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Samenvatting 

Volgens het bestuur is de Daniël de Brouwerschool een goede school. 
Het bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart 
gebracht en de inspectie gevraagd een onderzoek naar Goed uit te 
voeren. Wij zijn het eens met het bestuur dat de Daniël de 
Brouwerschool een goede school is. 
 
De Daniël de Brouwerschool is een regioschool SO en VSO voor Zeer 
Moeilijk Lerende Kinderen. De school valt als zelfstandige school 
onder het bevoegd gezag van de Stichting Zozijn Daniël de 
Brouwerschool. De school heeft een SO en een VSO afdeling die nauw 
met elkaar in contact staan. In het schoolgebouw zijn de ingangen en 
pleinen voor de leerlingen gescheiden, maar intern zijn beide 
afdelingen door gangen met elkaar verbonden.   
 
 
Wat gaat goed? 
Op de Daniël de Brouwerschool hebben bestuur, directie en het team 
duidelijk voor ogen wat zij met het onderwijs op de school willen 
bereiken. De school is hierin ambitieus en heeft aan ons laten zien dat 
zij die ambitie waarmaakt. We hebben geconstateerd dat het 
onderwijs gestructureerd, goed doordacht en met veel verschillende 
methodes en instrumenten wordt vormgegeven zodat voor elke 
leerling het onderwijs passend kan worden gemaakt aan zijn of haar 
ontwikkeling. We stellen vast dat de school hiermee de 
randvoorwaarden voor goed onderwijs stevig heeft neergezet. Deze 
randvoorwaarden, in combinatie met de professionele, kundige 
grondhouding van de medewerkers in de school zorgen ervoor dat 
maatwerk geboden kan worden aan alle leerlingen. Doordat de school 
aansluit bij de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van leerlingen kunnen zij zich ontwikkelen naar hun eigen tempo, aard 
en mogelijkheden. 
 
Wat opvalt is de betrokken, overeenkomstige pedagogisch-
didactische grondhouding van de medewerkers in de school. 
Deze grondhouding zorgt voor voorspelbaarheid, herkenbaarheid en 
veiligheid voor de leerlingen waardoor zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. 
De directeur stuurt nadrukkelijk op het realiseren van deze gewenste 
grondhouding door bewust personeelsbeleid. Zo starten nieuwe 
medewerkers van de Daniël de Brouwerschool met een missie- en 
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visiegesprek met de directeur en worden zij goed begeleid bij het 
inwerken. Door 'gebleken geschiktheidsgesprekken' met de directeur 
wordt het inwerken gevolgd en leidt dit, bij geschiktheid, na twee jaar 
tot een vast dienstverband. 
Mede door dit solide personeelsbeleid zien wij dat de Daniël de 
Brouwerschool een veilig, stimulerend en professioneel schoolklimaat 
heeft. 
 
Tot slot zijn wij positief over de gedegen manier waarop de school de 
kwaliteit van het geboden onderwijs in kaart brengt en de resultaten 
legt naast de streefdoelen die de school op vele terreinen heeft 
geformuleerd. Met onafhankelijk deskundigen, ouders, teamleden, 
leerlingen van de leerlingenraad, MR, maar ook met diverse externe 
partners spreekt de school over de onderwijsopbrengsten en 
analyseert zij waar verbeteringen nodig zijn. We stellen vast dat de 
school een voldragen kwaliteitszorgcyclus heeft die leidt tot 
waardevolle informatie om het onderwijs steeds aan te kunnen 
passen aan wat de leerlingen nodig hebben om zich te kunnen 
ontwikkelen. 

 
Wat kan beter? 
Wij zijn tijdens ons onderzoek niet gestuit op aandachtspunten die de 
school zelf niet in beeld had. Er zijn dan ook geen elementen in het 
onderwijsleerproces die de school kan of moet verbeteren op grond 
van onze waarneming als toezichthouder.  
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Opzet van het 
kwaliteitsonderzoek 

1 . 

Standaard onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

OP4 Onderwijstijd ● 

OP6 Afsluiting ● 

VSVS    Veiligheid en Schoolklimaat Veiligheid en Schoolklimaat 

VS1 Veiligheid ● 

VS2 Schoolklimaat ● 

OROR    Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ● 

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 9 december 2021 een 
onderzoek naar de waardering Goed uitgevoerd. De school beschikt 
sinds februari 2018 over de waardering Goed en wil deze kwalificatie 
behouden onder andere als voorwaarde voor het predicaat Excellente 
School. De aanmelding hiervoor is al in gang gezet. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 voor het 
toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs. We hebben gebruik 
gemaakt van diverse documenten zoals de zelfevaluatie en de 
jaarrapportage School in Beeld die het bestuur ons ter onderbouwing 
van de aanvraag naar Goed heeft doen toekomen. 
 
