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2013
Lyceum • Bussum | Gooise praktijkschool • Hilversum | Het Kwadrant • Bergen op Zoom | Het Segment • 
Gouda | Jan van Brabant College (locatie Deltaweg) • Helmond | Kandinsky College (locatie 
Malderburchtstraat en Sint Jorisschool) • Nijmegen | Keizer Karel College • Amstelveen | Limes 
praktijkonderwijs • Katwijk | Lyceum Bisschop Bekkers • Eindhoven | Merletcollege Mill •  Mill | Metameer 
(locatie Jenaplan Boxmeer) • Boxmeer | Metameer (locatie Stevensbeek) • St. Anthonis | Northgo College • 
Noordwijk | Oosterlicht College Vianen • Vianen | PENTA college CSG De Oude Maas • Spijkenisse | Pius 
X-College • Bladel | Rijnlands Lyceum Wassenaar • Wassenaar | SG Johan van Oldenbarnevelt • Amersfoort 
| St. Ignatiusgymnasium • Amsterdam | St. Michaël College • Zaandam | Stedelijk College Eindhoven (locatie 
Henegouwenlaan) • Eindhoven | Stedelijk Gymnasium Leiden • Leiden | Stedelijk Gymnasium Nijmegen •  
Nijmegen | Stedelijke scholengemeenschap Nijmegen • Nijmegen | TooropMavo • Rotterdam | Utrechts 
Stedelijk Gymnasium • Utrecht | Valuascollege • Venlo | Vechtstede College • Weesp | Wolfert van Borselen 
TTO • Rotterdam

2014
Alphons Laudyschool • Amsterdam | Archipel-basisschool Tweemaster-Kameleon • Oost-Souburg | Auris Dr. M. 
Polanoschool • Rotterdam | Auris Hildernisseschool • Rotterdam | Auris Professor Groenschool • Amersfoort | Casimirschool 
• Gouda | CBS Anna van Buren, Roombeek • Enschede | CBS De Fontein • Westerhaar | CBS De Rank • ‘s Gravenpolder | 
CBS Juliana van Stolbergschool • Hoogeveen | Dalton Rijnsweerd • Utrecht | Daltonbasisschool De Borgwal • Bemmel | 
De Grebbe • Bergen op Zoom | De Haren • ‘s-Hertogenbosch | De Heldringschool • Amsterdam | De Klokbeker • Ermelo | 
De Knienenbult • Westendorp | De Lindegaerd • Meerssen | De Mienskip • Buitenpost | De Schakel • Nieuwegein | Delftsche 
Schoolvereeniging • Delft | Dr. Maria Montessorischool • Huizen | GBS De Halm • Almkerk | Het Mozaïek • Arnhem | IKC 
De Ark • Vlaardingen | Juliana Daltonschool • Bussum | Kentalis Talent • Vught | Kindcentrum Willem Alexander • Steenwijk |  
Latasteschool • Horn | OBS De Bloeiende Betuwe • Rhenoy | OBS De Straap • Helmond | OBS De Venen • Reeuwijk | OBS 
De Vogelaar • Raalte | OBS Overvecht • Utrecht | Paulusschool • Utrecht | RKBS De Troubadour • Haaksbergen | SBO De 
Prinsenhof • Apeldoorn | SBO De Wissel • Hoorn | SBO Michaëlschool • Amersfoort | SBO Park en Dijk • Gouda | SBO 
Phanta Rhei • Deventer | Sint Nicolaasschool • Haren | Sint-Pieter • Maastricht | Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool 
• Wilp | ’t Mozaïek • Roermond | t Vogelnest • Bodegraven | Van Ostadeschool • Den Haag | Zonnebloemschool  • Emmeloord |  
Blariacum College • Venlo | Bouwens van der Boijecollege • Panningen | Calvijn college Goes • Goes | Calvijn College  
Krabbendijke • Krabbendijke | Calvijn College Tholen • Tholen | Christiaan Huygens College (locatie Broodberglaan)  
•  Eindhoven | Citaverde College Horst • Hegelsom | Clusius College Castricum • Castricum | College St. Paul • Den Haag | 
Comenius College • Hilversum | Corlaer College • Nijkerk | Dr. Nassaucollege Oost-Drente • Gieten | Eckartcollege • Eindhoven | Geuzencollege • Vlaardingen | Goois 

Al Qalam • Gouda | Auris Professor Groen • Amersfoort | CBS Anna van Buren, Roombeek • Enschede | CBS De Ark • Vlaardingen | CBS 
De Fontein • Westerhaar | CNS Ommerkanaal • Ommen | CSG Park en Dijk • Gouda | Dalton Rijnsweerd • Utrecht | De Grebbe • Bergen 
op Zoom | De Heldringschool • Amsterdam | De Klokbeker  • Ermelo | De Lindegaerd • Meerssen | De Mienskip • Buitenpost | De Schakel   
• Kerkrade | De Schakel  • Nieuwegein | De Wegwijzer • Wijk bij Duurstede | De Wissel • Hoorn | Dr. Maria Montessorischool • Huizen | 
Het Mozaïek • Arnhem | Juliana Daltonschool • Bussum | M.J. Tamsmaskoalle • Tzummarum | Mariaschool • Reutum | Michaelschool  
• Amersfoort | Nutsbasisschool • Voorschoten | OBS De Bloeiende Betuwe • Rhenoy | OBS De Straap • Helmond | OBS De Venen  
• Reeuwijk  | OBS De Vogelaar • Raalte  | OBS Overvecht • Utrecht | Paulusschool • Utrecht   | Sint Nicolaasschool • Haren | Stichting 
Zozijn Daniel de Brouwerschool • Wilp | Stichting Zozijn Daniel de Brouwerschool • Wilp | t Mozaïek •  Roermond | Van Ostadeschool 
• Den Haag | Zonnebloemschool (De Plantage) • Emmeloord | Blariacum College • Venlo | Calvijn College • Krabbendijke | Calvijn 
College Goes •  Goes | Calvijn College Tholen • Tholen | Christelijk College De Populier • Den Haag | Citaverde College • Hegelsom | 
Clusius College • Castricum | Comenius College • Hilversum | Corlaer College • Nijkerk | CSG Calvijn Juliana • Rotterdam | Dr. Nassau 
College Oost-Drenthe •  Gieten | Erasmiaans Gymnasium  • Rotterdam | Geuzencollege • Vlaardingen | Goois Lyceum • Bussum | Goois 
Lyceum • Bussum | Het Kwadrant   •  Bergen op Zoom | Het Segment • Gouda | Kandinsky College • Nijmegen | Kandinsky College  
• Nijmegen | Kandinsky College • Nijmegen | Keizer Karel College • Amstelveen | Marnix Gymnasium • Rotterdam | Merletcollege  
• Mill | Penta College Oude Maas • Spijkenisse | PIUS X Bladel • Bladel | Rijnlands Lyceum Wassenaar • Wassenaar | SG Johan van 
Oldenbarnevelt • Amersfoort | St. Ignatiusgymnasium • Amsterdam | Stedelijk College Eindhoven • Eindhoven | Stedelijk Gymnasium 
Leiden • Leiden | Stedelijk Gymnasium Nijmegen • Nijmegen | Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen • Nijmegen | Stedelijke 
Scholengemeenschap Nijmegen • Nijmegen | Symbion • Didam | Toorop Mavo • otterdam | Utrechts Stedelijk Gymnasium • Utrecht | 
Valuas • Venlo  | Van Maerlantlyceum • Eindhoven | Vechtstede College • Weesp | Wolfert van Borselen TTO • Rotterdam

2012
Al Qalam • Gouda | Basisschool De Vosseschans • Ter Aar | Basisschool ‘t Mozaiëk • Roermond | Camminghaschool 
• Bunnik | CBS Anna van Buren • Enschede | CBS De Ark   • Vlaardingen | CBS De Fontein • Westerhaar  | CNS 
Ommerkanaal • Ommen | Daltonschool Rijnsweerd • Utrecht | De Boomgaard • Utrecht | De Grebbe • Bergen op 
Zoom | De Joseph Haydnschool • Groningen | De Klokbeker • Ermelo | De Lindegaerd • Meerssen | De Schakel  
• Kerkrade | De Wegwijzer • Wijk bij Duurstede | Deken van Hout • Asten | El Habib • Maastricht | Fan ‘e Wiken  
• Jubbega | Groningse Schoolvereniging • Groningen | Julianaschool (locatie Kalfflaan)  •  Bussum  |  Katholieke 
Montessori School • Bussum | M.J. Tamsmaskoalle • Tzummarum | OBS De Carrousel • Dalfsen | OBS de Straap  
• Helmond   | OBS De Venen • Reeuwijk | OBS De Vogelaar • Raalte | OBS het Mozaïek • Arnhem  |  Sint 
Nicolaasschool • Haren | Van Ostadeschool • Den Haag | Willem Alexanderschool • Leeuwarden | Beatrix College 
vmbo-gt | Tilburg • Blariacumcollege vmbo-gt • Venlo | Calvijn College Goes havo • Goes | Calvijn College Tholen 
• vmbo-gt • Tholen | Calvijn, Juliana • vmbo-gt • Rotterdam | Citaverde College • vmbo-b • Hegelsom | Clusius 
College Castricum • vmbo-b • Castricum | Goois Lyceum • vwo • Bussum | Gymnasium Beekvliet • vwo (gymnasium) • St. 
Michielsgestel | Kandinsky College • vmbo-t en havo • Nijmegen | Marnix Gymnasium • vwo (gymnasium) • Rotterdam |  
Merletcollege Mill • vmbo-b en vmbo-k • Cuijk | Pius X-College • vmbo-breed | Bladel • RSG Slingerbos/Levant • 
vmbo-gt • Zeewolde | SG Johan van Oldenbarnevelt • vwo (gymnasium) • Amersfoort | St. Ignatiusgymnasium • 
vwo (gymnasium) • Amsterdam | Stedelijk Gymnasium • vwo (gymnasium) • Nijmegen | Stedelijk Gymnasium 
Leiden • vwo (gymnasium) • Leiden | TooropMavo • vmbo-t • Rotterdam | Utrechts Stedelijk Gymnasium • vwo 
(gymnasium) • Utrecht | Van Maerlantlyceum • vwo • Eindhoven

