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1.

Inleiding
Introductie
Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan
goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere
kwaliteit. Scholen/schoolsoorten in het primair, voortgezet en (voortgezet)
speciaal onderwijs kunnen zich aanmelden bij de jury Excellente Scholen voor
een erkenning van die kwaliteit en waardering voor de inzet en prestaties.
Het traject Excellente Scholen helpt bijzondere voorbeelden van het
Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen, en wil bijdragen aan
een onderwijscultuur waarin het vanzelfsprekend is expertise te delen en te
streven naar verbetering.
Het excellentieprofiel – datgene waar de school in uitblinkt – staat in het
beoordelen van excellentie centraal. De onafhankelijke jury kijkt primair hier
naar. De school benoemt op welk gebied zij excellent is en de jury verifieert
of het genoemde excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd, herkenbaar is en
doorwerkt in de gehele organisatie en of het past binnen de visie van de
school.
De jury beoordeelt het excellentieprofiel op de volgende onderdelen:

Helderheid en relevantie van het excellentieprofiel;

Doelen van het excellentieprofiel;

Aanpak van het excellentieprofiel;

Resultaten van het excellentieprofiel;

Evaluatie, borging, ontwikkelingen en duurzaamheid van het
excellentieprofiel;

Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere
scholen.
Leeswijzer rapport
In het eerste deel van dit rapport staat een beschrijving van de procedure
Excellente Scholen. De focus in het juryrapport ligt op de beoordeling van het
excellentieprofiel van de school door de onafhankelijke jury. Daarom start
het tweede deel van het rapport met een samenvatting van de bevindingen
en de conclusie van de jury, waarin is opgenomen of de school het predicaat
toekomt. De jury geeft haar bevindingen per onderdeel van het kader dat zij
hanteert voor de beoordeling van het excellentieprofiel.
De bijlage van het rapport geeft het excellentieprofiel in onderdelen weer,
zoals door de school beschreven in het aanmeldingsformulier – de tekst is
integraal overgenomen.
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2. Procedure
Laterna Magica heeft zich kandidaat gesteld voor het traject
Excellente Scholen 2019. Een school die zich kandidaat stelt voor het
traject doorloopt de volgende fasen:
Fase 1 Aanmeldingsperiode
Elke school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving
van het excellentieprofiel aan.
Fase 2 Controle door inspectie
Na de sluiting van de aanmeldingsperiode controleert de inspectie of
uw school over de waardering Goed beschikt en of er geen recente
contra-indicaties zijn.
Fase 3 Voorbereidingsgesprek met de jury
De jury gaat in gesprek met de school over haar excellentieprofiel. De
school verheldert onduidelijkheden, gaat in op vragen op het gebied
van verantwoording, legt accenten en geeft aan wat er bij het bezoek
aan de school te verwachten valt.
Fase 4 Jurybezoek
Twee leden van de onafhankelijke jury bezoeken uw school. Zij
waarderen het excellentieprofiel mede aan de hand van de
herkenbaarheid van het verhaal van de school in de
onderwijspraktijk. Bovendien kijken ze naar de eenheid in de
kwaliteit en de gedragenheid van het profiel op alle niveaus van de
school, van bestuur tot kind.
Fase 5 Rapportage en beoordeling
Na elk jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft hierin
haar bevindingen weer per onderdeel van het jurybezoek.
Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het
excellentieprofiel van de school, dossieronderzoek, het startgesprek
en het jurybezoek. Op basis van de bevindingen concludeert de jury
of de school het predicaat toekomt en adviseert zij de inspecteurgeneraal van het onderwijs over het wel of niet toekennen van het
predicaat Excellente School.
Fase 6 Uitreiking predicaat
Het predicaat is na ontvangst drie jaar geldig (2020, 2021 & 2022). De
juryrapporten van de scholen die het predicaat krijgen, worden
openbaar gemaakt.
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3.

Conclusie
De jury is van oordeel dat Laterna Magica het predicaat Excellente School 2019 voor
primair onderwijs toekomt.
De jury is onder de indruk van de wijze waarop Laterna Magica het leerlandschap in de
school vormgeeft, het unitonderwijs heeft ingericht en de opgedane kennis intern en
extern deelt, wat als voorbeeld kan dienen voor andere scholen.
Laterna Magica profileert zich als een leerlandschap voor interne- en externe
professionals: het verbinden van praktiseren, ontwerpen, onderzoeken en opleiden.
Laterna Magica heeft een leerlandschap ingericht voor alle medewerkers van het
integraal kindcentrum, ongeacht of zij bij de school of bij het kinderdagverblijf
werkzaam zijn. Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers worden als
medewerkers van Laterna Magica behandeld en coaches genoemd. Zij kunnen van het
leerlandschap profiteren.
De school werkt in units waar alle medewerkers samenwerken aan de ontwikkeling van
elk kind. De medewerkers bespreken samen de ontwikkeling van de kinderen en
brengen de onderwijsbehoeften in kaart. Vervolgens ontwerpen zij leerateliers vanuit
hun expertise en de doelen van de school. Zo ontstaat een rijke leeromgeving voor de
kinderen. Door samen te werken in de ateliers leren de medewerkers ook weer van
elkaar.
Binnen een unit coachen de medewerkers elkaar. Ook kan er tussen de units onderling
uitgewisseld en geleerd worden. De leerkrachten werken met een portfolio, waarin zij
bewijzen van hun leren verzamelen.
De school werkt met een systematiek van doelen stellen en verantwoording afleggen.
De units stellen eigen doelen op die passen binnen de doelen van de school. Elke
leerkracht zet de eigen expertise in om de doelen van de unit te ontwikkelen. De
medewerkers gebruiken een onderzoekende en ontwerpende methode en dragen deze
ook weer op het kind over.
De resultaten van het profiel zijn sterk. De leerkrachten voelen zich gezien en
gewaardeerd en de school weet goede medewerkers te vinden en vast te houden. De
tevredenheid van ouders, kinderen en medewerkers is hoog.
Er is nationaal en internationaal belangstelling en waardering voor het
excellentieprofiel van Laterna Magica.
Daarnaast heeft de school samen met de Universiteit van Amsterdam een Lesson Study
ontwikkeld waarin de methodiek van de school is vastgelegd. De school deelt de
expertise door te publiceren en veel bezoekers toe te laten. Ook geeft de school
professionals de gelegenheid coschappen op de school te lopen.
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4. Bevindingen onderzoek
excellentieprofiel
Achtergrondgegevens van de school
Sector
Naam school
Brin
Plaats
Bestuur

