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1. Inleiding 
 Introductie 

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed 
onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere 
kwaliteit. Scholen/schoolsoorten in het primair, voortgezet en (voortgezet) 
speciaal onderwijs kunnen zich aanmelden bij de jury Excellente Scholen voor 
een erkenning van die kwaliteit en waardering voor de inzet en prestaties. Het 
traject Excellente Scholen helpt bijzondere voorbeelden van het Nederlandse 
onderwijs voor het voetlicht te brengen, en wil bijdragen aan een 
onderwijscultuur waarin het vanzelfsprekend is expertise te delen en te streven 
naar verbetering. 
 
De jury beoordeelt het excellentieprofiel op de criteria en waar mogelijk in 
samenhang. Het zijn de volgende criteria zoals benoemd in het 
aanmeldingsformulier:  

• Het excellentieprofiel van de school; 
• Doelen van het excellentieprofiel; 
• Aanpak van het excellentieprofiel; 
• Resultaten (meetbaar en merkbaar) van het excellentieprofiel; 
• Evaluatie, borging, ontwikkelingen en duurzaamheid van het 

excellentieprofiel; 
• Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere 

scholen. 
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2. Conclusie & samenvatting 
De jury is van oordeel dat Praktijkonderwijs Roermond, afdeling pro, het predicaat 
Excellente School voor voortgezet onderwijs toekomt.  
 
De jury is onder de indruk van de zeer doordachte aanpak om leerlingen maximaal te 
begeleiden naar een volwaardige plek in de samenleving. Ieder kind heeft een eigen 
verhaal en achtergrond. Door het kind als vertrekpunt te nemen, lukt het 
Praktijkonderwijs Roermond om met de nodige kennis van zaken, en in verbinding 
staand met leerling en ouders, vanaf de eerste dag het kind bij de hand te nemen en te 
begeleiden naar een uitstroomprofiel waar de leerling zich helemaal thuis bij voelt.  
 
Iedere leerling wordt op persoonlijke wijze geholpen om eigenaar te worden van het 
eigen leren en kan daarbij kiezen uit een breed aanbod van mogelijkheden. Het rijke 
onderwijsaanbod gaat gelijk op met een gedreven team met hart voor de leerling en een 
professionele aanpak om het beste onderwijsaanbod te kunnen bieden.  
 
Het team staat tegelijkertijd met beide benen in de samenleving en weet de wereld van 
‘buiten’ naar binnen te brengen, zodanig dat het een veilige oefenplaats is voor 
leerlingen om zich te oriënteren. Op systematische wijze wordt met een zeer gefaseerd 
stappenplan, in de loop van de vijf of zes leerjaren, perspectief geboden op een 
volwaardige plek in de samenleving. Naast het onderwijsaanbod op basis van de pro-
doelen zijn de vakgebieden uitgebreid met relevante maatschappelijke trainingen om de 
weerbaarheid te vergroten. Ook is er extra aandacht voor een gezonde leefstijl met 
gezonde voeding en bewegingsonderwijs, inclusief zwemonderwijs.   
 
De hele leeromgeving ademt compassie voor de leerling en wordt gedragen door het 
team, in een prettige werksfeer en met een professionele aanpak. De jury was het meest 
onder de indruk van de verhalen van leerlingen en ouders, die allen benadrukten dat de 
school werkelijk een verschil heeft gemaakt in het leven van leerlingen nu en richting de 
toekomst.  
 
De school mag trots zijn op het resultaat. De jury verwacht dan ook dat de huidige 
ontwikkeling zich door zal zetten de komende jaren. De jury spreekt daarbij de hoop uit 
dat de school er werk van maakt om meer bekendheid te geven aan de goede praktijken 
van Praktijkonderwijs Roermond, en daarmee aan de algemene beeldvorming van wat 
praktijkonderwijs is en hoe je dit in positieve zin kunt ombuigen. 
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3. Bevindingen onderzoek naar 
het excellentieprofiel op basis 
van criteria 
Achtergrondgegevens van de school 
 

Sector 
Naam school 
Brin  
Plaats 
Bestuur 

Voortgezet onderwijs 
Praktijkonderwijs Roermond, afdeling pro 
23HH|00 
Roermond 
Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. 