Leren van elkaar
Leren van elkaar

platrilplatril

2015_01_10 - Excellente Scholen COVER.indd   2 13-01-15   10:12



• Den Haag | Comenius College • Hilversum | Corlaer College • Nijkerk | Dr. Nassaucollege Oost-Drente  
• Gieten | Eckartcollege • Eindhoven | Geuzencollege • Vlaardingen | Goois Lyceum • Bussum | Gooise 
praktijkschool • Hilversum | Het Kwadrant • Bergen op Zoom | Het Segment • Gouda | Jan van Brabant 
College (locatie Deltaweg) • Helmond | Kandinsky College (locatie Malderburchtstraat en Sint Jorisschool) 
• Nijmegen | Keizer Karel College • Amstelveen | Limes praktijkonderwijs • Katwijk | Lyceum Bisschop 
Bekkers • Eindhoven | Merletcollege Mill •  Mill | Metameer (locatie Jenaplan Boxmeer) • Boxmeer | Metameer 
(locatie Stevensbeek) • St. Anthonis | Northgo College • Noordwijk | Oosterlicht College Vianen • Vianen | 
PENTA college CSG De Oude Maas • Spijkenisse | Pius X-College • Bladel | Rijnlands Lyceum Wassenaar  
• Wassenaar | SG Johan van Oldenbarnevelt • Amersfoort | St. Ignatiusgymnasium • Amsterdam | St. Michaël 
College • Zaandam | Stedelijk College Eindhoven (locatie Henegouwenlaan) • Eindhoven | Stedelijk Gymnasium 
Leiden • Leiden | Stedelijk Gymnasium Nijmegen •  Nijmegen | Stedelijke scholengemeenschap Nijmegen 
• Nijmegen | TooropMavo • Rotterdam | Utrechts Stedelijk Gymnasium • Utrecht | Valuascollege • Venlo | 
Vechtstede College • Weesp | Wolfert van Borselen TTO • Rotterdam

2014
Alphons Laudyschool • Amsterdam | Archipel-basisschool Tweemaster-Kameleon • Oost-Souburg | Auris Dr. M. 
Polanoschool • Rotterdam | Auris Hildernisseschool • Rotterdam | Auris Professor Groenschool • Amersfoort | 
Casimirschool • Gouda | CBS Anna van Buren, Roombeek • Enschede | CBS De Fontein • Westerhaar | CBS De Rank • ‘s 
Gravenpolder | CBS Juliana van Stolbergschool • Hoogeveen | Dalton Rijnsweerd • Utrecht | Daltonbasisschool De 
Borgwal • Bemmel | De Grebbe • Bergen op Zoom | De Haren • ‘s-Hertogenbosch | De Heldringschool • Amsterdam |  
De Klokbeker • Ermelo | De Knienenbult • Westendorp | De Lindegaerd • Meerssen | De Mienskip • Buitenpost | De Schakel 
• Nieuwegein | Delftsche Schoolvereeniging • Delft | Dr. Maria Montessorischool • Huizen | GBS De Halm • Almkerk | Het 
Mozaïek • Arnhem | IKC De Ark • Vlaardingen | Juliana Daltonschool • Bussum | Kentalis Talent • Vught | Kindcentrum Willem 
Alexander • Steenwijk | Latasteschool • Horn | OBS De Bloeiende Betuwe • Rhenoy | OBS De Straap • Helmond | OBS De 
Venen • Reeuwijk | OBS De Vogelaar • Raalte | OBS Overvecht • Utrecht | Paulusschool • Utrecht | RKBS De Troubadour  
• Haaksbergen | SBO De Prinsenhof • Apeldoorn | SBO De Wissel • Hoorn | SBO Michaëlschool • Amersfoort | SBO Park en 
Dijk • Gouda | SBO Phanta Rhei • Deventer | Sint Nicolaasschool • Haren | Sint-Pieter • Maastricht | Stichting Zozijn Daniël 
de Brouwerschool • Wilp | ’t Mozaïek • Roermond | t Vogelnest • Bodegraven | Van Ostadeschool • Den Haag | Zonnebloemschool  
• Emmeloord | Blariacum College • Venlo | Bouwens van der Boijecollege • Panningen | Calvijn college Goes • Goes | Calvijn 
College Krabbendijke • Krabbendijke | Calvijn College Tholen • Tholen | Christiaan Huygens College (locatie 
Broodberglaan) •  Eindhoven | Citaverde College Horst • Hegelsom | Clusius College Castricum • Castricum | College St. Paul 
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• Den Haag | Comenius College • Hilversum | Corlaer College • Nijkerk | Dr. Nassaucollege Oost-Drente  
• Gieten | Eckartcollege • Eindhoven | Geuzencollege • Vlaardingen | Goois Lyceum • Bussum | Gooise 
praktijkschool • Hilversum | Het Kwadrant • Bergen op Zoom | Het Segment • Gouda | Jan van Brabant 
College (locatie Deltaweg) • Helmond | Kandinsky College (locatie Malderburchtstraat en Sint Jorisschool) 
• Nijmegen | Keizer Karel College • Amstelveen | Limes praktijkonderwijs • Katwijk | Lyceum Bisschop 
Bekkers • Eindhoven | Merletcollege Mill •  Mill | Metameer (locatie Jenaplan Boxmeer) • Boxmeer | Metameer 
(locatie Stevensbeek) • St. Anthonis | Northgo College • Noordwijk | Oosterlicht College Vianen • Vianen | 
PENTA college CSG De Oude Maas • Spijkenisse | Pius X-College • Bladel | Rijnlands Lyceum Wassenaar  
• Wassenaar | SG Johan van Oldenbarnevelt • Amersfoort | St. Ignatiusgymnasium • Amsterdam | St. Michaël 
College • Zaandam | Stedelijk College Eindhoven (locatie Henegouwenlaan) • Eindhoven | Stedelijk Gymnasium 
Leiden • Leiden | Stedelijk Gymnasium Nijmegen •  Nijmegen | Stedelijke scholengemeenschap Nijmegen 
• Nijmegen | TooropMavo • Rotterdam | Utrechts Stedelijk Gymnasium • Utrecht | Valuascollege • Venlo | 
Vechtstede College • Weesp | Wolfert van Borselen TTO • Rotterdam

2014
Alphons Laudyschool • Amsterdam | Archipel-basisschool Tweemaster-Kameleon • Oost-Souburg | Auris Dr. M. 
Polanoschool • Rotterdam | Auris Hildernisseschool • Rotterdam | Auris Professor Groenschool • Amersfoort | 
Casimirschool • Gouda | CBS Anna van Buren, Roombeek • Enschede | CBS De Fontein • Westerhaar | CBS De Rank • ‘s 
Gravenpolder | CBS Juliana van Stolbergschool • Hoogeveen | Dalton Rijnsweerd • Utrecht | Daltonbasisschool De 
Borgwal • Bemmel | De Grebbe • Bergen op Zoom | De Haren • ‘s-Hertogenbosch | De Heldringschool • Amsterdam |  
De Klokbeker • Ermelo | De Knienenbult • Westendorp | De Lindegaerd • Meerssen | De Mienskip • Buitenpost | De Schakel 
• Nieuwegein | Delftsche Schoolvereeniging • Delft | Dr. Maria Montessorischool • Huizen | GBS De Halm • Almkerk | Het 
Mozaïek • Arnhem | IKC De Ark • Vlaardingen | Juliana Daltonschool • Bussum | Kentalis Talent • Vught | Kindcentrum Willem 
Alexander • Steenwijk | Latasteschool • Horn | OBS De Bloeiende Betuwe • Rhenoy | OBS De Straap • Helmond | OBS De 
Venen • Reeuwijk | OBS De Vogelaar • Raalte | OBS Overvecht • Utrecht | Paulusschool • Utrecht | RKBS De Troubadour  
• Haaksbergen | SBO De Prinsenhof • Apeldoorn | SBO De Wissel • Hoorn | SBO Michaëlschool • Amersfoort | SBO Park en 
Dijk • Gouda | SBO Phanta Rhei • Deventer | Sint Nicolaasschool • Haren | Sint-Pieter • Maastricht | Stichting Zozijn Daniël 
de Brouwerschool • Wilp | ’t Mozaïek • Roermond | t Vogelnest • Bodegraven | Van Ostadeschool • Den Haag | Zonnebloemschool  
• Emmeloord | Blariacum College • Venlo | Bouwens van der Boijecollege • Panningen | Calvijn college Goes • Goes | Calvijn 
College Krabbendijke • Krabbendijke | Calvijn College Tholen • Tholen | Christiaan Huygens College (locatie 
Broodberglaan) •  Eindhoven | Citaverde College Horst • Hegelsom | Clusius College Castricum • Castricum | College St. Paul 
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Dit jaar ontvangen 106 scholen het predicaat Excellente School. Dat 

zeg ik met trots, want dat zijn er maar liefst veertig meer dan vorig 

jaar. De scholen zijn allemaal van verschillende pluimage. Ze staan 

bijvoorbeeld in de Schilderswijk, in Enschede, of in Wassenaar en 

halen ieder op hun eigen, unieke manier het beste uit hun leerlingen. 

