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1. Introductie en
leeswijzer rapport
Introductie
Al meer dan 600 scholen/schoolsoorten hebben in de afgelopen jaren deelgenomen
aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich aan bij de onafhankelijke jury,
omdat zij het predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun
prestaties, en ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te
houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om
de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en
over te dragen.
Het excellentieprofiel --- datgene waar de school in uitblinkt --- staat in het beoordelen
van excellentie centraal. De onafhankelijke jury kijkt primair hier naar. De school
benoemt op welk gebied zij excellent is en de jury verifieert of het genoemde
excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd, herkenbaar is & doorwerkt in de gehele
organisatie en of het past binnen de visie van de school.
Het excellentieprofiel wordt door de jury op de volgende onderdelen beoordeeld:
•
helderheid en relevantie van het excellentieprofiel;
•
aanpak van het excellentieprofiel;
•
resultaten van het excellentieprofiel;
•
evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel;
•
ontwikkeling van het excellentieprofiel;
•
externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel.

Leeswijzer rapport
In het eerste deel van dit rapport wordt de procedure Excellente Scholen 2017
beschreven. De focus in het juryrapport ligt op de beoordeling van het
excellentieprofiel van de school door de onafhankelijke jury. Het excellentieprofiel
wordt in het tweede deel van het rapport in onderdelen weergegeven zoals de school
dit heeft beschreven in het aanmeldingsformulier --- de tekst is integraal overgenomen.
De jury geeft per onderdeel van het kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van
het excellentieprofiel haar bevindingen. Het juryrapport eindigt met de conclusie van
de jury, waarin is opgenomen of de school het predicaat Excellente School toekomt.
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2. Procedure Excellente
Scholen 2017
Begin 2017 konden scholen/schoolsoorten in het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zich weer aanmelden voor het traject
Excellente Scholen. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corlaer College heeft zich
kandidaat gesteld voor het traject Excellente Scholen 2017 en is op basis van onderzoek
door de inspectie toegelaten tot het traject. Een school die zich kandidaat stelt voor het
traject doorloopt de volgende fasen:

Fase 1 Aanmeldingsperiode
Iedere school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving van het
excellentieprofiel aan.

Fase 2 Onderzoek door inspectie
De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is
voorwaardelijk voor deelname aan het traject. Aangemelde scholen die, op basis van de
beslisregels voor een goede school, nog niet de waardering Goed van de inspectie
toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Scholen die Goed
worden bevonden naar aanleiding van onderzoek door de inspectie worden toegelaten
tot het traject.

Fase 3 Dialoog
De dialoog is een eerste kennismakingsgesprek tussen twee juryleden Excellente
Scholen en een kandidaat Excellente school. Daarnaast verstrekt de jury naar
aanleiding van de dialoog aandachtspunten aan de school voor het jurybezoek.

Fase 4 Jurybezoek
Na de zomervakantie vinden de jurybezoeken plaats. Twee leden van de onafhankelijke
jury bezoeken een kandidaat Excellente school. Tijdens het jurybezoek staat het
excellentieprofiel centraal. Daarnaast concentreert de jury zich specifiek op de
aandachtspunten die verstrekt zijn aan de school tijdens de dialoog.

Fase 5 Rapportage en beoordeling
Na het jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft per onderdeel van het
kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van het excellentieprofiel haar
bevindingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het
excellentieprofiel van de school, de dialoog 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
De uitreiking van het predicaat Excellente School vindt plaats in januari. Het predicaat
is na ontvangst drie jaar geldig. De juryrapporten van de scholen die het predicaat
toegekend krijgen, worden openbaar gemaakt.
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3. Beoordeling
excellentieprofiel
Achtergrondgegevens van de school
Sector
Naam school
Brin
Plaats
Bestuur

Voortgezet onderwijs
Meerwegen Scholengroep, vestiging Corlaer
College
02DC|00
Nijkerk
Stg. voor Protestants Christ. Voortgezet
Onderwijs Eemland

