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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting J.H. Donnerschool. We 
hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen 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? 
We zien een bestuur en scholen waar de afgelopen jaren hard gewerkt 
is om de basis op orde te hebben en een kwaliteitscultuur te richten 
op leren en verbeteren. Dat is gelukt. Nieuwe keuzes zjin gemaakt, 
beleid is uitgewerkt en geïmplementeerd op de scholen. Dit heeft 
zichtbaar geleid tot een betere kwaliteit van onderwijs en meer 
betrokken medewerkers die voortdurend werken aan een betere 
onderwijskwaliteit. 
We hebben op de scholen lessen met voldoende kwaliteit gezien. Er is 
een gezonde interne tegenspraak met een actieve 
medezeggenschap van medewerkers en ouders van iedere school. 
Daarnaast is de Raad van Toezicht professioneel. Dit leidt tot 
adequaat en stimulerend toezicht naar de bestuurder en draagt bij aan 
de ontwikkeling van de scholen. We hebben een open communicatie 
aangetroffen tussen bestuur en locatieleiders, met 
eigenaarschap, sturing en terugkoppeling. Dit gaat op een open en 
transparante manier die in de scholen zichtbaar en merkbaar 
is. Daardoor weet het bestuur goed wat er op de scholen speelt en is 
het benaderbaar voor medewerkers op de scholen. De sfeer binnen 
bestuur en scholen is leer- en ontwikkelingsgericht. Verder is de 
'meldcode huiselijk geweld' afdoende bekend. 
 
Wat moet beter? 
De scholen dienen hun resultaten in schoolgids en jaarverslag meer 
betekenis te geven voor ouders en leerlingen. Hier aangegeven 
hoeveel leerlingen het door de scholen ingeschatte uitstroomniveau 
behalen. Daarnaast moet er in het jaarverslag en in de schoolgids 
beter aangegeven worden hoe gewerkt is aan de verbetering van het 
onderwijs, wat daarvan is gelukt en wat de plannen zijn voor verdere 
verbetering. Ook dient er een rapportage over de aanwezigheid en 
werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem in het 
bestuursverslag te worden opgenomen. 
 

Bestuur: Stichting J.H. Donnerschool 
Bestuursnummer: 41450 

 
Aantal scholen onder bestuur: 3 
 
Totaal aantal leerlingen: 271 
(Teldatum: 1 februari 2020) 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
14RB- J.H. Donnerschool, afdeling 
speciaal onderwijs, De Glind 
14RB - J.H. Donnerschool, afdeling 
speciaal onderwijs, Hilversum 
14RB - J.H. Donnerschool, afdeling 
voortgezet speciaal onderwijs, De 
Glind 
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Wat kan beter? 
We zien veel initiatief vanuit bestuur en directie. Zij sturen goed op de 
kwaliteit en stimuleren eigenaarschap. Dit levert kwaliteitsverbetering 
op, maar is nog afhankelijk van de inzet van het bestuur en de 
directie. Dit betekent dat het nog niet binnen de scholen geborgd is bij 
alle medewerkers. Aan deze slag wordt gewerkt. 
De meldcode huiselijk geweld is zichtbaar een standaard tekst. Schrijf 
deze meer op de situatie van de school en geef duidelijker aan wie de 
vervanger is van de melder. 
 
Vervolg 
Op schoolniveau dienen de schoolgidsen in schooljaar 2020-2021 
voorzien te zijn van een passende verantwoording over resultaten en 
kwaliteitszorg. Over vier jaar is er een nieuw bestuursgericht 
onderzoek. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de periode september-november 2019 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting J.H. Donnerschool. In 
een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de 
sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel 
beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier 
deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, 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. 

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We 
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen we de 
standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. 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 
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sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van 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 
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op 
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld 
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft 
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een 
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen. 
 
Onderstaande tabel 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 op de verschillende 
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 
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Verificatie 

School 1 2 3 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP5 Onderwijstijd 

OP6 Samenwerking 

OP7 Praktijkvorming/Stage 

OP8 Toetsing en afsluiting ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

OR3 Vervolgsucces ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

1. J.H. Donnerschool, afdeling speciaal onderwijs, De Glind 
2. J.H. Donnerschool, afdeling speciaal onderwijs, Hilversum 
3. J.H. Donnerschool, afdeling voortgezet speciaal onderwijs, De Glind 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en 
docenten en verschillende lessen bezocht. 
 
In overleg met het bestuur zijn twee thema's bepaald voor de 
verificatieonderzoeken. Voor de J.H. Donnerschool in Hilversum is als 
thema Pedagogisch klimaat gekozen en de doorwerking in het 
onderwijsleerproces. Voor de J.H. Donnerschool VSO in de Glind 
richten we ons op het thema Opbrengsten met de 
arrangementen, meerwaarde en de opbrengsten van de 
diplomagerichte leerwegen. Bij de J.H. Donnerschool SO in de Glind 
wordt het stelselonderzoek Strategisch HRM uitgevoerd. Hiermee 
krijgen we zicht op de sturing op de Kwaliteitscultuur (KA2) vanuit het 
bestuur. 
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Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereiste onderzocht: 
Meldcode huiselijk geweld (WEC, art. 5, eerste en vierde lid) bij de J.H. 
Donnerschool in Hilversum. 
 