In dit boekje komt die verscheidenheid op een prachtige manier aan 

bod. Als ik naar de acht scholen kijk, die hier worden geportretteerd, 

kan ik niet precies ontdekken wat het recept is van hun succes. 

Maar ik zie wel een aantal overeenkomsten tussen excellente scholen. 

Want of je nou op een technasium werkt, of in het speciaal onderwijs, 

leraren en schoolleiders maken een school excellent door hun 

eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen. Ze kiezen er bewust voor 

om zich te onderscheiden in dat waar ze goed in zijn. Ze stippelen een 

koers uit en werken daar vervolgens met ongelooflijk veel inzet aan. 

En daarbij sparen leraren en schoolleiders zichzelf niet. Ze kijken 

continu kritisch naar wat ze goed doen, maar vooral ook naar wat er 

beter kan. Ze voeden niet alleen de nieuwsgierigheid van leergierige 

leerlingen, maar stillen ook hun eigen honger naar kennis en daarmee 

tonen ze de hand van de meester. 

Ik wil van elke leraar en schoolleider vragen om ook zo kritisch naar 

zijn eigen school te kijken. Wees daarbij onderscheidend in ideologie, 

in de manier waarop je les geeft en in de onderwerpen die je in de klas 

aan bod laat komen. Maar wees eensgezind in het bedenken van je 

eigen recept voor goed onderwijs, want dat kan, en moet, elke dag een 

beetje beter. 

Sander Dekker

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorwoord

Excellente Scholen | 5
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Aanpak voor 
hoogbegaafden werkt 
voor alle leerlingen

We zijn constant op zoek naar manieren 
om ons onderwijsaanbod te verbeteren. 
Dat zegt directeur Linda Tukkers. 

Volgens haar is dat de reden waarom de Anna van 
Buren als Excellente School wordt aangemerkt. 
Zo werkt de school onder andere hard aan een 
kinderconferentie; een onderdeel van een 
hoogbegaafdheidsnetwerk tussen Nederland 
en Duitsland. Maar op de Anna van Buren is 
zeker niet alleen aandacht voor hoogbegaafde 
kinderen. “We volgen al onze leerlingen 
individueel en analyseren continu hun voortgang. 
Hierdoor zien we meteen of een leerling 
vooruitgaat en of die vooruitgang overeenkomt 
met de verwachting.” De leraren houden samen 
met de drie interne begeleiders de progressie 
van een klas in de gaten en monitoren de 
individuele ontwikkeling van alle leerlingen. 
“Op die manier kijken we – samen met de ouders 
– naar de voortgang van ieder afzonderlijk kind.”

Katalysator
De Anna van Buren staat in de wijk waar in 2000 de 
vuurwerkramp plaatsvond. De directe gevolgen 
daarvan zijn nu weliswaar niet meer zichtbaar, toch 
heeft deze gebeurtenis wel degelijk invloed op 
de ontwikkeling van de school. “De ramp heeft 
een enorme impact gehad. Voor zover je van een 
voordeel kunt spreken bij een dergelijke 
gebeurtenis, heeft het geleid tot een verbetering 
van de leerlingenzorg. Instanties rondom het 
kind weten elkaar beter te vinden. De omgang is 
transparanter geworden; ouders, leerlingen en 
school helpen elkaar veel makkelijker verder.”

Gardner: meervoudige intelligentie
De Anna van Buren maakte in eerste instantie vooral 
naam als school die hoogbegaafden – die het vaak 
lastig hebben in het primair onderwijs – verder 
helpt. “Zeker sinds wij het predicaat Excellente 
School hebben, krijgen we aanmeldingen van 

Het predicaat Excellente School werd voor het eerst in 2012 uitgereikt. CBS Anna 
van Buren heeft vanaf het begin meegedaan. Wat maakt deze basisschool 
uit Enschede, gevestigd in de wijk die in 2000 zo ernstig werd getroffen door 
de vuurwerkramp, zo bijzonder?

Excellente Scholen | 7
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hoogbegaafde kinderen die op andere basisscholen 
vastlopen of niet begrepen worden. Ouders zijn blij met 
de begeleiding van die kinderen in de plusklassen”, zegt 
Tukkers. In de plusklassen wordt al langer gewerkt 
volgens de meervoudige intelligentieaanpak van 
Howard Gardner. Intelligentie betekent volgens Gardner 
de bekwaamheid om te leren, om problemen op 
te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende 
(meervoudige) manieren. Tukkers: “Het betekent dat 
leerlingen op sommige vlakken intelligenter zijn dan op 
andere. Standaard wordt de intelligentie bepaald aan de 
hand van taal, rekenen en ruimtelijk inzicht. Gardner 

voegt daar onder andere muziek, beweging en 
samenspel aan toe. De talenten van kinderen komen 
door deze aanpak beter naar voren.”

Belangstelling 
Andere scholen hebben veel belangstelling voor de 
werkwijze in de plusklassen van de Anna van Buren. 
“Er is zelfs zoveel vraag van scholen om bij ons mee 
te kijken, dat we bepaalde momenten hebben 
ingepland waarop dat kan.” De aanpak en resultaten in 
de plusklassen zijn zo goed dat de Anna van Buren 
steeds meer elementen ook in het reguliere programma 

invoert. “De achterliggende gedachte van de 
meervoudige intelligentieaanpak is dat ieder kind 
anders is. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zijn 
eigen talenten volop ontplooit, daarom is ons motto: 
Anna van Buren, school vol talent!”

Tips voor excellentie
Tukkers is blij met het predicaat. “Ik vind het vooral 
positief dat niet alleen wordt gekeken naar de 
leerresultaten van een school.” De basisschool uit 
Enschede focust bijvoorbeeld heel duidelijk op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Leren van elkaar

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap



 

“We werken heel duidelijk vanuit een visie en iedereen 
conformeert zich daaraan. Wie bij ons op school komt 
kijken, ziet een duidelijk verband tussen wat er in de klas 
gebeurt en de visie van de school.” Volgens de directeur 
is dat essentieel voor goed onderwijs. Belangrijk is dan 
ook dat een school keuzes maakt, het is niet mogelijk 
om alles tegelijk te doen. “Veel verandertrajecten 
stoppen na driekwart. Dat is juist het moment waarop je 
moet doorpakken, anders ben je binnen de kortste 
keren weer terug bij af.” Als wijze raad voor andere 
scholen wil Tukkers vooral ook meegeven dat ze 
nadenken over wat ze precies met hun school willen, 

dat vastleggen in een visie en van daaruit gaan werken. 
“Na de eerste uitreiking van de predicaten Excellente 
School zag ik op internet de ene na de andere cursus om 
je school excellent te maken. Dat werkt niet. Het moet 
vanuit de organisatie zelf komen. Ieder teamlid denkt 
bij ons mee over de toekomst van de school. Het is een 
gedeelde verantwoordelijkheid geworden.”

‘Ieder kind moet zijn 
talenten volop kunnen 

ontplooien’
Linda Tukkers, directeur

CBS Anna van Buren Roombeek

• christelijke basisschool
• 436 leerlingen
• 37 leerkrachten 
• 3 ondersteunend personeel
• Predicaat voor resultaten
 kernvakken, resultaten extra-
 curriculair, maatwerk (sinds 2012)
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Iedereen doet ertoe 
bij De Straap

Directeur Marianne van Mierlo is terecht erg trots op het predicaat Excellente School. “Iedereen 
heeft hier zijn steentje aan bijgedragen: ouders, kinderen, medewerkers, vrijwilligers, noem 
maar op. Ons motto is: iedereen doet ertoe. Van leerling tot directie. En van vrijwilliger tot 

schoonmaker.” De saamhorigheid op De Straap vervult Van Mierlo met trots. Dit kwam bijvoorbeeld 
naar voren toen zij in 2012 via een sms aan haar team liet weten ‘Yes, we zijn Excellente School’.  
Ouders zijn toen de hele avond in touw geweest om de school te versieren. “Een moeder heeft  
zelfs de hele nacht cupcakes gebakken om de volgende dag uit te delen. Iedereen is apetrots op  
onze prestatie.”

Imagoverandering
De Straap komt van ver. De school kampte jarenlang met het imago van ‘zwarte school’. Voor Van 
Mierlo was dat een van de redenen om zich kandidaat te stellen voor het predicaat Excellente School. 
Buurtbewoners liepen aan de school voorbij. Zelfs ouders die praktisch tegenover de school wonen, 
kozen voor een andere basisschool. “Ouders hadden het vooroordeel dat op een zwarte school de 
prestaties minder zouden zijn. Terwijl onze prestaties voor zich spreken. Het klopt inderdaad dat op 
onze school meer dan dertig nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Maar dat is juist onze kracht! 
Het is een afspiegeling van onze wijk. Wij omarmen alle leerlingen zoals ze zijn, met hun eigen 
gebruiken. Kinderen leren zo op jonge leeftijd al rekening te houden met elkaar.” Door het predicaat 
Excellente School veranderde het imago van De Straap plotsklaps van ‘die zwarte school met allemaal 
buitenlanders’ naar ‘die kleurrijke school, de beste van Helmond’. 

‘Ik ben welkom’, prijkt op de gevel van openbare basisschool De 
Straap in Helmond. En daarin schuilt ook direct de grote kracht 
van de school: iedereen is welkom in deze wijkschool, leerlingen, 
ouders, en ook buurtbewoners.
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Investeren in de klas
De Straap is volgens Van Mierlo een heel gewone school. 
“Wij hebben geen bijzonder onderwijsconcept. 
Wel besteden we extra aandacht aan taalonderwijs en 
woordenschat voor leerlingen die een achterstand 
hebben. En voor snelle leerlingen hebben we sinds kort 
‘levelwerk’, waardoor we ze extra uitdagen. Dit maakt 
ons echt niet bijzonder.” Hier staat tegenover dat alle 
klassen zeker drie dagdelen per week een extra docent of 
onderwijsassistent in de klas hebben. Op deze manier 
krijgen alle leerlingen – of ze nu sterk of zwak zijn – de 
extra aandacht die ze nodig hebben. Om dit te 
bekostigen houdt De Straap de overheadkosten zo 

laag mogelijk. De school heeft bijvoorbeeld geen 
adjunct-directeur. “De kosten die we daarmee besparen 
investeren we in de klas. We zijn er per slot van rekening 
op de eerste plaats voor de leerlingen”, zegt Van Mierlo. 
De inzet van vrijwilligers – bijvoorbeeld in de 
bibliotheek en bij het overblijven – drukken ook de 
kosten.