Motivatie van de school om zich kandidaat te stellen
De onderbouwing die de school (of schoolsoort) bij de aanmelding als kandidaat
Excellente school 2017 gaf, luidt als volgt.
‘‘Het Corlaer College stelt de vmbo-afdeling kandidaat voor het predicaat Excellente
School. De afdeling atheneum/havo van het Corlaer College heeft dit predicaat
ontvangen in 2015 en inmiddels denken we dat ook de afdeling vmbo voor dit predicaat
in aanmerking komt. Het predicaat is niet een doel op zichzelf voor de school, maar
wordt gezien als het resultaat van het harde werken van de medewerkers om --- tegen de
maatschappelijke ontwikkeling richting categorale scholen in --- een breed vmbo in stand
te houden dat kansen biedt aan alle leerlingen op het vmbo. De visie dat vmbo-leerlingen
veel kunnen en een kansrijke omgeving verdienen waar ze zich ten volle kunnen
ontplooien, is een overtuiging die breed leeft in alle afdelingen van het vmbo.’’

3.1 Bevindingen jury aangaande het
excellentieprofiel
Excellentieprofiel van de school
De school heeft een helder en relevant excellentieprofiel.
Toelichting excellentieprofiel
‘‘Het Corlaer College vmbo is een school die alle leerlingen kansen biedt. Dit leidt tot een
meer dan gemiddelde opstroom, minder dan het gemiddelde aantal voortijdig
schoolverlaters, een goed onderbouwde keuze voor het vervolgonderwijs en een
opgedroogde stroom leerlingen die buiten de school moeten worden geplaatst. De
school is er voor alle leerlingen in de regio en biedt kansen door het onderwijs passend te
maken voor elke leerling door de vanouds uitstekende zorg en ondersteuning voor elke
leerling.’’
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Waarom is gekozen voor dit excellentieprofiel
‘‘Sinds 2002 is de school gefuseerd, en gehuisvest in één gebouw. Vanuit de mavo,
technische school en huishoudschool is een breed vmbo ontstaan. Een sterke
zorgstructuur, een breed aanbod aan onderwijs en een lerende organisatie met een
cultuur waarbij de leerlingen en docenten betrokken zijn op elkaar, leiden tot leerlingen
op de juiste plek in de maatschappij. Ook als de leerling het moeilijk heeft, te laag zit en
soms te hoog zit of als de vmbo-leerling extra uitdaging zoekt buiten het reguliere
onderwijs, biedt het Corlaer College mogelijkheden. Kansen bieden aan leerlingen door
een gestructureerde en persoonlijke aanpak leidt tot bijzondere resultaten.’’
De pedagogische en/of onderwijskundige visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel
‘‘Het vmbo van het Corlaer College is van oudsher een traditionele school vanuit de
gedachte dat duidelijkheid en structuur leiden tot een veilig gevoel. Deze duidelijkheid en
structuur worden geboden vanuit de pedagogische uitgangspunten van Luc Stevens:
relatie, competentie en autonomie. Verder werkt de school met het programma Positive
Behaviour Support (PBS). Tegelijkertijd is de school steeds meer onderdeel van de
omgeving waarin vaardigheden als samenwerken, plannen & evalueren, reflecteren en
algemene burgerschapsvaardigheden steeds belangrijker worden. De school leidt
leerlingen op voor de toekomst en voor beroepen die nu nog niet bestaan en vanuit die
wetenschap is het belangrijk leerlingen een lerende houding aan te kweken, zodat zij zich
blijvend kunnen ontwikkelen. Passend onderwijs wordt vormgegeven door
handelingsgericht te werken met als resultaat dat leerlingen op de passende plek komen
en daarmee de kans krijgen zich te ontwikkelen. Extra uitdaging binnen het vmbo wordt
bijvoorbeeld gegeven door leerlingen op een vak in een hogere afdeling examen laten te
doen of versneld een examen te laten doen in vmbo-t 3 om zo extra tijd te hebben voor
