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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het
Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks
onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij de Stichting Zozijn Daniël de
Brouwerschool. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school
zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in
staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur van Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool stimuleert
de twee afdelingen om hun kwaliteit steeds verder te verbeteren. Het
bestuur stelt voldoende financiële middelen beschikbaar voor
schoolontwikkeling. Het bestuur en de directie van de school zorgen
ervoor dat afspraken helder zijn en iedereen zich eraan houdt, dat het
personeel zich steeds verder ontwikkelt en aan verbetering van het
onderwijs werkt. Het bestuur en de directeur zorgen voor een prettige
werksfeer waarin vertrouwen een kernbegrip is.
Op zowel de afdeling voor speciaal onderwijs (so) als de afdeling voor
voortgezet speciaal onderwijs (vso) stemmen de leraren het onderwijs
goed af op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Er is
een uitstekende samenwerking met alle partners rondom de Daniël de
Brouwerschool. Er is aandacht voor de veiligheid en een goed
ondersteunend pedagogisch klimaat.

Wat kan beter?
Het bestuur kan duidelijker aangeven wat het met onderwijs-
verbeteringen wil bereiken. Door dit scherper te omschrijven wordt
het ook eenvoudiger om verantwoording af te leggen over wat de
school bereikt. Het bestuur is zich hiervan bewust en heeft het
voornemen om de kwaliteitszorg meer 'datagestuurd' te maken. Op
deze wijze kan het bestuur zowel de effecten van de school-
ontwikkeling als de leeropbrengsten van de leerlingen beter in beeld
brengen.
De Daniël de Brouwerschool is de afgelopen jaren steeds
doelgerichter gaan werken. De school evalueert in voldoende mate of
individuele leerlingen hun doelen behalen. De school is gestart met
een analyse van de resultaten op groeps- en schoolniveau. Het
bestuur kan hierin meedenken en bewaken dat de school op dit
gebied duidelijke voortgang boekt.
Het bestuur en de school kunnen zich verder verbeteren door hun
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keuzes voor verbeteractiviteiten beter te onderbouwen. Ook de
oordelen over de eigen kwaliteit in de zelfevaluatie en het
schoolplan kunnen zij sterker neerzetten.

Wat moet beter?
Het bestuur moet ervoor zorgen dat de scholen zich beter
verantwoorden over hun resultaten in de schoolgids. De scholen
verantwoorden zich uitgebreid over de schoolontwikkeling, maar een
verantwoording over de leerresultaten ontbreekt. Het bestuur moet
beschrijven welke resultaten het met de leerlingen willen bereiken en
laten zien wat daarvan terechtkomt. In de schoolgids staat nu wel
waar de leerlingen naar uitstromen maar het is niet duidelijk of de
leerlingen de competenties hebben geleerd die zij nodig hebben en of
de school er bij de leerlingen heeft uitgehaald wat zij verwachtte.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid nvt

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft vanaf 27 november 2017 tot februari 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Zozijn Daniël de
Brouwerschool. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: is
de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer? Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van
vier deelvragen:

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van de scholen waarvoor het bestuur
verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het vierjaarlijks
onderzoek op schoolniveau verschillende typen onderzoek:

• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
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geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.

• Onderzoek naar risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.

• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.

• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.

• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de onderwijs-
kwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij jaarlijks
welke standaard of welke standaarden daarvoor in aanmerking
komen. Wij selecteren door middel van een steekproef scholen voor
deze onderzoeken.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht. Bij de Stichting
Zozijn Daniël de Brouwerschool betrof het een onderzoek naar 'Goed'
op beide afdelingen.
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Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod ●

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●

OP3 Didactisch handelen ●

OP5 Onderwijstijd ●

OP6 Samenwerking ●

OP7 Praktijkvorming/Stage ●

OP8 Toetsing en afsluiting ●

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat ●

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten ●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ●

OR3 Vervolgsucces ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Zo hebben we op de school gesproken met
leerlingen, leraren, commissie voor de begeleiding en de directie
en lessen bezocht. Ook spraken wij met de voorzitter van de raad van
toezicht en het lid met de portefeuille onderwijs en de voorzitter van
de medezeggenschapsraad. Voor het onderzoek op bestuursniveau
hebben we gesproken met de bestuurder.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 en 4 gaan we in op de
resultaten van de twee onderzoeken naar Goed.

In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de
rapportage opgenomen.
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat.
Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met
het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op
de school en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
schoolniveau.