Flinke groei
Van Mierlo kon aan het begin van het schooljaar 2014-
2015 maar liefst een kwart meer leerlingen verwelkomen 
dan het jaar ervoor. “Gevolg daarvan is dat de klassen 
voller zitten. Dat zorgt weer voor nieuwe uitdagingen. 
Meer leerlingen betekent ook meer werk voor de 
leerkrachten. Het is nu zaak dat we niet aan ons eigen 
succes ten onder gaan.” Door de explosieve toename 
van het aantal leerlingen besloot de school een extra 
lokaal te bouwen en in augustus 2015 mag De Straap 
ook een extra voltijddocent aanstellen. “Hoe ironisch 
is dat? Aanvankelijk zouden we op dat moment juist 
een fte verliezen, omdat volgens de oude prognoses het 
aantal leerlingen verder zou dalen.”

Wijkschool, school voor de wijk
De school vervult een belangrijke taak in de wijk. 
Door de diversiteit van de leerlingenpopulatie is de 
sociale cohesie op school en in de wijk enorm. Daarbij 
kijkt de school ook naar andere behoeften in de wijk. 
“Toen de bibliotheek haar vestiging in de wijk moest 
sluiten, hebben wij in onze school een eigen bieb 
gemaakt. Uiteraard voor de leerlingen en hun ouders, 
maar ook voor de andere buurtbewoners. Zij kunnen 
gratis gebruikmaken van onze bieb, zodat ze niet 
helemaal naar het centrum hoeven te reizen om een 
boek te lenen. Vooral voor de oudere mensen in de wijk 
is dat een uitkomst.” 

‘Onze school heeft meer  
dan dertig nationaliteiten,  

dat is onze kracht’
Marianne van Mierlo, directeur

De Straap Helmond 

• openbaar basisonderwijs
• 209 leerlingen
• 20 leerkrachten 
• 5 ondersteunende medewerkers
• Predicaat voor resultaten kernvakken, 

resultaten overige vakken, maatwerk  
(sinds 2012)
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Excellent is eigenlijk 
de standaard

De Onderwijsinspectie was diep onder de 
indruk van de rust en structuur die op De 
Wissel in Hoorn heerst. “Weten jullie wel 
dat speciale basisscholen zoals jullie ook 
in aanmerking komen voor het predicaat 
Excellente School?”, vroeg de inspecteur.

Directeur Sonja Rienks twijfelde: “Het 
klinkt zo opschepperig als je je eigen 
school ‘excellent’ vindt. We zijn echt 

niet perfect.” De school besloot toch mee te 
doen. “We hebben afgesproken dat we 
gewoon onze dagelijkse praktijk laten zien. 
Geen poespas om aan de eisen van de jury te 
voldoen.” Dat bleek ook helemaal niet nodig. 
De resultaten van De Wissel spreken voor 
zich. Leerlingen stromen veel vaker dan 
gebruikelijk in op reguliere scholen voor 
voortgezet onderwijs. “We zien bijvoorbeeld 
heel duidelijk dat kinderen minder vaak naar 
een praktijkschool gaan en steeds vaker op 
het vmbo verder leren. Hoge verwachtingen 
zijn van belang.” Belangrijker is nog dat 
leerlingen het vervolgtraject ook afmaken en 
vaak zelfs nog een stapje hoger aankunnen 
dan vooraf gedacht.

Kwaliteit van leraren en teamontwikkeling 
Waar komen die goede resultaten bij De 
Wissel vandaan? Volgens Rienks ligt dat 
voor een groot deel aan de gedreven en 
goed opgeleide medewerkers. “Praktisch het 
hele team heeft een masteropleiding 
gevolgd en bovendien hebben onze leraren 
heel duidelijk gekozen om les te geven in 
het speciaal basisonderwijs.” Een goede 
opleiding helpt zeker, maar de wil om de 
eigen aanpak constant te verbeteren is 
misschien nog wel belangrijker. “Het hele 
team werkt vol passie aan het realiseren van 
een fantastisch pedagogisch klimaat en 
passende methodieken. Daar ben ik dan ook 
erg trots op.” Zo was er onlangs vanuit het 
team de wens om te starten met Positive 
Behavior Support (PBS). Dit is een werkwijze 
om gewenst gedrag te stimuleren en 

ongewenst gedrag te voorkomen. “Met PBS 
denken wij het onderwijsklimaat in onze 
school nog veiliger te kunnen maken. Dit 
idee wordt door het hele team gesteund en 
gedragen. Dan gaan we het uitvoeren ook.” 
Dat uitvoeren gaat niet van vandaag op 
morgen; de komende twee tot drie jaar 
werkt de hele school met deze aanpak. Ook 
ouders en leerlingen worden erbij 
betrokken. 

Structuurgroepen
Naast elf reguliere groepen en een 
kleutergroep heeft De Wissel vier 
‘structuurgroepen’. Dit zijn groepen waar 
kinderen met een stoornis in het autistische 
spectrum extra aandacht krijgen volgens de 
TEACCH-methodiek (Treatment and 
Education of Autistic and related 
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Communication handicapped 
Children). Per groep krijgen 
maximaal dertien kinderen les van 
een leerkracht en een 
onderwijsassistent, zodat de 
aandacht maximaal is. “Ze krijgen 
een instructie en gaan daarna aan de 
slag in hun eigen kantoortje.” 
Voorspelbaarheid in tijd, ruimte en 
materiaal zijn de sleutelwoorden in 
deze groepen. Op een laagdrempelige 
manier wordt de kinderen duidelijk 
gemaakt of ze mogen praten tijdens 
een opdracht (een rood mondje 
betekent niet, een groen mondje 
betekent wel) en door middel van de 
‘praatthermometer’ kunnen ze zien 
op welk volume ze mogen praten. 
Die visuele hulpmiddelen maken het 
voor de kinderen eenvoudiger om 
regels te snappen. “Zo staat er bij de 
trap een groene pijl aan de kant waar 
de kinderen mogen lopen. Dat gaat 
vanzelf goed, terwijl de afspraak 
‘houd rechts op de trap’ tot 
verwarring kan leiden.” De TEACCH-
methode werkt zo goed bij de 
structuurgroepen van De Wissel dat 
ze elementen uit de methodiek, zoals 
de visuele hulpmiddelen, ook 
toepassen in de reguliere groepen.

Passend onderwijs
Door de invoering van passend 
onderwijs krijgen veel kinderen die 
voorheen in het speciaal onderwijs 
zaten, nu onderwijs op een reguliere 
basisschool. Zoals het een echte 
Excellente School betaamt, 
ondersteunt De Wissel reguliere 
basisscholen in de omgeving om 
hieraan te kunnen voldoen. “We 
bedenken samen ondersteunings-
trajecten, zodat die scholen goed 
voorbereid zijn op de nieuwe 
leerlingen.” Voorbeelden hiervan 
zijn: omgang met autisme, gedrag of 
werkhouding . Opvallend daarbij is dat 
De Wissel niet met een aanbod naar 
een school gaat, maar vraaggestuurd 
te werk gaat. “Zo blijft de basisschool 
zelf eigenaar van het proces. Wij gaan 
uit van de aanwezige kennis en 
vaardigheden en voegen daar onze 
praktijkervaring aan toe.”
 Voor de ondersteuningstrajecten werkt 
De Wissel samen met het Nederlands 
Centrum Onderwijs en Jeugdzorg en 
Windesheim. Het team van De Wissel 
vindt het delen van kennis en expertise 
belangrijk. Net als op veel andere 
excellente scholen staat leren van elkaar 
en van anderen er hoog in het vaandel.

‘Het hele team werkt vol  
passie aan een fantastisch  

pedagogisch klimaat’
Sonja Rienks, directeur

De Wissel Hoorn 

• speciaal basisonderwijs
• 244 leerlingen
• 34 leerkrachten en 20 ondersteunende medewerkers
• Predicaat voor leraren en resultaten, lerende 

organisatie en excellentieprofiel autisme (sinds 2013)
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Het Kandinsky College:  
driewerf excellent
Het Kandinsky College in Nijmegen is de eerste school in Nederland 
met drie predicaten Excellente School: voor vmbo-t, havo en vwo. 
Rector Yolande Ulenaers: “Het is een erkenning voor de inzet van 
onze medewerkers en een mooie opsteker voor onze leerlingen.  
Dit is een bevestiging dat we de juiste koers varen.”

Het Kandinsky College wil leerlingen de kans bieden 
om betrokken wereldburgers te worden, die hun 
verantwoordelijkheid nemen en hun talenten 

maximaal ontwikkelen. Daarnaast vindt de school het 
belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op school. “Wij willen 
onze leerlingen een fijn en veilig klimaat bieden, zodat ze 
optimaal kunnen leren. We moeten het samen doen: 
leerlingen, ouders en medewerkers. Alleen samen kunnen 
we ervoor zorgen dat ons onderwijs steeds beter wordt. 
Want dat staat ons voor ogen: ons onderwijs blijven 
ontwikkelen en verbeteren.”