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 gaat in op de resultaten van 
de verificatieonderzoeken. 
 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 

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 
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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 onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast staat hierin in 
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 

Samenvattend oordeel 
De Donnerscholen zijn in ontwikkeling. Op de scholen is voldoende 
onderwijskwaliteit zichtbaar. We hebben lessen met voldoende 
kwaliteit gezien, de scholen volgen en begeleiden de leerlingen 
voldoende en hebben zicht op de onderwijskwaliteit. De 
kwaliteitscultuur is goed. Het bestuur stimuleert directie 
en medewerkers in eigenaarschap en initiatief en betrekt hen op een 
open en transparante wijze bij de ontwikkeling en onderwijskwaliteit 
van de Donnerscholen. De Kwaliteitszorg en Verantwoording en 
dialoog zijn op bestuursniveau voldoende. 
Het bestuur werkt gestructureerd om het onderwijs te versterken. 
Zij stimuleert en betrekt de directie en de teams op de scholen om 
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mee te denken en werken. Wat nog nodig is de borging op 
schoolniveau van de deze werkwijze, zodanig dat deze door het totale 
team gedragen wordt. Het is nu nog te afhankelijk van de personen in 
bestuur, schoolleiding en op coördinerende plekken. Door de goed 
ontwikkelde kwaliteitscultuur is op de scholen een merkbare goede 
sfeer waarin samen leren en ontwikkelen centraal staat. 
 
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan 
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen. 
Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan 
de eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer. 

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 antwoorden geven op drie deelvragen. 

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. 
  
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
Het bestuur werkt nog met het strategische beleidsplan dat loopt tot 
2020. Deze is niet door het huidige bestuur opgesteld. De huidige 
bestuurder heeft een nieuwe werkwijze voor de strategische planning 
ingevoerd. Het bestuur is begonnen met de A3 methodiek op 
bestuursniveau voor een jaar. Hierin is de missie en visie van het 
bestuur bijgesteld. Daarna zijn de jaarplannen voor de 
scholen met dezelfde A3 methodiek opgesteld. In 2020 maakt het 
bestuur een nieuw strategisch plan voor 4 jaar. 
We zien dat het bestuur voldoende zicht heeft op de kwaliteit van het 
onderwijs op zijn scholen. Het bestuur weet wat er nodig is voor een 
betere onderwijskwaliteit en stuurt hier zichtbaar op. Binnen de 
scholen is er waardering voor de aanpak, manier van werken en wat 
het voor hen oplevert. Leerkrachten geven aan dat er veel ten goede is 
veranderd op de scholen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 10/25



We zien voldoende onderwijskwaliteit op de scholen en er is een 
blijvende verandering ingezet om structureel de onderwijskwaliteit te 
verbeteren. Er is al veel gerealiseerd aan kwaliteitsverbetering, waarbij 
er nog borging nodig is. Ondanks dat de ontwikkeling breed gedragen 
wordt, zien we afhankelijkheid op de scholen van de inzet door 
directie, cvb, examensecretaris en mensen met coördinerende 
taken. Dit maakt de kwaliteitszorg ook kwetsbaar en afhankelijk van 
een te beperkt aantal mensen. Wanneer deze slag gemaakt wordt, dan 
is de borging van het cyclische kwaliteitszorgsysteem rond. Het 
bestuur en locatieleiders zijn zich hiervan bewust en werken hier de 
komende jaren aan met de schoolteams.  
  
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
We waarderen deze standaard op bestuursniveau als Goed. De 
herbezinning op de missie en visie heeft een andere manier van 
samenwerken opgeleverd. Deze is meer gebaseerd op onderlinge 
dialoog over hoe onderwijs vorm en inhoud te geven binnen 
de Donnerscholen. Het bestuur en directie werken op een open 
en transparante wijze en stimuleren medewerkers in initiatief en 
eigenaarschap. We zien vanuit bestuur en directie een open houding 
waarin ruimte is voor kritiek en waarbij deze kritiek gebruikt wordt in 
het beleid. Dit was een grote omwenteling die in korte tijd heeft 
plaatsgevonden. We stellen een professionele kwaliteitscultuur vast 
waarin het bestuur locatieleiders en medewerkers betrekt in de 
ontwikkeling van de Donnerscholen. Deze houding is in de hele 
organisatie terug te vinden zoals bij de Raad van Toezicht (RvT) en de 
medezeggenschapsraad (MR). 
De interne tegenspraak is binnen de Donnerscholen gezond. De 
scholen zijn goed vertegenwoordigd in de MR met zowel een ouder als 
een medewerker. Daarnaast is de RvT professioneel, zowel in de 
onafhankelijke kritische rol als interne toezichthouder, als in de 
werkgeversrol voor de bestuurder. 
 