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben 
onderzocht en beoordeeld tijdens dit onderzoek. De standaard 
Resultaten (OR1) is wel onderzocht, maar niet beoordeeld. Dit is in lijn 
met de beslissing van de inspectie om de onderwijsresultaten in 
schooljaar 2021-2022 niet te beoordelen ten gevolge van de 
coronapandemie. 
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Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerkrachten, de commissie van begeleiding, externe 
samenwerkingspartners en het directieteam. 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
Er zijn geen signalen over de Daniël de Brouwerschool bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 6/21



 

Conclusie en vervolg Daniël de 
Brouwerschool 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij de Daniël de Brouwerschool. 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op de Daniël de 
Brouwerschool beoordelen we als Goed. 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

Omdat de school op alle onderzochte punten voldoet aan de 
wettelijke vereisten, zien wij geen aanleiding om vervolgafspraken te 
maken. 
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Resultaten kwaliteitsonderzoek 
Daniël de Brouwerschool 

3 . 

In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek bij de Daniël de Brouwerschool. 
 

3.1. Onderwijsproces: 

OP1 Aanbod 
De Daniël de Brouwerschool heeft een onderwijsaanbod waar goed 
over nagedacht is, wat breed en eigentijds is vormgegeven en 
waarmee de school eigen aspecten van kwaliteit realiseert. We 
waarderen de standaard Aanbod daarom als Goed. 

Het aanbod dat de school biedt is niet alleen gericht op de cognitieve 
en emotionele ontwikkeling van de leerlingen, maar daagt hen ook uit 
op creatief, sociaal, cultureel en lichamelijk gebied. Sleutelwoord in 
het aanbod naar leerlingen is het bieden van maatwerk. De school 
weet goed waar leerlingen staan, wat zij nodig hebben om tot leren te 
komen en waar de zone van naaste ontwikkeling is. Dit leidt ertoe dat 
voor alle leerlingen een individuele doorlopende leerlijn is opgesteld 
waar het aanbod op aansluit. 
 
Het aanbod op de Daniël de Brouwerschool kent, naast de genoemde 
leerlijnen, nog drie andere pijlers. De tweede pijler is het beschikbare 
lesmateriaal. De school heeft gekozen voor een uitgebreide collectie 
van lesmethodes om aan het fundament van de school, maatwerk 
voor alle leerlingen, invulling te kunnen geven. De derde pijler betreft 
het aanbod van (individuele) extra  ondersteuningsmogelijkheden en 
de vierde pijler zijn de bijzondere activiteiten zoals vieringen, het in 
ere houden van tradities, uitstapjes, sportdagen en leren op locatie. 
 
Wij zien dat de keuzes die in het aanbod worden gemaakt steeds 
verbonden worden met de vraag van de (nabije) toekomst: 'Wat heeft 
deze leerling nodig om de volgende stap te kunnen zetten?'. Het 
aanbieden van een aangepaste typecursus is hier een praktisch 
voorbeeld van. 
De doordachte, concrete en vanzelfsprekende manier waarop de 
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school het aanbod laat aansluiten bij de individuele onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen stijgt naar ons oordeel uit 
boven basiskwaliteit en laat zien dat de school eigen aspecten van 
kwaliteit realiseert. 
 
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
De manier waarop de leerlingenzorg wordt vormgegeven zorgt ervoor 
dat leerlingen goed in beeld zijn. De keuzes die de school hierbij maakt 
liggen geheel in lijn met de missie en visie van de school en laten zien 
dat de school op een doordachte en doelbewuste wijze invulling geeft 
aan leerlingenzorg. We stellen vast dat de school hierbij eigen 
aspecten van kwaliteit realiseert. We waarderen de standaard Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding daarom als Goed. 
 
De (mogelijke) schoolloopbaan van leerlingen begint met de 
kennismakingsafspraak van ouders met de directeur. Deze 
kennismakingsafspraak, waar een dagdeel de tijd voor wordt 
genomen, heeft als doel om van beide kanten een inschatting te 
maken of de leerling op de Daniël de Brouwerschool op z'n plek is en 
succeservaringen op kan gaan doen. Deze laatste afweging vindt de 
school belangrijk, mede omdat een aantal oudere, aangemelde 
leerlingen al negatieve schoolervaringen heeft opgedaan. 
 