Positief klimaat
Om werk te maken van een positief schoolklimaat heeft de 
school vier jaar geleden gekozen voor Positive Behavior 
Support (PBS). Deze methodiek gaat uit van gezamenlijke 
waarden en heldere verwachtingen. Positief gedrag wordt 
bekrachtigd en de effecten van interventies worden 
gemeten. Het Kandinsky College is een van de voortrekkers 
van PBS. Dat blijkt al tijdens de introductie, waar 
brugklasleerlingen op een speelse manier in aanraking 
komen met PBS. “Door middel van theatersport krijgen ze 
les over verwacht gedrag. Er is bijvoorbeeld een mentorles 

gemaakt over verwacht gedrag in de aula. Hoe ga je daar op 
een respectvolle manier met elkaar om? Er zijn veel van dit 
soort mentorlessen met tal van onderwerpen, denk aan: het 
meenemen van de juiste spullen, aanvang van de les en 
studievaardigheden.” Dit wekt de interesse van andere 
scholen. Zij komen graag in Nijmegen kijken hoe PBS in de 
praktijk werkt. “Onze stelling is dat je goed gedrag kunt 
leren. Heldere verwachtingen en positieve actie leiden tot 
positief gedrag.” Sinds de invoering van PBS heerst er meer 
rust in en rond de school, vermindert het aantal incidenten 
tussen leerlingen en verbetert het werkplezier van docenten. 
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“De combinatie hiervan zorgt dat de 
effectieve lestijd toeneemt en het 
samen leren beter tot stand komt.” 

Ontwikkeldynamiek
“Ik ben ontzettend trots op de 
ontwikkeldynamiek van het Kandinsky 
College. We blijven steeds in beweging 
en slagen erin om innovaties succesvol 
in te voeren. Daarbij helpt het dat we 
een duidelijke koers hebben, keuzes 
maken en daar vervolgens op focussen.” 
Ulenaers raadt andere scholen aan om 
een heldere visie te formuleren en van 
daaruit te werken aan 
onderwijsverbeteringen. “Het is nooit 
een expliciet doel geweest om 
Excellente School te worden, maar het 
zorgt wel voor erkenning. Veel komt tot 
stand door de betrokkenheid en 
toewijding van onze docenten. Dan is 
het mooi dat zij hiervoor de erkenning 
krijgen. Maar ook de leerlingen zijn 
ontzettend trots op het predicaat.” 
Ulenaers merkt de positieve invloed van 
het predicaat ook op een ander vlak. 
Vorig jaar waren er meer aanmeldingen 
van nieuwe leerlingen en vacatures zijn 
sneller vervuld. En dat terwijl het 
Kandinsky College niet de enige 
Nijmeegse excellente school is. Ook het 
Stedelijk Gymnasium Nijmegen en de 
Stedelijke Scholengemeenschap 
Nijmegen ontvingen het predicaat. De 
school van Ulenaers onderscheidt zich 
van de andere excellente scholen door 
het tweetalig onderwijs en de sterke 
bèta-poot. “Ik denk dat het alleen maar 
goed is dat meer scholen in de 

omgeving goed of excellent zijn. Zo hou 
je elkaar scherp.”

Verdieping en verbreding 
Het Kandinsky College biedt de 
mogelijkheid om tweetalig onderwijs te 
volgen. Het is een uitdagende leerroute 
die past in de huidige maatschappij. Het 
aantal scholen dat tweetalig onderwijs 
aanbiedt, neemt niet voor niets toe. Het 
tweetalige onderwijs op het Kandinsky 
is een van de mogelijkheden om 
verdieping en verbreding aan te 
brengen. Leerlingen kunnen daarnaast 
kiezen uit een ruim aanbod extra 
modules en masterclasses, zoals een 
masterclass filosofie of sterrenkunde. 
“Het helpt dat we goede banden 
hebben met andere scholen en de nabij 
gelegen Radboud Universiteit. 
Leerlingen volgen bijvoorbeeld iedere 
vrijdagmiddag de lessen Natuur, Leven 
en Technologie (NLT) op de bètafaculteit 
van de universiteit.” Er heerst een 
ambitieuze leercultuur, de leerlingen 
doen meer dan strikt genomen moet. 
De wens voor extra verdieping komt 
meestal vanuit de leerlingen. “Toen we 
een module Chinees ontwikkelden voor 
de bovenbouw van het vwo, meldden 
zich direct een aantal havisten: zij wilden 
ook graag Chinees leren.” Inmiddels 
staat deze module standaard op het 
havo-programma en nemen de 
havisten deel aan de uitwisseling naar 
Peking. Ulenaers is blij met deze 
ontwikkelingen. “Een goede opleiding is 
een geschenk voor het leven, misschien 
wel het mooiste.”

‘Een fijn en veilig  
schoolklimaat zorgt voor 

optimale resultaten’ 
Yolande Ulenaers, rector
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           Kandinsky College Nijmegen 

• vmbo-t*, havo*, vwo*
• 1.502 leerlingen
• 118 leerkrachten en 34 ondersteunende medewerkers
• Predicaat voor vmbo-t: resultaten kernvakken, 

resultaten extra-curriculair, schoolklimaat (sinds 2012); 
havo: lerende organisatie, resultaten extra-curriculair, 
schoolklimaat (sinds 2012);  
vwo: lerende organisatie, resultaten extra-curriculair, 
schoolklimaat (sinds 2013)    
                                                                        *excellent schooltype



   

Juryleden

Fons van Wieringen, voorzitter  oud-voorzitter Onderwijsraad;
Dymph van den Boom  rector magnificus, Universiteit van Amsterdam;
Martin Bootsma  leraar van het Jaar 2011, primair onderwijs;
Ingrid van Engelshoven  wethouder Onderwijs en Dienstverlening, gemeente Den Haag;
Harry Frantzen  directeur Domein Bewegen en Educatie, Christelijke Hogeschool Windesheim, oud-rector Minkema College Woerden ;
Wim Kaizer  oud-bestuursvoorzitter INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda;
Bernadette Renne  sectordirecteur vwo scholengroep Tongerlo Norbertuscollege Roosendaal ;
Marca Wolfensberger  lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving, Hanzehogeschool Groningen en werkzaam aan de Universiteit Utrecht.
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‘Door het predicaat zien we 
de kracht van het onderwijs’
De eerste jury Excellente Scholen is in 2012 ingesteld voor drie jaar. Met als voorzitter prof. dr. Fons van Wieringen. 
Begin 2015 draagt hij de voorzittershamer over. Hoe kijkt hij terug op de drie jaar als juryvoorzitter?

Minister Marja van Bijsterveldt zocht een 
autoriteit op onderwijsgebied als 
juryvoorzitter en kwam als vanzelf uit bij 

Van Wieringen. Hij was jarenlang hoogleraar 
Onderwijskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam, tien jaar voorzitter van de 
Onderwijsraad en hij vervulde vele andere 
functies in en rond het onderwijs. Na het 
voorzitterschap van de Onderwijsraad werd Van 
Wieringen benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdiensten 
voor het onderwijs. Als juryvoorzitter Excellente 
Scholen stond hij voor een nieuwe uitdaging: er 
kwam een predicaat voor excellente scholen, 
maar wanneer kun je een school als excellent 
bestempelen?

Hoe gaat het jureren in zijn werk?
“Het begint bij de scholen zelf. Zij kunnen zich 
via een zelfevaluatie aanmelden voor het 
predicaat. De jury – bestaande uit acht ervaren 
onderwijsprofessionals – bestudeert vervolgens 
eerst alle openbare gegevens, zoals 
inspectierapporten en toetsresultaten. De 
aanmeldprocedure is zo ingericht dat we ook 
daaruit al belangrijke informatie kunnen 
destilleren. Tijdens een presentatie van een 
half uur krijgen scholen de kans om de jury te 
overtuigen van hun excellentie. Daarna volgt 
uiteraard nog een bezoek aan de school.”

Waar let de jury op tijdens een schoolbezoek?
“De bezoeken verlopen altijd volgens een vast 
stramien. Het begint met een gesprek met de 
directeur. Daarna spreken we met leraren, 
coördinatoren (interne begeleiders, teamleiders, 
brugklascoördinatoren), leerlingen en ouders. 
Na de gesprekken krijgen we een rondleiding 
door het gebouw. Dat is belangrijk om een 
goed beeld te krijgen van de school. In het 
voortgezet onderwijs en op sommige 
basisscholen verzorgen leerlingen de 
rondleiding en krijgen we ook van hen veel 
informatie. De scholen die het predicaat 
uiteindelijk verdienen zijn constant bezig om 
hun onderwijs verder te verbeteren. Ik herinner 
mij bijvoorbeeld een basisschool waar veel 
leerlingen met een leerachterstand instromen. 
Zij werken keihard om de betrokkenheid van 
ouders te stimuleren. Het enthousiasme 
waarmee zij aan de slag gaan, werkt 
aanstekelijk en kan een bron van inspiratie zijn 
voor andere scholen. De schoolbezoeken 
leggen we altijd met twee personen af. Door de 
vele aanmeldingen (in 2014 zijn ruim 160 
locaties bezocht) zijn er niet altijd juryleden 
aanwezig; negentien experts vullen de jury aan. 
Door hun specifieke expertise op bepaalde 
onderdelen − bijvoorbeeld op het gebied van 
praktijkonderwijs − vormen zij een ideale 
aanvulling op de jury.”