 
 
3.1 Het excellentieprofiel van de school  
 
Een betekenisvolle plek in de samenleving 
De jury is van mening dat Praktijkonderwijs Roermond een relevant excellentieprofiel heeft. De 
school heeft een belangrijke rol om leerlingen, voor wie het niet altijd bij voorbaat duidelijk is 
welke plek in de samenleving bij hen past, te begeleiden naar wonen, werk of vervolgonderwijs. 
De visie van de school is dat juist leerlingen van het praktijkonderwijs een belangrijke schakel 
zijn bij het vinden van goede medewerkers in uiteenlopende beroepsgroepen op de 
arbeidsmarkt. Dit is op praktische wijze vertaald naar de ambitie die zich richt op een rijk 
onderwijsaanbod: “Praktijkonderwijs Roermond biedt een uitgebreid, gevarieerd, inhoudelijk en 
onderwijskundig doordacht curriculum aan, dat uitvoering krijgt in een aantrekkelijke, 
uitdagende en praktijkrelevante leeromgeving.” 
 
In verbinding met elke leerling en ouders 
De bijzondere doelgroep van het praktijkonderwijs vraagt van de school veel inlevingsvermogen 
om de sociaal-maatschappelijke context waarin ouders en hun kinderen verkeren goed te 
doorgronden. Praktijkonderwijs Roermond neemt de maatschappelijke taak en 
verantwoordelijkheid zeer serieus en gaat vanaf de eerste dag dat ouders hun kind aanmelden 
met hen in gesprek. Daarbij wordt niet gekeken naar de beperkingen, maar naar de 
mogelijkheden van het kind. In nauw overleg met de leerling en ouders, wordt op systematische 
wijze gezocht naar een leerroute die het beste past bij de mogelijkheden van de leerling en die 
realistische kansen biedt voor de toekomst. 
 
Een volledig en gedragen leeromgeving 
Het excellentieprofiel van de school richt zich op essentiële voorwaarden om het beste onderwijs 
te bieden: een doordacht curriculum in een veilige leeromgeving. Het is evident dat een goed 
curriculum voor leerlingen de weg vrijmaakt richting een kansrijke toekomst. Maar het gaat om 
meer dan alleen een goed curriculum. Er is ook een kundig schoolteam nodig dat zich blijvend 
inzet voor een zo breed mogelijk spectrum aan arbeidsmogelijkheden en dit vertaalt naar 
leerlijnen die aansluiten op mogelijkheden voor stage, werk en vervolgopleiding.  
De jury onderschrijft de visie van de school, dat naast een goed curriculum ook verbinding moet 
worden gehouden met werkgevers en stagebedrijven in de regio, om daarmee een zo realistisch 
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mogelijke leeromgeving te kunnen bieden. In deze context zijn ook goed uitgewerkte leerlijnen 
met een kundig en gemotiveerd team nodig, om de juiste leeromgeving te bouwen voor deze 
bijzondere doelgroep. De leeromgeving moet een geheel zijn en gedragen worden door het hele 
team. Dat legt het fundament voor het excellentieprofiel op Praktijkonderwijs Roermond en het 
is daarmee het kloppend hart van de organisatie.  
 
 
3.2 Doelen 
 
Doelen concreet en realistisch uitgewerkt  
Om vanuit een gedreven team te werken aan de missie voor het beste onderwijs voor iedere 
leerling, zijn de landelijke praktijkonderwijsdoelen vertaald naar vaardigheden per vakgebied. 
Vervolgens zijn ze verdeeld in deelvaardigheden per leerjaar. De doelen zijn herkenbaar voor alle 
leerlingen op elk niveau en zichtbaar in alle lesruimtes.  
 