Primair onderwijs
Laterna Magica
29UA-C1
Amsterdam
STAIJ

Bevindingen jury over de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel
Laterna Magica heeft een helder en voor de kinderen relevant excellentieprofiel. Alle geledingen
binnen de school zijn eensluidend in hun beschrijving en waardering van het profiel. De visie dat
de professional de sleutel is tot goed onderwijs wordt door allen gedragen. Het profiel sluit aan
bij de populatie van de school.
Laterna Magica profileert zich als een leerlandschap voor interne- en externe
professionals: het verbinden van praktiseren, ontwerpen, onderzoeken en opleiden.
Coach in plaats van leerkracht of pedagogisch medewerker
Laterna Magica is een integraal kindcentrum voor 0- tot 12-jarigen. De school werkt
in units waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken. De school
maakt in de praktijk geen onderscheid tussen de medewerkers van kinderopvang
en basisschool. Zij worden allemaal coaches genoemd.
Leerlandschap
De visie van de school is dat de professional de sleutel is tot goed onderwijs.
Laterna Magica wil vanuit deze visie een school neerzetten waar het leren van
elkaar een voortdurend organisch geheel is van onderzoeken, uitproberen,
evalueren en borgen.
De school wil dit organische leren bereiken door een “leerlandschap” in te richten
waarin professionals elkaar stimuleren en uitdagen tot het ontwikkelen van zichzelf
als professional.
Voor kinderen en professionals
Bij de rondgang door de school zijn in de hele school aspecten van het leren van de
medewerkers terug te vinden. De wijze van leren van de medewerkers sluit aan bij
de wijze van leren die de school voor de kinderen heeft ingericht. Ook de kinderen
leren in een leerlandschap. De kinderen worden net als de medewerkers uitgedaagd
te werken aan eigen doelen.
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Eigenaarschap
De medewerkers zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Er is een pakket aan
basisvaardigheden die elke leerkracht geacht wordt te beheersen. Daarnaast stelt
de leerkracht zich eigen ontwikkelingsdoelen. Deze doelen zijn ook weer
gerelateerd aan de zaken die de school wil ontwikkelen. Zodoende ontstaat er een
voortdurend proces van verbetering in de organisatie.
Op basis van vertrouwen
Doordat men in de unit gezamenlijk verantwoordelijk is, ontstaat op natuurlijke
wijze een cultuur waarin elkaar aanspreken, bevragen en leren van elkaar
vanzelfsprekend is. Men kan deze werkwijze alleen vormgeven als men vertrouwt
op elkaars expertise en de wetenschap dat het geheel van de unit alleen verder
komt als men samen aan de gestelde doelen werkt.
Coachen
De medewerker coacht de kinderen in hun ontwikkeling. De medewerkers leren on
the job en coachen elkaar onderling. De medewerkers maken gebruik van elkaars
expertise en zo wordt kennis overgedragen. De school is georganiseerd in units
waarin medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een groep
van ongeveer honderd tot honderdtwintig kinderen. Hier worden ook ouders bij
betrokken. Ook zij worden gevraagd hun expertise te delen met de professionals.
Intern en extern
In het leerlandschap zijn naast de medewerkers van Laterna Magica, ook externen
welkom om te komen leren. Dat kunnen stagiaires zijn, leerkrachten van andere
basisscholen, of bijvoorbeeld schoolleiders die in Laterna Magica een coschap
willen lopen. De school leidt met regelmaat zij-instromers op. Deze medewerkers
brengen vanuit hun eerdere beroep/opleiding weer nieuwe expertise de school
binnen.
Samenwerking met universiteit en hogeschool
Laterna Magica werkt intensief samen met universiteiten en hogescholen. Zij leren
wederzijds van elkaar door de onderzoeken die de school doet en de kennis die de
school binnenkomt vanuit de universiteiten. De school is alert op de mogelijkheden
om verworven kennis toegankelijk te maken voor het onderwijs als geheel, door
zoveel mogelijk te (laten) publiceren.
Opleiden in de school
Laterna Magica heeft de skills om leerkrachten op te leiden zo ver ontwikkeld dat
medewerkers binnen de school (deels) opgeleid kunnen worden. De school zoekt
naar mogelijkheden om hiervoor certificering te realiseren. De
opleidingsvaardigheden van de unitleiders, het coachen on the job en de
ontwikkeling van de Lesson Study zijn van een dermate hoog niveau dat dit
mogelijk zou kunnen worden.
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Bevindingen jury over de doelen van het excellentieprofiel
De school heeft de doelen van het excellentieprofiel beschreven voor de lange en
voor de korte termijn. De school hanteert hierbij een vierjarige cyclus van plannen,
uitvoeren, evalueren en borgen. De doelen voor de korte termijn zijn concreet
geformuleerd.
Natuurlijk leren
Laterna Magica wil voor kinderen en professionals een leerlandschap voor
natuurlijk leren realiseren. Deze werkwijze is bedoeld voor professionals binnen en
buiten de school.
De school wil nadrukkelijk wetenschap en praktijk aan elkaar verbinden om de
dagelijkse onderwijspraktijk te versterken en te verdiepen.
Leergemeenschap
De school heeft zichzelf als doel gesteld een interne en externe leergemeenschap te
zijn. De deelteams bepalen hun eigen leerdoelen passend binnen de schooldoelen.
De school heeft nadrukkelijk als doel gesteld om ook externen op te willen leiden in
hun leerlandschap. Hiervoor is de school een intensieve samenwerking met
universiteiten en hogescholen aangegaan.
De school staat open voor buitenstaanders om te komen leren. Voorwaarde hierbij
is dat het bezoek ook een leermoment voor Laterna Magica oplevert, zodat de cirkel
van leren rond is.
Doelen stellen in de unit
De doelen van de units zijn leidend voor het ontwikkelen van expertise in de unit en
het leren van elkaar dat daarop volgt. Doordat elke professional als coach optreedt
vanuit de eigen expertise, ook de starters, wordt de kwaliteit van de unit als geheel
groter. De doelen van de units zijn in lijn met de doelen van de school als geheel.
Zelf opleiden
De school zoekt naar wegen om professionals voor onderwijs en opvang binnen de
school op te leiden. De school zoekt naar mogelijkheden in de toekomst om aan de
hand van certificaten de opleiding van aankomende medewerkers binnen Laterna
Magica (en daarbuiten) vorm te kunnen geven. Andere mogelijkheden die de school
voor zichzelf ziet, is de ontwikkeling van een lectoraat aan de pabo. Ook het
opleiden van zij-instromers wordt onderzocht als mogelijke verdere invulling van
het leerlandschap.
Andere scholen coachen
Ook onderzoekt de school de mogelijkheden om medewerkers “uit te lenen” aan
andere scholen. Deze medewerkers zouden andere scholen dan kunnen
ondersteunen in het realiseren van de ontwikkeling van het natuurlijke leren op de
eigen school.
Coachingsvaardigheden
Het is het doel van de school om door onderlinge samenwerking leren van elkaar
mogelijk te maken. Het kunnen innemen van de coachende rol is hierbij essentieel.
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De school investeert zowel in de professionalisering van de MT-leden in het kunnen
coachen van medewerkers, als in de medewerkers in het coachen van elkaar en de
kinderen. Het geven van feedback, feedup en feedforward zijn onontbeerlijk hierbij.
De school werkt nadrukkelijk aan het verder versterken van deze vaardigheden bij
de medewerkers.

Bevindingen jury over de aanpak van het excellentieprofiel
Laterna Magica heeft een weloverwogen aanpak gerealiseerd om de doelen van het
excellentieprofiel te bereiken. De aanpak van het profiel is duidelijk en gebaseerd
op wetenschappelijke- en praktijktheoretische inzichten.
Leerlandschap
Het leerlandschap van Laterna Magica kenmerkt zich door een veelzijdig aanbod
van manieren om te leren. Het gaat altijd uit van de cyclus van: vieren - nieuwe
doelen stellen - plannen - en elkaar steunen.
Zo is er de mogelijkheid tot coaching on the job door het coachen van elkaar in de
uitvoeringspraktijk in het unitteam. Hierbij worden kernkwaliteiten geëxpliciteerd
en op elkaar overgedragen door middel van peer feedback.
De units houden ontwerpsessies van waaruit het unitteam onderzoek kan doen
naar een specifiek vraagstuk.
De unit kan ook besluiten tot een stoomcursus om nieuwe vaardigheden of kennis
op te doen. Hierbij wordt dan een expert van buiten ingezet.
Wanneer de benodigde kennis bij een andere unit gehaald kan worden, wordt er
een werkplaats ingericht waarbij expertgroepen samen onderzoek doen, intervisie
hebben en kennis uitwisselen.
Werken in units
Het leerlandschap van Laterna Magica is bij de rondgang door de school duidelijk te
zien. De school werkt in units. De unit is samen verantwoordelijk voor ongeveer
honderd tot honderdtwintig kinderen. De medewerkers die in een unit
samenwerken worden coaches genoemd. De coaches geven gezamenlijk het
onderwijs vorm en streven vanuit hun visie op natuurlijk leren naar échte
(realistische) leerervaringen: het natuurlijke leren. De medewerkers kunnen de
lessen in een unit onderling verdelen. Zij maken daarbij gebruik van elkaars
expertise.
Ateliers
De leerkrachten zetten hun expertise ook in bij het ontwikkelen van ateliers voor
kinderen. De unit besluit samen welke vorm er aan de ateliers wordt geven. De
kinderen werken aan eigen doelen in de ateliers. De medewerkers treden daarbij op
als coach. Een mooi voorbeeld hiervan was het filmatelier. De kinderen maakten
een stop-motionfilmpje waarbij een van de medewerkers als coach optreedt.
Doordat de andere medewerkers meewerkten in het atelier leerden ook zij van de
expertise van de leerkracht die het atelier heeft ontwikkeld. In de ateliers wordt
gewerkt met ontwikkelplannen. Een mooi voorbeeld van een ontwikkelplan zag de
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jury in het naaiatelier.
De kinderen ontwierpen een slimme hoed die paste bij de omtrek van het hoofd
van het kind.
Teamwork
De coaches binnen de unit zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van de kinderen binnen de unit. Dit vraagt een voortdurend gezamenlijk inzicht in
wat het kind nodig heeft. Er is regelmatig overleg over de ontwikkeling van de
kinderen en hun onderwijsbehoeften. Zo was er een mooi voorbeeld te zien in unit
0, waar de zeer jonge kinderen in een zacht verlichte, sfeervolle ruimte in een badje
met water konden spelen. Deze activiteit is ontwikkeld in de unit uitgaande van de
behoefte van het zeer jonge kind.
Koers
De school werkt met een koersplan voor vier jaar. Hierin staan de doelen van de
school uitgewerkt. De units manifesteren zich als deelteams, die samen de koers
voor de unit uitzetten binnen de koers van de school als geheel.
Elke unit heeft een unitleider. Deze is lid van het managementteam (MT). Het MT
leidt en borgt de ontwikkeling van de school. Zij geven gezamenlijk het
leerlandschap vorm.
Een van de leden van het MT is de coördinator Opleiden. Deze coördinator
faciliteert het leerlandschap.
De unitleider is eigenaar van het eigen leerlandschap binnen de unit. Gezamenlijk
geven zij vorm aan het leerlandschap van de school als geheel. Elke unitleider heeft
de capaciteiten om op te leiden. De unitleider is de gesprekspartner en de coach van
de medewerkers in de unit.
Elke medewerker heeft een eigen portfolio. Hierin maakt de medewerker de eigen
ontwikkeling zichtbaar. De doelen van de eigen ontwikkeling dragen weer bij aan de
ontwikkeling van de school als geheel.
Werken met rubrics voor kinderen en medewerkers
Voor de kinderen is het onderwijs in rubrics ondergebracht. Zo kan elke kind werken
met eigen doelen in de ateliers. Bij de rondgang door de school zag de jury een
groepje kinderen onder leiding van een coach werken met de rubric Samenwerken.
Via het spelen van een spel werd er aan de doelen op de rubric gewerkt. Bij het
gesprek met de coach en de medekinderen werd een versie van de Roos van Leary
ingezet. Als reflectie op het eigen werk wordt er gewerkt met de principes van
‘growth mindset’ en de leerkuil.
Ook het kennen en kunnen van de medewerkers is ondergebracht in rubrics. De
leerkracht maakt de eigen doelen zichtbaar in het persoonlijke portfolio en laat
hierin zien hoe hij/zij aan deze doelen werkt. In het portfolio worden bewijzen van
de bereikte doelen opgenomen. Bij de rondgang door de school heeft de jury een
portfolio van een leerkracht mogen inzien.
Alle rubrics worden ontwikkeld door de medewerkers van de school die zich
gespecialiseerd hebben in een atelier of vaardigheid. Ook dit leidt weer tot leren
van elkaar.
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Lesson Study
De school heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit het concept Lesson
Study als vaste methodiek voor Laterna Magica ontwikkeld. Aan de hand hiervan is
het voor elke leerkracht mogelijk om een op kennis en procesgerichte studie te
ontplooien om de eigen professionaliteit te verhogen. De leerkracht kan steeds
kiezen of hij/zij aan de slag gaat met een Lesson Study of nog meer/anders
praktijkgericht wil werken aan de eigen ontwikkeling. De Lesson Study wordt
ingezet in de teams met zij-instromers, studenten, leerkrachten, pedagogisch
medewerkers, experts.
Gereedschap-voor-het-werk-kaart
De school heeft voor de medewerkers van Laterna Magica een gereedschap-voorhet-werk-kaart ontwikkeld. Hierop zijn de basisvaardigheden aangegeven die een
medewerker moet beheersen om met succes op de school te werken. De
medewerker wordt eigenaar van het leerproces door aan te geven hoe en in welke
volgorde hij/zij zich deze vaardigheden eigen wil maken.
Markt
Drie- tot viermaal per jaar presenteren de units hun expertise op een “markt”. De
collega’s van Laterna Magica kunnen zo bij elkaar in de keuken kijken en ontdekken
wat ze van elkaar kunnen leren. Hiervoor wordt een routeboekje gemaakt dat
geraadpleegd kan worden.
Bij het gesprek met de medewerkers werd duidelijk dat deze markt als zeer
inspirerend werd ervaren. Zowel om van elkaar te leren als om te vieren wat er
bereikt is.
Feedback en feedforward
De coaches maken plannen voor het onderwijs aan de kinderen. Tijdens de
uitvoering evalueren zij de aanpak aan de hand van filmpjes die zij van elkaar
maken. Zo voorzien de coaches elkaar van feedback en feedforward, gericht op het
steeds verbeteren van het onderwijskundig proces en de ontwikkeling van de
medewerker.
Posters ter ondersteuning
Aan de muren van de units hangen posters waarop de verworvenheden die de
school ontwikkeld heeft zichtbaar gemaakt worden. Dit ter ondersteuning van
(nieuwe) medewerkers. Een voorbeeld hiervan was een kaart met gebarentaal die
ingezet wordt in unit 0.
Kernconcepten
Het onderwijs wordt uitdagend vormgegeven in thema’s, deze worden
kernconcepten genoemd. Materiaal dat ontwikkeld wordt bij behandelde thema’s
wordt bewaard en kan op een later moment weer gepakt worden om opnieuw
gebruikt te worden. Hiermee worden de medewerkers weer ondersteund bij het
verrijken van de onderwijsomgeving.
Ouders worden ook ingezet om de onderwijsomgeving te verrijken. In de
gesprekken met de ouders bleek dat er dan altijd medewerkers aansluiten vanuit
het oogpunt van leren van elkaar.
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Bevindingen jury over de resultaten van het excellentieprofiel
De resultaten van het excellentieprofiel komen overeen met de gestelde doelen. De
resultaten voor de verschillende onderdelen van de school worden benoemd. De
resultaten zijn robuust en duurzaam.
De kinderen
De kinderen hebben een ruime mate van vrijheid in het plannen van hun
activiteiten. In de stamgroep kunnen zij aangeven welke activiteiten in welke
volgorde zij zullen gaan doen. De leeromgeving is uitdagend ingericht. Het leren in
de ateliers en werkplaatsen voorziet in een natuurlijke wijze van leren, waar de
kinderen wel bij varen. De kinderen hebben een goed inzicht in wat zij leren en waar
zij aan moeten werken. Dit alles is gerealiseerd door de onderzoekende en
ontwerpende methode van de leerkrachten. Door de school heen is een duidelijke
doorgaande lijn waarneembaar. De tevredenheid onder de kinderen is erg groot,
zoals gemeten tijdens de kindtevredenheidsonderzoeken.
De leerkrachten
De leerkrachten ontwikkelen zich langs individuele ontwikkelplannen. Ook kunnen
zij aangeven wat zij in welke volgorde leren. Het werken met de gereedschap-voorhet-werk-kaart, de Lesson Study en de rubrics brengt lijn in de ontwikkeling, maar
geeft ook vrijheid in de planning.
De school weet leerkrachten te ondersteunen door de posters met vaardigheden
waarop staat wat zij belangrijk vinden.
Door nieuwe leerkrachten onder te dompelen in de werkwijze van de school en hen
intensief te coachen on the job kunnen zij de werkwijze snel oppakken.
Leerkrachten zijn bereid tot extra inspanning, omdat de school en het onderwijs
hen zoveel teruggeeft aan ontwikkelmogelijkheden. De leerkrachten waarderen
ook zeer dat zij hun expertise mogen inbrengen waardoor zij waardering ervaren.
Er is dan ook grote tevredenheid onder de leerkrachten.
De ouders
De ouders zijn zeer tevreden over de school, zo blijkt uit de
oudertevredenheidsonderzoeken. De school moet regelmatig loten omdat er te
veel aanmeldingen zijn.
Ouders voelen zich serieus genomen en dragen hun steentje bij door het delen van
hun expertise. Zij zien hun kinderen zelfstandigheid en zelfbewustzijn ontwikkelen,
waarvan zij profijt hebben bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. De
oudertevredenheid is hoog.
Het onderwijs in Nederland
Laterna Magica doet onderzoek naar wat werkt in de praktijk. Zij deelt de hierbij
opgedane kennis met universiteiten. Tegelijkertijd brengt zij de kennis van de
universiteiten in praktijk. Door publicaties en schoolbezoeken deelt zij al deze
kennis met heel Nederland, zodat het onderwijs als geheel er profijt van heeft.
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Nieuwe leerkrachten
De wijze waarop Laterna Magica zij-instromers en stagiaires begeleidt, gaat veel
verder dan gebruikelijk. De school is in staat te coachen on the job door coaches
met opleidingskwaliteit. Hierdoor ziet zij kans een nieuwe generatie leerkrachten op
een eigentijdse wijze op te leiden.
Het lukt de school eveneens om ook in deze tijd van schaarste voldoende goed
gekwalificeerd personeel aan te trekken en vast te houden.