Wel zien we nog ruimte voor groei. Net als bij de kwaliteitszorg lijkt 
het dat de kwaliteitscultuur sterk centraal gestuurd wordt. Dit wordt 
door de locatieleiders en bestuur gezien en zij stimuleren 
medewerkers om deze professionele ruimte in te nemen om de 
kwaliteitscultuur echt te verankeren. 
De sfeer op de scholen was merkbaar leer- en ontwikkelingsgericht. 
De bestuurder is zichtbaar en benaderbaar op de scholen voor 
medewerkers, ouders en leerlingen. Zowel de bestuurder als de 
schooldirectie staat open voor opbouwende kritiek en vragen hier ook 
naar. De aanpak wordt door alle gesproken partijen gewaardeerd. Op 
de scholen ervaren medewerkers voldoende ruimte om zich 
te ontwikkelen en opleidingen en cursussen te volgen. Ze voelen zich 
hierin ook gestimuleerd. Op de scholen zijn werkgroepen waaraan 
medewerkers kunnen deelnemen voor de uitvoering en 
implementatie van beleid op de scholen. 
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
 
Het bestuur communiceert actief naar betrokkenen over de eigen 
prestaties en die van de scholen. De Donnerscholen beschikken over 
een gezond functionerende MR en een professionele RvT. Beide geven 
aan goed door de bestuurder te worden geïnformeerd en 
gefaciliteerd. Daarnaast informeert de RvT zelf onafhankelijk van de 
bestuurder hoe het met de onderwijskwaliteit en financiën staat en 
volgt de RvT de bestuurder kritisch op het gebied van 
beleidsontwikkeling. 
Wel dient het bestuur zich beter te verantwoorden 
in zowel het jaarverslag als de schoolgidsen. Hierin wordt 
onvoldoende aangegeven hoe gewerkt wordt om de kwaliteitszorg te 
verbeteren, wat hiervan gehaald wordt en wat de nieuwe plannen zijn 
(WEC, art 22, lid 1). Ook dienen de resultaten op schoolniveau meer 
betekenisvol te worden weergegeven. Er wordt niet gerapporteerd ten 
opzichte van de behaalde ontwikkelingsperspectieven en of het 
bestuur hiermee tevreden is (WEC, art 22). Hiervoor krijgt het bestuur 
een herstelopdracht.  

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden 
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor 
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en 
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, 
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is. 
 
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te 
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting 
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het 
bestuur. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

1,27 1,45 1,50 1,61 1,79 1,98 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,44 0,49 0,54 0,57 0,64 0,67 

Weerstandsvermogen < 5% 5,81 8,24 12,22 13,50 15,83 17,72 

Huisvestingsratio > 10% 
 

2,83 2,83 3,01 nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -3,6 2,55 4,37 0,85 2,08 1,89 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld. 
Wel wijzen wij op het volgende aandachtspunt. 
 
De verantwoording in het bestuursverslag van het bestuur moet 
volledig zijn (artikel 4, lid 4, van de Rjo). Zo kunnen de interne 
toezichthouders, de medezeggenschap en andere belanghebbenden 
begrijpen welke keuzes het bestuur maakt en welke ontwikkelingen 
het verwacht. Een onderdeel van de continuïteitsparagraaf ontbreekt 
in het bestuursverslag over 2018. Het betreft toelichtingen over de 
manier waarop het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en 
hoe dit in de praktijk functioneert. 
 
Wij verwachten dat het bestuur dit verbetert vanaf het eerstvolgende 
bestuursverslag. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten 
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten 
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze 
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. 
 

Financiële rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Financieel beheer 
Standaard FB1, art. 4 lid 4 RJO. 
Rapportage aanwezigheid en 
werking interne risicobeheersings- 
en controlesysteem ontbreekt. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
rapportage aanwezigheid en werking 
van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem voortaan in het 
jaarverslag is opgenomen. 

Wij gaan in het eerstvolgende 
bestuursverslag na of deze 
tekortkoming is hersteld. 

Verantwoording en Dialoog (KA3) 
(WEC, artikel 22, eerste lid). De 
bestuurder neemt in de schoolgidsen 
de gedane bevindingen ten aanzien 
van het stelsel van kwaliteitszorg en 
getroffen maatregelen op. Ook zorgt 
het bestuur dat de resultaten 
betekenisvol worden gerapporteerd. 

In de schoolgidsen wordt afdoende 
opgenomen welke bevindingen er 
zijn in de kwaliteitszorg. Dit wordt 
opgenomen in de schoolgidsen voor 
2020-2021. 

Wij controleren de schoolgidsen van 
schooljaar 2020-2021 op deze 
verbeteringen. 

Donnerschool so en vso De Glind, 
J.H. Donnerschool Hilversum: In de 
schoolgidsen zijn de resulaten 
onvoldoende betekenisvol 
opgenomen (WEC art. 19). 

In de schoolgidsen van 2020-2021 
zijn de resultaten weergegeven ten 
opzichte van de ingeschatte 
ontwikkelings-perspectieven. 

Wij controleren de schoolgidsen van 
schooljaar 2020-2021 op deze 
verbeteringen. 
 
 

Donnerschool vso De Glind: de pta's 
dienen voor 1 oktober aan de 
leerlingen te worden 
verstrekt(Examenbesluit, PTA, titel 
3). 

Het bestuur zorgt dat de pta's voor 1 
oktober aan leerlingen wordt 
verstrekt en brengt de inspectie via 
de ISD op de hoogte. 