Samenvattend oordeel
Het beeld dat het bestuur heeft van de onderwijskwaliteit op de
school komt voldoende overeen met dat van de inspectie.
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Sturing op kwaliteit
Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool krijgt voor twee
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie een
voldoende oordeel en voor één standaard de waardering Goed.
Aan de hand van een beleidsthema hebben we gekeken of de sturing
van het bestuur doorwerkt in de scholen. Dit betrof de professionele
cultuur in relatie tot het kwaliteitshandboek. Die is zeker zichtbaar in
de school, hoewel de manier waarop de bestuurder stuurt meer
concreet gemaakt kan worden. De bestuurder heeft voldoende zicht
op dit beleidsthema door driewekelijkse gesprekken met de directie,
door schoolbezoek eenmaal per jaar en via een externe
evaluatie. Welke maatregelen de bestuurder treft als gestelde doelen
mogelijk niet zijn bereikt, is moeilijk te zien omdat de doelen - vooral
wat betreft de opbrengsten - niet concreet genoeg geformuleerd zijn.
Om zicht te houden op de kwaliteit is een helder systeem van
kwaliteitszorg ingericht. Door de recente evaluatie door een extern
bureau als voorbereiding op het vierjaarsonderzoek van bestuur en
scholen heeft het bestuur zicht op de stand van zaken van elk
kwaliteitsgebied. De onderdelen van het toezichtkader van de
inspectie zijn in beschrijvende zin opgenomen zonder een eigen norm
van het bestuur of een oordeel op de aspecten. De rapportage van
deze zelfevaluatie leidde tot een addendum op het schoolplan.
Voor de verantwoording door de school over de resultaten van het
onderwijs - in het bijzonder het vaststellen van eigen normen en
criteria - moet het bestuur de school nadrukkelijker aansturen. In het
jaarverslag zou het bestuur zelf ook meer kunnen ingaan op de
resultaten van het onderwijs die worden bereikt.

Financieel Beheer
De financiële positie van Zozijn Daniël de Brouwerschool is op orde.
We hebben geen verhoogde continuïteitsrisico’s geconstateerd. We
beoordelen continuïteit (standaard FB1) en rechtmatigheid (standaard
FB3) als voldoende.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoord geven op drie deelvragen.
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Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Wij beoordelen de kwaliteitszorg (standaard KA1) op bestuursniveau
als voldoende.
We stellen vast dat het bestuur zicht heeft op de basiskwaliteit op de
school. Zowel de kwaliteit van het onderwijsproces als de veiligheid en
het schoolklimaat heeft de bestuurder voldoende in beeld. Er is echter
onvoldoende zicht op de resultaten die de Daniël de Brouwerschool
behaalt met de leerlingen. Op individueel niveau zijn deze resultaten
wel in beeld, maar een analyse op groeps- of schoolniveau ontbreekt.
Daardoor kan de bestuurder hier niet op sturen. Ook heeft het bestuur
noch de school een eigen schoolstandaard of norm geformuleerd. Zij
baseren zich op de inspectienorm. In het jaarverslag is (te) weinig
informatie opgenomen over de onderwijsresultaten in de volle
breedte.
Het bestuur en de school werken voldoende planmatig aan de
kwaliteit. Het kwaliteitshandboek is ondersteunend voor de
teamleden. Door het volgen van de PDCA-cyclus houdt het bestuur
zicht op de ontwikkelingen. Om te controleren of de Daniël de
Brouwerschool de bereikte kwaliteit ook weet te behouden is een
(eigen) norm of standaard nodig en mogelijk een externe audit.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
Wij waarderen standaard KA2 (kwaliteitscultuur) als goed.
In diverse documenten zoals het schoolplan, de schoolgids, het
schoolondersteuningsprofiel, het jaarplan en het jaarverslag beschrijft
het bestuur de uitgangspunten en de missie en visie. Stichting Zozijn
werkt volgens de richtlijnen van de code Goed Bestuur van de PO-
raad.
Het bestuur en de directie gaan uit van vertrouwen als basisprincipe.
Dit principe is terug te zien bij alle geledingen op de werkvloer. Dat is
een sterk punt van het bestuur. Leraren krijgen veel ruimte om zich te
ontwikkelen. Nieuwe initiatieven zoals het inrichten van een Entree-
opleiding worden gestimuleerd. Het bestuur faciliteert het team om
voortdurend te werken aan hun bekwaamheid. Zo biedt het bestuur
veel gelegenheid tot scholing, intervisie en collegiale consultatie, ook
bezoeken leraren scholen in de regio.
Vanuit ditzelfde principe van vertrouwen krijgen leerlingen de ruimte
om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun taken in de school.
Het bestuur ondersteunt de directie in ruime mate om haar opdracht
waar te maken.
De leden van de raad van toezicht (rvt) hebben enigszins zicht op de
kwaliteit van het onderwijs. Deze rvt is ingericht voor de hele stichting
Zozijn met één lid dat speciaal belast is met de onderwijskwaliteit.
Hun rol bij het strategisch meedenken over de verdere ontwikkeling
van de onderwijskwaliteit is beperkt.
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en die van
zijn school?
Wij vinden dat het bestuur zich in voldoende mate verantwoordt en
de dialoog voert met belanghebbenden (standaard KA3). Het bestuur
legt verantwoording af aan de raad van toezicht en rapporteert over
zijn resultaten in het jaarverslag. Het jaarverslag bevat uitgebreide
informatie over de activiteiten van de organisatie en over het
financiële beheer. Over de onderwijskwaliteit en resultaten, zoals
leeropbrengsten, is het jaarverslag nogal summier. Het jaarverslag kan
wat dit aspect betreft voor de belanghebbenden zeker meer
informatief worden gemaakt.
Op de verantwoording van de school over de resultaten moet het
bestuur nadrukkelijker sturen zodat ook in de schoolgids inzichtelijker
informatie over de resultaten en de ontwikkeling van het onderwijs
beter wordt weergegeven. De wet gaat ervan uit dat de schoolgids
duidelijk aangeeft wat de doelen van het onderwijs zijn en welke
resultaten met het onderwijsleerproces worden bereikt (artikel 22,
WEC). Dit gebeurt nu te beperkt. De schoolgids vermeldt aan welke
doelen isgewerkt en waar de leerlingen naar uitstromen. Het is echter
niet duidelijk of de school tevreden is over de resultaten die zij bereikt
en waarom.
De dialoog met andere belanghebbenden wordt zeker gevoerd, in het
bijzonder met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschap is
ingericht volgens de wettelijke vereisten en het bestuur en de
directeur hechten veel waarde aan de kritische medezeggenschap. De
processen en procedures verlopen daardoor naar behoren en tot
tevredenheid van de leden van de raad.
De externe gerichtheid van het bestuur blijkt uit het volgende: de
bestuurder en de directeur participeren namens het speciaal
onderwijs in meerdere samenwerkingsverbanden en twee leden van
de medezeggenschapsraad zijn lid van de ondersteuningsplanraad.