Bevindingen jury over de evaluatie, borging, ontwikkeling en duurzaamheid van
het excellentieprofiel
De aanpak en resultaten van het excellentieprofiel zijn verankerd in een systeem
van kwaliteitszorg. De resultaten van de school worden geborgd en gebruikt voor
de verdere ontwikkeling van het profiel. Het profiel werkt door in alle lagen van de
organisatie en is duurzaam.
Doelen stellen op school- en unitniveau
Elke unit plant en evalueert hun ontwikkeling via het unitteambord. Hierop worden
de doelen voor de unit aangegeven. Het unitteam overlegt gezamenlijk over
voornamelijk inhoudelijke onderwerpen. De unit geeft op de teamborden weer
waar gezamenlijk aan gewerkt wordt. De bespreking start met een check-in: hoe
loopt het in de unit? Hier worden ook de successen benoemd en gevierd. Op het
teambord zijn zowel de lange- als de kortetermijndoelen beschreven. De unit heeft
een eigen budget om de doelen te bereiken. Binnen dat budget heeft men
onbeperkt de ruimte om eigen inhouden te realiseren zolang men binnen de koers
van de school blijft. De school zorgt er zo voor dat doelen ook op de langere termijn
realiseerbaar zijn.
De medewerker centraal
In het profiel van Laterna Magica staat de medewerker centraal. Zij worden gezien
als de sleutel tot goed onderwijs. Het is voor de school van levensbelang dat de
medewerker mee kan in het onderwijs in units, zonder methodes en aan de hand
van portfolio’s. Laterna Magica dompelt nieuwe medewerkers onder in de
werkwijze van de school. Zij worden bij instroom opgeleid in de werkwijze en
intensief gecoacht. De school zoekt ook nadrukkelijk naar talenten en expertise bij
wetenschappelijk opgeleide professionals met interesse in het onderwijs. Zo
verzekeren zij zich ervan dat er steeds nieuwe expertise de school inkomt. Deze
medewerkers worden gecoacht in het zij-instroomtraject.
De school zoekt hierin naar mogelijkheden om hun eigen aanbod gecertificeerd te
krijgen. De unitleiders hebben allemaal de capaciteiten om opleider te kunnen zijn
en delen van het zij-instroomtraject voor hun rekening te nemen. Zo kunnen zij hun
aanpak nog verder verduurzamen.
Structuur en cultuur
Laterna Magica heeft de structuur van kwaliteitszorg ondersteunend gemaakt aan
de cultuur van natuurlijk leren. Hierdoor staat een robuust en doorwrocht systeem
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van ontwikkelen, delen en borgen van expertise en kwaliteit.
Het vierjarenkoersplan en de afgeleide koers van de units maken dat de lijnen in de
school helder zijn. De coachende en volgende rol van de unitleider bij het leren van
de individuele medewerker geeft ruimte aan de medewerker om de regie te houden
over het eigen leren. Tegelijkertijd borgen de unitleiders de inrichting van het
leerlandschap, door in het managementteam steeds weer te kijken wat er nodig is
om dit te faciliteren.
Borging van ontwikkeling
De unit als geheel spreekt tweemaal per jaar vanuit het unitambitiegesprek met de
medewerkers over hun persoonlijke ontwikkeling. De unitambitie staat hierbij
centraal. De gereedschapskaart en de rubrics zijn onderwerp van gesprek, evenals
de individuele belangstelling van de medewerker. Er wordt uitgegaan van een
onderzoekende houding, waarbij hulp gevraagd kan worden vanuit een collega of
unitleider.
Bij het opstellen van de doelen voor de unit geeft de medewerker aan waar hij/zij
zich hard voor gaat maken. De unitleider coacht de medewerker hierbij. Deze
ontwikkeling wordt ook weer in de unit geëvalueerd en er worden
verbetermogelijkheden besproken. De medewerker houdt een eigen portfolio bij
waarin het leren zichtbaar wordt.
In het gesprek met het team mocht de jury een portfolio inzien en daaruit bleek de
trots van de medewerker op de eigen ontwikkeling.
Wat Laterna Magica ontwikkeld heeft wordt vastgelegd in het boek: “Gereedschap
voor het werk”.
Kinderopvang en onderwijs samen een organisatie
Laterna Magica biedt onderwijs en opvang van 0 tot 12 jaar en wil daarin geen
onderscheid maken tussen onderwijs en kinderopvang. De rol van de directeur is
om het organisatorische onderscheid tussen beide instellingen, het toezicht door
externen en de cao’s van de werkplek weg te houden. De medewerkers ervaren dat
zij voor Laterna Magica werken en niet voor één van de overkoepelende
organisaties.
Dat dit in de dagelijkse gang van zaken soms weerbarstig is, is duidelijk. Een
voorbeeld hiervan is het verschil in salariëring tussen de medewerkers.
Triband
De kwaliteit van Laterna Magica wordt geborgd volgens de Triband methode; de
schooldoelen worden door het managementteam vastgesteld en elke unit stelt de
unitdoelen aan de hand van dit vierjarenkoersplan vast. De medewerker stelt op
basis van de unitdoelen weer de eigen doelen vast. Dit geheel van ontwikkeling
wordt tweemaal per jaar in een evaluatieronde geëvalueerd en geborgd. De
verantwoording van de ontwikkeling vindt plaats aan de hand van de Triband
verantwoordingsmatrix. Hierbij wordt steeds de drieslag kwalificatie-socialisatiesubjectificatie gehanteerd. De jury heeft hiervan een voorbeeld mogen inzien. Het
managementteam treedt bij dit alles op als ‘critical friend’ en koppelt terug naar de
units over hun bevindingen.

