
Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2019 

 
In dit aanmeldingsformulier beschrijft u het excellentieprofiel van uw school aan de hand van een zestal 

vragen. Onder de meeste vragen staan hulpvragen om u te helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
 

NB. U kunt zich alleen aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2019 als u de waardering Goed van 

de inspectie heeft, of deze voor 1 mei 2019 ontvangt.  

 

De aanmeldperiode is van woensdag 13 maart 2019 tot en met woensdag 22 mei 2019. 

 
Tevens kunt u op de website www.excellentescholen.nl meer lezen over hoe de jury Excellente Scholen 

uw school beoordeelt. 

 

Let op: maximum aantal tekens en maximum aantal bijlagen.  

Het maximum aantal tekens per open vraag is 3600 (+/- 500 woorden). Neemt u daarbij in acht, dat u 

dezelfde informatie op niet meer dan één plaats noteert. U mag maximaal 10 bijlagen meesturen. 

 

 
Contactgegevens school 
 

Naam school: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Adres: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Postcode school: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Plaats school: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 

Naam 1e contactpersoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Telefoonnummer 1e contactpersoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

E-mail adres 1e contactpersoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 

Naam 2e contactpersoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Telefoonnummer 2e contactpersoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

E-mail adres 2e contactpersoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 

 

Wanneer heeft er voor het laatst een inspectiebezoek op uw school 
plaatsgevonden? 

 

Klik hier als u een datum wilt invoeren..

 

 

Contactgegevens bestuur 
 

Naam bestuur: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nummer bestuur: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Naam contactpersoon bestuur: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Telefoonnummer contactpersoon bestuur: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

E-mail adres contactpersoon bestuur: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 

  

http://www.excellentescholen.nl/


Aanmelding traject Excellente Scholen voor school / schoolsoort / afdeling 

Aanmelden per afdeling voor het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs: 

De inspectie houdt toezicht op onderwijsinstellingen per object van toezicht. Op een school worden de 

vwo-, havo-, vmbo- en pro-afdelingen als aparte objecten van toezicht gezien. Het is daarom vereist dat 

u per aan te melden afdeling een aanmeldingsformulier invult. Let op! Indien u verschillende leerlijnen 

binnen het vmbo wilt aanmelden, kunt u één aanmeldingsformulier invullen. 

 

U vraagt het predicaat Excellente Scholen 2019 aan voor:

 

☐ po 

☐ sbo 

☐ so 

☐ vso 

☐ vmbo-g/t 

☐ vmbo-b 

☐ vmbo-k 

☐ havo 

☐ vwo 

☐ pro (praktijkonderwijs)

 

 

 
1. Excellentieprofiel van de school 
 

De school heeft voor haar leerlingen een helder en relevant excellentieprofiel. 

 

1.1 Wat is het excellentieprofiel van uw school?  

Op welk specifiek gebied excelleert uw school?  Omschrijf uw excellentieprofiel in één zin (maximaal 10 

tot 15 woorden).  

Bijvoorbeeld: 

o Levend taalonderwijs door middel van de vrije tekst. 

o Formatief assessment: zo word je de motor van je eigen ontwikkeling! 

o Kwaliteit bij VVE, daar bevorder je kansengelijkheid mee! 

o Excellent in het coachen van bèta-talent. 

o In een op groei gerichte mindset werken wij aan democratische burgerschapsvorming. 

      

Typ hier uw tekst 

 

1.2 Waarom heeft uw school gekozen voor dit excellentieprofiel? 

Wat was de aanleiding om juist op dit gebied excellentie te ontwikkelen? 

 

Typ hier uw tekst 

 

1.3 Hoe past het excellentieprofiel binnen de pedagogische en/of onderwijskundige visie van 

uw school?  

Wat is uw visie op het onderwijs dat u wilt bieden en hoe past het excellentieprofiel daarin? 

 

Typ hier uw tekst 

 

1.4 Welke leerlingen vormen de doelgroep van het excellentieprofiel? 

Hoe sluit het excellentieprofiel aan bij de behoeften van de doelgroep? 

 

Typ hier uw tekst 

 
  



1.5 In hoeverre is er sprake van interne erkenning van het excellentieprofiel? 

Wordt het excellentieprofiel intern erkend (leerlingen, personeel, ouders, bestuur)? Hoe zorgt u ervoor 

dat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd binnen de school? 

 

Typ hier uw tekst 

 

 

2. Doelen van het excellentieprofiel 

 
De school heeft korte en lange termijndoelen van het excellentieprofiel geformuleerd.  

 
2.1 Wat zijn de lange termijndoelen van het excellentieprofiel? 

Welke lange termijndoelen beoogde u te bereiken met uw excellentieprofiel toen u begon met het 

uitwerken van uw excellentieprofiel? Beschrijf deze doelen concreet. Maak hierbij, indien nodig, een 

onderscheid in doelen voor leerlingen, leerkrachten, onderwijs, schoolorganisatie et cetera. Bij lange 

termijndoelen denken wij aan doelen voor de duur van een schoolplancyclusj.   

 
Typ hier uw tekst 

 
2.2 Wat zijn de korte termijndoelen van het excellentieprofiel, welke stappen zijn hier al in 
gezet? 

Welke korte termijndoelen beoogde u te bereiken met uw excellentieprofiel toen u begon met het 

uitwerken van uw excellentieprofiel? Maak hierbij, indien nodig, een onderscheid in doelen voor 

leerlingen, leerkrachten, onderwijs, schoolorganisatie et cetera. Bij korte termijndoelen denken wij aan 

jaardoelen. En welke zijn daarvan al gerealiseerd? 

 

Typ hier uw tekst 

 

 

3. Aanpak van het excellentieprofiel 
 
De school heeft een weloverwogen aanpak om de doelen van het excellentieprofiel te bereiken. 