andere zaken in vmbo-t 4 (zoals een vak volgen op het mbo of de opstroom richting havo
te verstevigen). In de vmbo-basis/kader-onderbouw wordt extra uitdaging gegeven door
onder andere de keuzelessen en de profielklassen.
Hoge verwachtingen leiden tot een beter resultaat, handelingsgericht werken (HGW),
didactisch coachen en PBS gekoppeld aan de uitgangspunten van Luc Stevens zijn de
gehanteerde opvattingen.’’
Relatie tussen de visie van de school en het excellentieprofiel
‘‘Het Corlaer College is een breed vmbo waar leraren en leerlingen met elkaar leren
binnen een gemeenschap. Een duidelijk pedagogisch en didactisch klimaat zorgt voor
een veilig schoolklimaat waarin leerlingen kansen krijgen, op kunnen stromen en niet
voortijdig uitvallen of de school verlaten. Wij bereiden leerlingen voor op hun plaats in
het vervolgonderwijs en in de maatschappij en daarin is het belangrijk dat leerlingen met
allerlei andere leerlingen samen leren en leven.’’
Doelgroep
‘‘Alle vmbo-leerlingen van het Corlaer College zijn de doelgroep. Een breed vmbo zorgt
voor een vertrouwde omgeving ook als een overstap van basisgerichte leerweg (met
leerwegondersteunend onderwijs, lwoo) (vmbo-b) naar kadergerichte leerweg (met lwoo)
(vmbo-k) of van kadergerichte leerweg (met lwoo) naar theoretische Leerweg (vmbo-t) of
vanuit theoretische leerweg naar havo gemaakt wordt.’’
De beoogde korte- én langetermijndoelen van het excellentieprofiel
‘‘Een breed vmbo geeft leerlingen de mogelijkheden die nodig zijn. Keuzes maken moet
je leren en van de gevolgen die je keuzes hebben, leer je ook. Het overkoepelende doel is
om een nog rijkere leeromgeving voor leerlingen te maken dan nu al het geval is. Dat
heeft tot gevolg dat gebouwd wordt aan de samenwerking met het bedrijfsleven om meer
te leren in de praktijk. Ook het uitbreiden van de ‘Expeditie Corlaer-manier van werken’
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draagt bij aan een rijkere leeromgeving. De Expeditie Corlaer-manier van werken is
leerlingen in multidisciplinaire teams samen laten werken aan een eigen gekozen
maatschappelijk doel. Nu zijn er zes teams per jaar, het doel is uitbreiding van het aantal
teams, en de manier van werken verspreiden in de rest van het onderwijs.
Een rijkere leeromgeving betekent ook meer keuzes kunnen maken binnen de school.
Meer tussen profielen kunnen kiezen binnen de vmbo-b/k en bredere samenwerking
stimuleren tussen vmbo-b-, vmbo-k-, vmbo-t- en atheneum/havo-leerlingen zorgt voor
een inspirerende leeromgeving.
Voor de collega’s betekent dat ook iets. Nu is iedere collega LOB-coach
(loopbaanoriëntatie en begeleiding). Over een jaar is iedere collega geschoold in de
basisprincipes van didactisch coachen en over drie jaar is didactisch coachen nog dieper
verankerd in de school en in het didactisch handelen van docenten en OOP
(ontwikkelingspectiefplan). Werken aan de relatie met een wetenschappelijk
onderbouwd model dat insteekt op het versterken van de leermodus en leerstrategie,
zorgt voor betere begeleiding en daarmee voor betere leerresultaten.
Binnen de zorg en ondersteuning is ook een aantal ontwikkelingen ingezet. Werken met
groepsplannen om de leerling in zijn context te begeleiden en driehoeksgesprekken om
leerlingen meer de regie te geven over hun eigen leren, zijn beide over drie jaar
ingevoerd. Daarnaast is portfolioleren binnen iedere afdeling een speerpunt. Over drie
jaar wordt hier breed mee gewerkt.
Een uitdagend en veilig schoolklimaat geeft de leerlingen de ruimte zich te ontwikkelen
en goede keuzes te maken tijdens hun schoolloopbaan en voor de vervolgopleiding. De