JURYRAPPORT EXCELLENTE SCHOLEN

15/37

Werving personeel
Laterna Magica heeft een doordachte wijze van werving van nieuw personeel
ontwikkeld waarbij de aankomende leerkracht ondergedompeld wordt in de
werkwijze van de school. Hierdoor blijft de school in staat om goed personeel voor
Laterna Magica te werven. De aandacht voor de ontwikkeling van het individu is
zodanig ontwikkeld dat de medewerkers graag bij de school blijven werken en
bereid zijn deze intensieve wijze van onderwijsgeven vol te houden.

Bevindingen jury over de erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling
met andere scholen
Het excellentieprofiel van Laterna Magica wordt in ruime mate erkend door andere
scholen, universiteiten en hogescholen. De school deelt op toegankelijke en diverse
wijze haar kennis met anderen.
Schoolbezoeken
Bijna dagelijks heeft Laterna Magica bezoekers uit heel Nederland over de vloer. Zij
mogen in kleine groepen de units bezoeken, waarbij de units zelf hun verhaal
vertellen.
De school is zich ervan bewust dat hun onderwijs alleen navolging kan krijgen als de
bezoekende scholen vanuit een eigen visie aan vernieuwing beginnen. Zij leggen
hier dan ook de nadruk op en zoeken naar mogelijkheden om medewerkers uit te
lenen aan andere scholen om de helpende hand te bieden. Laterna Magica zoekt
wel steeds naar de wederkerigheid in deze bezoeken: de school wil ook iets van de
bezoekers leren. Er is ook vanuit het buitenland belangstelling voor Laterna Magica.
Publicaties
De onderzoeken die de school doet worden gedeeld met diverse universiteiten
waaronder de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht. Deze
gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor publicaties. De universiteiten
delen hun kennis weer met Laterna Magica. Ook Laterna Magica neemt het initiatief
tot publiceren.
Coschappen
Op de website van Laterna Magica zijn instrumenten te downloaden die andere
scholen kunnen ondersteunen. Het is voor professionals mogelijk om een kortere of
langere periode op Laterna Magica een coschap te volgen. Deze coschappen bieden
toegang tot alle aspecten van het leerlandschap van Laterna Magica.
Prijzen
Laterna Magica heeft de onderwijsprijs van Noord-Holland gewonnen in 2010. De
gemeente Amsterdam heeft hen de prijs voor onderwijsvernieuwing toegekend in
2016.
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Bijlage 1:
aanmeldingsformulier
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Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2019
Contactgegevens school
Naam school: Laterna Magica
Adres: Eva Besnyöstraat 491
Postcode school: 1087LG
Plaats school: Amsterdam

Contactgegevens bestuur
Naam bestuur: STAIJ

1. Excellentieprofiel van de school
De school heeft voor haar leerlingen een helder en relevant excellentieprofiel.
1.1 Wat is het excellentieprofiel van uw school?
Op welk specifiek gebied excelleert uw school? Omschrijf uw excellentieprofiel in één zin (maximaal 10
tot 15 woorden).
Bijvoorbeeld:
o Levend taalonderwijs door middel van de vrije tekst.
o Formatief assessment: zo word je de motor van je eigen ontwikkeling!
o Kwaliteit bij VVE, daar bevorder je kansengelijkheid mee!
o Excellent in het coachen van bèta-talent.
o In een op groei gerichte mindset werken wij aan democratische burgerschapsvorming.
Een leerlandschap voor interne- en externe professionals: verbinden van praktiseren, ontwerpen,
onderzoeken en opleiden.
1.2 Waarom heeft uw school gekozen voor dit excellentieprofiel?
Wat was de aanleiding om juist op dit gebied excellentie te ontwikkelen?
Het gaat ons om het verbeteren van de verbinding tussen praktijk, opleiden en wetenschap. De
verbinding tussen opleiden en professionaliseren. Door informeel leren, werkplekleren en teamleren
centraal te stellen. Ten dienste van het optimaliseren van leren van kinderen volgens onze visie en
missie.
1.3 Hoe past het excellentieprofiel binnen de pedagogische en/of onderwijskundige visie van
uw school?
Wat is uw visie op het onderwijs dat u wilt bieden en hoe past het excellentieprofiel daarin?
Laterna Magica wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en groeien van mensen die waarde
toevoegen aan de wereld. Daartoe bouwen we aan een basisvoorziening voor kinderen van 0-12 jaar en
indien mogelijk tot 18 jaar1. Laterna Magica is een leer- werkgemeenschap met een sociaalconstructivistische visie op leren en ontwikkelen: Natuurlijk Leren, het versterken van het leervermogen
van kinderen en daarmee zelfsturing. Zonder klassen, jaargroepen of methoden. De volgende begrippen
vatten natuurlijk leren c.q. sociaal- constructivistisch leren samen: actief, constructief, samenwerkend,
conversationeel, reflectief, gecontextualiseerd, complex en intentioneel2. Ieder kind heeft een eigen
ontwikkelingslijn en portfolio. Elke professional bij Laterna Magica leert, ontwikkelt en stelt zich de vraag:
Wie ben jij en wat heb je nodig om je verder te ontwikkelen?
Onze visie op het leren van volwassenen is hetzelfde als onze visie op leren van kinderen.
De organisatie van Laterna Magica is een community of learners met een leerlandschap. We willen
blijvend werken aan intern leren en extern kennisdelen. Om te zorgen dat het concept van Laterna
Magica zich blijft ontwikkelen, is het nodig een sterk lerende organisatie te zijn. Een organisatie die zich
in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden eigen maakt en daarmee haar ‘producten en
diensten’ verbetert3. Bij Laterna Magica is intern opleiden, werkplekleren en teamleren essentieel. Samen
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ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren is de professionele norm in onze units. Ieder unitteam
maakt eigen keuzes binnen de visie en missie. Hierdoor ontstaat maatwerk en eigenaarschap voor zowel
kinderen als professionals. Werken met kinderen is een ambacht. Werken in een pedagogische omgeving
betekent ook: voortdurend mens- én taakgericht handelen in interactie met heel veel kinderen (en
collega’s en ouders). Dat vergt niet alleen veel (vak)kennis en grote didactische vaardigheden. Het vraagt
ook pedagogische tact en, wat we bij Laterna Magica goed ontwikkelde interactievaardigheden noemen 4.
Welke vragen stel je aan kinderen, zodat zij eigenaar blijven van hun leerproces, zodat hun spel of
leerproces zich blijft verdiepen.
Daarnaast vraagt de visie om reflectie op je eigen handelen: waarom deed ik het in die context, bij dat
kind, zoals ik het deed? Wat had daar beter aan gekund? Wat kan ik doen om de volgende keer tot een
betere interactie, met betere uitkomsten voor het kind, te komen? 5
En je geeft les in wie je bent.6 Met al je kwaliteiten, vaardigheden, eigen- aardigheden en blinde vlekken.
Doe je het goede, ook in de ogen van het kind? Voor het onderzoeken van je eigen praktijk heb je
anderen nodig. Om conceptuele kennis en nieuwe vaardigheden in de praktijk te kunnen brengen, is het
van wezenlijk belang dat we deze vorm van leren dagelijks organiseren.
Tot slot is het belangrijk dat we dat leren interdisciplinair organiseren. Wij spreken niet van leraren en
pedagogisch medewerkers, maar van coaches. Je kunt je ontwikkelen tot expert, zowel in pedagogische
begeleiding als bijvoorbeeld in taal, rekenen of muziek. De coaches en experts werken dagelijks samen
en leren van elkaar. Daarom investeert Laterna Magica veel in het ontwikkelen van haar leerlandschap.
1

Startdocument Laterna Magica 0/18, nieuwsgierigheid als bron, dec. 2015. Zie: https://www.laternamagica.nl/wpcontent/uploads/2018/11/LATM_magazine_digitaal_wt-8.pdf en het juryrapport: https://www.laternamagica.nl/wpcontent/uploads/2018/11/Juryrapport-ONZE-NIEUWE-SCHOOL-jan-2016.pdf
2
Valcke (2018) Onderwijskunde als ontwerpwetenschap.
3
4
5
6

Hargreaves, D (2012) ‘A self-improving school system in international context.’ National College for Teaching and Leadership.
Stevens en Bors (2013) Pedagogische tact.
Korthagen en Lagerwerf (2011) Leren van binnenuit; Korthagen en Evelein (2009): Presence in onderwijs.
Palmer (2005) Leraar met hart en ziel.