 

3.1 Op welke wijze realiseert de school de doelen van het excellentieprofiel?  

Welke aanpak hanteert de school bij het realiseren van de doelen van het excellentieprofiel? Hoe ziet 

deze aanpak er in  de praktijk uit (bijvoorbeeld met behulp van welk programma, het curriculum, 

methoden et cetera)? 

 

Typ hier uw tekst 

 

3.2 In hoeverre steunt deze aanpak op wetenschappelijke en/of praktijktheoretische 

inzichten?  

Waarom is gekozen voor juist déze aanpak? Op welke wetenschappelijke en/of praktijktheoretische 

inzichten steunt de gekozen aanpak?

 

Typ hier uw tekst 

 

 

  



4. Resultaten van het excellentieprofiel 
 

De school bereikt de doelen van het excellentieprofiel en stelt haar resultaten op een valide en 

betrouwbare wijze vast.  

 

4. Welke resultaten behaalt u met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel? 

Beschrijf welke  resultaten u heeft behaald met het excellentieprofiel, in relatie tot de eerder 

geformuleerde (korte en lange termijndoelen) doelen. Wat is er al gerealiseerd en zichtbaar? Maak 

hierbij, indien nodig, een onderscheid in resultaten voor leerlingen, leerkrachten, onderwijs, 

schoolorganisatie et cetera. Zijn de resultaten bij variërende omstandigheden en in de tijd 

blijvend/robuust? Zijn de resultaten ook van invloed op de leerlingen in de school die niet onder de 

doelgroep vallen? Let op: resultaten verstaan wij breed, dit hoeft dus niet per se te gaan over 

toetsresultaten maar kan ook gaan over andere effecten.

 

Typ hier uw tekst 

 

 

5. Evaluatie, borging en ontwikkeling en duurzaamheid van het 
excellentieprofiel 

 
Evaluatie 

De school evalueert de aanpak en resultaten van het excellentieprofiel op een verantwoorde (valide en 

betrouwbare) manier. Het excellentieprofiel zit verankerd in het systeem voor kwaliteitszorg van de 

school. 

 

5.1 Op welke wijze evalueert u de aanpak en de resultaten met betrekking tot het 

excellentieprofiel? Wat zijn de uitkomsten van deze evaluatie?  

Beschrijf hoe u de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel heeft geëvalueerd en wat er  uit de 

evaluatie is gekomen. 

 

Borging & verdere ontwikkeling 

De school borgt de behaalde resultaten en de uitkomsten van de evaluatie en gebruikt deze voor een 

verdere ontwikkeling van het excellentieprofiel.

 

Typ hier uw test 

 

5.2 Wat doet u met de uitkomsten van de evaluatie met het oog op de borging en de verdere 

ontwikkeling van uw excellentieprofiel?  

In hoeverre interpreteert u de aanpak en de resultaten in relatie tot elkaar? Welke concrete plannen 

verbindt u aan de evaluatie van het excellentieprofiel om het excellentieprofiel verder te versterken en 

ontwikkelen (bijvoorbeeld bijstellen aanpak)? In hoeverre betrekt de school de diverse geledingen bij het 

ontwikkelen en het uitvoeren van die plannen? 

 

Duurzaamheid 

De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel. 

 

Typ hier uw tekst 

 

5.3 In hoeverre is het excellentieprofiel van uw school toekomstbestendig?  

Welke voorwaarden zijn van belang voor een duurzaam excellentieprofiel (competenties van 

medewerkers, financiën, huisvesting, materialen et cetera) en waar ziet u dus mogelijk risico’s 

(risicoanalyse)?  Welk beleid voert u om die voorwaarden te realiseren en/of te behouden op de lange 

termijn (in ieder geval de komende 3 jaar)?

 

Typ hier uw tekst 

 

  



6. Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere scholen 

 
Het excellentieprofiel van de school wordt extern erkend en de school deelt haar kennis over het 

excellentieprofiel met anderen. 

 

6.1 In hoeverre is er sprake van externe erkenning van het excellentieprofiel?  

Wordt het excellentieprofiel van uw school expliciet erkend door andere scholen of relevante anderen? 

 

Typ hier uw tekst 

 

6.2 In hoeverre deelt u uw kennis over uw excellentieprofiel met anderen?  

In hoeverre communiceert uw school haar excellentieprofiel? Vindt er kennisdeling (schoolbezoeken, 

presentaties, consultaties en dergelijke) plaats met collega scholen of relevante anderen? Wat kunnen 

collega scholen van uw school leren?

 

Typ hier uw tekst 

 

 

 

 
 

Checklist: is uw aanmelding voor Exellente Scholen 2019 compleet? 
 
Dit volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de eventuele bijlagen (maximaal 10) dienen te worden 

geüpload via het Internet Schooldossier (ISD), kies als type document “Onderbouwing Excellente 

Scholen”.  
 
Uploaden van een bestand of bestanden in het Internet Schooldossier gaat als volgt: 

 Openen Tabblad Aanleveren 
 Bestanden aanleveren 
 Kies als document type “Onderbouwing Excellente Scholen” 

 

Om de aanmelding definitief te maken gaat u in het ISD naar “Aanvragen”, “Aanmelding traject 

Excellente Scholen”.  

 
☐ Dit aanmeldingsformulier voor de aanvraag van het predicaat Excellente Scholen 2019 is volledig 

ingevuld en geüpload in het ISD van de school onder ‘Onderbouwing Excellente Scholen’. 

☐ Documenten (bijlagen) waarnaar verwezen wordt in het aanmeldingsformulier zijn geüpload in het ISD 

van de school onder ‘Onderbouwing Excellente Scholen’.  Dit zijn er maximaal 10. 

 