Deze doelensets bieden duidelijkheid en geven richting aan het leren van de leerling. Het vormt 
de ruggengraat van het curriculum van de school en biedt tegelijkertijd structuur aan leerlingen 
die zich in het begin nog moeten oriënteren voor zij keuzes kunnen maken voor wat betreft de 
profielen.  
 
Doelen afgestemd op een volwaardige toekomst van iedere leerling 
De doelen zijn gericht op vergroting van kansen op de arbeidsmarkt en een volwaardige plek in 
de samenleving. De toekomst van de leerling is groter dan alleen de eisen die een werkgever stelt 
aan medewerkers. Leerlingen zijn ook gebaat bij sociale weerbaarheid, een gezonde leefstijl en 
andere vaardigheden die nodig zijn om als burger door het leven te gaan. De regio waar 
leerlingen later als burger vertoeven, vraagt soms ook om specifieke vaardigheden. Als 
voorbeeld: in de regio van Roermond zijn ook werkgevers en stagebedrijven die net over de grens 
in Duitsland zijn te vinden. Leerlingen vroegen daarom aan het schoolteam om Duits in het 
curriculum op te nemen. 
 
De wereld van buiten naar binnen halen 
Naast de profielvakken (beroepsvaardigheden), zijn in het kader van zelfredzaamheid ook vakken 
opgenomen die van betekenis zijn voor de toekomst van de leerlingen. Het gaat om vakken als 
koken, verkeer, EHBO, informatiekunde, Engels, expressie, uiterlijke verzorging, lichamelijke 
opvoeding en sociale vaardigheden. Bij leerlingen is ‘het woonhuis’ ook erg gewild; in een 
huiselijke omgeving op school worden doelgericht allerlei vakken gegeven die leerlingen 
creatief, zelfstandig en weerbaar maken en ze helpen op volwaardige wijze een plek in de 
samenleving te vinden. 
Het is de jury opgevallen dat de school goed heeft nagedacht over de consequenties voor het 
curriculum om de wereld van buiten naar binnen te halen. In de maatschappij van nu neemt 
men trends waar, zoals bewegingsarmoede, toenemende obesitas, verslaving in diverse vormen 
of de invloed van sociale media op de jeugd. Met deze uitdagingen voor de jeugd in gedachten 
heeft het schoolteam realistische doelen gesteld en die opgenomen in het curriculum van de 
school. 
 
Werkgevers en stagebedrijven 
De praktijkonderwijsdoelen van uitstroomrichtingen in sectoren zoals commercie, horeca, zorg 
en welzijn en techniek zijn ook vertaald naar concrete vaardigheden, en verpakt in een 
leeromgeving die leerlingen aanspreekt en motiveert om zich de vaardigheden van hun interesse 
eigen te maken.  
Om de motivatie van leerlingen vast te houden, is het van belang dat de doelen realistisch zijn en 
daadwerkelijk in een toekomstige baan nodig zijn. Daarom staat de school in goede verbinding 
met werkgevers en stagebedrijven. De school wordt steeds vaker benaderd door werkgevers om 
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samen te werken. Doelen van het curriculum worden bijgesteld als blijkt dat zich in de praktijk 
nieuwe ontwikkelingen voordoen. 
 
De school is erin geslaagd betekenis te geven aan de ietwat abstracte landelijke doelen voor 
praktijkonderwijs en die te vertalen naar een curriculum met arbeidsvaardigheden die op 
duurzame wijze worden bijgesteld als dat nodig is.  
 
 
3.3 Aanpak 
 
Bottom-up-aanpak 
De organisatie van Praktijkonderwijs Roermond heeft als kenmerk dat het een eenpitter is met 
een directeur-bestuurder aan het hoofd. De school is daarmee voor aansturing van beleid en 
ontwikkeling zelf verantwoordelijk voor het te voeren beleid. De jury heeft gemerkt dat, mede 
vanwege de korte lijnen tussen bestuur en school, het schoolteam en de schoolleiding zeer 
betrokken zijn bij het wel en wee van de leerlingen en dat zij barsten van de energie om het best 
mogelijke onderwijs te kunnen bieden aan de doelgroep die het heel hard nodig heeft.  
 