De start van de schoolloopbaan kent een vast aantal stappen zoals het 
opstellen van een startplan, een startrapport en het 
ontwikkelingsperspectief. Bij het bespreken van de startinformatie 
wordt altijd een medewerker van een voorliggende voorziening 
uitgenodigd. We stellen vast dat de school extra waarborgen inbouwt 
om ervoor te zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doormaken. Deze waarborgen/keuzes zijn onder andere het 
uitgebreid ophalen van informatie bij de ouders, het betrekken van 
professionals die de leerling uit een andere setting kent, het 
bespreken van de (start)informatie en ontwikkelingsgegevens met 
interne en, als dit nodig is, externe professionals en het op maat 
inzetten van gestandaardiseerde instrumenten om vast te kunnen 
stellen waar de leerling op de verschillende gebieden staat. Met deze 
extra waarborgen realiseert de school een kwaliteit van leerlingenzorg 
die uitstijgt boven de basiskwaliteit. 
Als uit evaluaties blijkt dat een leerling minder ontwikkeling laat zien 
dan verwacht was dan wordt geanalyseerd wat hiervan de oorzaak is 
en worden aanpassingen aangebracht. Deze aanpassingen kunnen op 
verschillende gebieden liggen zoals het lesaanbod, het lestempo, de 
begeleidingsstijl en/of de extra ondersteuning van bijvoorbeeld een 
RT-er. 
 
We zien dat de startsituatie van de leerlingen zorgvuldig in kaart 
wordt gebracht en dat de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet 
wordt gevolgd in een digitaal leerlingvolgsysteem. Dit 
leerlingvolgsysteem heeft een brede focus zodat de school in staat is 
de groei van de leerlingen op verschillende gebieden te volgen. Het 
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leerlingvolgsysteem richt zich op de persoonlijke zelfredzaamheid, op 
de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook wordt de 
praktische, creatieve en maatschappelijke vorming gevolgd. Ook met 
dit brede zicht op de ontwikkeling van leerlingen laat de school zien 
dat zij een bovengemiddelde kwaliteit realiseert. 
 
De bewuste keuzes die de school maakt in de ondersteuning en 
begeleiding van de leerlingen getuigen van goed inzicht in de 
kenmerken van de leerlingpopulatie en laten zien dat de school 
veel belang hecht aan het bondgenootschap met ouders met het oog 
op het welzijn van de leerlingen. Dat de school deze ambities 
waarmaakt, lezen wij onder andere terug in de zelfevaluatie. Daarin 
staat dat de school ervoor kiest dat het jaarlijkse leerlingrapport een 
geschreven rapportage is die door ouders en leerlingen begrepen kan 
worden en waarbij beschreven is hoe aan doelen is gewerkt. Ook de 
kleinste ontwikkelingen worden in de rapportage opgenomen.  
Daarnaast worden toetsresultaten breed geanalyseerd, bijvoorbeeld 
ten aanzien van concentratie, taakaanpak of beheersing van 
spellingcategorieën zodat de uitkomsten ervan de leerkrachten helpen 
om de begeleiding en ondersteuning nog beter af te stemmen op wat 
de betreffende leerling nodig heeft. 
 
OP3 Pedagogisch-didactisch handelen 
Het pedagogisch-didactisch handelen kenmerkt zich door een 
overeenkomstige grondhouding bij alle teamleden waarbij de visie 
van de school duidelijk zichtbaar is in het dagelijks handelen. We 
constateren dat de school eigen aspecten van kwaliteit realiseert met 
betrekking tot de eisen die aan het pedagogisch-didactisch handelen 
worden gesteld. We waarderen de standaard Pedagogisch-didactisch 
handelen daarom als Goed.  

De schoolloopbaan van nieuwe medewerkers begint met een visie- en 
missiegesprek met de directeur en wordt vervolgd met 'gebleken 
geschiktheidsgesprekken'. In deze gesprekken wordt de verwachte 
pedagogisch-didactische grondhouding van ieder teamlid besproken. 
Bij de beschouwing van SKA2, Kwaliteitscultuur, wordt nader 
toegelicht hoe de Daniël de Brouwerschool er in slaagt 
herkenbaarheid en voorspelbaarheid te realiseren in de pedagogisch-
didactische benadering van alle teamleden naar de leerlingen toe. 
  
Tijdens de lesobservaties zagen wij dat alle leerkrachten de 
pedagogisch-didactische grondhouding laten zien waar de school in 
de zelfevaluatie over schrijft en waar in de gesprekken tijdens het 
onderzoek over gesproken werd. Teamleden gaan accepterend en 
respectvol met leerlingen om, ze versterken het zelfvertrouwen door 
complimenten te geven, structuur te bieden en de zelfstandigheid te 
stimuleren. Daarnaast wordt kritisch gekeken welke methode en 
welke begeleidingsstijl het best past bij de leerling. Deze combinatie 
van kennis en houding zorgt ervoor dat leerkrachten goed aansluiten 
bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen wat 
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leidt tot een stimulerend leerklimaat en actieve betrokkenheid bij de 
lessen. 
Wat verder opvalt is de bewuste aandacht voor 
woordenschatonderwijs, als fundament voor zelfredzaamheid, in 
voorbeeldgedrag en in de didactische aanpak. 
 