2.2 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van Stichting
Zozijn Daniël de Brouwerschool uit de jaarverslagen over de afgelopen
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Indicatie T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3

Liquiditeit (current ratio) < 0,75
of < 0,50

8.9 9.8 7.8 4.6 4.4 4.4

Solvabiliteit 2 < 0,30 0.87 0.84 0.80 0.88 0.88 0.89

Weerstandsvermogen < 5% 0.63 0.65 0.70 0.62 0.66 0.70

Huisvestingsratio > 10%
of > 15%

6% 6.1% 6.3%

Rentabiliteit < 0% 6.3% 5.9% 6.6% 2.9% 1.4% 0.8%

en de toekomstige drie jaren afgezet tegen de signaleringswaarden
(‘Indicatie’) die wij gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘Voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Stichting Zozijn Daniël de
Brouwerschool kwamen geen onderwerpen aan de orde.

Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de standaard Rechtmatigheid voor Stichting Zozijn
Daniël de Brouwerschool als voldoende. Ons oordeel bij deze
standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van financiële
rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen
oordeel. In het onderzoek hebben zich wij geen gegevens
aangetroffen die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.

Geplande investeringen in huisvesting
Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat het bestuur van plan is om in 2018 te
investeren in huisvesting, gefinancierd uit het eigen (publieke)
vermogen. Het bestuur ontvangt aanvullend op dit rapport een brief
van de inspectie waarin de wettelijke eisen hierover staan toegelicht.
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Bestuur

De school (so en vso) legt in de
schoolgids onvoldoende
verantwoording af over de doelen
van het onderwijs en de resultaten
die met het onderwijsleerproces
worden bereikt (artikel 22, WEC).

Het bestuur zorgt in de schoolgids
2018/2019 voor een adequate
verantwoording over de doelen van
het onderwijs en de resultaten die
met het onderwijsleerproces worden
bereikt.

In september 2018 gaan wij na of de
verantwoording in de schoolgids
voldoet.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht
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Resultaten onderzoek op
schoolniveau: Daniël de
Brouwerschool so

3 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op de
Daniël de Brouwerschool so. De school verzorgt onderwijs aan zeer
moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De school
heeft sinds 2013 het predicaat excellent. Het bestuur heeft deze school
voorgedragen voor een onderzoek naar een goede school, omdat de
school het predicaat excellent opnieuw wil aanvragen in 2018 en de
waardering ‘Goed’ van de inspectie daarvoor een voorwaarde vormt.
Vooraf heeft het bestuur de kwaliteit van de school laten beschrijven
door een extern bureau.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

Wat gaat goed?
De Daniël de Brouwerschool so zorgt voor kwalitatief goed onderwijs,
realiseert een prettig schoolklimaat, heeft voldoende zicht op de eigen
kwaliteit en brengt verbeteringen aan als het nodig is.
Het team werkt zichtbaar met hart en ziel voor de doelgroep die
verandert door de instroom van leerlingen met andere
onderwijsbehoeften. De Daniël de Brouwerschool besteedt veel
aandacht aan de samenwerking met externe partners en biedt
een goed pedagogisch klimaat voor de leerlingen. Er is veel aandacht
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voor professionalisering. Na twee jaar zitten alle uitgestroomde
leerlingen nog op hun uitstroombestemming, in dit geval het 'eigen'
vso.