De aanpak is op eigen kracht bedacht en toegepast. De school heeft de koninklijke weg 
bewandeld. Dat wil zeggen: bij de basis beginnen als het gaat om het ontwikkelen van relevante 
leerlijnen (van leren tot werken) en tegelijkertijd rekening houden met trends in de 
maatschappij, die consequenties kunnen hebben voor de leerling.  
Omdat de school zo dicht bij de leerling staat, zijn doelen vertaald naar relevante leerlijnen en 
uitgewerkt tot een leeromgeving, waarin leerlingen zich daadwerkelijk uitgedaagd voelen om 
zich de vaardigheden eigen te maken die nodig zijn voor een aantrekkelijke plek in de 
samenleving.  
 
De doelen zijn per vakgebied concreet en duidelijk gemaakt, zodat ze aansluiten op de beleving 
van de leerling en een realistisch perspectief bieden voor de toekomst. Doelensets zijn zodanig 
uitgebreid dat er voor elke leerling een gepersonaliseerd pakket aan doelen mogelijk is.  
 
Leerlingenzorg tot achter de voordeur 
De betrokkenheid bij leerlingen blijkt al meteen als ze starten op school. Al bij de aanmelding 
wordt gekeken naar de mogelijkheden van de leerling op pedagogisch, didactisch, sociaal-
emotioneel en psychologisch vlak. Daarbij wordt ook ‘achter de voordeur’ gekeken en gaat men 
in gesprek met de ouders om de achtergrond en voorgeschiedenis van de leerling te kunnen 
doorgronden. In het gesprek met de jury wordt genoemd dat deze aanpak zich later terugbetaalt 
doordat er minder vaak incidenten zijn waarbij interventies nodig zijn. Huisbezoek vindt plaats 
tijdens de hele schoolloopbaan en is een vast onderdeel van de professionele cultuur.  
 
Het mentorschap is op doordachte wijze ingericht. In het begin van het leertraject wordt een 
mentor gekozen met wie de leerling het meest ‘een klik’ mee heeft. Gedurende het hele 
leertraject (vijf of zes jaar) blijft deze leerkracht de vaste mentor. Daarnaast wordt er per jaar een 
jaarmentor gekozen. In gesprekken met de leerlingen wordt bevestigd dat de rol van de vaste 
mentor als zeer belangrijk wordt ervaren.  
 
Eigenaarschap 
Op Praktijkonderwijs Roermond is de leeromgeving onmiskenbaar een resultaat van de 
inspanningen van een gedreven team. Uit de gesprekken met de leerkrachten bleek dat ook. Zij 
voelen zich eigenaar van het onderwijs en zijn daar trots op. Ook staan zij dicht bij de leerlingen, 
zodanig dat zij zich bewust zijn voor wie ze het doen. De beloning voor het harde werken, krijgen 
zij terug van de leerlingen die de school zeer waarderen. Dat blijkt ook uit de gesprekken die de 
jury met de leerlingen heeft gevoerd. Leerlingen voelen zich eigenaar van hun eigen leren. Als 
voorbeeld noemden ze de inspraak die zij hebben op de inrichting van het schoolplein.  
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Maar het belangrijkste keuzemoment is dat er elk jaar, na intensieve gesprekken, gekozen kan 
worden voor de vakken, profielen en bijbehorende stages die het beste passen bij de leerling.  
 