Uit de zelfevaluatie en uit het jaarlijkse evaluatiedocument School in 
Beeld blijkt dat de school de ambitieuze streefnormen voor het 
didactisch handelen grotendeels haalt. Wat hierbij opvalt is dat de 
school ook streefdoelen heeft vastgesteld voor het thuisonderwijs. 
Hoewel de school concludeert dat er, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
verschillende fases van het directe instructiemodel, enkele 
verbeteringen aangebracht kunnen worden, constateren wij dat de 
kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van hoog niveau 
is, vele eigen aspecten van kwaliteit laat zien en daarmee boven de 
basiskwaliteit uitstijgt. 
 
OP4 Onderwijstijd 
De school realiseert op jaarbasis voldoende uren onderwijstijd en de 
leerkrachten zetten de onderwijstijd effectief in. We constateren dat 
de school in randvoorwaardelijke zin bewuste keuzes maakt om de 
onderwijstijd te waarborgen. Deze keuzes laten zien dat de school 
eigen aspecten van kwaliteit inzet om de effectieve benutting van 
onderwijstijd te garanderen. We waardering de standaard 
Onderwijstijd daarom als Goed. 
 
Het onderwijsprogramma is weloverwogen over het jaar verdeeld en 
speelt zich niet alleen af in de klas. De school kiest er bewust voor om 
ook pauzemomenten als sociale leer- en oefenmomenten te 
gebruiken. 
De school heeft veel aandacht voor het in kaart brengen van en het 
sturen op effectieve leertijd door observaties en gesprekken in het 
team. Uit de zelfevaluatie en uit de gesprekken tijdens het onderzoek 
blijkt dat de school de eigen streefnormen behaalt als er geen sprake 
is van thuisonderwijs. Hoewel de school over schooljaar 2020-2021, 
vanwege een periode van thuisonderwijs, geen percentage heeft 
willen en kunnen vaststellen in relatie tot de streefnorm, constateren 
wij dat de school scherp in beeld heeft waar de kwetsbaarheid zit ten 
aanzien van effectieve leertijd bij thuisonderwijs. Hierop is bewust 
geanticipeerd in de manier waarop het thuisonderwijs werd 
aangeboden, met name bij leerlingen uit leerroute 1 en 2 die veel 
nabijheid nodig hebben om tot leren te komen. 
 
Het schoolbeleid kent diverse eigen aspecten van kwaliteit waarmee 
de school de effectieve benutting van de onderwijstijd waarborgt. Zo 
beschikt de school over een eigen invalpoule van leerkrachten die de 
school en de leerlingen goed kennen en is de school met ingang van 
schooljaar 2021-2022 gestart met een 'kweekvijver' van nieuwe 
leerkrachten, de Hortusleerkrachten, die voorbereid worden op een 
plek in de school. Deze beleidskeuzes zorgen ervoor dat de 
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continuiteit van het onderwijs, en daarmee de effectieve besteding 
van de onderwijstijd, doorgang vindt op het moment dat er sprake is 
van bijvoorbeeld uitval van een leerkracht. 
 
Een andere beleidskeuze is dat alle so- en vso leerlingen hetzelfde 
aantal lesuren maken. Hier is voor gekozen om het taxivervoer zo 
efficient mogelijk in te kunnen zetten met het oog op het op tijd 
brengen en halen van de leerlingen. Daarbij kiest de school er bewust 
voor om een goede relatie op te bouwen met de taxichauffeurs. Bij 
het brengen en halen is er bijvoorbeeld altijd een teamlid aanwezig bij 
de taxistandplaats om vragen te beantwoorden van taxichauffeurs of 
om te bespreken hoe herhaling voorkomen kan worden als een 
leerling bijvoorbeeld een keer te laat bij school aankomt. 
 
OP6 Afsluiting 
De school zorgt voor een zorgvuldige voorbereiding op en overgang 
naar de vervolgbestemming. Wij beoordelen de standaard Afsluiting 
als Voldoende. 

De school zorgt voor een zorgvuldige procedure bij het bepalen van 
het advies voor de uitstroombestemming. Deze 
uitstroombestemming is opgenomen in het ontwikkelingsperspectief 
en wordt, evenals de ontwikkeling van de leerling, jaarlijks besproken. 
Ouders worden actief bij dit proces betrokken. 
Uit de zelfevaluatie en uit de gesprekken tijdens het onderzoek blijkt 
dat de commissie van begeleiding jaarlijks bepaalt welke SO-
leerlingen een eindtoets maken. Hierbij kijkt de commissie naar de IQ-
gegevens, de didactische gegevens en de leerlingkenmerken. Veel 
leerlingen komen op grond van hun kenmerken in aanmerking voor 
ontheffing van de eindtoets. 
Een aanzienlijk deel van de SO-leerlingen gaat door naar het VSO. 