1.4 Welke leerlingen vormen de doelgroep van het excellentieprofiel?
Hoe sluit het excellentieprofiel aan bij de behoeften van de doelgroep?
Het gaat ons om alle (!) kinderen. De schoolpopulatie is onze doelgroep. In al haar verscheidenheid.
Omgaan met die verscheidenheid is een kracht van Laterna Magica door de manier waarop we het
georganiseerd hebben en uitvoeren.
Onze visie in relatie tot de behaalde brede resultaten van leerlingen leiden tot inhouden voor het
leerlandschap. Deze worden ieder half jaar geëvalueerd volgens onze tribandverantwoordingssystematiek. Zie voor een uitleg van onze triband- verantwoordingssystematiek
hoofdstuk 5. Doelstelling is de ontwikkeling van professionals, het ontwikkelen van persoonlijk
meesterschap. Dit gaat hand in hand met het verbeteren van resultaten van kinderen en optimaliseren
van mogelijkheden om het leervermogen van kinderen te versterken.
1.5 In hoeverre is er sprake van interne erkenning van het excellentieprofiel?
Wordt het excellentieprofiel intern erkend (leerlingen, personeel, ouders, bestuur)? Hoe zorgt u ervoor
dat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd binnen de school?
Ouders en leerlingen zien de professionals leren. Dit is een voorbeeld voor de kinderen. Leerlingen en
ouders zijn tevreden over onze inzet op het leerlandschap. Dit lezen we terug in de
tevredenheidsenquetes7. Onze ouders vinden goede begeleiding van hun kind het belangrijkste. Laterna
Magica scoort zeer goed in de rubriek 'Begeleiding'. De gemiddelde score van ons kindcentrum is 3.6 op
een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.1). Het gemiddelde
rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7.5. Laterna Magica
scoort daar boven met een gemiddelde van 8.2. De waardering van de ouders voor Laterna Magica is
daarmee 'goed'.
De KC-raad (MR en ouderraad) ondersteunt de ontwikkeling van het leerlandschap en aanvraag
excellentie zo bleek uit de positieve respons op de vergadering van 16 mei jl. Notulen opvraagbaar (nog
niet vastgesteld).
De waardering van de leerlingen van het onderwerp 'Feed back/ ondersteuning door de coach is 'goed'
(rapportcijfer is 8.0 tegenover 7.4 in de referentiegroep). Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in
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de referentiegroep aan hun school geven is 8.1. Laterna Magica scoort daar boven met een gemiddelde
van 8.6. De waardering van de leerlingen voor Laterna Magica is daarmee 'zeer goed'.
Personeel
Het leren van medewerkers wordt versterkt en het leidt naast persoonlijke ontwikkeling,
teamontwikkeling en organisatieontwikkeling tot trots zichzelf, het vak en school. Zie ook de eerdere
toelichting paragraaf 1.3. Vacatures worden tijdig vervuld en Laterna Magica trekt personeel aan wat zich
wil blijven ontwikkelen zo blijkt uit sollicitatiebrieven en gesprekken. Nagenoeg al onze medewerkers zijn
HBO/WO opgeleid. Een schets van onze medewerkerspopulatie: 45 pedagogisch medewerkers (opleiding
(ortho)pedagogiek, social work), 43 leerkrachten (opleiding pabo en aanvullende opleidingen waaronder
kunstacademie, geschiedenis, psychologie, biologie, onderwijswetenschappen, special education needs,
theater), 6 zij-instromers in opleiding (masters conservatorium, maatschappelijke
opvoedingsvraagstukken, biologie, pedagogiek) en ondersteunde medewerkers (opleiding hotelschool,
communicatie, sociologie). Laterna Magica wordt in de tevredenheidsenquete 7 door de overgrote
meerderheid van de medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'aansluiting van werk op capaciteiten'
(83%), 'ontwikkelmogelijkheden' (81%) en 'aansluiting van werk bij opleiding' (81%). Ons kindcentrum
scoort zeer goed in de rubriek 'Werkklimaat'. De gemiddelde score van ons kindcentrum is 3.5 op een
schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in de referentiegroep is 3.0).Laterna Magica wordt door
de overgrote meerderheid van de medewerkers gewaardeerd ten aanzien van 'sfeer in het team' (95%),
'de collega's in de unit' (90%), 'werk binnen het unitteam' (84%), 'waardering voor het werk' (83%) en
'invloed op werksituatie' (81%).
Bestuur
Laterna Magica maakt onderdeel uit van STAIJ. STAIJ is een erkende academische opleidingsschool 8 en
mede door deze subsidies is Laterna Magica in staat om intern opleiden vorm te geven.
STAIJ is het eens met onze keuze zo blijkt uit de focus van het bestuur in het koersplan 2019-2023 (nog
concept) om leren van elkaar belangrijk te maken. De bestuurder van STAIJ steunt de aanvraag tot
excellentie: “Een heel mooi beschreven profiel. Herkenbaar voor mij natuurlijk, uit de documenten die je
al eerder opstelde”.
7

Lees hier de samenvatting van de tevredenheidenquete voor leerlingen: https://www.laternamagica.nl/wp-

content/uploads/2018/12/LTPk2225samenvatting.pdf en hier de samenvatting van de tevredenheidenquete voor ouders:
https://www.laternamagica.nl/wp-content/uploads/2018/12/OTPk2967samenvattingDefinitief.pdf. En hier de samenvatting van de
tevredenheidenquete personeel: https://www.laternamagica.nl/wp-content/uploads/2018/12/PTPk2183samenvattingDefinitief.pdf
8

Zie voor het STAIJ-beleid onze website www.lerenmetelkaar.nl

2. Doelen van het excellentieprofiel
De school heeft korte en lange termijndoelen van het excellentieprofiel geformuleerd.
2.1 Wat zijn de lange termijndoelen van het excellentieprofiel?
Welke lange termijndoelen beoogde u te bereiken met uw excellentieprofiel toen u begon met het
uitwerken van uw excellentieprofiel? Beschrijf deze doelen concreet. Maak hierbij, indien nodig, een
onderscheid in doelen voor leerlingen, leerkrachten, onderwijs, schoolorganisatie et cetera. Bij lange
termijndoelen denken wij aan doelen voor de duur van een schoolplancyclus.
Het leerlandschap van Laterna Magica waarin een diversiteit van medewerkers volop met en van elkaar
leert en waarin we onze kwaliteitszorg vormgeven
Onze lange termijndoelen als leergemeenschap voor de periode 2019-2023:
1. We leiden op, ontwerpen en delen onze expertise over Natuurlijk Leren (intern en
extern)
2. We creëren duurzame verbindingen met het hoger onderwijs (hogeschool/ universiteit).
We onderzoeken ons natuurlijk leren wetenschappelijk en versterken en valideren onze
praktijk;
3. We krijgen van ‘kritische vrienden’ en praktijkonderzoekers systematisch feedback die
we praktisch vertalen en versterken en verdiepen onze koers. We luisteren naar de input
van een denktank kinderen, een denktank ouders en een denktank externe experts;
4. We vieren ontwikkeling van kinderen, medewerkers en units. Alle kinderen en ook
professionals zijn in ontwikkeling en blijven werken met een eigen portfolio/
ontwikkelplan (professionals verbinden steeds opnieuw hun ontwikkeling aan de
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5.

6.

7.

ontwikkeling van LM, zij verdiepen en verbreden hun expertise, zij worden ook opleidend
voor anderen intern en extern);
We stellen onze praktijk verder open en werken en verbinden wetenschappelijk
(praktijk)onderzoek steeds meer vanuit onze onderzoekagenda ten dienste van onze
verdere ontwikkeling en dus de ontwikkeling van kinderen;
We onderzoeken de mogelijkheden tot (eigen) certificering (formalisering) voor
(onderdelen) van ons leerlandschap. De certificaten zijn van waarde en professionals
kunnen deze op hun CV plaatsen;
Nieuwe publicatie ‘gereedschap voor het werk’ (zie voor een toelichting hoofdstuk 4 ,
laatste alinea: resultaten in de vorm van publicaties).

2.2 Wat zijn de korte termijndoelen van het excellentieprofiel, welke stappen zijn hier al in
gezet? Welke korte termijndoelen beoogde u te bereiken met uw excellentieprofiel toen u begon met het
uitwerken van uw excellentieprofiel? En welke zijn daarvan al gerealiseerd?
Leergemeenschap (uit koersplan 2016-2019 en daarvan afgeleid ambitieplannen per jaar)
Focus 2017/2018
•
Zelf opleiden, ontwerpen en onze expertise over Natuurlijk Leren (extern) delen. We hebben
goed werkende en productieve werkplaatsen. Alle professionals zijn in ontwikkeling en werken
met een eigen portfolio/ ontwikkelplan;
Bevindingen:
Wat hebben we gerealiseerd:
In het kader van het zelf opleiden en opbouwen van expertise hebben we meer lijn
gebracht in het werken binnen het MT, de units en de werkplaatsen (dit blijkt uit de
planning van het leerlandschap).
Wat willen we verder ontwikkelen/meer doen:
Ter inspiratie expertise van buiten in ons leerlandschap brengen; vooral nog duidelijker doelen
stellen voor bijeenkomsten, zodat er meer keuzevrijheid is; leren van elkaar/ delen als units;
expliciteren van beelden van Rijnlands denken over het vormen van een gemeenschap;
unitleiding nog meer procesbegeleiding van het leren.
Wat willen we starten:
Het leerlandschap zo inrichten dat iedereen zich blijft ontwikkelen in natuurlijk leren (niet alleen
de starters); leerlandschap zo inrichten dat wat je leert betekenisvol is in je unitteam;
leerlandschap moet ook ruimte bieden voor het ‘hier en nu’; coaches zijn sterke coaches voor
elkaar; (start)bekwaamheid van mensen in beeld houden; focus van de hele organisatie op 1
doel/thema en iedere unit zijn subdoelen/kleur.