Wij controleren of de pta's tijdig zijn 
verstrekt. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
3.1. J.H. Donnerschool, locatie De Glind VSO 

VSO J.H. Donnerschool de Glind is een vso school voor leerlingen met 
gedragsmoeilijkheden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De school richt 
zich met name op leerlingen met autisme, AD(H)D, ODD, 
hechtingsproblematiek en angststoornissen. De school biedt 
diplomagericht onderwijs op entree-niveau 1 in samenwerking 
met mbo Amersfoort. Daarnaast voortgezet onderwijs op vmbo 
niveau basis-, kaderberoepsgericht, en de gemengd-theoretische 
leerweg in samenwerking met vmbo De Meerwaarde in Barneveld. 
 
Voor het verificatieonderzoek is 'Resultaten en Opbrengsten' als 
thema gekozen. Hiervoor hebben we de standaarden Aanbod (OP1), 
Toetsing en afsluiting (OP8), Resultaten (OR1), Vervolgsucces (OR3) en 
Verantwoording en Dialoog (KA3) onderzocht. 

Onderwijsproces 

Aanbod 
Het aanbod van onderwijs beoordelen we als Voldoende. De school 
gebruikt voor alle vakken methodes die zich richten op de eindtermen 
van de examens en zijn afgestemd met mbo Amersfoort en De 
Meerwaarde. Voor het vmbo onderwijs vult vso De Glind de pta's van 
De Meerwaarde en voldoet zo aan de exameneisen. Hiervoor is de 
samenwerking met De Meerwaarde intensief met uitwisseling op 
zowel onderwijsinhoud als -proces. Zowel De Glind als De 
Meerwaarde heeft hiervoor vaste contactpersonen en intern 
afspraken hoe de contacten verlopen. 
Voor de vakken techniek en ckv zoekt de school nog naar een 
passende methode. De school werkt nu met opdrachten en is zich 
bewust dat hierdoor de leerlijn voor deze vakken moeilijk zichtbaar is. 
De school wil gaan werken met thema's waarbinnen de opdrachten 
zijn gerangschikt zodat alle onderwerpen gestructureerd aan bod 
komen. Voor de beroepsgerichte vakken biedt de school alleen het 
profiel Economie en Ondernemen (E en O). Daarnaast is het mogelijk 
om een extra profiel te kiezen voor techniek en koken. 
We zien het aanbod van het onderwijs op de vso De Glind als 
eigentijds, passend en gericht op de referentieniveaus taal en rekenen. 
Wel vinden we het aanbod kwetsbaar. Het onderwijs in de algemene 
vakken wordt verzorgd door ervaren leerkrachten met een goede 
pedagogische achtergrond in het speciaal onderwijs. Zij zijn echter 
geen vakdocenten en geven les in alle vakken aan de leerlingen. 
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Docenten zijn afhankelijk van methodes en delen onderling hun 
kennis. Dit is dan gebaseerd op interesse en affiniteit met een vak. Op 
inhoudsniveau vindt uitwisseling plaats met vakdocenten van de 
Meerwaarde. Dit verloopt op schriftelijke wijze via de contactpersoon. 
Voor E en O sluit de docent van De Glind iedere maand aan bij het 
overleg op de Meerwaarde. Voor de overige vakken is dit wellicht een 
manier om op korte termijn het aanbod te versterken. 
Voor alle niveau's, maar vooral vmbo tl en in de toekomst havo zien 
we het als wenselijk dat leerkrachten zich laten bijscholen in de 
algemene vakken om het aanbod van het onderwijs te versterken en 
de methodeafhankelijkheid te verkleinen. 
 
Toetsing en Afsluiting 
Deze standaard beoordelen we als Voldoende. Er wordt in klas 1 tot en 
met 3 gebruik gemaakt van methode afhankelijke toetsen en van 
methode onafhankelijke toetsen van het cito leerlingvolgsysteem 
voortgezet onderwijs. De toetsen worden volgens voorschrift 
afgenomen. De resultaten op beide typen toetsen worden verzameld 
en geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Wanneer uit de analyses 
blijkt dat de prestatie van leerlingen of klas een hiaat laat zien, is er in 
de periode na de toets extra aandacht voor de betreffende 
onderwerpen. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werkt de 
school met een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling voor 
het voortgezet onderwijs. 
De school werkt gericht naar de rekentoetsen en examens. Voor de 
onderbouw heeft De Glind een Programma van Toetsing onderbouw 
met een overzicht van alle toetsen en inhouden die in de onderbouw 
getoetst worden. Voor de bovenbouw werkt vso De Glind met het pta 
van De Meerwaarde. Hierin vindt een selectie plaats van de 
onderdelen die verplicht zijn voor het examen of ter verdieping zijn. 
Het pta wordt strikt gevolgd en leerlingen gaan voor afname van hun 
rekentoetsen en examens naar De Meerwaarde. Tussentijds vindt 
voldoende uitwisseling plaats met De Meerwaarde om de kwaliteit 
van de afnames van het pta te garanderen. 
De resulaten op alle toetsen worden twee keer per jaar in de CvB 
besproken en op individueel en groepsniveau geanalyseerd. Aan 
kwaliteit kan vso De Glind nog winnen door ook de toetsresultaten op 
schoolniveau te analyseren en te gebruiken voor de kwaliteitszorg. 
Hieruit zijn wellicht trends te destilleren om het onderwijsleerproces 
verder te versterken. 
Het pta wordt niet aan leerlingen verstrekt. Dit dient echter wel te 
gebeuren (Examenbesluit, PTA, titel 3) voor 1 oktober. 
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Onderwijsresultaten 

