen te realiseren. 
In een continue cyclus, en dus ook aan het einde van de schoolperiode 
en bij tussentijds vertrek van leerlingen bespreekt het Integraal 
Kindcentrum de ontwikkeling van de kinderen met de ouders en de 
vervolgschool. 
Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoe^e werkt Laterna 
Magica samen met het samenwerkingsverband en indien nodig met 
partners in de zorg. Het Integraal Kindcentrum werkt ook aan het 
verbreden van de teams met expertise vanuit Jeugdzorg. 
 
De school hee^ ook de samenwerking met ouders hoog in het 
vaandel. Dit geldt niet alleen voor de betrokkenheid van ouders bij 
hun eigen kinderen, maar ook voor de betrokkenheid bij alle 
kinderen. Zo geven ouders regelmatig workshops over hun hobby of 
beroep. Overigens beperkt de samenwerking zich niet alleen tot de 
volwassenen. In de samenwerking met de voorschool lopen de 
kinderen uit de hogere groepen stage op de voorschool; een mooi 
voorbeeld van de invulling van het begrip samenwerking. 
 
Zorgvuldige toetsing en afsluiting 
Tijdens de schoolperiode wordt op verschillende manieren informatie 
verzameld over de ontwikkeling van de leerlingen. Laterna Magica 
werkt met een tri-band manier van verantwoorden. Op drie 
verschillende gol\engtes wordt informatie verzameld op de drie 
gebieden: kwali[catie, socialisatie, subjectivicatie. 
Op gol\engte 1 verzamelt de school gegevens op kindniveau in een 
individueel portfolio, een 'kindvolgjezelfsysteem'. Op gol\engte 2 
worden gegevens verzameld over de stamgroepen en de unit als 
geheel. Op gol\engte 3 verzamelt de school gegevens van de 
prestaties van de leerlingen op basis van de landelijke toetsgegevens. 
Aan de verzamelde gegevens wordt integraal aandacht besteed in de 
kind-ouder-coach gesprekken. 
 
De school neemt de toetsen (inclusief de eindtoets) af conform de 
voorschri^en en hanteert voor een heldere adviesprocedure voor het 
voortgezet onderwijs die zij in de schoolgids hee^ beschreven. 
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7.2. Schoolklimaat 

Het kwaliteitsgebied Schoolklimaat hebben wij als goed gewaardeerd 
omdat de school alle leden van de Laterna Magica (leer)gemeenschap 
een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving biedt. 
 
Een veilige omgeving 
Schoolleiding en coaches waarborgen een veilige, respectvolle en 
betrokken omgeving voor kinderen en volwassenen. Schoolleiding, 
coaches en ondersteunend personeel waarborgen de veiligheid van 
Laterna Magica en haar omgeving voor alle kinderen en het personeel. 
Kinderen, coaches, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol 
en betrokken met elkaar om. De coaches leren kinderen sociale 
vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag. Schoolleiding en 
coaches voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden 
zo nodig snel en adequaat op. 
Laterna Magica hee^ daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het 
voorkomen, registreren, a]andelen en evalueren van incidenten. Het 
beleid voorziet ook in een regelmatige meting van de 
veiligheidsbeleving van de kinderen, en het personeel. Alle 
betrokkenen kennen dit beleid. 
 
Laterna Magica hee^ een vertrouwenspersoon, maar de kinderen met 
wie de inspectie hee^ gesproken geven aan deze niet te kennen. Ook 
vindt een aantal dat er niet altijd tijdig wordt ingegrepen bij ruzies. De 
school hee^ aangegeven hier de nodige aandacht aan te besteden. 
 
Pedagogisch klimaat: ambitieus en stimulerend 
Laterna Magica kent een ambitieus en stimulerend klimaat, omdat de 
schoolleiding, de coaches en het overige personeel dat creëren. Er zijn 
duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat 
waarin afspraken nagekomen worden. Schoolleiding en coaches 
kennen een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin alle 
kinderen gezien worden en zich betrokken voelen bij de 
schoolgemeenschap. Het schoolklimaat is ondersteunend voor de 
cognitieve en sociale ontwikkeling. 
 
