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vOS/ABB gaat dit schooljaar actief op zoek naar de E-factor in het openbaar onderwijs. 
Scholen hebben die E-factor als ze op een bepaald thema uitblinken en met hun aanpak 
andere scholen kunnen en willen inspireren. De E staat voor excellent op een onderdeel, 
bijvoorbeeld actief burgerschap, levensbeschouwing of partnerschap met ouders. 

De zoektocht naar de E-factor 
is de start van het project 
TOP-scholen, waarin TOP 
staat voor Talentvol Open-

baar Praktijkvoorbeeld. Dit project heeft 
tot doel dat scholen met de E-factor hun 
geheim delen met andere leden. Via de 
website en in een serie interviews in het 
magazine School! worden de TOP-scho-
len de komende maanden voorgesteld, 
steeds een topper in een ander domein.
Om ze te kunnen vinden, heeft VOS/ABB 
criteria opgesteld waaraan deelnemen-
de scholen voldoen. Er is één algemene 
voorwaarde: deze scholen hebben min-
stens een basisarrangement van de In-
spectie van het Onderwijs. Het gaat dus 
niet om scholen die van de Inspectie het 
predicaat excellent hebben gekregen. 
Het zijn uitblinkers op een bepaald on-
derdeel.

Trots 
Projectleider van TOP-scholen is Anna 
Schipper, adjunct-directeur van VOS/
ABB. Zij weet zeker dat er onder de leden 

veel scholen zijn die de E-factor hebben 
en roept hen op zich vooral te melden. 
‘Scholen moeten niet te bescheiden zijn. 
Wie een goede aanpak heeft ontwikkeld 
op één van deze domeinen, mag daar 
best trots op zijn. En wat is er mooier dan 
dat te delen met andere scholen? Zo kun-
nen we met zijn allen het openbaar on-
derwijs sterker maken. Daar gaat het om’. 

De onderdelen waarop scholen kunnen 
scoren zijn:
• Goed onderwijs, goed bestuur
• Partnerschap met ouders
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Diversiteit
• Levensbeschouwing en godsdienst
• Actief burgerschap
• Passend onderwijs
• Leraarschap
• Leiderschap

Het onderdeel waarop de school excel-
leert, moet onder meer gebaseerd zijn op 
visie, gedocumenteerd en overdraagbaar 
zijn, dichtbij de praktijk staan, zichtbaar 

Op zoek naar de E-factor

Zo doet u mee 
herkent u zich in de criteria voor de TOp-school in een bepaald domein? 
Schroom dan niet om een mailtje te sturen aan excellent@vosabb.nl.  
De projectleider neemt dan contact met u op en maakt een afspraak voor 
vervolgacties. vOS/ABB is heel benieuwd naar uw aanpak!

zijn in de school, uitgedragen worden 
door het team én aantoonbaar effect 
hebben. Ook moet het worden herkend 
door de omgeving.
Sommige domeinen hebben te maken 
met de specifieke kernwaarden van het 
openbaar onderwijs, zoals actief burger-
schap, diversiteit en levensbeschouwing. 
‘Juist openbare scholen kunnen als geen 
ander invulling geven aan deze thema’s. 
Wij zijn benieuwd hoe scholen dat in de 
praktijk oppakken. Hun ideeën kunnen 
heel inspirerend werken’, aldus Schipper.
Andere thema’s gaan over bestuur, lei-
derschap en leraarschap. ‘Excellente le-
raren en inspirerende leiders motiveren 
anderen om zich in te zetten voor goed 
openbaar onderwijs’, zegt Schipper. ‘Het 
zijn leraren en schoolleiders die de kern-
waarden van het openbaar onderwijs 
bewust en zichtbaar uitdragen.’ 
Er zijn ook openbare scholen die zich ont-
wikkelen tot een spil in de plaatselijke 
gemeenschap: zo’n school is maatschap-
pelijk betrokken en werkt samen met 
partners uit de samenleving. Ook zo’n 
school heeft de E-factor.
In de komende nummers van School! 
zullen TOP-scholen in verschillende do-
meinen worden belicht. Aan de hand van 
het praktijkvoorbeeld worden ook theo-
retische achtergronden geschetst, zoals  
het wettelijk kader waarbinnen deze 
activiteiten zich afspelen. Op de website 
www.vosabb.nl wordt het project onder-
steund met instrumenten en handreikin-
gen in een digitale toolbox. <

 INSpIREREN
TEKST: LuCy BEKER