Wat kan beter?
De resultaten van het onderwijs heeft de school op leerlingenniveau in
beeld. De analyse op groeps- en schoolniveau kan de Daniël de
Brouwerschool uitvoeren als er voldoende data zijn verzameld om
conclusies uit te trekken.

In dit onderzoek hebben we geen onderdelen gezien die vanuit de
wettelijke eisen om herstel vragen.

3.1 Onderwijsproces

Wij beoordelen het onderwijsproces als 'Voldoende'.
In de lesobservaties, tijdens de gesprekken en bij de analyse van
verschillende documenten stellen we vast dat het merendeel van de
standaarden binnen het onderwijsproces in ieder geval van (ruim)
voldoende kwaliteit is en wat betreft de samenwerking met
ketenpartners zelfs goed is.
De school stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief en
een handelingsplan op. Zij wil ambitieuze ontwikkelingsperspectieven
opstellen, maar dit is niet altijd af te leiden uit de onderbouwing van
de keuze voor een leerroute en uitstroombestemming. De school
beschrijft wel helder hoe de leerling functioneert op vier
ontwikkelingsdomeinen, maar zij kan explicieter aangeven welke
keuze zij vervolgens maakt, vooral wanneer de ontwikkeling op de vier
gebieden een disharmonisch beeld geeft. De commissie voor de
begeleiding kan de evaluatie van de ontwikkelingsperspectieven
bovendien beter vastleggen. De uitkomsten van deze evaluatie en de
onderbouwing van een eventuele wijziging van de uitstroom-
bestemming zijn nu weinig inzichtelijk voor buitenstaanders.
Leraren volgen de ontwikkeling van leerlingen vooral aan de hand van
leerlijnen. De school gebruikt ook methode-onafhankelijke toetsen
voor speciale leerlingen, maar geen toetsen die specifiek voor zeer
moeilijk lerenden zijn ontwikkeld. De school heeft zich wel verdiept in
de mogelijkheden van deze toetsen, maar ziet geen meerwaarde ten
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opzichte van de gebruikte toetsen. Zij blijft wel goed volgen of zij voor
haar populatie voor alle ontwikkelingsdomeinen een passend
toetsinstrumentarium hanteert.
De standaard Didactisch handelen beoordelen we als ruim voldoende.
De leraren stemmen de instructie en verwerking goed af op de
verschillen in behoeften van leerlingen. De leraren geven een
duidelijke uitleg en opdrachten die leerlingen actief bij de les
betrekken. Leerlingen werken samen en het plezier in leren is in veel
lessen te zien. Het effect van de les wordt mogelijk nog groter als
leraren consequent het doel van de les benoemen, zowel naar de
leerlingen toe, als in de lesplanning.
De school verzorgt voldoende onderwijstijd en leraren slagen er
meestal in om de onderwijstijd efficiënt te benutten.
De Daniël de Brouwerschool hecht veel belang aan samenwerking
met andere partijen. In de (wijde) regio onderhoudt het bestuur als
éénpitter veel contacten, zowel met de samenwerkingsverbanden, de
gemeenten als met collega-scholen. Ook de ouders betrekt de school
in ruime mate bij het onderwijs. De school spant zich in om een goede
relatie met ouders te realiseren en communiceert open en zorgvuldig.
Dit wordt door ouders in hoge mate gewaardeerd. De school ontvangt
als excellente school veel bezoek van andere scholen, maakt haar
kwaliteit goed zichtbaar en trekt ouders en leerlingen uit een wijde
omgeving aan.
De kwaliteit van de standaard Toetsing en afsluiting is voldoende. De
school kan de kwaliteit op deze standaard versterken door de
betrouwbaarheid van de observaties voor de beoordeling van het
niveau van leerlingen op de leerlijnen regelmatig te agenderen en
waar nodig te vergroten. Ook het gebruik van genormeerde
instrumenten kan de school uitbreiden, bijvoorbeeld op het gebied
van de sociale en emotionele ontwikkeling.

3.2 Schoolklimaat

Wij beoordelen de veiligheid als voldoende en waarderen het
pedagogisch klimaat als goed. Tijdens de voorbereiding voor dit
vierjaarlijks onderzoek was er volgens de directie geen geschikt
instrument voor handen om de veiligheid van moeilijk lerende
kinderen in beeld te brengen. Inmiddels is dat instrument er wel en de
school zal nog dit schooljaar een meting uitvoeren. Tot nu toe brengt
het team de veiligheid van de leerlingen in beeld door bij alle
leerlingen huisbezoeken af te leggen en altijd bij ouders naar de
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veiligheidsbeleving van hun kind te vragen. Ook tijdens
rapportbesprekingen komt dit onderwerp aan bod. De leraren
leggen de uitkomsten hiervan nu niet vast. De school heeft een
veiligheidsplan, er is een antipest protocol opgesteld en er is een
coördinator benoemd die het beleid rond het tegengaan van pesten
coördineert.
Het gebouw van de Daniël de Brouwerschool heeft een uitstraling en
inrichting die passen bij het pedagogisch klimaat dat de school wil
realiseren. Alle ruimtes zijn uitnodigend en verzorgd ingericht. Elk
lokaal biedt veel visuele ondersteuning bij het leren en de leraren
ondersteunen hun uitleg met gebaren. Leerlingen gaan overwegend
met plezier naar school. Ouders bevestigen dit beeld. Er zijn duidelijke
gedragsregels. Leraren laten goede voorbeelden van gedrag zien. Het
ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid staat centraal.