3.2. Veiligheid en schoolklimaat: 

VS1 Veiligheid 
De school zorgt in hoge mate voor een veilige en zorgzame 
leeromgeving. Naast het voldoen aan de wettelijke vereisten zijn eigen 
aspecten van kwaliteit zichtbaar om deze veilige omgeving te 
realiseren. Wij waarderen de standaard Veiligheid dan ook als Goed. 

De school realiseert een veilig klimaat door een eenduidige toepassing 
van regels, afspraken en beleid. Alle medewerkers handelen vanuit 
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dezelfde pedagogische visie, wat zorgt voor voorspelbaarheid en 
structuur. 
Deze pedagogische visie vertaalt zich naar een accepterende, 
respectvolle en aandachtsvolle grondhouding van alle medewerkers in 
de school naar de leerlingen toe. Deze grondhouding is gericht op de 
kwaliteiten en de verschillen bij de leerlingen en zorgt ervoor dat de 
school een plek is waar leerlingen zichzelf mogen zijn, zich mogen en 
durven te uiten en dat zij vertrouwen mogen hebben in zichzelf. 
  
De school hanteert een duidelijke definitie over wat zij verstaat en wil 
verstaan onder een veilige omgeving. Dit doel is vertaald naar een 
viertal meetbare en concrete streefnormen. Jaarlijks worden de 
streefnormen geëvalueerd waarbij onder andere de 
veiligheidsmonitor wordt gebruikt. 
Daarnaast benadert de school het begrip 'veiligheid' vanuit een breed 
perspectief. In de zelfevaluatie legt de school uit op welke manier de 
veiligheid van apparatuur in de vaklokalen gewaarborgd wordt, heeft 
de school een geoefend BHV-team en kiest de school bewust voor het 
jaarlijks afleggen van huisbezoeken. Enerzijds om op informele manier 
het contact met ouders op te bouwen, maar ook vanuit een 
signalerende functie met het oog op mogelijke onveilige situaties voor 
leerlingen. 
 
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat alle leerlingen die in staat waren 
de veiligheidsmonitor (al dan niet met begeleiding) in te vullen 
positief hebben geantwoord op de vragen rondom veiligheidsbeleving 
en dat de school de eigen streefnorm ruim haalt. Uit de zelfevaluatie 
blijkt ook dat het veilige schoolklimaat voor veel ouders een reden is 
om voor de Daniël de Brouwerschool te kiezen. De school heeft 
daarnaast de ervaring dat artsen om die reden ouders adviseren voor 
de school te kiezen. 
 
 
VS2 Schoolklimaat 
De school draagt er in belangrijke mate aan bij dat leerlingen zich 
maatschappelijk en sociaal kunnen ontwikkelen. De manier waarop de 
school dit doet en de keuzes die hierbij gemaakt worden getuigen van 
eigen aspecten van kwaliteit. We waarderen de standaard 
Schoolklimaat daarom als Goed. 
 
De school heeft voor zowel het SO als het VSO een visie op 
burgerschap en cultureel maatschappelijke vorming vastgelegd. Deze 
visie gaat in het SO vooral uit van de wereld dichtbij en in het VSO 
wordt de bredere kijk op de samenleving meegenomen. 
 
Uit de gesprekken en uit de observaties tijdens de onderzoeksdag 
blijkt dat de school op sociaal en maatschappelijk gebied een passend 
aanbod en doelgerichte activiteiten koppelt aan de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen op dit gebied. Daarnaast 
viel het ons op dat in de school duidelijke omgangsvormen met elkaar 
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zijn afgesproken. Directie en teamleden laten voorbeeldgedrag zien en 
stralen uit dat zij het belangrijk vinden om vriendelijk te zijn, elkaar te 
groeten, belangstelling te tonen en gewenst gedrag te stimuleren. 

De leerkrachten nodigen leerlingen voortdurend uit op een 
laagdrempelige, veilige en vanzelfsprekende manier te oefenen met 
sociale- en maatschappelijke vaardigheden. We zagen dat 
leerkrachten leerlingen stimuleren om elkaar te helpen, elkaar vragen 
te stellen, in groepjes of in tweetallen te werken. Ook zagen we dat 
leerlingen gestimuleerd worden zich uit te spreken, hun mening te 
geven of een verschil van inzicht met een medeleerling tot een 
oplossing te brengen. Een mooi voorbeeld van 'het zich uitspreken' 
was het gesprek met de leerlingen van de leerlingenraad. Vijf 
zelfbewuste en goed voorbereide leerlingen konden aan ons helder 
uitleggen waarom zij graag naar de Daniël de Brouwerschool gaan, 
wat zij hier leren, waarom het belangrijk is dat zij dit leren en hoe zij 
naar hun toekomst kijken. Over de taalvaardige manier waarop zij met 
ons in gesprek gingen en duidelijk maakten hoe zij zaken zien en 
ervaren zijn wij heel positief. 