Tijdens ons bezoek hebben wij gemerkt dat de school een warme, 
veilige en respectvolle sfeer biedt, waarin kinderen op verschillende 
manieren tot leren kunnen komen. De openheid waarmee kinderen 
(van 'gewoon' lerende kinderen tot de 'medewerkers' van het 
aannemersbedrijf) ons vertelden over hun activiteiten is daar een 
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mooi voorbeeld van. 

7.3. Onderwijsresultaten 

Het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten hebben wij als Goed 
gewaardeerd omdat alle standaarden aan meer dan de basiskwaliteit 
voldoen. 
 
Goede resultaten 
De kinderen behalen cognitieve eindresultaten die gezien kenmerken 
en beginniveau van de kinderen ten minste in overeenstemming zijn 
met de gestelde norm. De doelen voor cognitieve leerresultaten die 
Laterna Magica stelt, passen bij de kenmerken van haar kinderen en 
bij de maatschappelijke verwachtingen. Laterna Magica laat zien dat 
de doelen gerealiseerd worden. 
 
Opvallend is dat de school zich niet beperkt tot de cognitieve 
resultaten. De school richt zich nadrukkelijk op talentontwikkeling en 
wil haar kinderen ook vormen op drie gebieden: kwali[catie, 
socialisatie en subjectivatie. Hieronder legt de school dat in eigen 
woorden uit. 
 
Nadruk op sociale en maatschappelijke competenties 
Laterna Magica werkt aan de brede talentontwikkeling en brengt 
kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten in kaart. Gemeten op de 
drie eerder genoemde gol\engten en op drie gebieden kwali[catie, 
socialisatie, subjectivicatie. 
Bij kwali[catie gaat het om het overdragen van vaardigheden en 
kennis. De opgedane kennis en vaardigheden stellen kinderen in staat 
om in verschillende contexten en situaties te functioneren. 
Bij socialisatie gaat het om het expliciet en impliciet er voor zorgen 
dat kinderen onderdeel zijn van een groep en leren samen te zijn/
werken/leven met andere kinderen en volwassenen. 
Bij subjectivicatie gaat het om persoonsvorming, het vermogen om 
positief kritisch ona]ankelijk te denken en te oordelen, het ‘leren 
zijn’. 
Wij zien hierbij het Integraal Kincentrum als vormend instituut/
pedagogische gemeenschap. Subjectivicatie is een doorgaand proces 
dat gepland én vooral ongepland, overal en op elk moment kan 
plaatsvinden. We zorgen ervoor dat de kans op ontmoetingen met 
jezelf, anderen en de wereld zo groot mogelijk is binnen een 
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gemeenschap waar je echte ervaringen op kan doen en oefent ‘het 
goede’ te doen. 
 
Een mooi voorbeeld daarvan kwamen wij tegen bij de inpandige 
kinderdagopvang waar een leerling van groep 8 stage liep en 
enthousiast meedeed met de activiteiten van de pedagogisch 
medewerkers. 
 
Zicht op vervolgsucces 
De kinderen van Laterna Magica stromen uit naar verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs. Een kind dat Laterna Magica 
verlaat weet wat zijn sterke kanten en minder sterke kanten zijn. Het 
hee^ zicht op hoe het zelf het beste leert. Kind, ouders en coach 
voeren overleggen samen over de voortgezet onderwijsschool die 
goed zou kunnen passen. Dit onderwerp is onderdeel van de kind-
ouder-coach gesprekken die gedurende de hele ontwikkelloopbaan 
binnen Laterna Magica driemaandelijks gevoerd worden. 
 