Hoe vergelijkt de jury de scholen?
“Omdat de scholen enorm verschillen, vergelijken 
we ze niet onderling. Je kunt praktijkscholen 
onmogelijk vergelijken met VO-scholen en zelfs 
twee basisscholen kun je niet zomaar naast elkaar 
zetten. Bij iedere school kijken we afzonderlijk 
naar de wisselwerking tussen resultaten, 
leerlingenpopulatie en aanpak. Zo kan een school 
in een sociaaleconomisch zwakkere buurt het 
predicaat verdienen, omdat ze door hun 
onderwijsaanpak heel veel uit hun leerlingen 
halen. Terwijl een school in een betere wijk het 
predicaat misschien niet krijgt, omdat ze relatief 
minder leerwinst boeken met hun leerlingen. We 
hebben veertien indicatoren opgesteld waarop we 
de scholen beoordelen. Voor het predicaat kijken 
we niet naar de afzonderlijke punten, maar juist 
naar de samenhang tussen de indicatoren.”

Hoe kijkt u zelf terug op uw periode als 
juryvoorzitter?
“Ik vind het een heel interessant project. Niet 
alleen krijgen scholen die goed bezig zijn de 
erkenning en waardering die ze verdienen, het 
predicaat vestigt ook meer aandacht op de kracht 
van het onderwijs. De experts – vaak oud-
inspecteurs – zijn erg enthousiast, omdat ze voor 
het predicaat vooral op zoek gaan naar de 
positieve punten van een school. In hun rol als 
onderwijsinspecteur keken zij eerder naar zaken 

die niet goed gingen. Terugkijkend op het 
juryvoorzitterschap ben ik trots op de snelheid en 
grondigheid waarmee we een 
beoordelingsprocedure hebben opgesteld. Vooral 
het eerste jaar was het erg hard werken, omdat we 
vanaf nul moesten beginnen. 
Persoonlijk heeft een school die zich tot 
tweemaal toe tevergeefs aanmeldde voor het 
predicaat veel indruk op mij gemaakt. De matige 
resultaten stonden een nominatie aanvankelijk 
in de weg. Het schoolteam bleef echter 
verbeteringen aanbrengen, bijvoorbeeld aan 
het analyseren van de resultaten per groep en 
individueel. Vorig jaar voorspelde de jury al 
dat de school nu in aanmerking zou komen 
voor een nominatie en dat bleek te kloppen. 
Doelgericht blijven werken, werpt dus zijn 
vruchten af! Als jury hebben we de beoordeling 
steeds verder verfijnd, telkens samen met 
de excellente scholen. Die samenwerking is 
belangrijk, vooral omdat de beoordelings-
systematiek mede door de scholen zelf gemaakt 
wordt. De scholen kennen de alledaagse 
praktijk en hun feedback is voor ons onmisbaar. 
Ik denk dat we een goede basis hebben gelegd 
waarop de volgende jury verder kan bouwen.”
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‘De Zonnebloemschool 
is altijd op zoek naar 
kwaliteit’

Het speciaal voortgezet onderwijs van De Zonnebloem-
school (met de naam De Plantage en leer- werkcentrum 
Het Esveld) ontving in 2013 het predicaat Excellente 

School. “Voor 2014 is ook De Bloementuin (de SO-tak van 
deze school) kandidaat voor het predicaat Excellente School. 
Eigenlijk is er qua aanpak geen verschil tussen de twee 
locaties. Het personeel dat op De Bloementuin werkt    
verdient evenveel complimenten. We doen het uiteindelijk 
allemaal samen”, zegt directeur Aart Reussing van                     
De Zonnebloemschool. 

Uitgaan van mogelijkheden
De Zonnebloemschool gaat uit van de mogelijkheden in plaats 
van de beperkingen van leerlingen. Helaas geldt dat voor de 
buitenwereld niet altijd. Leerlingen van de Zonnebloemschool 
worden niet altijd goed begrepen. Om dit probleem aan te 
pakken bracht de school een boek uit met portretten van oud-
leerlingen en de geschiedenis van de school. De Emmeloordse 
school heeft in de loop der jaren veel onderwijsmateriaal 

ontwikkeld. “Reguliere methodes zijn vaak niet helemaal 
geschikt voor onze leerlingen, waardoor we zelf aan de slag 
moeten. We zijn altijd op zoek naar de kwaliteiten van de 
leerlingen. Omdat de behoeften door de jaren heen 
veranderen, moeten wij ook telkens het aanbod aanpassen en 
verbreden. Dat houdt ons scherp en zo kunnen we het de 
leerlingen zo goed mogelijk naar de zin maken. Als ze met 
plezier naar onze school komen, steken ze ook veel op.” 

Excellente onderdelen
Behalve door de verbreding van het aanbod probeert De 
Zonnebloemschool het onderwijs ook op andere manieren  
te verbeteren. “Er is bijvoorbeeld nog steeds een grote groep 
thuiszitters. We bekijken alle mogelijkheden om ook die 
kinderen bij het onderwijs te betrekken. Dat vergroot hun 
kansen voor de toekomst. Dat is niet altijd even makkelijk, 
maar als je, zoals wij, excellent onderwijs wilt bieden, dan 
behoor je aandacht te schenken aan dit soort problemen.  
Wij denken niet in problemen, maar in oplossingen.”

De Zonnebloemschool kijkt verder dan de schoolmuren. De 
betrokkenheid bij de samenleving is groot. De school werkte 
bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van een app voor betere 
communicatie van mensen met een verstandelijke beperking.
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Leskisten voor reguliere scholen
De Zonnebloemschool speelt ook in op de invoering van passend onderwijs.  
Zo deelt de school haar kennis over de specifieke problematiek van het speciaal 
onderwijs met reguliere (basis)scholen. “We hebben bijvoorbeeld een aantal 
leskisten samengesteld. Een van die leskisten laat docenten zien hoe zij moeten 
omgaan met ADHD-kinderen, of leerlingen met het syndroom van Down.  
Scholen kunnen dit vervolgens zelf oppakken met een handleiding die we erbij 
leveren, of ze laten de begeleiding aan ons over.” Op de website van De 
Zonnebloemschool staat een folder met alle mogelijke informatie die de school 
beschikbaar stelt, onderverdeeld in informatie voor docenten, de school, ouders  
en leerlingen.

Sociale weerbaarheid
De kernvakken (Nederlandse taal en rekenen) zijn op De Zonnebloemschool 
zoveel mogelijk toegespitst op het praktisch nut. Ook is er veel tijd voor sociale 
weerbaarheidstrainingen. Toen een lid van de jury Excellente Scholen aan een van 
de leerlingen vroeg of die lessen voor haar ook zin hadden, gaf zij een duidelijk 
antwoord: ‘Vroeger zou ik meteen in de verdediging schieten als me iets werd 
gevraagd, maar ik heb nu geleerd om eerst even goed over de vraag na te denken 
en dan pas een antwoord te geven.” Sociale weerbaarheid is volgens Reussing niet 
alleen belangrijk voor de leerlingen tijdens hun werk, het is een belangrijk onder-
deel in hun leven. “Door onze trainingen leren ze beter hun grenzen te bewaken 
en mensen ook wel eens ‘nee’ te verkopen als dat nodig is.”
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Meer dan alleen school
De medewerkers van De Zonnebloemschool proberen leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. Maar de school 
doet meer. Zo werkte de school ook mee aan de ontwikkeling van de ‘He hajo app’ 
die het voor mensen met een verstandelijke beperking makkelijker maakt om te 
communiceren. “Op school gebruiken wij picto’s voor leerlingen die moeite 
hebben met praten. Ze leggen plaatjes achter elkaar en dat vormt samen een zin. 
Met de moderne techniek kun je die plaatjes ook op een tablet plaatsen. Zo is  
de app tot stand gekomen.” De app wordt veel gebruikt, ook buiten De 
Zonnebloemschool. Het geeft aan dat de school investeert in vernieuwende 
aanpakken, juist ook voor leerlingen met een beperking.

‘Wij richten ons op de manier 
waarop leerlingen later wonen  

en werken’
Aart Reussing, directeur

De Zonnebloemschool Emmeloord 

• christelijk (voortgezet) speciaal onderwijs
• 125 leerlingen
• 15 leerkrachten en 20 ondersteunende medewerkers
• Predicaat voor excellentieprofiel, resultaten  

extra-curriculair, lerende organisatie (sinds 2013); sinds 
2014 voor speciaal onderwijs én voortgezet speciaal 
onderwijs.
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Waar een wil is, 
is Het Segment

Het Segment in Gouda is een school voor prak-
tijkonderwijs. Bestemd voor leerlingen van 
12 tot en met 18 jaar die moeite hebben met 
leren op een traditionele school. Sinds 2013 is 
de school excellent: leerlingen voelen zich thuis 
en presteren erg goed.

De voortrekkersrol die hoort bij een Excellente School 
past Het Segment uitstekend. Vanuit het hele land 
bezoeken collega-praktijkscholen de Goudse school 

om hun aanpak te ervaren. “Wij ontvangen andere 
geïnteresseerden met open armen”, zegt Arian Koops, 
directeur van Het Segment. “Door het predicaat Excellente 
School is het aantal bezoeken afgelopen jaar flink 
opgelopen, tot boven de veertig! We laten zien hoe wij te 
werk gaan, maar vragen ook hoe de bezoekers hun 
onderwijs aanpakken. Daar kunnen wij ook weer van leren.” 
Het is een van de vele manieren om aan nieuwe 
onderwijsimpulsen te komen voor de Goudse school. 
Opvallend is dat maar liefst vier scholen in en rond Gouda 
het predicaat Excellent hebben gekregen. Volgens Koops is 
dat toevallig. “De scholen zijn erg verschillend, wij zeker. 
We doen allemaal op onze eigen manier erg ons best. Het is 
niet zo dat we een gemeenschappelijke aanpak hebben.”