3.3 Onderwijsresultaten

De resultaten van de Daniël de Brouwerschool so zijn voldoende. In
2015 en 2016 stroomden leerlingen allemaal uit op of boven het
niveau dat in het ontwikkelingsperspectief stond geformuleerd. Deze
score is positief en roept de vraag op of de school wellicht (te)
voorzichtig kiest. Ze kan daarnaast onderscheid maken tussen het te
realiseren uitstroomniveau en de mogelijk uitstroombestemming.
We zien dat de directie een start heeft gemaakt met het verzamelen
van gegevens over de leerresultaten van leerlingen op groeps- en
schoolniveau. Het voorlopige beeld roept vragen op die de school
verder wil analyseren. Zij beschikt ook over gegevens van de
gemiddelde leerwinst van leerlingen in een groep. Deze leerwinst is
echter niet uitgesplitst per vak of ontwikkelingsdomein. Daardoor is
het moeilijk om er conclusies aan te verbinden voor het
onderwijsproces.
De school brengt de ontwikkeling van de leerlingen op de sociale en
maatschappelijk competenties nu vooral in kaart aan de hand van
verschillende leerlijnen. De school kan op dit moment niet goed laten
zien wat haar opbrengsten op dit gebied zijn, anders dan op het
niveau van de individuele leerling. Of zij tevreden kan zijn met de
ontwikkeling die leerlingen op deze gebieden doormaken en of er
eventueel verbeteringen in het onderwijs nodig zijn, kan zij daardoor
niet vaststellen. We beoordelen deze standaard als voldoende maar
vinden wel dat de Daniël de Brouwerschool meer kan doen om op
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school- en groepsniveau vast te stellen of zij het beoogde niveau
realiseert.
De standaard Vervolgsucces beoordelen we als voldoende. De school
verzamelt elk jaar gegevens over de plaatsbestending van leerlingen
en behaalt doorgaans een 100 procent score. De school kan
onderzoeken wat de succesfactoren zijn.

3.4 Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg van de Daniël de Brouwerschool so beoordelen we
als voldoende. De school kent een cyclisch proces van doelen stellen,
plannen, evalueren en verbeteren. Een sterk punt van de school is het
kwaliteitshandboek waarin alle werkwijzen, afspraken en formulieren
zijn opgenomen. We denken dat de kwaliteitszorg aan kracht kan
winnen, wanneer de school de resultaten van het onderwijs
systematischer in haar cyclus opneemt. Door de resultaten regelmatig
op groeps- en schoolniveau te analyseren en op basis daarvan te
reflecteren, kan de school tot beter onderbouwde keuzes van
verbeteractiviteiten komen. Een goede mogelijkheid tot verdere
verbetering van de kwaliteitszorg is het scherper beschrijven van de
eigen kwaliteit in termen van normen en ambities.
We waarderen de kwaliteitscultuur als goed. De Daniël de
Brouwerschool is een lerende organisatie, waar de leraren zich in een
open en veilige sfeer voortdurend met elkaar ontwikkelen. Dit krijgt
onder andere vorm door intervisie en collegiale consultatie. Bij het
aannemen van nieuw personeel zijn het onderschrijven van de visie en
de affiniteit met de doelgroep zeer bepalend. Nieuwe leraren krijgen
een ‘buddy’ en worden daarnaast begeleid door de so-coördinator. Al
het personeel wordt gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. De
directie en het bestuur faciliteren dit. De balans tussen sturen door de
schoolleiding en het geven van autonomie en verantwoordelijkheid
aan teamleden getuigt van onderwijskundig leiderschap.
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als
voldoende. De school communiceert intensief en zorgvuldig met haar
omgeving, in het bijzonder met de ouders. Zij slaagt er goed in om te
laten zien wat voor de school belangrijk is. Een ander sterk punt is het
jaarverslag van de school. Een aandachtspunt hierbij is de
verantwoording over de resultaten van de leerlingen. Uit de gegevens
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die de school hierover vermeldt in de schoolgids is niet af te leiden of
de school haar doelen heeft gehaald en of zij tevreden is met het
resultaat.
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Resultaten onderzoek op
schoolniveau: Daniël de
Brouwerschool vso

4 .