3.3. Onderwijsresultaten: 

Zoals bekend beoordelen wij scholen in het funderend onderwijs in 
schooljaar 2021/2022 niet op de onderwijsresultaten (OR1). Op deze 
manier willen wij rekening houden met de omstandigheden die zijn 
ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Immers, de 
beperkingen als gevolg van de pandemie kunnen de 
onderwijsresultaten beïnvloeden. 

Hoewel wij geen oordeel geven op de standaard Resultaten (OR1) 
beschrijven wij wel onze bevindingen op basis van het onderzoek. 

OR1 Resultaten 
Minimaal 75 procent van de leerlingen behaalt aan het eind van de 
schoolperiode de streefniveaus behorende bij het beoogde 
uitstroomperspectief. 
 
Jaarlijks maakt de school een rapportage op 'School in beeld' waarin 
onder andere de behaalde onderwijsresultaten worden beschreven, 
geanalyseerd en verantwoord. Uit deze rapportage en uit de 
gesprekken tijdens de onderzoeksdag maken we op dat de school een 
goed beeld heeft van de kenmerken van de leerlingpopulatie. Dit 
beeld, deze kennis ligt aan de basis van de leerroute die voor iedere 
leerling wordt gekozen, aan de streefniveaus in het OPP en aan de 
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interpretatie en analyse van de behaalde onderwijsresultaten. 
 
De school stelt jaarlijks met behulp van genormeerde toetsen vast in 
welke mate er sprake is van vaardigheidsgroei per leerling en op 
schoolniveau. Deze resultaten worden vergeleken met de gestelde 
schoolnorm en zijn, zoals we lezen in de zelfevaluatie en hoorden 
tijdens de gesprekken, onderwerp van gesprek binnen de school bij 
tegenvallende resultaten. Van de andere kant constateert de school 
dat de behaalde percentages met betrekking tot de geplande 
leerroutes hoog zijn. De commissie van begeleiding geeft aan dat de 
gestelde norm wordt geëvalueerd om te zien of deze ambitieuzer 
gesteld kan worden. 
 
Al met al stellen we vast dat we positief zijn over de brede en grondige 
manier waarop de onderwijsresultaten worden geanalyseerd. Bij 
constateringen die gedaan worden, bijvoorbeeld een licht negatieve 
trend bij geldrekenen in het vorige schooljaar, wordt breed gekeken 
naar verklaringen zoals het aanbod, de organisatie van het 
rekenonderwijs en de aansluiting van het aanbod op de toetsen. Dit 
om eventueel het handelen van de leerkrachten waar nodig aan te 
passen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich conform hun 
ontwikkelingsperspectief (blijven) ontwikkelen. 
 
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 
De school heeft als doel dat minimaal 75 procent van de leerlingen de 
beoogde streefniveaus behaalt van de sociale en maatschappelijke 
competenties en zij weet dat doel te realiseren. De doordachte en 
geïntegreerde manier waarop aandacht is voor de ontwikkeling van 
deze competenties getuigen van eigen aspecten van kwaliteit. We 
beoordelen de standaard Sociale en maatschappelijke competenties 
dan ook als Goed. 
 
De school heeft streefdoelen geformuleerd voor verschillende 
gebieden die vallen onder de grotere noemer 'sociale en 
maatschappelijke competenties'. Zo zijn er, passend bij het niveau en 
de specifieke kenmerken van de leerlingen, streefdoelen op het gebied 
van communicatie, sociale vaardigheden, emotionele vaardigheden, 
taak-en werkhouding en de motorische ontwikkeling. 
 
Twee keer per jaar vullen de leerkrachten in het digitale 
leerlingvolgsysteem in welke leerdoelen een leerling dat jaar heeft 
behaald en wordt er gekeken wat de leerwinst voor de verschillende 
onderdelen is met betrekking tot de, in het SO, vooral brede sociale 
ontwikkeling. Zo heeft de school na de schoolsluiting door corona 
extra aandacht besteed aan sociale interactie en spel wat heeft geleid 
tot een sterke groei in de spelontwikkeling bij leerlingen in de tweede 
helft van het schooljaar.  
 
Uit de gesprekken en uit de bestudeerde documenten blijkt dat de 
school op de hierboven genoemde onderdelen goed in beeld heeft 
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waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling, met name in relatie tot 
de schoolsluiting. In de ondersteuning van de leerlingen gaat dan ook 
extra aandacht uit naar contact maken, de taak-werkhouding, de 
emotionele ontwikkeling als het gaat om zelfvertrouwen, zelfbeeld en 
zelfredzaamheid. 
 