Resultaten 
We beoordelen de resultaten van vso De Glind als Voldoende. De 
school voldoet aan de minimum eis en heeft een schooleigen norm 
dat 80% van de leerlingen het beoogde uitstroomniveau in het 
ontwikkelingsperspectief behaalt. Daarnaast geven de 
examenresultaten van 2018 en 2019 aan dat bijna alle kandidaten voor 
hun examen slagen. 
De school werkt resultaat- en opbrengstgericht met resultaten uit 
toetsen. De resultaten gebruikt de school voor aansluiting naar de 
beoogde uitstroombestemming van leerlingen in het 
ontwikkelingsperspectief. Zo werkt men gericht naar het 2F 
rekenniveau van leerlingen en in de voorbereiding volgt de school de 
leerlingen met genormeerde toetsen. Het resultaat is dat alle 
leerlingen het 2F rekenniveau behalen. 
Deze manier van werken kan verder versterkt worden. Door alle 
beschikbare informatie is het mogelijk om op individueel niveau 
keuzes met leerlingen te maken in het leerstofaanbod en daarin 
persoonlijke ambities van leerlingen te formuleren. Leerlingen worden 
daarmee nog gerichter voorbereid op hun examen en toekomst. 
De resultaten uit de toetsen gebruikt de school om het onderwijs op 
individueel en groepsniveau bij te sturen. Dit zou verder versterkt 
kunnen worden door ook de resultaten voor de kwaliteitszorg en 
verantwoording te gebruiken. 
Het resultaat en opbrengstgericht werken is goed ontwikkeld op vso 
De Glind. Met het formuleren van individuele ambities in de OPP's en 
de koppeling naar kwaliteitszorg en verantwoording op schoolniveau 
is een waardering 'goed' mogelijk. 
 
Vervolgsucces 
De standaard vervolgsucces waarderen we als Voldoende. De school 
heeft zicht op de bestendiging van leerlingen na 2 jaar. Hiervoor 
neemt vso De Glind contact op met de vervolgscholen om op 
individueel niveau te kijken of leerlingen nog in de beoogde 
uitstroombestemming zitten. Hierbij voldoet vso De Glind aan de 
norm. 
Vso De Glind kan meer uit deze gesprekken met vervolgscholen halen. 
Nu wordt vooral de check gedaan op de bestendiging. Versterking is 
mogelijk door dit breder op te pakken en na te denken hoe deze 
informatie vso De Glind helpt om het onderwijs te verbeteren. Uit de 
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gesprekken blijkt dat zelfstandigheid in het mbo een beperkende 
factor voor leerlingen van De Glind zijn. Door dit verder te 
concretiseren kan gerichter gewerkt worden aan een verhoging van 
het vervolgsucces. 

Kwaliteitszorg 

Verantwoording en dialoog 
We beoordelen deze standaard als Onvoldoende. De verantwoording 
van de resultaten in de schoolgids is te beperkt. De 
uitstroomresultaten staan vermeld in percentages. Dit kan aan 
betekenis winnen door de uitstroom ten opzichte van de 
ontwikkelingsperspectieven weer te geven (WEC, art 22). Verder 
ontbreekt in de schoolgids een verantwoording van de doelen en 
resultaten ten aanzien van de kwaliteitszorg op schoolniveau (WEC art 
22, lid 1). 
  
Thema Opbrengst en resultaten 
We zien dat vso De Glind heel ver is met het resultaat- en 
opbrengstgericht werken. We hebben mooie ontwikkelingen gezien 
waarbij resultaten overzichtelijk en compleet goed in kaart worden 
gebracht en uitgebreid worden geanalyseerd. De resultaten worden 
op individueel leerlingniveau en groepsniveau gebruikt om het 
onderwijs aan te passen gericht op het examenniveau. De school kan 
winnen aan kwaliteit door de resultaten en opbrengsten van toetsen 
op schoolniveau te gebruiken voor analyses. Zo kan de school zien of 
trends zichtbaar zijn en conclusies getrokken kunnen worden voor de 
kwaliteitszorg en het schoolbeleid. Daarmee borgt de school het 
opbrengstgerichte werken meer in het beleid. 
We zien het opbrengstgerichte werken niet alleen bij de schoolse 
vaardigheden, maar ook bij de sociale en maatschappelijke 
competenties. Hiervoor gebruikt de school een instrument. Daarnaast 
werkt de school met signaalbrieven waarin incidenten worden 
beschreven en gerichte oplossingen en doelen worden geformuleerd. 
De signaalbrieven worden verzameld en dienen als baken wanneer 
vergelijkbare incidenten plaatsvinden. De indruk is ontstaan dat de 
school hiermee volgend werkt. Echter door alle incidentbrieven te 
vergelijken heeft vso De Glind informatie die ook op schoolniveau 
inzicht biedt waar verbetering mogelijk is. Analyse van de 
signaalbrieven is bruikbaar voor het formuleren van gericht beleid. 
Zoals aangegeven bij de standaarden Toetsing en Afsluiting OP8 en 
Resultaten OR1 heeft de school veel potentie om deze standaard snel 
te versterken. Wanneer de wettelijke tekortkomingen worden 
opgeheven én het opbrengstgerichte werken ook op schoolniveau 
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gebruikt wordt voor verantwoording en dialoog, heeft de school een 
eigen profiel op het gebied van Opbrengst en Resultaten waarmee het 
zich kan onderscheiden. 