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op de
afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) van de Daniël de
Brouwerschool. Deze afdeling verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De school heeft sinds
2013 het predicaat excellent. Het bestuur heeft deze school
voorgedragen voor een onderzoek naar een goede school, omdat de
school het predicaat excellent opnieuw wil aanvragen in 2018 en de
waardering ‘Goed’ van de inspectie daarvoor een voorwaarde vormt.
Vooraf heeft het bestuur de kwaliteit van de school laten beschrijven
door een extern bureau.

Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie

Wij komen bij de afdeling vso van de Daniël de Brouwerschool tot de
conclusie dat de school op veel standaarden een (ruim) voldoende
kwaliteit laat zien en bij drie standaarden een goede kwaliteit. We
waarderen de school daarom als goed.
De Daniël de Brouwerschool zit in een licht en ruim gebouw dat er
uitnodigend en verzorgd uitziet. De school wil een warm,
gestructureerd en veilig klimaat voor kinderen, ouders en personeel
realiseren en slaagt daar goed in. Leraren geven planmatig les en
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stemmen het onderwijs goed af op de verschillende onderwijs-
behoeften van leerlingen. Het team werkt met trots en plezier aan de
verdere ontwikkeling van de school.
Op enkele onderdelen van het onderwijsproces, de resultaten en de
kwaliteitszorg zien we nog ruimte voor verbetering.

In dit onderzoek hebben we geen onderdelen gezien die vanuit de
wettelijke eisen om herstel vragen.

4.1 Onderwijsproces

De Daniël de Brouwerschool heeft een breed en beredeneerd aanbod
voor praktijkvakken en algemeen vormende vakken. Zij breidde recent
haar aanbod uit met een leerroute die toeleidt naar een diploma van
de Entree-opleiding (mbo niveau 1). De school realiseert eigen
kwaliteitsaspecten, zoals het zoeken naar een vorm van
vrijetijdsbesteding die past bij de belangstelling en talenten van
leerlingen (Zone Noord). We vinden de kwaliteit van het aanbod ruim
voldoende. De school kan het aanbod van de algemeen vormende
vakken aantrekkelijker maken door dit nog meer af te stemmen op
wat de leerlingen in de vervolgsituatie nodig hebben en de inzet van
ICT te vergroten.
We beoordelen Zicht op ontwikkeling en begeleiding als voldoende.
De school stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief en
een handelingsplan op. Zij wil ambitieuze ontwikkelingsperspectieven
opstellen, maar dit is niet altijd af te leiden uit de onderbouwing van
de keuze voor een leerroute en uitstroombestemming. De school
beschrijft wel helder hoe de leerling functioneert op vier
ontwikkelingsdomeinen, maar zij kan explicieter aangeven welke
keuze zij vervolgens maakt, vooral wanneer de ontwikkeling op de vier
gebieden een disharmonisch beeld geeft. De commissie voor de
begeleiding kan de evaluatie van de ontwikkelingsperspectieven
bovendien beter vastleggen. De uitkomsten van deze evaluatie en de
onderbouwing van een eventuele wijziging van de uitstroom-
bestemming zijn nu weinig inzichtelijk voor buitenstaanders.
Leraren volgen de ontwikkeling van leerlingen vooral aan de hand van
leerlijnen. De school gebruikt ook methode-onafhankelijke toetsen
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voor speciale leerlingen, maar geen toetsen die specifiek voor zeer
moeilijk lerenden zijn ontwikkeld. De school heeft zich wel verdiept in
de mogelijkheden van deze toetsen, maar ziet geen meerwaarde ten
opzichte van de gebruikte toetsen. Zij blijft wel goed volgen of zij voor
haar populatie voor alle ontwikkelingsdomeinen een passend
toetsinstrumentarium hanteert.
De standaard Didactisch handelen beoordelen we als ruim voldoende.
De leraren stemmen de instructie en verwerking goed af op de
verschillen in behoeften van leerlingen. De leraren geven een
duidelijke uitleg en opdrachten die leerlingen actief bij de les
betrekken. Leerlingen werken samen en het plezier in leren is in veel
lessen te zien. Het effect van de les wordt mogelijk nog groter
wanneer leraren consequent het doel van de les benoemen, zowel
naar de leerlingen toe, als in de lesplanning. Ook de nabespreking van
de lessen kan meer gericht worden op de vraag of het doel van de les
is bereikt en of leerlingen dus iets hebben geleerd. Een aandachtspunt
vormt het onderwijs in de structuurgroepen. Hoewel de leerlingen in
deze groepen veel ondersteuning nodig hebben en erg prikkelgevoelig
zijn, moet het leren van de leerlingen toch ook (sterker) gericht zijn op
zelfredzaamheid en het leren omgaan met veranderingen, zoals het
volgen van een les in een praktijklokaal. Ook de professionele afstand
van de leraar of ondersteuner vormt in deze groepen een
aandachtspunt.
De school verzorgt voldoende onderwijstijd en leraren slagen erin om
de onderwijstijd efficiënt te benutten. De leraren kunnen nagaan of de
tijd die zij inplannen voor zaken die zelfredzaamheid betreffen
zoals eten en jas aantrekken voor alle leerlingen nodig is.
De standaard Samenwerking waarderen we als goed. De school maakt
optimaal gebruik van de samenwerking met en de nabijheid van
zorginstelling Zozijn. Er is sprake van een goede samenwerking met
alle ketenpartners, met name als het gaat om passende stages en
uitstroombestemmingen voor leerlingen. De school spant zich in om
een goede relatie met ouders te realiseren en communiceert open en
zorgvuldig. Dit wordt door ouders in hoge mate gewaardeerd. De
school ontvangt als excellente school veel bezoek van andere scholen,
maakt haar kwaliteit goed zichtbaar en trekt ouders en leerlingen uit
een wijde omgeving aan.
De kwaliteit van de stage is voldoende. Er is een opbouw van interne
stage, naar externe groepsstage tot externe individuele stage. De
voorbereiding op de stage, de stagebegeleiding en de afstemming van
de stage op het onderwijs krijgen goed vorm. De stagedoelen die de
school hanteert zijn echter erg globaal, geven weinig inzicht in de
ontwikkeling die leerlingen doormaken en zijn niet afgestemd op de
leerroute die de leerling volgt. De school is zich hiervan bewust en wil
andere doelen invoeren die meer gekoppeld zijn aan werknemers-
vaardigheden. De stage en de nieuwe stagedoelen kunnen ook een
duidelijkere plek krijgen in het ontwikkelingsperspectief van de
leerling.
De kwaliteit van de standaard Toetsing en afsluiting is voldoende. De
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school kan de kwaliteit op deze standaard versterken door de
betrouwbaarheid van de observaties voor de beoordeling van het
niveau van leerlingen op de leerlijnen regelmatig te agenderen en
waar nodig te vergroten. Ook het gebruik van genormeerde
instrumenten kan de school uitbreiden, bijvoorbeeld op het gebied
van de sociale en emotionele ontwikkeling en de werknemers-
vaardigheden.

