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Bergkwartier
financieel
weer gezond
DEVENTER De NV Berg-

kwartier is na een moeilijke
periode weer gezond. Voor
het derde opeenvolgende
jaar noteert het bijzondere
Deventer vastgoedbedrijf
winst, waarmee de NV een
periode met financiële problemen achter zich heeft
gelaten.
Om het huishoudboekje
op orde te houden, hoeft de
NV geen panden meer af te
stoten en kan zelfs investeren. Dat meldt Barend Jan
Schrieken, sinds dit voorjaar directeur van de NV.
De NV is niet zomaar een
vastgoedbedrijf. Het ontstond in de jaren zestig om
het verpauperde Bergkwartier te redden van de sloop.
Mede dankzij de NV beschikt Deventer over een
gerestaureerd middeleeuws
stadskwartier.
De vastgoedportefeuille
van 160 panden strekt zich
ook daarbuiten uit, met bezit aan het Grote Kerkhof of
in de Raambuurt. De NV
verhuurt woonhuizen aan
particulieren, maar heeft
ook kantoorpanden.
De NV raakte rond 2015
in zwaar weer. Onder interim-directrice Klaartje
Snieders krabbelde de NV
daarna op.

Jong RKC
wint van Jong
Go Ahead
WESEPE Jong Go Ahead
Eagles heeft gisteravond
een oefenwedstrijd tegen
Jong RKC verloren. De
Waalwijkers wonnen op
sportpark De Muggert in
Wesepe met 0-1 van het elftal van trainer Kick Maatman. In de eerste helft was
Go Ahead de bovenliggende partij en kreeg de beste kansen tegen het RKC
van oud-Eagle Sander
Duits. Al vroeg in de wedstrijd strandde Givan
Werkhoven oog-in-oog
met de Waalwijkse doelman Jordy Zielschot. Ook
Bruno Andrade slaagde er
tot twee keer toe niet in de
goalie te verschalken, terwijl Giovanni Büttner zijn
lob van de doellijn gehaald
zag worden door Ingo van
Weert. Na rust was het
RKC die de regie overnam.
De wat rustiger en meer
verzorgd voetballende
Waalwijkers zagen kansen
van Roland Bergkamp en
Nikki Baggerman nog
stranden in schoonheid,
maar na 73 minuten was het
wel raak.
Jong GA Eagles hervat komende maandag de competitie met een uitwedstrijd
tegen Achilles’29.

Wilpse school krijgt predicaat excellent

Daniel de Brouwer is
goed op alle vlakken

◀ Directeur
Anneke Huiskamp in een
klas. Geen
kind verlaat
hier de school
zonder baan,
stelt ze.
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De Daniel de Brouwerschool in
Wilp is een van de 79 scholen in
Nederland die het predicaat excellent heeft gekregen van het
ministerie van Onderwijs. Dat op
zichzelf is al bijzonder, maar nog
unieker is dat de school voor
speciaal onderwijs en speciaal
voortgezet onderwijs het gekregen heeft voor de gehele school,
en niet voor een klein onderdeel
daarvan.
Angelique Rondhuis
Wilp

De loper ligt uit en het is feest voor
het team en de 220 leerlingen. ,,We
hebben het predicaat al vanaf 2013’’,
zegt directeur Anneke Huiskamp.
,,Dus de nieuwe erkenning past
mooi in het rijtje. We hebben het
de jury wel moeilijk gemaakt. De
erkenning excellent krijg je voor
een onderdeel. Bijvoorbeeld dat je
goed leesonderwijs geeft. Of vernieuwend bent. Maar dat willen we
niet. Net zoals dat we onze schoolsoorten niet apart wilden laten beoordelen. Dat vond de jury moeilijk. Maar het is ons wel gelukt: onze
school is excellent bevonden, in het
geheel. Dat kan ook niet anders. We
doen het met z’n allen. Dat is onze
visie. Of je nu de logopedist of een
docent bent. Ons profiel is Onderwijs op Maat, in de breedst mogelijke zin.”

Taxi’s
De Daniel de Brouwerschool is een
school voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Uit de gehele Stedendriehoek worden kinderen, veelal met de taxi, elke dag
naar Wilp gebracht. De school staat
op landgoed de Lathmer, waar al
sinds in de jaren vijftig broeders
zich het lot aantrokken van kinderen die in het regulier onderwijs
niet voldoende konden leren. Tien

kinderen van de Daniel de Brouwerschool wonen op het landgoed
bij Zozijn, drie wonen er in Wilp
zelf, en de rest komt van verder
weg.
De school staat midden in de rust
van het groene landgoed. Het
voortgezet onderwijs zit in een andere vleugel dan de basisschool. De
pubers hebben een ander schoolplein dan de kleintjes. Huiskamp
loopt door haar school. De groepen
zijn per leeftijd ingedeeld. ,,Onze
leerlingen zitten ook gewoon in
groep 6 of 7. We hebben geen gekke
namen bedacht. Op straat wordt
toch altijd gevraagd in welke klas je
zit. Hoeven ze daar niet steeds uitleg over te geven.”
Alles draait op de school om zo’n
groot mogelijke zelfredzaamheid
en maatwerk. Het magazijn puilt
uit in lesmaterialen. Werkt het een
niet, dan het ander wel. ,,Bijvoor-

