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De Vogelaar: ‘We maken het waar’
Openbare basisschool De Vogelaar in 

Raalte kreeg het predicaat al voor de 

vierde keer en is daar nog net zo blij 

mee als de eerste keer. ‘Ja, want nu laten 

we dus zien dat we het waarmaken, 

dat onze kwaliteit blijvend is’, verklaart 

directeur Jan Hendriks. 

‘De jury vindt het belangrijk dat we ons voort-

durend blijven ontwikkelen. Zo zijn we nu 

weer bezig met programmeren en 3D-ont-

werpen. Onze leerkrachten hebben altijd zin 

om nieuwe technieken in te zetten. Denk 

bijvoorbeeld ook aan virtual reality, waarmee 

je kinderen dingen echt kunt laten beleven. 

Daardoor onthouden ze de stof beter’. 

De Vogelaar krijgt veel bezoek van andere 

scholen die willen weten hoe het komt dat 

alle leerlingen van deze school bovenge-

middeld scoren. Hendriks wil zijn ‘geheim’ 

graag delen. ‘Wat wij anders doen, is dat we 

de leerstof steeds net iets eerder aanbieden 

dan de methode. Een voorbeeld: de tafels 

moeten kinderen kennen in groep 5, maar 

bij ons kennen ze die al in groep 4. Dan 

zeggen we erbij: ‘Je hoeft dit nu nog niet te 

kennen, hoor’.  Maar de kinderen vinden het 

spannend om er dan al over te leren. En als 

het later in groep 5 aan bod komt, herken-

nen ze het.  Ze weten het al een beetje en 

leren het sneller. Dat geeft  een succeser-

varing en dat stimuleert. We doen dit in 

alle groepen, waardoor ze in alle leerjaren 

sneller leren. Daardoor is er ook tijd voor.’ 

Inmiddels heeft obs De Vogelaar 260 leer-

lingen, veel meer dan verwacht. ‘Volgens 

zijn’, zegt Hendriks. ‘We zitten in een oudere 

wijk van Raalte, een krimpgebied. Maar ook 

ouders uit andere wijken kiezen nu heel 

bewust voor onze school’. 

Dit is excellent

Een excellente school 

is in de basis een goede 

school, die zich onder-

scheidt van andere 

goede scholen door 

te excelleren op een 

bepaald gebied. Dit jaar 

hebben 130 scholen, 

van de 210 die zich 

hadden aangemeld, 

het predicaat Excellent 

2015-2017 gekregen. 

Voor het eerst is de 

onderscheiding drie 

jaar geldig. De predica-

ten worden sinds dit 

jaar toegekend door de 

Inspectie van het 

Onderwijs na 

onderzoek door een 

ona"ankelijke jury.

Het geheim van 
scholen

De toekenning van het predicaat Excellent werd dit jaar op 130 

scholen een feest. Ze kregen tot hun verrassing een enorme gele 

doos bezorgd met daarin een grote vlag met de tekst: Excellente 

School 2015-2017. Die vlag ging overal meteen uit. Scholen zijn 

trots op deze onderscheiding. Naar School! vroeg enkele van de 

excellente leden van VOS/ABB naar het geheim van hun succes.
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‘Ons geheim * dat w/ 
de leerstof net iets eerder 
aanbieden’

Feest op obs De Vogelaar toen de vlag met het juryrapport uit de 

doos kwam.
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Drie dozen tegelijk voor 
Stedelijk College Eindhoven
Het openbare Stedelijk College Eind-

hoven ontving maar liefst drie dozen 

tegelijk. En ja, in elke doos een vlag. Alle 

drie de afdelingen, mavo, havo en vwo, 

zijn excellent bevonden. 

De vwo-afdeling kreeg de onderschei-

ding voor de derde keer en de havo voor 

de tweede keer. Maar het was dit jaar 

voor het eerst dat ook de mavo werd 

bekroond. ‘Het was echt spannend’, zegt 

opleidingsdirecteur Ingrid van Zuijdam. 

‘Het jurybezoek was pittig, de jury is erg 

kritisch, en terecht. Dit is dus echt een 

groot blijk van waardering.’

 

Het Stedelijk College geeft tweetalig 

onderwijs op álle afdelingen. Daarnaast is 

op het Nederlandstalig vwo geïnvesteerd 

in pre-wetenschappelijk onderwijs. Daar 

krijgen de leerlingen les in onderzoeksvaar-

digheden, wat zich uiteindelijk vertaalt in 

bijzondere profielwerkstukken. Op de mavo 

en havo zijn vakken als drama, muziek, te-

kenen en gym naar een hoog niveau getild, 

leerlingen kunnen er eindexamen in doen. 

‘De creativiteit en beweging leiden ertoe 

dat leerlingen in het algemeen beter leren’, 

aldus Van Zuijdam. 

Maar de rode draad is volgens haar dat de 

school sterk ontwikkelingsgericht is. Wij zijn 

altijd bezig met de vraag: hoe kunnen we 

het onderwijs nóg beter maken? We werken 

continu aan vernieuwing. Denk bijvoorbeeld 

aan nieuwe onderwijsvormen, digitaal 

lesgeven of bijzondere vakken zoals filosofie 

of Chinees. Niets is onmogelijk, als de leer-

lingen er maar beter van worden. Ouders 

en leerlingen voelen zich hier gehoord en 

gezien.’ 

LMC PrO:  cultuuromslag heeft 
succes
De Rotterdamse wethouder Hugo de 

Jonge kwam de gele box bezorgen bij 

LMC Praktijkonderwijs (PrO) Schiet-

baanstraat, waar meteen een feest 

losbarstte. Deze praktijkschool onder-

scheidt zich door het hoge percentage 

leerlingen dat uitstroomt naar betaalde 

arbeid. Dat is bereikt door een succes-

volle cultuur- en onderwijsinhoudelijke 

omslag in de school.

De omslag begon een paar jaar geleden 

toen de school zelf jobcoaches in vaste 

dienst nam. ‘Dat zijn geen docenten, maar 

mensen met specifieke kennis van de 

arbeidsmarkt. Zij volgen onze leerlingen 

al vanaf het tweede leerjaar, waardoor ze 

een goede match kunnen maken’, vertelt 

locatieleider Jamie Visser. Het was nieuw 

en even wennen om geen leraren, maar 

jobcoaches in te zetten op school. Zij 

begeleiden de stages en richten zich op 

het ontwikkelen van beroepsvaardigheden. 

De stagedoelen worden door de jobcoach 

kortgesloten met de mentor. Zijn er (kennis)

problemen op de stageplek, dan meldt de 

jobcoach dit aan mentor en vakdocent, die 

er dan aandacht aan besteden. Door deze 

werkwijze, in combinatie met een verandering 

in het onderwijsbeleid en –aanbod, zijn de 

uitstroomcijfers naar arbeid indrukwekkend 

verhoogd van 11%  in 2008 naar 52% in 2013.  

‘Het is een mindset’, zegt Visser. ‘We 

houden ons doel goed voor ogen: praktijk-

onderwijs is eindonderwijs. We zoeken naar 

de talenten van onze leerlingen en zetten 

die in om voor elk kind een passende plek 

te vinden. Op die manier lukt het.’ 

Ingrid van Zuijdam met drie lovende juryrapporten.

 Van links naar rechts: Hugo 

de Jonge en Jamie Visser met 

teamleider Marisa Hennige en 

leerling Dylon.