Leergemeenschap (uit koersplan 2016-2019 en daarvan afgeleid ambitieplannen per jaar)
Focus 2018/2019:
We maken een verbinding met het hoger onderwijs (hogeschool/ universiteit) en daarmee
verbinden we onderwijs, opleiden en wetenschap. We (laten) onze praktijk van natuurlijk leren
wetenschappelijk onderzoeken en daardoor versterken en valideren.
Aanvullend:
•
Bekwaamheden (expertise) van mensen goed inzichtelijk maken/expertise van eigen mensen
nog meer benutten;
•
Focus van hele organisatie op één doel/thema en binnen de units zijn subdoelen;
•
Unitleiders worden nog meer procesbegeleiders van het leren binnen de unit.
Bevindingen:
Wat hebben we gerealiseerd:
We bouwden in samenwerking met medewerkers van de Vrije Universiteit van
Amsterdam: Lesson Study in als vaste methodiek;
We werkten in samenwerking met medewerkers van de Universiteit in Leuven (BE)
aan verhogen betrokkenheid/welbevinden van kinderen 0-6 jaar;
We werkten in samenwerking met medewerkers van de Universiteit van Utrecht aan
het verhogen interactiekwaliteiten tussen medewerkers-kinderen en kinderen
onderling middels CLASS/IN-CLASS;
We werkten samen met medewerkers van de Hoge School van Amsterdam en de
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Erasmus Universiteit aan de ontwikkeling van social inclusion;
De unitleiders zijn meer procesbegeleider geworden van het leren; zij zijn individueel
in heel verschillende stadia van ontwikkeling;
We brachten meer lijn in de doelen van het leerlandschap door het gebruik van
teamborden in alle units en een MT-teambord (methodiek stichting leerkracht).
Wat willen we ontwikkelen/meer doen:
Versterken unitleiders als procesbegeleiders en versterken alle medewerkers als conceptdragers
van sociaal-constructivisme;
Nog meer interne expertise intern ten behoeve van collega’s inzetten (coaches die elkaar
coachen);
Wat willen we starten:
Onderzoeken van de mogelijkheid tot (externe) certificering van onderdelen van ons
leerlandschap;
Versterken onderlinge feedback, feedup en feedforward cultuur.
-

3. Aanpak van het excellentieprofiel
De school heeft een weloverwogen aanpak om de doelen van het excellentieprofiel te bereiken.
3.1 Op welke wijze realiseert de school de doelen van het excellentieprofiel?
Welke aanpak hanteert de school bij het realiseren van de doelen van het excellentieprofiel? Hoe ziet
deze aanpak er in de praktijk uit (bijvoorbeeld met behulp van welk programma, het curriculum,
methoden et cetera)?
Onze aanpak bij het realiseren van onze doelen is gestoeld op het verbinden van de eilanden praktijk,
onderzoeken, opleiden, ontwerpen zoals geïntroduceerd door Manon Ruijters 9. De systematiek is
gebaseerd op de lerende organisatie zoals beschreven door Senge (1992). Peter Senge10 heeft zijn
denkbeelden over lerende organisaties in vijf leerdisciplines vastgelegd: persoonlijk meesterschap,
gemeenschappelijke visie, mentale modellen, teamleren en systeemdenken. Vanuit Laterna Magica
werken wij in het leerlandschap aan deze vijf disciplines om onze doelen te bereiken. Het leerlandschap
waarin een diversiteit van medewerkers volop met en van elkaar leert en waarin/ waarmee we onze
kwaliteitszorg vormgeven.
In de dia’s hieronder geven we een beeld van de systematiek (aanpak) van het leerlandschap in het
realiseren van onze doelen, de praktijk van het leerlandschap en de ontwikkeling van ons leerlandschap
tot nu toe. Onderstaande dia’s komen uit de presentatie die wij 9 mei gaven aan de inspecteurs van het
onderwijs tijdens het onderzoek naar GOED. We lichten de dia’s graag mondeling nader toe aan de jury
excellente scholen.
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In deze dia een overzicht van het totale leerlandschap:

Hoe ziet het leer landschap v oor m edew er k er s v an Later na Magica er uit?

In de dia’s hieronder zoomen we in op enkele onderdelen uit het leerlandschap:
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Hoe ziet het leer landschap v oor m edew er k er s v an Later na Magica er uit?

vieren – nieuw doel – plan/steun
Ontwikkelplan units
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Hoe ziet het leer landschap v oor m edew er k er s v an Later na Magica er uit?

LESSON STUDY
Kernconcepten
kindbespreking
Rijke leeromgeving

Kernconcepten
kindbespreking
Rijke leeromgeving

Hoe ziet het leer landschap v oor m edew er k er s v an Later na Magica er uit?

Voorbeelden:
Inclusiepedagoog
Coachingshuis STAIJ
Video-interac e

Voorbeelden:
Stad van Axen
Ontwikkelpsycholoog
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Hoe ziet het leer landschap v oor m edew er k er s v an Later na Magica er uit?

Werkplaatsen:
Werkplaats ”na-de-leesclub” (technisch lezen)
Werkplaats “Close Reading”

Hoe ziet het leer landschap v oor m edew er k er s v an Later na Magica er uit?

Werkplaatsen:
Pijlers Natuurlijk leren die in cyclus van 2 jaar
terugkomen.
Introduc e Laterna Magica
Visie op leren
Instruc evaardigheden
Coachen por olio/ ontwikkelplan
Coachen interac evaardigheden
Ontwerpen authen eke leertaken (4CID)
Ontwerpen rijke leeromgeving (rubrics)
Markt Natuurlijk Leren
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Hoe ziet het leer landschap v oor m edew er k er s v an Later na Magica er uit?

Werkplaats MT:
- Intervisie
- Cri cal friend unitbezoeken
- Presenteren persoonlijke ontwikkeling
- Lesson Study (intervisie + cursus
procesbegeleiding)
- Teamavond voorbereiden
- Inclusie verdiepen
- …

Deze dia visualiseert de ontwikkeling van ons leerlandschap inclusief toekomstperspectief:
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Deze dia visualiseert onze ambitie van het verbinden van praktiseren, ontwerpen en onderzoeken:

9

Ruijters (2017) Liefde voor leren.

10

Senge (1992) Lerende organisatie.

3.2 In hoeverre steunt deze aanpak op wetenschappelijke en/of praktijktheoretische
inzichten?
Waarom is gekozen voor juist déze aanpak? Op welke wetenschappelijke en/of praktijktheoretische
inzichten steunt de gekozen aanpak?
We kiezen voor de aanpak via de theorie van een de lerende organisatie zoals in dit document eerder
aangehaald in verwijzingen naar Hargreaves (2012) en Senge (92), omdat deze aansluit bij onze visie
op leren (met als ultiem doel zelfsturing en versterken leervermogen) en de wijze waarop Laterna Magica
georganiseerd is in het versterken van zelfsturing en leervermogen van de unitteams en de individuele
medewerkers in deze teams.
Het verbinden van de eilanden ontwerpen, praktiseren en onderzoeken (Ruijters, 2017) sluit aan bij de
theorie van een lerende organisatie en de missie, visie en praktijk van Laterna Magica.
Het is onze ambitie om ons werk verder te onderbouwen en te versterken met praktijkonderzoek en om
onze mensen in de gelegenheid te stellen zelf onderzoek te doen en samen te werken met onderzoekers.
We ontwikkelden samen met onderzoeksinstellingen op een aantal voor ons belangrijke thema’s onderzoeksvoorstellen. Thema’s die in de komende periode in elk geval voor de hand liggen zijn:
 professionalisering bij het werken met kinderen van 0 tot 12 jaar (omschrijving: Het versterken
van de onderzoekende houding van de coach op de effectiviteit van het eigen handelen bij
instructie/interactie en daarmee de continuïteit waarborgen van het blijven versterken van de
eigen instructie en interactievaardigheden)11
 opleiden en professionalisering in een leerlandschap, samenwerken in een integraal team binnen
het IKC vanuit onderwijs, pedagogiek en jeugdzorg (omschrijving: Het leerlandschap waarin een
diversiteit van medewerkers volop met en van elkaar leert en waarin we onze kwaliteitszorg
vormgeven. Community of learners – Versterken leerlandschap- opbouwen opleiding- Elkaar
leren coachen en feedback geven, samen reflecteren). Een inclusieve basisvoorziening voor
volledige ontwikkeling van 0-12 jaar. Een cultuur en praktijk van inclusie, waar elk kind een eigen
doorlopende ontwikkelingslijn volgt, leert naar vermogen, erbij hoort en bijdraagt) 12
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opleiden van professionals in onderzoeken en ontwerpen van een rijke
speelleeromgeving/authentieke leertaken voor kinderen van 0-12 jaar waarin kinderen hun
leervermogen versterken, waarin zij zichzelf leren sturen. (omschrijving: Het ontwerpen van
authentieke leertaken en leeromgevingen. Authentiek leren aan een breed curriculum: leren
“voor het echte leven, in het echte leven”, opgeleid worden tot wereldburgerschap)

11

In juni 2016 gaf schoolleider Annette van Valkengoed een presentatie voor de KNAW over het onderzoeksvoorstel hiervoor.
12
Sinds 2015-2016 werken we mee aan een pilot van PACT, een innovatieprogramma van het Kinderopvangfonds ter
bevordering van de pedagogische kwaliteit in voorzieningen voor jonge kinderen, zie www.pedagogischpact.nl .