Of de schooladviezen ook daadwerkelijk kloppen, bekijkt de school 
aan de hand van de terugkoppeling die zij van de vo-scholen ontvangt 
en via de website scholenopdekaart.nl. Uit die gegevens kunnen wij 
opmaken dat de adviezen kloppen. 

7.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Uitgebreide kwaliteitszorg 
Laterna Magica hee^ vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities 
en doelen geformuleerd, evalueert regelmatig de realisatie en 
verbetert op basis daarvan systematisch haar onderwijs. Laterna 
Magica weet, rekening houdend met haar maatschappelijke opdracht 
en kenmerken van de leerlingenpopulatie, waarin zij zich wil 
onderscheiden en/of pro[leren, en hee^ daaruit toetsbare doelen 
afgeleid voor de korte en middellange termijn. De kwaliteitszorg hee^ 
in elk geval betrekking op de resultaten, het onderwijsproces 
waaronder het aanbod, het schoolklimaat en de veiligheid. 
De schoolleiding en de coaches beoordelen systematisch maatregelen 
en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn 
bekwaamheid hee^ en onderhoudt. Laterna Magica betrekt 
ona]ankelijke deskundigen en belanghebbenden bij deze 
beoordeling en analyseert de relatie van de resultaten met de 
[nanciële voorzieningen en we_elijke vereisten. De evaluaties leiden 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 49/64



tot toegankelijke managementinformatie. Waar nodig worden 
planmatig verbeteringen doorgevoerd die ambitieus zijn en aansluiten 
bij de evaluaties. 
 
De uitgebreide 'brede analyse' die Laterna Magica twee keer per jaar 
maakt is een goed voorbeeld van hoe een samenhangende 
systeemaanpak kan leiden tot verbetering en innovatie. 
 
Kwaliteitscultuur: een leven lang leren 
Laterna Magica kent een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert transparant en integer. Het beleid om de visie op de 
onderwijskwaliteit en ambities te realiseren is breed gedragen. Er is 
een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. 
Het bestuur en de schoolleiding vertonen onderwijskundig 
leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Er wordt gehandeld vanuit een 
duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. De schoolleiding en de 
coaches werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van 
hun professionaliteit. Coaches en ondersteunend personeel werken 
resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn 
zich bewust van de eZecten van hun handelen op de 
onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de kinderen. 
Laterna Magica werkt vanuit een transparante en integere cultuur 
waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig handelen. Integriteit is een 
van de vijf kernwaarden van de visie van Laterna Magica. 
 
Mooi is dat ook het personeel net als de kinderen op Laterna Magica 
beschikt over een portfolio waarin de (voortdurende verbetering van 
de) bekwaamheid van de leraren wordt bijgehouden. Dit past bij het 
'Laterna Magica-concept', waar niemand ooit is uitgeleerd. 
 
Verantwoording op orde 
Laterna Magica legt toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over ambities, doelen en resultaten en voert daarover actief een 
dialoog met haar omgeving. Laterna Magica betrekt interne en 
externe belang-hebbenden bij de ontwikkeling van haar beleid, 
bespreekt regelmatig haar ambities en welke resultaten ze behaalt. Ze 
vraagt van deze belanghebbenden een actieve bijdrage in het 
realiseren van haar ambities en doelen en spreekt hen daarop aan. 
Daarnaast staat Laterna Magica open voor wensen en voorstellen van 
interne en externe belanghebbenden en verwerkt deze. Het Integraal 
Kindcentrum verantwoordt zich over de resultaten op een voor de 
belanghebbenden toegankelijke en heldere wijze. 
 
Vermeldenswaard is dat de verantwoordingsmatrix die de school 
hee^ ontwikkeld in 2016 door de Onderwijsraad is opgenomen als 
goed voorbeeld voor de verantwoording aan diverse betrokkenen. 
 

7.5. Overige weIelijke vereisten 
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Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige we_elijke vereisten. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 