Overige wettelijke vereisten 

Overige wettelijke vereisten 
Tijdens het onderzoek hebben we geconstateerd dat leerlingen niet 
voor 1 oktober hun PTA ontvangen. Het examenbesluit VO geeft 
hiervoor regels rond het Programma van Toetsing en Afsluiting 
(Examenbesluit, PTA, titel 3). 

3.2. J.H. Donnerschool, locatie Hilversum SO 

De J.H. Donnerschool biedt onderwijs aan leerlingen van 4-12 jaar met 
sociaal emotionele problematiek in een gestructureerde en 
voorspelbare omgeving. De school is gespecialiseerd in de aanpak van 
leerlingen met autisme spectrum stoornis, hechtingsproblematiek en 
ADHD. 
 
Het thema van het onderzoek was 'Pedagogisch Klimaat'. Hiervoor 
hebben we de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
(OP2), Didactisch handelen (OP3), Pedagogisch Klimaat (SK2), 
Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2) onderzocht.      

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
De standaard OP2 beoordelen we als Voldoende. De school heeft per 
leerling een zeer compleet ontwikkelingsperspectief waarin alle 
gegevens die van belang zijn voor passend onderwijs zijn beschreven. 
Naast de wettelijke vereisten zijn in het ontwikkelingsperspectief 
(opp) de leerarrangementen opgenomen, resultaten weergegeven 
en verslagen en conclusies op diverse ontwikkelingsgebieden 
weergegeven. Dit maakt dat het opp zo volledig is, dat het bijna een 
leerlingdossier is. Het opp kan aan inzichtelijkheid winnen door een 
scherpere keuze te maken wat van belang is in een opp, of ook in een 
leerlingdossier of schoolgids kan worden opgenomen. Daarnaast 
is het met name voor ouders van belang dat in het handelingsdeel 
overzichtelijk een conclusie staat, de uitstroombestemming is 
weergegeven en wat voor de leerling specifiek in het onderwijsaanbod 
wordt opgenomen. 
Verder bleef het onduidelijk wat de rolverdeling is tussen de 
commissie voor de begeleiding (CvB) en de leerkracht in het bepalen 
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van het onderwijsaanbod van de leerling. De CvB en leerkrachten 
werken hierin samen. Versterking is mogelijk door vast te leggen hoe 
de taken en verantwoordelijkheden liggen. Dat bevordert het 
eigenaarschap en de professionele ruimte van de leerkracht en 
verheldert eventuele discussie in de onderwijsaanpak van een leerling. 
 
Didactisch handelen 
We beoordelen de standaard OP3 als Voldoende. We hebben prima 
lessen gezien die gestructureerd werden aangeboden en waar 
leerlingen actief bij de lessen betrokken werden. Tijdens de lessen 
hebben we differentiatie naar niveaus gezien. In de lessen werden 
cognitieve leerdoelen gecombineerd met sociale vaardigheden. Aan 
het einde van de les werd teruggekomen op de leerdoelen, waarbij 
individuele leerlingen persoonlijke complimenten krijgen, gericht op 
hun eigen leergebied overstijgende leerdoelen. 
 
 