4.2 Schoolklimaat

Wij beoordelen de veiligheid als voldoende en waarderen het
pedagogisch klimaat als goed. Ten tijde van de voorbereiding voor dit
onderzoek was er naar de mening van de school nog geen geschikt
digitaal instrument voor handen om de veiligheid van moeilijk lerende
kinderen in beeld te brengen. Inmiddels is dat instrument er wel en de
school zal nog dit schooljaar een meting uitvoeren. Tot nu toe brengt
de school de veiligheid van alle leerlingen in beeld door bij alle
leerlingen huisbezoeken af te leggen en tijdens rapportbesprekingen
altijd bij ouders naar de veiligheidsbeleving van hun kind te vragen. De
school kan dit wel beter vastleggen. Nu is uit de verslagen van
huisbezoeken niet altijd op te maken dat er gesproken is over de
veiligheidsbeleving van de leerling. De school heeft een
veiligheidsplan, er is een anti-pest protocol opgesteld en er is een
coördinator benoemd die het beleid rond het tegengaan van pesten
coördineert.
Het gebouw van de Daniël de Brouwerschool heeft een uitstraling en
inrichting die passen bij het pedagogisch klimaat dat de school wil
realiseren. Alle ruimtes zijn uitnodigend en verzorgd ingericht. De vso-
leerlingen hebben de beschikking over een eigen kantine waar ze
lunchen en koffie of thee drinken. Leerlingen gaan overwegend met
plezier naar school. Ouders bevestigen dit beeld. Er zijn duidelijke
gedragsregels. Leraren laten goede voorbeelden van gedrag zien. Het
ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid staat centraal. Er
is een leerlingenraad in oprichting.
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4.3 Onderwijsresultaten