Trends in de maatschappij 
Naast het curriculum voor beroepsvaardigheden, is er ook veel aandacht voor 
weerbaarheidstraining en een gezonde leefstijl. De aanleidingen daarvoor zijn maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals bewegingsarmoede, verslaving en ongezond eten. In sommige gevallen 
hebben kinderen nooit de kans gehad om te leren zwemmen. Daarom is zwemonderwijs 
toegevoegd aan het vak lichamelijke opvoeding.  
Andere trends, zoals gameverslaving, loverboys en schadelijke effecten van social media, worden 
aangepakt met gerichte weerbaarheidstrainingen op school. Als voorbeeld volgt hieronder een 
overzicht van enkele weerbaarheidstrainingen die worden gegeven op de school.  
 Grip op gamen (met het oog op mogelijke gameverslaving) 
 Tact-training en Samen ben ik Sterker (trainingen voor het omgaan met agressie)  
 Effect-training volgens de ‘preventief-actief-curatief’- methode, (PAC, gericht op het 

versterken van de weerbaarheid van kinderen en jongeren) 
 Helse Liefde (voor de aanpak van loverboy-problematiek) 
 Super Woman (preventief groepsprogramma voor kwetsbare jonge meiden) 
 Vida-training (een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren met een hond als co-

trainer) 
 
Ontwerpen van de onderwijsruimtes 
Bij de aanpak om leerlingen naar een volwaardige plek in de samenleving te begeleiden, neemt 
men de leerling als uitgangspunt en worden leerlijnen uitgezet die passen bij de mogelijkheden 
van de leerling. Die leerlijnen sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande branche-certificaten. Er 
worden ijkpunten per leerjaar gemarkeerd, toewerkend naar het einddoel. De leerlijnen van alle 
leerlingen samen vormen de rode draad voor de leeromgeving. De school zoekt daar passende 
opleidingsmaterialen bij. Soms zijn die beschikbaar, maar als dat niet zo is, wordt het 
lesmateriaal zelf ontwikkeld. Bij het ontwerpen van de onderwijsruimtes wordt goed nagedacht 
over look-and-feel en nut en noodzaak. Maar ook duurzaamheid is van belang bij de afweging 
om te investeren.  
 
Stapje voor stapje naar certificaten 
Toekomstige werkgevers vragen om branche-certificaten voor diverse vaardigheden die horen bij 
de beroepsgroep. Om leerlingen te begeleiden naar het behalen van deze certificaten worden die 
opgeknipt in kleinere mini-certificaten. Zo is het voor leerlingen beter te overzien en het 
motiveert ze om met kleine stappen steeds verder door te leren.  
 
 
3.4 Resultaten/opbrengsten 
 
Praktijkonderwijs Roermond gebruikt onder andere het instrument ‘Scholen op de kaart’. 
Jaarlijks wordt middels het kwaliteitssysteem ProZO! de mate van tevredenheid over de school in 
kaart gebracht en vergeleken met het landelijk gemiddelde van praktijkonderwijsscholen. De 
scores van de school zijn goed te noemen en komen nagenoeg overeen met die van het landelijk 
gemiddelde. Opvallend is dat de school zelf een hogere verwachting hiervan heeft dan de 
leerlingen en hun ouders.  
Het siert de school dat men erop gebrand is om bij de volgende tevredenheidsonderzoeken 
hoger te willen scoren. Daarom is men gaan onderzoeken wat beter kan. Afgezien van de effecten 
van het coronajaar, zijn de scores mogelijk ook beïnvloed door ervoor te kiezen geen gebruik 
meer te maken van portfolio’s en die te vervangen door een systeem van rapporten, het 
individueel ontwikkelingsplan (IOP), en branche-certificaten. Het werk van de leerlingen wordt 
nog steeds verzameld, maar niet meer gebundeld in portfolio’s.  
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Wat voor het schoolteam bovenal telt, is de tevredenheid van leerlingen en of zij na uitstroom op 
een goede plek in de maatschappij terecht zijn gekomen. Het gaat ook om de verhalen van 
leerlingen, waarin op persoonlijke wijze de ervaringen met de school worden verwoord. 
Enquêtes met cijferscores zijn daar minder geschikt voor.  
De jury heeft kennisgenomen van een boek met verhalen van leerlingen en ouders. Deze 
verhalen spreken voor zich: ze laten een beeld zien van verdriet en tegenslag in het leven van de 
leerling, maar met de hulp van de school wordt een omslag gemaakt naar geluk en welbevinden.  
 