Pedagogisch klimaat 
We waarderen het pedagogisch klimaat op de Donnerschool in 
Hilversum als Goed. De school heeft goed nagedacht over welk 
pedagogisch klimaat ze voor hun leerlingen wil neerzetten. Daarin 
neemt het waarderen van ieders persoonlijke talenten een belangrijke 
plek in. Dit is meteen zichtbaar bij binnenkomst in de school door de 
troon waar leerlingen mogen zitten. Dit is voor leerlingen die genoeg 
'compliment punten' hebben gespaard, de zogenaamde 'Dojo-
punten'. Leerlingen verdienen deze 'Dojo-punten' na elke les wanneer 
ze vorderen op hun eigen persoonlijke leerdoelen. De Dojo's zijn voor 
leerlingen inwisselbaar voor leuke activiteiten of speciale faciliteiten. 
De verdiende Dojo's worden ook met ouders gedeeld om hen te 
betrekken bij de positieve ontwikkeling van hun kind. 
Het waarderende element wordt ook gebruikt richting medewerkers. 
De ontwikkelingsgesprekken worden waarderend gevoerd, waardoor 
mensen zich gehoord en gezien voelen. 
Verder zijn in de school de kernwaarden stabiel, betrouwbaar en 
toekomstgericht in de school overal zichtbaar gemaakt. Iedere 
kernwaarde is zichtbaar gemaakt met een afbeelding die door de 
school op diverse punten zichtbaar is. In het beleid is aangegeven 
welke keuzes gemaakt zijn en tot welke kernwaarde deze behoort. Een 
voorbeeld is dat bij teambesprekingen bij te bespreken 
onderwerpen de bijbehorende kernwaarde is aangegeven. Het effect 
is dat door de hele school de kernwaarden merkbaar en voelbaar 
aanwezig zijn wat stimulerend is voor zowel leerlingen als 
leerkrachten. Dit uit zich onder andere in stabiele protocollen voor het 
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omgaan met gedrag. Wanneer de spanning oploopt kan een kind 
binnen de klas naar een time-in voorziening om rustig te worden. 
Wanneer dit niet voldoende is gaat een kind naar de Switch-
voorziening waar het 2 keer 5 minuten met begeleiding tot rust kan 
komen. In meer heftige gevallen is er een uitrustruimte die is voorzien 
van zachte materialen op de grond en tegen de muur. Wanneer een 
leerling teruggaat naar zijn klas, gaat hij/zij op een ster staan. Op een 
geschikt moment kan de leerkracht de leerling weer welkom heten in 
de klas, waardoor de leerling weer gemakkelijker meekomt. Deze 
voorziening en het protocol heeft ertoe geleid dat de netto 
onderwijstijd voor leerlingen is vergroot. 
Een ander voorbeeld is dat bij een heftig incident tussen leerling en 
leerkracht er zowel aandacht is voor de leerling als voor de leerkracht. 
De leerkracht heeft een belangrijke inbreng bij de terugkeer van de 
leerling. Zo wordt gewerkt aan een toekomstgericht contact tussen 
leerkracht en leerling. 
Wel zien we dat het pedagogisch klimaat nog op de school geborgd 
dient te worden. Alle voorwaarden zijn er, het is goed doordacht en 
geïmplementeerd. 

Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg van de Donnerschool in Hilversum beoordelen we 
als Voldoende. De school beschikt over een gestandaardiseerdePlan, 
Do, Study, Act cyclus die breed wordt toegepast. Onder andere bij het 
schoolbeleid waar sinds 2 jaar gewerkt wordt met de A3-methodiek. 
De inhoud van de A3 komt voort uit de evaluatie met het team en 
bouwt voort op de A3 van het bestuur van de Donnerschool. Vanuit de 
doelen zijn werkgroepen geformeerd die gericht werken aan de 
doelen van de A3 en waarvan de voortgang door de directie wordt 
gemonitoord. Voor het onderwijs heeft de school eigen 
schoolstandaarden vastgelegd en per leerling uitgewerkt voor diverse 
leergebieden en leergebied overstijgende vaardigheden. Waar 
mogelijk worden de resultaten van de school geijkt aan externe 
standaarden vanuit Parnassys of met de Universiteit Utrecht. De 
resultaten van leerlingen worden twee keer per jaar geanalyseerd met 
de PDSA-cyclus. De school maakt jaarlijks een analyse van de 
leerlingpopulatie en heeft zodoende goed zicht op wat leerlingen 
nodig hebben om tot leren te komen.  
De school beschikt over veel gegevens die in diverse overzichten 
verzameld worden. Daardoor is het moeilijk om snel zicht te hebben 
op wat er nu speelt en belangrijk is. Wanneer de school prioriteiten 
stelt en keuzes maakt, is het meer werkbaar en zichtbaar waaraan 
gewerkt wordt. Doelen worden dan concreter en voor medewerkers 
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duidelijker waaraan gewerkt wordt. Dit levert voor medewerkers meer 
professionele ruimte op, waar met eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid aan de juiste doelen wordt gewerkt. 
 
Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur op de Donnerschool in Hilversum beoordelen 
we als Voldoende. Medewerkers voelen zich gestimuleerd om zich te 
ontwikkelen en krijgen hiervoor de mogelijkheden. Nieuwe 
medewerkers voelen zich op de school welkom en ervaren ruimte om 
zich in het vak te bekwamen met steun van leidinggevenden en 
collega's. Leerkrachten geven aan dat er een open sfeer is onderling, 
maar ook naar directie en bestuur. Ze waarderen het dat de 
bestuurder zichtbaar is op school en hebben het gevoel dat alles 
bespreekbaar is. De school werkt met werkgroepen voor de uitvoering 
van beleid. Hier hebben leerkrachten inbreng in het onderwijsbeleid. 
Verdere groei in de kwaliteitscultuur is mogelijk door het verhelderen 
van de professionele ruimte van leerkrachten. Dit vergroot het 
eigenaarschap, werkbaarheid en plezier in het werk. Zoals bij OP2 en 
KA1 is aangegeven zijn eigenaarschap en verantwoordelijkheden in 
de ontwikkeling van leerlingen niet altijd helder belegd. Door keuzes 
te maken in de hoeveelheid informatie en te prioriteiten, wordt voor 
leerkrachten inzichtelijker wat er van hen verwacht wordt. Dit levert 
betrokkenheid en initiatief op voor leerkrachten. Dit levert voor 
leerkrachten meer professionele ruimte op, waar met eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid aan de juiste doelen wordt gewerkt. 