4. Resultaten van het excellentieprofiel
De school bereikt de doelen van het excellentieprofiel en stelt haar resultaten op een valide en
betrouwbare wijze vast.
4. Welke resultaten behaalt u met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel?
Beschrijf welke resultaten u heeft behaald met het excellentieprofiel, in relatie tot de eerder
geformuleerde (korte en lange termijndoelen) doelen. Wat is er al gerealiseerd en zichtbaar? Maak
hierbij, indien nodig, een onderscheid in resultaten voor leerlingen, leerkrachten, onderwijs,
schoolorganisatie et cetera. Zijn de resultaten bij variërende omstandigheden en in de tijd
blijvend/robuust? Zijn de resultaten ook van invloed op de leerlingen in de school die niet onder de
doelgroep vallen? Let op: resultaten verstaan wij breed, dit hoeft dus niet per se te gaan over
toetsresultaten maar kan ook gaan over andere effecten.
Resultaten en effecten medewerkers en organisatie: We hebben leer- en ontwikkellijnen voor
medewerkers van Laterna Magica13 , als leidraad. Zo ook een gereedschap-voor-het-werk-kaart14, welke
richting geeft aan de ontwikkeling. Medewerkers krijgen ruimte om talenten (kunst, muziek, theater,
natuur, sport, filosofie, geschiedenis et cetera) in te zetten. Doordat in unitteams gewerkt wordt hanteren
we een flexibele organisatie. Flexibel omdat de organisatie kan functioneren ook als er een medewerker
afwezig is. Medewerkers zien elkaar werken, leren van elkaar, kunnen zaken van elkaar overnemen en
elkaar ondersteunen.
In de afgelopen jaren hebben we startende leerkrachten opgeleid en voorkomen we uitval of
overbelasting van deze mensen. Professionals (in opleiding) kunnen coschappen volgen. Een voorbeeld is
een coschap waarin een schoolleider in opleiding het ‘vak’ leerde bij ons. Het idee van coschappen
ontleenden we aan de Nationale Denktank15. Het ziekteverzuim van medewerkers van Laterna Magica is
laag, en fluctueert tussen de 1 en 3%. De uitstroom naar S(b)O is laag, 0,3%.
Effecten kinderen: Laterna Magica richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. De brede
ontwikkeling waarbij kinderen leren om te leren. Leren is voor ons het selecteren, verspreiden,
construeren, opslaan en opdiepen van informatie in het geheugen. Belangrijk is het bevorderen van
leervermogen: vaardigheden en houdingen die bepalen of een kind goed is in leren. Leervermogen kun je
versterken op drie manieren: gestuurd leren, zelfgestuurd en ervaringsleren. Alledrie gaan gepaard met
een andere set van vaardigheden en houdingen. Zelfgestuurd leren en ervaringsleren moeten geleerd
worden voordat je er een beroep op kunt doen. Professionals van Laterna Magica ontwerpen, praktiseren
en onderzoeken Natuurlijk Leren waarbij zij zich richten op het versterken van het leervermogen van
kinderen. Hiermee neemt de kwaliteit van begeleiding van kinderen richting zelfgestuurd leren en
ervaringsleren van kinderen toe. Kinderen leren vaardigheden en houdingen waarmee zij leren leren
waardoor hun leervermogen zich versterkt:
Metacognitieve kennis:
Overzien- kennis inzetten over leren en hoe je dat het beste kunt doen
Jezelf kennen- kennis inzetten over hoe jij zelf het beste leert en wat je nodig hebt om te leren
Metacognitieve vaardigheden:
Vooruitkijken- werk plannen, taken, tijd en prioriteiten
Bijhouden- nagaan en bijhouden hoe leren gaat
Terugkijken- terugkijken op de leertaak of het leerproces en daaruit conclusies trekken
Cognitieve vaardigheden:
Herhalen- leerstof herhalen
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Verdiepen- actief iets doen met leerstof en erover nadenken
Structureren- informatie en leerstof structureren
Organisatievaardigheden:
Jezelf organiseren- je eigen inspanningen tijdens het leren in goede banen leiden
Omgeving organiseren- omgeving organiseren waarin je kunt werken
Anderen organiseren- anderen organiseren om goed te kunnen leren
Samenwerken- samen met anderen werken en leren
Motivatie:
Jezelf vertrouwen- zelfvertrouwen in leren krijgen
Het nut zien- ontdekken waarom iets belangrijk is om te leren
Jezelf motiveren- leren om je motivatie aan te boren
Presentatie:
Je werk, werkproces en resultaat presenteren
Vormgeven- resultaten op een passende manier presenteren.
Resultaten in de vorm van publicaties:
We hebben een boek met en voor iedere collega gemaakt met de naam ‘Gereedschap voor het werk’. 16 In
het boek komen alle relevante concepten, theorie, schema’s, aanpakkaarten, stappenplannen,
werkvormen van Laterna Magica aan de orde.

13

Leer- en ontwikkellijnen medewerkers Laterna Magica: https://www.laternamagica.nl/wp-

content/uploads/2019/05/20150107_ontwikkellijnen_medewerkers.pdf
14

Gereedschap-voor-het-werk-kaart medewerkers van Laterna Magica: https://www.laternamagica.nl/wp-content/uploads/2019/05/Mijn-

gereedschap-voor-het-werk-kaart-2018.pdf
15

https://nationale-denktank.nl/oplossing/docentencoschap/ Referenties coschappen:

Expertinterviews en De Nationale DenkTank. (2015) Samenvatting Analysefase, beschikbaar via website NDT. Mini-enquête onder doelgroep.
HELMS-LORENZ, M. (2014), Factsheet uitstroom van beginnende leraren, Platform Beleidsinformatie, 13 november 2015.
HELMS-LORENZ, M.; VAN DE GRIFT, W.; MAULANA, R., (2015), ‘Longitudinal effects of induction on teaching skills and attrition rates of beginning
teachers’, School Effectiveness and School Improvement.
16

https://www.laternamagica.nl/wp-content/uploads/2018/11/LATM_gereedschapvoorwerk-4-4.pdf

5. Evaluatie, borging en ontwikkeling en duurzaamheid van het
excellentieprofiel
Evaluatie
De school evalueert de aanpak en resultaten van het excellentieprofiel op een verantwoorde (valide en
betrouwbare) manier. Het excellentieprofiel zit verankerd in het systeem voor kwaliteitszorg van de
school.
5.1 Op welke wijze evalueert u de aanpak en de resultaten met betrekking tot het
excellentieprofiel? Wat zijn de uitkomsten van deze evaluatie?
Beschrijf hoe u de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel heeft geëvalueerd en wat er uit de
evaluatie is gekomen.
Borging & verdere ontwikkeling
De school borgt de behaalde resultaten en de uitkomsten van de evaluatie en gebruikt deze voor een
verdere ontwikkeling van het excellentieprofiel.
Kwaliteitscyclus17 van ontwikkelen, evalueren, borgen en verdere ontwikkeling
Bij Laterna Magica hanteren we een kwaliteitscyclus die past bij onze visie op leren en ontwikkelen. Het
leerlandschap is hier onderdeel van; de actiepunten vanuit de kwaliteitscyclus leiden naar inhouden voor
het leerlandschap. Kenmerkend is het cyclisch werken aan onderwijskundige kwaliteit in plaats van het
louter ‘meten van kwaliteit’. In de kwaliteitscyclus beschrijven we wat we willen meten, de momenten
waarop we meten en de onderzoeksmethodieken die we daarbij inzetten. Elk unitteam doorloopt die
kwaliteitscyclus ook zelf. Jaarlijks stellen we vanuit het spanningsveld tussen de actuele werkelijkheid en
onze onderwijsvisie nieuwe doelen. Wat willen we bereiken? Bij deze doelstellingen wordt een
onderzoeksagenda gemaakt. Welke thema’s onderzoeken we om te verbeteren en te innoveren? We
werken daarbij graag samen met externe praktijkonderzoekers.
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Vernieuwend aan onze kwaliteitsaanpak is dat we kijken vanuit een breed scala van opbrengsten.
We analyseren op drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. We kijken zowel naar
leeropbrengsten als leerprocessen en verantwoorden op drie niveaus:
• individuele pareltjes in het ontwikkelingsproces van elk kind;
• interne doelen;
• externe benchmarking van opbrengsten;
We noemen deze manier van werken tri-band verantwoorden. Daarvoor gebruiken we een keur van
doordachte leer- en onderzoeksvormen.
Op ‘band 1’, het kind, verzamelen we individuele opbrengsten in een kindportfolio. Onze coaches houden
minimaal eens per drie maanden portfoliogesprekken met de kinderen en ouders waarbij we samen hun
werk bespreken op basis van hun eigen leerwensen en onze leer- en ontwikkelingslijnen. Zo wordt het
portfolio een kind-volg-jezelf-systeem met evenveel aandacht voor opbrengsten als voor het leren leren.
Op ‘band 2’, die van de stamgroep en unit, observeren we groepen, vergelijken “opgetelde portfolio’s” en
houden unitbesprekingen. Daarbij waarderen we de onderzoeksresultaten door de bril van onze onderwikkelingsvisie.
Daarnaast verzamelen we op ‘band 3’ landelijk genormeerde toetsgegevens. We houden trendanalyses
en vergelijken onze gegevens in een landelijke benchmark.
Onze analyses dienen drie doelen:
• Doorgaande verbetering, ontwikkeling en innovatie van onze kerntaken. Doen we de dingen die we
vanuit onze visie de goede vinden, ook heel goed?
• We leggen publieke verantwoording af aan alle betrokkenen bij Laterna Magica.
• We bevorderen het verhogen van het persoonlijk meesterschap en het eigenaarschap van onze
medewerkers.
De medewerkers onderzoeken binnen de kwaliteitscyclus voortdurend hun praktijk en verbeteren die
dankzij de gezamenlijke en systematische reflectie op het eigen handelen.
In paragraaf 5.2. werken we de tribandverantwoordingscyclus nader uit.
17

Totale kwaliteitscyclus Laterna Magica: https://www.laternamagica.nl/wp-content/uploads/2019/04/Kwaliteitscyclus-Laterna-Magica-042019.pdf