De resultaten die de school behaalt op het gebied van de sociale en 
maatschappelijke competenties beschrijft, evalueert en analyseert de 
school in de jaarrapportage 'School in beeld'. 

3.4. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: 

SKA1 Visie, ambitie en doelen 
De school heeft een heldere, doordachte visie op wat goed onderwijs 
is voor haar leerlingenpopulatie en weet ambities en doelen te 
bereiken. We waarderen de standaard Visie, ambitie en doelen 
daarom als Goed. 
 
Uit ons onderzoek blijkt duidelijk wat de Daniël de Brouwerschool wil 
betekenen voor de leerlingen en de ouders die voor hen hebben 
gekozen. De school heeft een gedegen visie op onderwijs en heeft 
ambities die bijdragen aan gelijke kansen voor leerlingen. Deze visie 
en ambities worden door alle medewerkers in de school uitgedragen. 
De gedeelde opvattingen over de pedagogisch-didactische en 
onderwijskundige grondslag, de gedegen en kritische manier waarop 
met elkaar het gesprek wordt gevoerd over de kwaliteit van het 
werken en de ondersteunende systemen om resultaten betrouwbaar 
in beeld te kunnen brengen, zorgen ervoor dat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Ook tijdens de 
periode van online onderwijs bleef de school doelgericht aan de 
ononderbroken ontwikkeling werken. Zo zijn er streefdoelen 
opgesteld voor thuisonderwijs in volgorde van prioriteit: welbevinden, 
verbinding, onderhoud vaardigheden en aanleren nieuwe 
vaardigheden. 
 
In schooljaar 2020-2021 is een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem 
in gebruik genomen. Ouders, teamleden en MR zijn nauw betrokken 
geweest bij de inrichting van dit kwaliteitsmanagementsysteem. De 
reden voor het bestuur en de school om voor een ander 
kwaliteitsmanagementsysteem te kiezen was om nog beter, dan tot 
op dat moment het geval was, op leerling-, maar vooral op 
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schoolniveau in kaart te kunnen brengen welke resultaten met het 
onderwijs worden behaald. Uit de gesprekken en uit ons eigen 
onderzoek maken we op dat de school beschikt over bruikbare 
opbrengstgegevens zowel op leerling- als op schoolniveau. 
 
Zoals in dit rapport eerder is aangegeven stelt de directie een jaarlijkse 
rapportage 'School in beeld' op waarin de kenmerken van de 
leerlingpopulatie, de (leer)resultaten en de diverse onderwijskundige 
aspecten in beeld worden gebracht. Deze rapportage vormt de basis 
voor het schoolplan en het jaarplan. Deze laatstgenoemde plannen en 
andere beleidsdocumenten geven, evenals het 
onderwijskwaliteitshandboek, duidelijk richting aan de organisatie 
van het onderwijs en het handelen van medewerkers. 
 
 
SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 
De school realiseert ambitieuze doelen voor goed onderwijs en weet 
een sterke, professionele kwaliteitscultuur neer te zetten. Wij 
waarderen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur dan ook als 
Goed. 

De directeur van de school realiseert zich dat visieconform handelen 
door een leerkracht niet gewaarborgd is bij het lezen van de visie op 
papier. Een schoolloopbaan bij de Daniël de Brouwerschool begint 
dan ook met een met visie- en missiegesprek met de directeur waarbij 
de te verwachten grondhouding en de wijze van werken besproken 
wordt. Alle nieuwe medewerkers, klasgebonden en niet-
klasgebonden worden gedegen begeleid door collega's en de kwaliteit 
van het werken wordt gevolgd door 'gebleken 
geschiktheidsgesprekken' met de directeur. Vanwege de kwaliteit van 
het vakmanschap dat verwacht wordt volgt, bij gebleken geschiktheid, 
na twee jaar een vast contract. 
 
Deze en andere bewuste keuzes ten aanzien van het personeelsbeleid 
hebben een directe relatie met de doelen voor goed onderwijs en het 
professionele klimaat dat op de Daniël de Brouwerschool wordt 
nagestreefd. 
Zo heeft de school een eigen poule van invalonderwijsassistenten en 
–leerkrachten die de leerlingen kennen en het onderwijs kunnen 
verzorgen als een vaste leerkracht uitvalt. Daarnaast kiezen het 
bestuur en de directie voor fulltime dienstverbanden, omdat zij 
stabiliteit willen garanderen naar leerlingen toe. De opvatting hierbij is 
dat continuïteit in persoon en aanbod een belangrijke waarborg is 
voor de doorgaande lijn. 
 