Het beeld vanuit de verhalen in het boek wordt nog eens versterkt door de gesprekken die de jury 
tijdens het schoolbezoek heeft gehad met leerlingen en ouders. Meerdere leerlingen bevestigden 
dat zij op deze school worden gezien en gehoord. Daarbij wordt iedereen geaccepteerd zoals ze 
hij of zij is, in tegenstelling tot hoe dat ging op de scholen waar ze vandaan kwamen. Eén leerling 
vertelde dat hij op zijn vorige school, in het primair onderwijs, gepest werd en regelmatig in 
elkaar werd geslagen omdat hij ‘anders’ was. Op Praktijkonderwijs Roermond is pesten vanaf dag 
één niet meer voorgekomen. Nu durft hij voor zichzelf op te komen. Ook zijn er verhalen bekend 
van leerlingen die bij aanvang op Praktijkonderwijs Roermond geprofileerd werden als een 
leerling op niveau middelbaar beroepsonderwijs 1, maar zich in de loop der tijd op school 
hebben doorontwikkeld tot niveau 3.  
 
Het verhaal achter de namen van leerlingen in ogenschouw nemende, concludeert de jury dat de 
opbrengst van de school hoger is dan de scores van tevredenheidsonderzoeken doen vermoeden.  
Ook heeft de jury waargenomen dat de werksfeer voor leerlingen en hun begeleiders als prettig 
wordt ervaren. Met name de betrokkenheid voor het wel en wee van de leerling is de drijvende 
kracht achter het vele werk dat wordt verricht in het belang van iedere leerling. 
Hier leidt de jury uit af dat bij Praktijkonderwijs Roermond de resultaten van het 
excellentieprofiel voldoende duidelijk zijn gebleken, en dat die een uitermate positieve invloed 
hebben op de ontwikkeling van leerlingen en bijdragen aan het vergroten van kansen op de 
arbeidsmarkt en een betekenisvolle plek in de samenleving. 
 
 
3.5 Doorgaande ontwikkeling  
 
De professionele cultuur van Praktijkonderwijs Roermond stimuleert het zoeken naar 
verbeterpunten om het onderwijs nog beter en geschikter te maken voor de doelgroep. Het 
systeem van kwaliteitszorg bevat instrumenten die verbeterpunten kunnen blootleggen om er 
vervolgens mee aan de slag te gaan.  
 
Enkele voorbeelden van verbeterpunten die aan het licht kwamen na onderzoek van het team 
zijn:  
 de Inspectie van het Onderwijs waardeerde de school over het geheel goed, maar gaf aan dat 

de leerlijnen hier en daar nog verbeterd kunnen worden door iets minder theorie en meer 
praktische voorbeelden te gebruiken;  

 soms kloppen bedrijven bij de school aan met vragen die impulsen kunnen zijn om het 
arbeidsproces verder te verbeteren. Leerlijnen moeten soms worden aangepast om aan de 
moderne eisen van het bedrijfsleven te kunnen blijven voldoen.  

 
Alles bij elkaar genomen krijgt de school vanuit meerdere invalshoeken signalen die om 
verbetering en doorontwikkeling van het onderwijsaanbod vragen. De school is zich daar zeer 
bewust van en beschouwt het als een wezenlijk onderdeel van het proces om zich op duurzame 
wijze te blijven verbeteren. Belanghebbenden van buitenaf, die van doen hebben met de 
doelgroep, worden mede daarom in de werkwijze nadrukkelijk betrokken bij het maken van 
keuzes in het onderwijsaanbod.  
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De jury is onder de indruk van de kritische houding naar de eigen resultaten en het in stand 
houden van een duurzaam proces om verbeteringen aan te brengen. Er wordt verder gekeken 
dan alleen de lesmaterialen en de leerinhoud. Het excellentieprofiel van de school voorziet ook 
in een schil met voorzieningen zoals trainingen voor weerbaarheid, zelfstandigheid en 
burgerschap. Dit daagt de leerling uit om te komen tot leren en daarmee grip te krijgen op zijn 
eigen toekomst.  
 