Overige wettelijke vereisten 

De school voldoet aan de wettelijke vereisten die de wetgever stelt 
aan de meldcode huiselijk geweld (artikel 5, eerste en vierde lid van de 
WEC), maar de school kan een aantal zaken verduidelijken. 
We raden de school aan het standaard model toe te schrijven naar 
de specifieke situatie van de school. Daarnaast zou de school bij stap 2 
kunnen aangeven met welke collega kan worden overlegd als de 
aandachtfunctionaris (in dit geval de schoolmaatschappelijk werker) 
niet aanwezig is. Tot slot kan de school verduidelijken wie er precies 
eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen 
van een melding, nu kunnen dat meerdere personen zijn. 
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J.H. Donnerschool, locatie SO 
De Glind 

4 . 

De J.H. Donnerschool SO De Glind biedt onderwijs aan leerlingen van 
4-12 jaar met sociaal emotionele problematiek in een gestructureerde 
en voorspelbare  omgeving. De school is gespecialiseerd in de aanpak 
van leerlingen met autisme spectrum stoornis, hechtingsproblematiek 
en ADHD. 
  
Op de Donnerschool SO locatie De Glind is een themaonderzoek 
gedaan getiteld Ruimte in Meesterschap om inzicht te verkrijgen in de 
relatie tussen strategisch HRM (sHRM), werkbeleving en 
onderwijskwaliteit. De resultaten van dit onderzoek worden 
opgenomen in het onderzoeksverslag Ruimte in Meesterschap en de 
staat van het Onderwijs 2021. In dit onderzoek worden geen oordelen 
gegeven, maar geven wel zicht op de kwaliteitscultuur (KA2) van de 
school en het bestuur. 
 
Tijdens het onderzoek was zichtbaar dat zowel op schoolniveau als 
bestuursniveau er sprake is van een gezonde kwaliteitscultuur. In het 
onderzoek werd een ontwikkeling geschetst 
met een duidelijke groei met actieve sturing vanuit dialoog en 
inspraak. De kernwoorden van de positieve ontwikkeling waren 
vertrouwen, teambuilding, positief teamgevoel, zelfsturing 
en inbreng. Zichtbaar werd hoe er in de afgelopen jaren gewerkt is om 
een positief leer- en ontwikkelklimaat neer te zetten binnen de 
locatie. De insteek is het betrekken van medewerkers en inspraak 
geven. De gesprekken tussen directie, bestuur en medewerkers 
vonden in een open sfeer plaats waarin zowel positieve als kritische 
punten benoemd en besproken werden. Vanuit het bestuur en directie 
werd aangegeven dat het door medewerkers geschetste beeld 
overeenkomt met hun visie op de ontwikkeling van de school passend 
bij het beoogde beleid en sturingswijze. Daarnaast gaf het bestuur 
complimenten aan de teamleden voor hun openheid en leerzame 
reflectie. Ook sprak het bestuur zijn waardering uit naar de directie 
over de aanpak en en de goede open op ontwikkeling gerichte sfeer 
van de school. Hiermee draagt het bestuur actief haar visie uit door 
het goede voorbeeld te geven. 
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Reactie van het bestuur 5 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Wij zijn verheugd dat de inspectie de ingezette kwaliteitsverbetering 
van de afgelopen jaren herkend. Het rapport bevestigt de ingeslagen 
koers. 
Wij hebben het onderzoek als professioneel, kritisch en deskundig 
ervaren. De gesprekken hebben betrokkenen als prettig en 
opbouwend ervaren. 
 
De J.H. Donnerschool herkent de door de inspectie geconstateerde 
ontwikkelpunten. Wij zien goede mogelijkheden die op korte termijn 
te herstellen. De ontwikkelpunten zetten wij direct om in concrete 
actiepunten, zoals: 

• De resultaten krijgen meer betekenis in schoolgids en jaarverslag 
door het uitstroomniveau af te zetten tegen het eerder 
vastgestelde ontwikkelingsperspectief. 

• In het jaarverslag en in de schoolgids wordt expliciet hoe er is 
gewerkt aan de kwaliteitsverbetering en wat daarvan gelukt is. 

• De rapportage van de interne risicobeheersing- en het controle 
systeem worden dieper uitgewerkt in het jaarverslag. 

• De meldcode huiselijk geweld wordt aangepast aan de specifieke 
situatie binnen de school. 

• Komende tijd zullen wij verder werken aan eigenaarschap binnen 
de teams waaronder het eigenaarschap rond 
kwaliteitsverbetering. 

• Voor 1 oktober worden leerlingen binnen het vmbo-traject 
geïnformeerd over het programma toetsing en afsluiting. 

 
In 2020 wordt aan de hand van een (vierjaars-) ontwikkelagenda het 
(school-) plan aangepast aan de nieuwe Kwaliteitsnorm Speciaal 
Onderwijs en hernieuwde strategie bepaald. Hierbij gaat de J.H. 
Donnerschool uit van het waarderend Onderzoeken (appreciative 
Inquiry). Uitgangspunten voor het schoolplan J.H. Donnerschool 
2020-2024 zijn: de missie en kernwaarden, de A3-jaarplannen, de visie 
vanuit de stakeholders, de handreikingen vanuit Inspectie van het 
Onderwijs en vanuit het Ministerie van OCW en diverse 
kwaliteitsonderzoeken (waaronder uw rapportage vierjaarlijks 
onderzoek). 
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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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