Al met al stellen we vast dat de Daniël de Brouwerschool een gedegen 
professionele kwaliteitscultuur realiseert. Er zijn verschillende 
argumenten voor deze constatering. Zo maken het bestuur en de 
directie in beleid en in handelen gebruik van wetenschappelijke 
inzichten en wordt er ruim geïnvesteerd in 
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deskundigheidsbevordering in de vorm van collegiale consultaties, in-
company trainingen, intervisiegroepen en individuele studietrajecten. 
Daarnaast bezoekt de school andere ZML-scholen om van hen te leren 
en zoekt de school actief de samenwerking met ouders, andere 
scholen, stagebedrijven en externe partners zoals 
samenwerkingsverbanden, gemeenten, onderwijsconsulenten en 
zorgaanbieders. 
 
 
SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 
De school gaat systematisch na of de doelen die zij gesteld heeft, 
behaald zijn en informeert belanghebbenden over de resultaten. De 
diepgang, breedte en samenhang van de evaluatie en verantwoording 
dragen eigen aspecten van kwaliteit in zich. We waarderen de 
standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog dan ook als Goed. 
 
Uit de gesprekken en uit de bestudeerde documenten maken wij op 
dat de school grote waarde hecht aan het deugdelijk evalueren van de 
onderwijsdoelen die zij gesteld heeft. We zien dat de school hierbij 
naar kwalitatieve en kwantitieve informatie kijkt. 
Kwalitatieve informatie wordt onder andere opgehaald uit audits die 
door samenwerkingsverbanden worden geïnitieerd, uit ouder-, 
medewerker- en leerlingtevredenheidsonderzoeken. Ook bespreekt 
de commissie van begeleiding twee keer per jaar de punten die tijdens 
oudergesprekken aan de orde zijn geweest om het onderwijs te 
verbeteren als dat nodig is. 
 
De kwantitatieve informatie betreft bijvoorbeeld de in kaart gebrachte 
leerwinst, gemeten naar vaardigheidsgroei op leerling- en 
schoolniveau. Een duidelijk aspect van eigen kwaliteit met betrekking 
tot de kwantitatieve evaluatie is de gemeten effectieve leertijd in de 
klassen. Met deze evaluatie wil de school erop toezien dat de 
beschikbare leertijd doelgericht wordt benut. 
 
Naast de vele professionele gesprekken die binnen de school gevoerd 
worden over het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen, zoekt 
de school actief het gesprek met derden. Onderwijsbelangen voor de 
leerlingen en verantwoording over de onderwijsresultaten die behaald 
zijn, bepalen de agenda. Zo voert de school regelmatig gesprekken 
met de GO-Raad, de Stichting Downsyndroon, gemeenten, andere 
scholen naar aanleiding van het predicaat Excellent en politieke 
partijen. Met betrekking tot evaluatie, verantwoording en dialoog zien 
wij meerdere keuzes van de school die wij kwalificeren als eigen 
aspecten van kwaliteit. Zo organiseert de school enkele malen per 
jaar, goedbezochte, thema-avonden voor de ouders op basis van 
behoeften en interesses die bij hen leven. Daarnaast bezoekt de 
school andere ZML-scholen om op basis van deze bezoeken de eigen 
kwaliteit te evalueren. 
 
We stellen vast dat de school voldoet aan de wettelijke vereisten van 
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verantwoording in de schoolgids. In de schoolgids staan de doelen 
van het onderwijs beschreven en is informatie opgenomen over de 
bereikte onderwijsresultaten. 
 
Tot slot merken wij de jaarlijkse rapportage 'School in beeld' aan als 
een voorbeeld van een eigen kwaliteitsinitiatief. De  
rapportage is helder van tekst, gestructureerd van opzet en bevat 
inzichtelijke en goed onderbouwde analyses die in samenhang 
worden beschouwd in de rapportage. Het rapport wordt afgesloten 
met een 'Rode draad analyse'. Deze rapportage en de 'Rode draad 
analyse' vormen de basis voor het schoolplan en het jaarplan. Wij 
constateren dan ook dat er bij de Daniël de Brouwerschool op 
overtuigende manier sprake is van een werkende kwaliteitszorgcyclus. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit: 
 
Stichting Zozijn Daniel de Brouwerschool is verheugd over de 
waardering “GOED” voor zowel haar SO- als haar VSO-afdeling. 
 
Zij heeft met haar school tot doel dat alle leerlingen dagelijks 
profiteren van goed onderwijs in een prettige, veilige schoolomgeving 
met teamleden die onderwijs en begeleiding op maat verzorgen aan 
de hen toevertrouwde kinderen. 
Het stemt tot tevredenheid dat de onderwijsinspectie deze 
doelstelling in de praktijk herkent. 
 
We zullen doorgaan op de ingeslagen weg en vanuit een 
ontwikkelingsgericht perspectief blijven kijken naar de 
schoolkwaliteit. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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