Individueel ontwikkelingsplan
Een belangrijk punt waarop Het Segment zich onderscheidt 
van andere scholen, is dat de leerlingen naast de 
basisleerroute een individuele leerroute volgen, 
toegespitst op hun eigen behoeften. “Gedurende de 

schoolperiode verschuift het accent steeds meer van de 
basis- naar de individuele leerroute. Leerlingen 
ontwikkelen zich steeds verder en leren steeds beter eigen 
keuzes te maken.” Door de leerlingen zelf de regie te geven 
over hun eigen leerproces verbeteren de resultaten, merkte 
Koops al snel. “De leerling is zelf verantwoordelijk voor 
zijn leerproces, de school probeert hem daarin alleen zo 
goed mogelijk te ondersteunen.”
Die ondersteuning zit bijvoorbeeld in het professionele 
stagebureau van Het Segment. Dit bureau onderhoudt 
nauwe contacten met stageverleners in de regio waardoor 
leerlingen juist op díe plekken belanden, waar ze zich 
verder kunnen ontwikkelen. “Dat komt ook doordat we 
vanaf de onderbouw al arbeidsvaardigheden in beeld 
brengen en trainen. Daarnaast houden we de interesses 
van leerlingen in de gaten. Zo zoekt de school samen met 
de leerling naar de perfecte stageplaats. De leerling gaat 
dan gemotiveerd naar zijn stage waardoor de stageverlener 
vaak erg tevreden is met de houding van de stagiair.” 
De ontwikkelingsvoortgang van een leerling legt de school 
vast in een individueel ontwikkelingsplan. Op het Segment 
krijgen leerlingen geen cijfers, maar een schriftelijke 
beoordeling van competenties en vaardigheden binnen 
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een vakgebied. “Dat doen we bewust 
omdat een beschrijving duidelijker 
aangeeft op welke manier een leerling 
zich kan verbeteren. Een beschrijving 
van zichtbaar gedrag is veel 
constructiever! Een leerling weet dan 
exact waaraan hij moet werken.” 

Warm bad
Het Segment zorgt ervoor dat de 
leerlingen zich veilig en geborgen 
voelen. Koops: “Als leerlingen het leuk 
vinden om naar school te komen, 
presteren ze veel beter. Wederzijds 
respect tussen leerlingen en leraren 
en leerlingen onderling staat bij ons 
dan ook hoog in het vaandel.” 
Leerlingen voelen zich ook nauw 
betrokken bij de school. Als voorbeeld 
noemt Koops de opkomst tijdens de 
schoolreünies die Het Segment 
standaard twee keer per jaar 
organiseert. “In beginsel organiseren 
we die reünies voor de schoolverlaters 
van de afgelopen twee jaar. Het is een 
contactmoment waarbij we kijken hoe 
het met ze gaat. Tijdens de reünies 
zien we echter ook veel leerlingen die 
al veel langer onze school hebben 
verlaten. Het Segment voelt als een 
warm bad waar zij graag naar 
terugkeren.” De betrokkenheid 
beperkt zich niet alleen tot de 

(ex-)leerlingen. Ouders steken de 
loftrompet over de manier waarop  
de school werkt. Dit blijkt bij-
voorbeeld uit de resultaten van de 
ouderenquêtes. 

Droom waargemaakt
Kenmerkend voor de sfeer en de 
goede resultaten van Het Segment is 
een open brief die ex-leerling Danny 
Nap schreef. Als klein jongetje had hij 
al de droom om vrachtwagen-
chauffeur te worden. Die droom leek 
te hoog gegrepen toen hij vanaf groep 
3 speciaal onderwijs volgde. “In 2006 
kwam ik op Het Segment en zij 
luisterden naar me en hielpen me. 
Ik leerde er om voor mezelf op te 
komen.” Het stagebureau bemiddelde 
de leerling bij de buitendienst van een 
transportonderneming. Op die plek 
zag hij dagelijks die mooie 
vrachtwagens waar hij als klein 
jongetje al van droomde. “Af en toe 
mocht ik op het terrein in een 
vrachtwagen rijden en toen wist ik het 
zeker: dit wil ik!” Het lukte Nap om 
zijn groot rijbewijs te halen en nu 
werkt hij als vrachtwagenchauffeur 
bij dezelfde transportonderneming. 
Hij heeft zijn droom waargemaakt. 
Voor hem blijft Het Segment altijd 
een Excellente School.

‘De leerling is zelf 
verantwoordelijk voor het 

leerproces, wij faciliteren alleen’
Arian Koops, directeur

GsG Het Segment Gouda 

• school voor praktijkonderwijs
• 314 leerlingen
• 41 leerkrachten 
• 15 ondersteunend personeel
• Predicaat voor resultaten kernvakken,  

resultaten overige vakken,  
schoolexcellentiebeleid (sinds 2013)
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Het Corlaer College doceert zoals  
op universiteit en hogeschool

“Het predicaat Excellente School is voor ons dé erkenning voor 
de vele uren die wij in ons onderwijsconcept hebben gestopt”, 
zegt rector Arend Smit van het Corlaer College in Nijkerk. Het  
was dan misschien hard werken, het resultaat mag er zijn.

Het Corlaer College in Nijkerk bereidt zijn 
leerlingen voor op de toekomst. “We 
stomen de leerlingen klaar voor de 

kennismaatschappij. In onze beleving betekent 
dit dat zij competenties en vaardigheden 
aanleren die nuttig zijn voor henzelf, maar die ze 
vooral ook ten goede kunnen laten komen aan 
de samenleving.”

Transparantie 
Wat opvalt aan het Corlaer College is de 
openheid. Letterlijk. Het glazen gebouw lijkt 
absoluut niet op een traditioneel schoolgebouw. 
Er zijn veel open ruimtes waar leerlingen, in 
groepjes of individueel, aan opdrachten werken. 
“We hebben het traditionele concept – waarin 
de docent de centrale figuur van het leerproces is 
– losgelaten en het leerproces zelf centraal 
gesteld. Het is een uitdagende leeromgeving 
waar we onderwijsinnovatie combineren met 
goede resultaten”, vertelt Smit.

Zelfstandig denken en doen
De leerlingen van het Corlaer College leren 
tijdens hun schoolcarrière steeds zelfstandiger te 
denken en werken. In de onderbouw is er nog 
relatief veel sturing vanuit de school. “Je kunt 
natuurlijk niet van leerlingen verwachten dat ze 
van de ene op de andere dag goed kunnen 
plannen en organiseren. Die vaardigheden 
ontwikkelen ze gaandeweg.” In de onderbouw 
werken de leerlingen aan vakgeïntegreerde 
thema’s. Dit betekent dat één onderwerp door 
alle vakken wordt behandeld. “Neem 
bijvoorbeeld het thema energie. Ze krijgen 
vanuit natuurkunde uitgelegd wat energie is,  
en bij aardrijkskunde waar aardolie en aardgas 
worden gewonnen. Deze aanpak heeft twee 
voordelen: de leerlingen zien duidelijker de 
samenhang tussen de vakken (wat heb ik aan 
een vak?), en tegelijkertijd krijgt de docent een 
grotere verantwoordelijkheid. Hij is niet meer 
alleen verantwoordelijk voor het vak 
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aardrijkskunde, maar voor de totale 
prestatie van de leerling.” Parallel aan 
de vakgeïntegreerde thema’s wordt er 
gewerkt aan (vakoverstijgende) 
vaardigheden van de leerling. 
“Wij vinden het belangrijk dat ze 
goed leren plannen en organiseren, 
samenwerken, reflecteren. Al die 
vaardigheden worden vanaf de eerste 
klas bijgehouden, en monitoren we via 
ons eigen systeem”, licht de rector toe.

Zelfstudie en hoorcolleges
Die competenties komen in de 
bovenbouw goed van pas. De 
bovenbouw heeft qua opzet veel weg 
van een hogere of universitaire 
vervolgopleiding. Een derde van de 
tijd besteedt de leerling dan namelijk 
aan zelfstudie, de overige tijd volgt hij 
(hoor)colleges. Zo kunnen de 
leerlingen voor een groot deel zelf 
bepalen waaraan ze hun tijd besteden: 
extra verdieping in vakken waarin ze 
excelleren, of een inhaalslag op 
punten waar dat nodig is. “De 
leerlingen hebben bij ons geen 
tussenuren, maar benutten vrije uren 
om te werken op hun lesdomein waar 
altijd docenten aanwezig zijn voor 
ondersteuning.” Dit werpt zijn 

vruchten af. In 2013 slaagde iedereen 
op havo en atheneum voor het 
eindexamen. Bovendien presteren de 
leerlingen goed tijdens hun 
vervolgstudie. “Dat komt omdat zij al 
gewend zijn aan de onderwijsmethode 
op hbo en universiteit. Ze beschikken 
al over de juiste vaardigheden.” 

Chromebooks
Het Corlaer College is de eerste school 
op het Europese vasteland die alle 
leerlingen laat werken met 
Chromebooks van Google. 
Chromebooks werken volledig in de 
cloud. “Het is en blijft maar een 
middel, maar het spreekt tot de 
verbeelding bij de leerlingen en het 
zorgt voor veel gemak. Leerlingen 
kunnen tegelijkertijd aan een bestand 
werken waardoor samenwerken 
kinderspel is. Via Hangouts wonen 
leerlingen lessen bij of vragen ze 
docenten om hulp.” Dit vraagt wel om 
een andere didactiek van docenten. 
Zij geven niet alleen les in de klas, 
maar ook via het beeldscherm. 
Via videobellen of chat helpen zij 
leerlingen – op het moment dat 
het nodig is – verder met een 
probleem. Soms is dat in de avon-

duren als de docent al thuis is. 
Het onderwijsaanbod is daardoor 
per leerling gedifferentieerd en op 
maat gemaakt.