De resultaten van de school zijn voldoende. In 2015 en 2016
stroomden leerlingen allemaal uit naar de uitstroombestemming die
in het ontwikkelingsperspectief stond geformuleerd. Deze 100
procentscore is positief en roept de vraag op of de school wellicht (te)
voorzichtig kiest. Bijna alle leerlingen stromen tot nu toe uit naar een
vorm van dagbesteding. De uitstroom naar een (gesubsidieerde) baan
was de afgelopen jaren zeldzaam. De uitstroom van de school wijkt
daarmee af van andere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen.
De school houdt goed bij waar de leerlingen naartoe uitstromen, maar
heeft geen standaard of ambities geformuleerd voor haar uitstroom.
Zij kan daardoor niet goed aangeven of de uitstroom conform haar
verwachting is.
In 2017 stroomden niet alle leerlingen uit naar de uitstroom-
bestemming die de school voor ogen had. In dat jaar haalde de school
de norm van 75 procent niet. Dit had voor een belangrijk deel te
maken met het feit dat de school sommige leerlingen voorbereidde
op een vorm van dagbesteding met participatiemogelijkheden, terwijl
de gemeente deze leerlingen daar geen plaats bood. De school kan
onderscheid maken tussen het gerealiseerde eindniveau en de
gerealiseerde uitstroombestemming. Op deze wijze maakt de school
duidelijk dat zij wel het vereiste uitstroomniveau realiseert, maar dat
door externe omstandigheden niet de nagestreefde
uitstroombestemming is gerealiseerd. Wellicht draagt het overleg met
de gemeente eraan bij dat de leerlingen wel allemaal op een passende
uitstroombestemming terechtkomen. De school kan bovendien haar
uitstroom zelf beter analyseren en toelichten waarom deze afwijkt van
haar verwachting.
We hebben gezien dat de directie een start heeft gemaakt met het
verzamelen van gegevens over de leerresultaten van leerlingen op
groeps- en schoolniveau. Zij heeft nu in beeld hoeveel procent van de
leerlingen het nagestreefde eindniveau bij een bepaald vak in en
leerroute behaalt. Dit beeld roept vragen op die de school verder wil
analyseren. De school beschikt ook over gegevens over de gemiddelde
leerwinst van leerlingen in een groep. Deze leerwinst is echter niet
uitgesplitst per vak of ontwikkelingsdomein. Daardoor is het nog
moeilijk om er conclusies aan te verbinden over het onderwijs van de
school.
De school brengt de ontwikkeling van de leerlingen op de
leergebiedoverstijgende doelen en vaardigheden nu vooral in kaart
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aan de hand van verschillende leerlijnen. Zij kan op dit moment niet
goed laten zien wat haar opbrengsten op dit gebied zijn, anders dan
op het niveau van de individuele leerling. Of de school tevreden kan
zijn met de ontwikkeling die leerlingen op deze gebieden doormaken
en of er eventueel verbeteringen in het onderwijs nodig zijn, kan zij
daardoor niet vaststellen. We beoordelen deze standaard als
voldoende maar vinden wel dat de school ook bij deze standaard
meer kan doen om op schoolniveau vast te stellen of zij het
uitstroomniveau realiseert.
De standaard Vervolgsucces beoordelen we als voldoende. De school
verzamelt elk jaar gegevens over de plaatsbestending van leerlingen
en behaalt doorgaans een 100 procent score. De school zou nader
kunnen onderzoeken of de vervolgplek tevreden is over het geboden
onderwijs op de school om na te gaan welke verbeteringen in het
onderwijsaanbod mogelijk zijn.

4.4 Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg van de Daniël de Brouwerschool beoordelen we als
voldoende. De school kent een cyclisch proces van doelen stellen,
plannen, evalueren en verbeteren. Een sterk punt van de school is het
kwaliteitshandboek waarin alle werkwijzen, afspraken en formulieren
zijn opgenomen. We denken dat de kwaliteitszorg aan kracht kan
winnen, wanneer de school de resultaten van het onderwijs
systematischer in haar cyclus opneemt. Door de resultaten jaarlijks op
groeps- en schoolniveau te analyseren en op basis daarvan te
reflecteren op het gerealiseerde onderwijs, kan de school tot beter
onderbouwde keuzes van verbeteractiviteiten komen. Een goede
analyse van bijvoorbeeld het rekenonderwijs en de rekenresultaten
kan uitwijzen dat leraren behoefte hebben aan een nascholing van de
rekendidactiek, aan meer activiteiten gericht op de toepassing van de
rekenvaardigheden of aan uitbreiding van de onderwijstijd voor
rekenen. Een tweede mogelijkheid tot verdere verbetering van de
kwaliteitszorg is het scherper beschrijven van de eigen kwaliteit in
termen van normen en ambities.
We waarderen de kwaliteitscultuur als goed. De Daniël de
Brouwerschool is een lerende organisatie, waar de leraren zich in een
open en veilige sfeer voortdurend met elkaar willen ontwikkelen. Dit
krijgt onder andere vorm door intervisie en collegiale consultatie. Bij
het aannemen van nieuw personeel zijn het onderschrijven van de
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visie en de affiniteit met de doelgroep zeer bepalend. Nieuwe leraren
krijgen een ‘buddy’ en worden daarnaast begeleid door de vso-
coördinator. Al het personeel wordt gestimuleerd om zich verder te
ontwikkelen. De directie faciliteert dit. De balans tussen sturen door
de schoolleiding en het geven van autonomie en verantwoordelijkheid
aan teamleden getuigt van onderwijskundig leiderschap.
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als
voldoende. De school communiceert intensief en zorgvuldig met haar
omgeving, in het bijzonder met de ouders. Zij slaagt er goed in om te
laten zien wat voor de school belangrijk is. Een ander sterk punt is het
jaarverslag van de school. Een aandachtspunt hierbij is de
verantwoording over de resultaten van de leerlingen. Uit de gegevens
die de school hierover vermeldt is niet af te leiden of de school haar
doelen heeft gehaald en of zij tevreden is met het resultaat.
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Reactie van het bestuur5 .
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