We doen het met z’n
allen. Dat is onze visie.
Of je nu de logopedist
of een docent bent
– Anneke Huiskamp

beeld lesmethodes in blokletters
schrijven. Het gaat er om dat een
kind leert schrijven. En als dat niet
op de meest gangbare manier kan,
proberen we wat anders.”
De nieuwe sporthal die net geopend is, is een verademing. ,,We
hadden een klein gymzaaltje. Best
bruikbaar voor de kleintjes, maar
die grote puberlijven konden geen
kant op. Nu kunnen we alle mogelijkheden benutten’’, zegt Huiskamp terwijl ze samen met gymdocent Anita Bruyns een balletje
slaat in de nieuwe hal. Hier kunnen
de leerlingen alle kanten op, en
sporten op de manier waarop het
voor hen mogelijk is.

Licht groeiend
De school heeft 220 leerlingen en is
licht groeiend. ,,Net zoals in het regulier onderwijs hebben ouders in
het speciaal onderwijs keuze. Als je
kind naar speciaal onderwijs gaat,
kun je ook op verschillende plekken kijken. Het is overigens niet zo
dat alleen onze school groeit. Dat is
meer aan de orde in het speciaal
onderwijs. De oorzaak kent meerdere factoren. Een daarvan is dat
passend onderwijs toch niet altijd
makkelijk uit te voeren is in het regulier onderwijs.”

Wanneer word je nou excellent?
Excellente scholen bestaan sinds
2012 voor regulier onderwijs. Het
is de manier van de overheid om
scholen die uitblinken te belonen.
De Daniel de Brouwerschool
maakte daar gelijk bezwaar
tegen: excellent heeft niets te
maken met uitstroomniveau van
de leerlingen, maar moet gaan
over dat je goed bent in wat je
doet. Het ministerie ging mee in
het bezwaar. Sinds 2013 heeft de

school voor SO en SVO een excellente beoordeling. Het is een
erkenning voor het werk dat een
school doet. Om in aanmerking
te komen voor het predikaat
moet een school een ‘goed’ scoren in de rapportages van de Onderwijsinspectie. Dit jaar zijn er
79 excellente scholen in het land
uitgeroepen. Daartoe behoort
ook basisschool De Vogelaar in
Raalte. Het totaal ligt op 191.

De meeste leerlingen gaat naar de
Brouwerschool als ze starten met
school. ,,Daarna krijgen we nog een
groepje binnen als ze 8 à 9 zijn. Dan
gaat het tempo op de basisschool
omhoog en benen kinderen het
niet meer bij. En ook bij de overgang naar voortgezet stromen nog
leerlingen in.”
Speerpunt van Huiskamp is dat
geen kind zonder baan de school
verlaat. ,,Dan blijven ze net zo lang
‘gast’ bij ons totdat we wel een plek
vinden. Rond hun 16de gaan we
zoeken naar wat bij ze past, en lopen ze stages. Met 20 jaar nemen ze
afscheid met een echte receptie.
Mogen ze vrienden en familie uitnodigen en staan ze een uurtje helemaal in de belangstelling. Eigenlijk hebben we zo het hele jaar door
feest, want ze nemen afscheid op
leeftijd, niet op jaar.”

Buitenwereld
Trek de buitenwereld de school in,
is het motto. ,,Dus als broertjes en
zusjes een ‘studiedag’ van hun eigen school hebben vraag ik altijd of
ze mee willen komen. Laat ze maar
meedraaien bij ons op school. Weten de broertjes en zus hoe het hier
gaat. En komen er ook andere mensen hier binnen.” Wel is rust belangrijk. De leerlingen moeten weten waar ze aan toe zijn. ,,Dus hebben we onze eigen invallers. We
zijn geen lid van een grote vervangingspool. Dat wil ik niet. Onze invallers moeten onze leerlingen
kennen.”
n Omdat de school trots is op de

nieuwe vleugel met de gymzaal en
iedereen welkom is, is er vrijdag een
Open Huis. Wie benieuwd is naar de
Daniel de Brouwerschool mag de
school aan de Lathmerweg in Wilp
binnenlopen tussen 14.00 en 15.00
uur. Voor wie meer vragen heeft
staat het team om 15.15 uur klaar,
als de kinderen naar huis toe gaan.