Expeditie Corlaer
Leerlingen in de derde klas kunnen als 
team ook deelnemen aan Expeditie 
Corlaer. Deze expedities hebben een 
maatschappelijk doel dat door het 
team zelf wordt gekozen. Zo ging een 
team naar Malawi om een stichting te 
helpen bij het bouwen van een extra 
klaslokaal. Het team verzint zelf acties 
om geld hiervoor te genereren. 
“Expeditie Corlaer is voor alle 
schooltypen. Atheneumleerlingen 
werken samen met vmbo’ers. 
De leerlingen solliciteren hiervoor. 
De ervaringen worden in school 
uitgebreid besproken en geëvalueerd.” 
De expedities dragen bij aan 
burgerschapsvorming en geven 
leerlingen zicht op hun talenten. 
De expedities maken het Corlaer 
College erg populair. Hoe populair 
ook, voorop staat dat Expeditie Corlaer 
prima past binnen het vernieuwde 
onderwijsconcept waarin 
samenwerken en kennisdeling 
centraal staan.

‘Leerlingen zijn klaar  
voor de maatschappij  

van de toekomst’
Arend Smit, rector

        Corlaer College Nijkerk 

• vmbo, havo*, atheneum
• 1.754 (90 havisten) 
• 178 leerkrachten en 42 ondersteunende 

medewerkers
• Resultaten extra-curriculair, ontwikkelkracht 

van docenten en maatwerk (sinds 2013) 
                                                         *excellent schooltype
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‘Compliment van TU Delft over  
het niveau van ons technasium’

Op het technasium van het Keizer Karel College 
lossen leerlingen niet alleen kale sommen 
op, maar verzinnen oplossingen voor actuele 
problemen. “De leerlingen hielpen de gemeente 
bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een nieuwe 
speelplaats”, zegt rector Elisabeth Pels Rijcken.

Pels Rijcken werkte nog niet zo 
lang op de Amstelveense school 
toen ze hoorde van het predicaat 

Excellente School. “Ik dacht meteen 
dat onze school daarvoor in 
aanmerking zou komen.” Juist door 
haar ruime ervaring op andere 
scholen zag zij aspecten die volgens 
haar het predicaat rechtvaardigen.

Denken & doen
“Wat me vanaf de eerste dag opvalt 
bij het Keizer Karel College is de 
enorme ontwikkelkracht van de 
school. Dat is iets waar ik ontzettend 
trots op ben. Neem bijvoorbeeld de 
docenten die het voortouw hebben 
genomen om voor het gymnasium 
het vak ‘denken & doen’ te 
ontwikkelen. Zij zagen zelf dat er een 
bepaalde behoefte was en zijn 
vervolgens aan de slag gegaan om dit 

vak vorm te geven.” De rector is de 
drijvende kracht achter de 
kandidaatstelling van de school voor 
het predicaat Excellente School. Het 
vak denken & doen is op dit moment 
alleen nog opgenomen in het 
curriculum van het gymnasium, maar 
de resultaten zijn zo positief dat de 
school dit verder wil uitrollen naar 
het technasium, atheneum en de 
havo. 
Denken & doen is het beste te 
omschrijven als een uitbreiding op 
het vak levensbeschouwing. Behalve 
levensbeschouwelijke thema’s 
komen veel filosofische onderwerpen 
aan bod. “De nadruk bij denken & 
doen ligt – zoals de naam al zegt – op 
het stimuleren van het 
denkvermogen en minder op de 
levensbeschouwelijke thema’s. De 
leerlingen werken in groepjes aan 

een werkstuk over uiteenlopende 
onderwerpen zoals ‘moderne 
avonturiers’ of ‘bedrog’.” Een 
gastspreker leidt het thema in met 
een hoorcollege. Daarna gaan de 
leerlingen aan de slag met het 
onderwerp. “De thema’s bij denken & 
doen lenen zich uitstekend om out-
of-the-box te denken en te 
discussiëren”, zegt Pels Rijcken. 

Technasium
Getalenteerde talenknobbels kunnen 
al sinds mensenheugenis terecht op 
het gymnasium. Daar krijgen ze extra 
uitdaging via de alfavakken Grieks en 
Latijn. Het technasium zorgt voor die 
extra prikkel bij bètaleerlingen. Het 
draait op het technasium niet zozeer 
om techniek, maar om onderzoeken 
en ontwerpen. Er is extra aandacht 
voor de bètavakken, met de gedachte 
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dat de eindexamenkandidaten ook 
een bètavervolgtraject ingaan. In 
2014 zwaaide de eerste lichting 
technasiasten af van het Keizer Karel 
College. De komende jaren monitort 
de school deze lichting studenten 
dan ook extra, om te kijken waar  
zij terechtkomen. “Het is natuurlijk 
spannend als de eerste lichting  
de centrale eindexamens maakt. 
Gelukkig zijn de resultaten 
uitstekend.” In het eindexamenjaar 
werken de leerlingen aan een 
meesterproef. Dit is een zelfgekozen 
onderzoek, voor een echte 
opdrachtgever, waarbij de leerlingen 
samenwerken met een deskundige 
uit het hoger onderwijs. 
In 2014 won een groepje van het 
Keizer Karel College een 
internationale 
duurzaamheidsolympiade met  
de meesterproef ‘draaien op 
natuurwarmte-installaties’. In 2015 
mogen zij Nederland 
vertegenwoordigen tijdens ‘s werelds 
grootste wetenschapsolympiade voor 
scholieren. Dit evenement vindt 
plaats in Silicon Valley. Het is  
slechts een voorbeeld van de 
topprestaties van de leerlingen.  
“We ontvangen veel complimenten, 
onder andere van de TU Delft over 
het hoge niveau van onze  
leerlingen.”

Verbetering op twee sporen
Het technasium van het Keizer Karel 
College is niet het eerste in 
Nederland, maar wel in de regio 
Randstad Noord (in en om 
Amsterdam). Pels Rijcken is blij met 
de resultaten van de technasiasten. 
Ze presteren namelijk niet alleen 
goed op de vakken van het 
curriculum, ze ontwikkelen zich ook 
sterk op belangrijke vaardigheden. 
“Doordat ze vaak iets moeten 
presenteren, zijn ze daar beter in  
dan andere leerlingen.” 
De komende jaren wil de school de 
specifieke didactiek en pedagogiek 
– die naar voren komen in de vakken 
onderzoek & ontwerpen 
(technasium) en denken & doen 
(gymnasium) – verder doortrekken 
naar het atheneum en de havo. “Het 
technasium springt specifiek in op 
bètavakken. Dat kunnen we ook met 
andere vakgebieden doen”, zegt Pels 
Rijcken. Zo heeft de school onlangs 
op de havo een business school 
ingevoerd. Die richt zich vooral op 
ondernemerschap en economie. Het 
Keizer Karel College blijft dus scherp 
op verbetering van het 
onderwijsaanbod. “Dat is geen lichte 
taak. Maar ons motto is: haal het 
beste uit jezelf en uit elkaar. Dan  
past het wel om de lat ook hoog te 
leggen.”

‘Het beste uit jezelf en  
elkaar halen; wij durven  

de lat hoog te leggen’
Elisabeth Pels Rijcken, rector

Keizer Karel College Amstelveen 

• havo, atheneum, gymnasium*, technasium*
• 1.700 waarvan 534 op gymnasium en technasium 
• 125 leerkrachten en 25 ondersteunende medewerkers
• Predicaat voor ontwikkelkracht van docenten, sociaal-

emotionele vorming en burgerschap (sinds 2013)  
                                                                             *excellent schooltype
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Criteria voor predicaat Excellente Scholen

Criterium 1 
Resultaten breed

Indicator 1
Resultaten op taal en rekenen-
wiskunde (primair onderwijs) 
of op Nederlands, Engels 
en wiskunde (voortgezet 
onderwijs).

Indicator 2 
De school kan goede resultaten 
aantonen op de andere vakken 
(dan rekenen/taal, c.q. Neder-
lands/Engels/wiskunde).

Indicator 3
De school kan goede resultaten 
aantonen op leergebieden als 
burgerschap, sociaal-emotio-
nele vorming, redzaamheid, 
probleemoplossend vermogen.

Criterium 2 
Omstandigheden

Indicator 4
De school heeft de kenmerken 
van de leerlingenpopulatie 
scherp in beeld en benut de 
kennis van de leerlingenpopu-
latie voor de inrichting van het 
onderwijs.

Indicator 5
De school laat zien dat er, 
gezien de leerlingen-populatie, 
een zeer goed resultaat wordt 
behaald.

Indicator 6
De school gebruikt gegevens 
over de leerwinst bij 
onderscheiden categorieën 
leerlingen.

Criterium 3 
Procesinrichting

Indicator 7
De school laat zien dat de aan-
pak bijdraagt aan verhoging 
van de kwaliteit van het 
primaire proces.

Indicator 8
De school laat zien dat de aan-
pak bijdraagt aan verhoging 
van de kwaliteit van de 
organisatie van de school.

Criterium 4 
Relatie processen en 
resultaten breed

Indicator 9
De school toont aan dat 
veranderingen die zijn 
aangebracht in het onderwijs-
proces ervoor zorgen dat de 
resultaten van de leerlingen 
verbeteren.

Indicator 10
De school heeft ervaring met 
het vasthouden van de resul-
taten en kan aantonen 
dat de succesvolle werkwijze 
geborgd is.

Indicator 11
Het lerend en verbeterend 
vermogen van de school is 
evident.

Criterium 5 
Schoolexcellentiebeleid

Indicator 12
De school heeft een gericht 
excellentiebeleid ingezet.

Indicator 13
Het gebied, respectievelijk de 
gebieden, waarop de school 
uitblinkt, wordt erkend door 
andere scholen.

Indicator 14
 De school heeft concrete plan-
nen om de excellentiefocus van 
de school verder te versterken.
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Colofon
Deze publicatie van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is uitgegeven 
ter gelegenheid van de derde uitreiking van de 
predicaten Excellente School. 
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