5.2 Wat doet u met de uitkomsten van de evaluatie met het oog op de borging en de verdere
ontwikkeling van uw excellentieprofiel?
In hoeverre interpreteert u de aanpak en de resultaten in relatie tot elkaar? Welke concrete plannen
verbindt u aan de evaluatie van het excellentieprofiel om het excellentieprofiel verder te versterken en
ontwikkelen (bijvoorbeeld bijstellen aanpak)? In hoeverre betrekt de school de diverse geledingen bij het
ontwikkelen en het uitvoeren van die plannen?
Duurzaamheid
De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel.
Ons leerlandschap komt voort uit ons koersplan18 is verweven in onze
tribandverantwoordingscyclus
Twee keer per jaar maken we een analyse en stellen aan de hand daarvan onze ambities vast. De
uitkomsten van de analyse hebben een directe relatie met de inhouden van ons leerlandschap.
Onze definitie van kwaliteit:
Een systeemaanpak waarin verschillende onderdelen samen een permanente prikkel tot innovatie vormen
ten behoeve van het leren van het leren van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie als geheel.
Onze uitgangspunten in onze systeemaanpak van kwaliteitscultuur zijn:
•Verbeteren, ontwikkelen en innovatie op kerntaken die voortkomen uit onze missie: ‘we benutten de
nieuwsgierigheid van kinderen als bron voor leren en ontwikkelen, waardoor kinderen blijven leren en de
toekomst kunnen uitvinden’.
•Verhogen van (persoonlijk) meesterschap. Medewerkers zijn betrokken in de onderzoeksprocessen die
binnen de kwaliteitscyclus staan beschreven. Medewerkers zijn: uitvoerders, ontwerpers en
onderzoekers. De systematische reflectie op het eigen handelen verhoogt het vak- en meesterschap.
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•Publiek verantwoording afleggen over de kwaliteit van onze kerntaken aan de betrokkenen bij Laterna
Magica.
Betrokken:
•Intern: leerlingen, ouders, alle medewerkers
•Extern: critical friends
De kerninstrumenten die we gebruiken:
•Continu: interne opleiding medewerkers observaties / co-teaching / workshops / intervisie / supervisie /
gesprekken / iedere medewerker een portfolio
•Iedere zes weken tot drie maanden: analyse per leerling en persoonlijk ontwikkelplan - iedere leerling
een eigen portfolio
•Halfjaarlijks: evaluatie en analyse resultaten LM-breed en per unit
(leidt tot ambitieplannen en opdrachten aan expertgroepen)
•Jaarlijks: observatie critical friend + terugkoppeling MT/teams
In de dia’s (visualisaties) hieronder geven we een beeld van de systematiek van de kwaliteitscyclus.
Onderstaande dia’s komen uit de presentatie die wij 9 mei gaven aan de inspecteurs van het onderwijs
tijdens het onderzoek naar GOED. We lichten de dia’s graag mondeling nader toe aan de jury excellente
scholen.
Hieronder een visualisatie van de eerder benoemde triband verantwoordingsmatrix.

JURYRAPPORT EXCELLENTE SCHOLEN

32/37

Een visualisatie van de gehanteerde instrumenten:

Hieronder een visualisatie van de prestatie-indicatoren die we hanteren op golflengte 2:
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Wat gebeurt er met de resultaten:
Iedere zes weken tot drie maanden aanpassing individueel ontwikkelplan leerling
Ieder half jaar Laterna Magicabreed én per unit:
•evaluatie verbeteracties + analyse nieuwe data en uitzetten nieuwe verbeteracties ontwikkelplannen
units
•nieuwe opdracht werkplaatsen (onderzoek)
Ieder jaar
•presentatie ontwikkelingen van de units aan elkaar
•opnemen resultaten in kwaliteitsmonitor
•aanscherpen leerlandschap medewerkers inclusief werkmateriaal
Periodiek bekijken we de sterkte en zwakte van ons kwaliteitssysteem, hieronder een visualisatie:

Verbeteradviezen aan onszelf m.b.t. de systematiek:
•Systematiek kwaliteitsbeleid voortzetten
•Mogelijkheden ICT benutten - data
•Gedeeld leiderschap - sterker maken kwaliteitscultuur
•Jaarlijks presenteren eigen kwaliteitsbeoordeling
•Systematiek kwaliteitsbeleid openstellen voor wetenschappelijk onderzoek

5.3 In hoeverre is het excellentieprofiel van uw school toekomstbestendig?
Welke voorwaarden zijn van belang voor een duurzaam excellentieprofiel (competenties van
medewerkers, financiën, huisvesting, materialen et cetera) en waar ziet u dus mogelijk risico’s
(risicoanalyse)? Welk beleid voert u om die voorwaarden te realiseren en/of te behouden op de lange
termijn (in ieder geval de komende 3 jaar)?

Onze bij 5.1 en 5.2 beschreven kwaliteitssystematiek van kwaliteitscultuur is belangrijk in het
verduurzamen van ons leerlandschap. Voorwaarde is dat we de kwaliteitssystematiek blijven hanteren
om de verdere ontwikkeling en borging van het leerlandschap toekomstbestendig te maken. In
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onderstaand schema hebben we de nadere kansen en risico’s in kaart gebracht zodat we tijdig kunnen
anticiperen:
Kansen
Risico's

18

Ons leerlandschap, de werkplaatsen, de interne
opleiding, de coschappen en de
digitale/auditieve storytelling versterken de
aantrekkelijkheid van Laterna Magica als
werkomgeving en helpen ons goede mensen
aan te trekken binnen een breed scala aan
keuzes;
Vernieuwende leraren en pedagogen komen bij
ons coschappen lopen en mee-ontwikkelen;

De werkzaamheden t.b.v. het leerlandschap,
de coschappen en de digitale/auditieve
storytelling slokken zoveel tijd en aandacht
op, dat het een enkele keer ten koste gaat
van het primaire proces (ook financieel);

Eigen mensen blijven het aantrekkelijk vinden bij
Laterna Magica omdat het ook een rijke en
authentieke leeromgeving voor professionals is.

Het (landelijk) tekort aan leraren en
pedagogen leidt ertoe dat we vacatures soms
niet tijdig in kunnen vullen.

De geïntegreerde manier waarop Laterna
Magica omgaat met (intern) opleiden en
samenwerken, botst met de
systeemkenmerken van financiering en
opleiding in de sectoren kinderopvang en
primair onderwijs;

Koersplan Laterna Magica: https://www.laternamagica.nl/wp-content/uploads/2019/04/LATM_koers2016-2019DEF.pdf

6. Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere scholen
Het excellentieprofiel van de school wordt extern erkend en de school deelt haar kennis over het
excellentieprofiel met anderen.
6.1 In hoeverre is er sprake van externe erkenning van het excellentieprofiel?
Wordt het excellentieprofiel van uw school expliciet erkend door andere scholen of relevante anderen?
Medewerkers van Laterna Magica worden regelmatig gevraagd om inzichten, ervaringen en kennis te
delen op symposia en conferenties, presentaties en workshops op andere scholen.
Laterna Magica won al de 2e prijs Onderwijsvernieuwing 2008, de Onderwijsprijs Noord Holland in
november 2010 (met als kern ruimte te maken voor de ontwikkeling van professionals) en in 2016
wonnen wij de Amsterdamse onderwijsvernieuwingsprijs met ons idee om Laterna Magica uit te breiden
met voortgezet onderwijs. Kern hierin was wederom het leerlandschap voor medewerkers. Lees hierover
in ons plan ‘ Nieuwsgierigheid als bron en het ‘juryrapport’.
6.2 In hoeverre deelt u uw kennis over uw excellentieprofiel met anderen?
In hoeverre communiceert uw school haar excellentieprofiel? Vindt er kennisdeling (schoolbezoeken,
presentaties, consultaties en dergelijke) plaats met collega scholen of relevante anderen? Wat kunnen
collega scholen van uw school leren?
De medewerkers van Laterna Magica ontvangen professionals voor rondleidingen bijvoorbeeld: NIVOZ,
medewerkers OC&W, leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, wethouders, beleidsmedewerkers, etc.
Geïnteresseerde professionals kunnen dagelijks van 9.15 – 10.45 uur een rondleiding volgen gegeven
door coaches (en kinderen) die werkzaam zijn bij Laterna Magica en die alles kunnen vertellen over de
visie en werkwijze van Natuurlijk Leren in ons kindcentrum. Tussen 10.00-10.30 uur is er aansluitend een
rondleiding door onze expert van het projectbureau. Om de rust in de units te bewaren plannen we
rondleidingen voor maximaal 4 personen Via onze website kunnen professionals zich inschrijven:
https://www.laternamagica.nl/aanmelden/rondleiding/
Pedagogisch medewerkers, leraren, schoolleiders onderzoekers of onderwijsbegeleiders volgen bij ons
coschappen. De professionals die een coschap bij ons volgen hebben toegang tot alle onderdelen van ons
leerlandschap. Gemotiveerde leerkrachten die vanuit hun eigen bestuur de mogelijkheid krijgen, zijn
welkom voor een trimester, semester of een heel jaar. Op die manier vindt leren op een fundamenteler
niveau plaats en beleven deze professionals ons concept. Via onze website informeren wij professionals:
https://www.laternamagica.nl/faciliteiten/werkplaats/ Dit onderdeel is in ontwikkeling.
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Op onze website kunnen professionals ons boek gereedschap voor het werk downloaden:
https://www.laternamagica.nl/wp-content/uploads/2018/11/LATM_gereedschapvoorwerk-4-4.pdf
Op onze website hebben wij onze thema’s voor de onderzoeksagenda opgenomen en nodigen wij
onderzoekers uit samen te werken en aan te sluiten bij onze onderzoekvragen:
https://www.laternamagica.nl/over-ons/samenwerking-met-onderzoekers/
Publicaties worden gedeeld. Dit onderdeel is in ontwikkeling.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-Loket (voor vragen) 088 6696060

