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Inleidende toelichting op het symposium 

 

Doel van het symposium is het presenteren van de resultaten van een NRO-onderzoek met als 

hoofdvraag: Wat kenmerkt Excellente scholen? In het symposium bespreken we de resultaten 

van drie deelonderzoeken en gaan we met de referent én de zaal in discussie over nut en 

noodzaak van het predicaat Excellente school. 

 

Het predicaat ‘Excellent’ is in 2012 in het leven geroepen door de toenmalige minister van 

onderwijs. De achterliggende visie was dat scholen die excellent zijn op een bepaald terrein 

daarvoor ook erkenning en waardering zouden moeten ontvangen. De verwachting was dat het 

predicaat de onderwijskwaliteit zou kunnen stimuleren en dat deze scholen een 

voorbeeldfunctie zouden kunnen vervullen voor andere scholen. Er zijn in het onderwijsveld 

echter ook al sinds de start veel vragen en discussies, zoals: Zijn Excellente scholen wel 

excellent? En vervullen zij daadwerkelijk een voorbeeldrol? 

 

Wetenschappelijke betekenis 

Centraal in het uitgevoerde onderzoek staan ‘kenmerken van onderwijskwaliteit’. Ten eerste is 

gekeken naar kwaliteitskenmerken in de literatuur over effectieve en succesvolle scholen en 

schoolverbeteringsprocessen. Ten tweede is gekeken naar de kwaliteitsbeoordeling door de 

Inspectie en de criteria van de jury Excellente scholen. En ten derde onderzochten we de 

voorbeeldfunctie van Excellente, Goede en reguliere scholen. 

Samen leveren de deelonderzoeken bouwstenen voor een model waarin kwaliteitskenmerken 

van Excellente scholen in samenhang worden gepresenteerd. In dat model is bovendien ruimte 

voor specifieke kenmerken, die passen bij het schoolprofiel. Onze stelling is dat het 

ontwikkelde model kan worden beschouwd als een praktisch, maar ook wetenschappelijk 

onderbouwd, hulpmiddel voor scholen die willen werken aan (verbetering van) hun 

onderwijskwaliteit. Daarover gaan we graag in discussie met de deelnemers. 

 

Overzicht presentaties en structuur van de sessie 

(a) Introductie door Dorothee van Kammen (voorzitter jury Excellente scholen): Wat zijn 

Excellente scholen? Waarom is het predicaat Excellente school in het leven geroepen? 
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(b) Presentatie 1 (Merlijn Karssen): Als we uitgaan van de Inspectiedata (beoordelingen 

van de onderwijskwaliteit op een school), zijn er dan verschillen tussen Excellente 

scholen, Goede scholen en de andere scholen? 

(c) Presentatie 2 (Wouter Schenke): Als we uitgaan van de jury-beoordelingen, wat zijn dan 

de kenmerken van een Excellente school? Hoe verhouden die kenmerken zich tot wat 

we vinden in de onderzoeksliteratuur over effectieve en/of succesvolle scholen? 

(d) Presentatie 3 (Marianne Boogaard): Hebben Excellente scholen een voorbeeldfunctie 

en zo ja, hoe vervullen zij die? 

(e) Reactie referent 

(f) Discussie met deelnemers 