 
3.6 Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere scholen   
 
Praktijkonderwijs Roermond werkt er hard aan om de wereld van buiten naar binnen te halen, 
en om vervolgens via een zeer gefaseerd stappenplan de leerling te begeleiden naar een 
volwaardige plek in de samenleving. De school biedt een realistische oefenplaats aan die 
bijdraagt aan het toekomstperspectief van haar leerlingen. Dat heeft ertoe geleid dat er binnen 
de school een rijk onderwijsaanbod is met een breed spectrum aan mogelijkheden. Naarmate de 
school zich verder ontwikkelt, wordt de school steeds bekender om haar kwaliteiten. Ouders, 
werkgevers, scholen in de regio of andere praktijkonderwijsscholen die op bezoek komen, zijn 
verbaasd over de uitgebreidheid van het curriculum en het veilige en uitdagende leerklimaat, 
waardoor leerlingen maximaal kunnen floreren.  
 
De hoge opbrengst van alle inspanningen om het beste onderwijs te bieden voor de doelgroep 
wordt steeds meer gezien door werkgevers en andere scholen in het praktijkonderwijs. Steeds 
vaker komen zij op bezoek om vragen te stellen en te leren van de expertise en het 
onderwijsaanbod van Praktijkonderwijs Roermond. De jury is van mening dat de school er goed 
aan zou doen om het schoolplan 2022-2026 uit te breiden met een missie om meer bekendheid 
te geven aan wat binnen de school wordt gedaan. In de publieke opinie heerst doorgaans een 
negatief beeld van wat praktijkonderwijs betekent. Het zou een mooi streven zijn om de 
beeldvorming over de jeugd die liever ‘met de handen werkt’ in positieve zin om te buigen. 
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4. Procedure 
Praktijkschool Roermond, afdeling pro heeft zich kandidaat gesteld 
voor het traject Excellente Scholen. Een school die zich kandidaat stelt 
voor het traject doorloopt de volgende fasen: 
 
Fase 1 Aanmeldingsperiode 
Elke school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving 
van het excellentieprofiel aan. 
 
Fase 2 Controle door inspectie 
Na de sluiting van de aanmeldingsperiode controleert de inspectie of 
uw school over de waardering Goed beschikt en of er geen recente 
contra-indicaties zijn. 
 
Fase 3 Voorbereidingsgesprek met de jury 
De jury gaat in gesprek met de school over haar excellentieprofiel. De 
school verheldert onduidelijkheden, gaat in op vragen op het gebied 
van verantwoording, legt accenten en geeft aan wat er bij het bezoek 
aan de school te verwachten valt. 
 
Fase 4 Jurybezoek 
Twee leden van de onafhankelijke jury bezoeken uw school. Zij 
waarderen het excellentieprofiel mede aan de hand van de 
herkenbaarheid van het verhaal van de school in de onderwijspraktijk. 
Bovendien kijken ze naar de eenheid in de kwaliteit en de 
gedragenheid van het profiel op alle niveaus van de school, van 
bestuur tot leerling. 
 
Fase 5 Rapportage en beoordeling 
Na elk jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft hierin haar 
bevindingen weer per onderdeel van het jurybezoek. 
Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het 
excellentieprofiel van de school, dossieronderzoek, het startgesprek en 
het jurybezoek. Op basis van de bevindingen concludeert de jury of de 
school het predicaat toekomt en adviseert zij de inspecteur-generaal 
van het onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat 
Excellente School. 
 
Fase 6 Uitreiking predicaat 
Het predicaat is geldig van 1 januari 2022 tot 1 juli 2025. De 
juryrapporten van de scholen die het predicaat krijgen, worden 
openbaar gemaakt. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000  
T-Loket (voor vragen) 088 6696060 


	1. Inleiding 3
	2. Conclusie & samenvatting 4
	3. Het onderzoek naar het excellentieprofiel op basis van criteria 5
	4. Procedure 11