mentor speelt bij de begeleiding een belangrijke rol. Zijn rol verschuift ook naar de rol als
coach. Het versterken van de betrokkenheid van alle collega’s bij alle leerlingen wordt
onder andere vormgegeven door de LOB-gesprekken te laten voeren door alle collega’s.’’
Interne erkenning van het excellentieprofiel
‘‘Vanuit de afdelingsstructuur wordt gewerkt aan een professionele cultuur waarin we
elkaar aanspreken, doelen stellen, regelmatig checken of we op de goede weg zijn, en
eventueel de doelen bijstellen waar nodig. Voor leerlingen wordt hiermee een thuisbasis
gecreëerd waar zij zich veilig voelen en geboden kansen durven aan te grijpen.
Voor de ouders is de school een betrouwbare partner. De overdracht van het primair naar
het voortgezet onderwijs is gedegen geregeld door middel van de warme overdracht; met
de intake wordt het gesprek gevoerd met de leerling en de ouder, en tussentijds wordt
intensief contact onderhouden en informatie verstrekt over de ontwikkelingen van de
leerling. De mentor is hierbij de sleutelfiguur. Door een huisbezoek aan het begin van het
cursusjaar wordt de thuissituatie goed in beeld gebracht.
Voor de leerling is de school een warm bad. De kennismaking begint voor de
zomervakantie in groep 8 door een kennismakingsavond met de nieuwe klas. Na de
vakantie wordt een introductiekamp georganiseerd en de introweken zorgen voor een
goede voorbereiding. Met de docent, de mentor en de leerlingbegeleider wordt de
leerling gezien en worden signalen opgevangen over het goed of niet goed gaan. Uit de
leerlingtevredenheidsenquêtes blijkt dat de school als een veilige school ervaren wordt
en dat de mentor belangrijk is. Terugkoppeling naar basisscholen halverwege het
schooljaar levert informatie naar basisscholen en zorgt voor een steeds betere
advisering.’’
Bevindingen jury betreffende de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel
Het vmbo van het Corlaer College in Nijkerk is een prachtige school. Gelegen aan de
rand van de gelijknamige uitbreidingswijk vormt het samen met een ander gebouw
waarin de havo/vwo is gehuisvest een Corlaer-campus. Het is een grote school.
Corlaer-vmbo telt ongeveer 1000 leerlingen. Deze brede vmbo-school kent diverse
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teams gebaseerd op uitstroomprofielen: een tl, techniek, zorg en welzijn, economie
en ondernemen, en een onderbouwteam.
Een eerste kennismaking van de jury met een kandidaat voor het predicaat Excellente
School vindt altijd plaats op basis van schriftelijke informatie en een kort gesprek
(dialoog) elders in het land. Op basis van deze informatie, waaronder een beoordeling
van de Inspectie van het Onderwijs, kan de jury constateren dat het Corlaer College
een goede school is. Aan de jury de opdracht te onderzoeken of de school het
predicaat Excellente School verdient. Het was voor de jury geen gemakkelijke opgave,
omdat hier sprake is van een breed en algemeen profiel. In de kern is het
excellentieprofiel: leerlingen kansen bieden, met als resultaat dat leerlingen
1. in groten getale opstromen naar een hoger niveau;
2. minder voortijdig de school verlaten;
3. een vervolgopleiding kiezen die stand houdt;
4. niet worden uitgeplaatst.
Kortom, doelen waaraan geen enkele school zich kan onttrekken. De beoordeling van
de aanpak van de school om het excellentieprofiel te realiseren, en de resultaten die
ze daarmee bereikt, zullen zwaar moeten wegen. In de school is een langjarige traditie
verankerd om zeer planmatig te werken, waarbij ze eerst de stip op de horizon bepaalt
en vervolgens systematisch aan de realisatie werkt. Een mooi voorbeeld is de LOBcoach die een cruciale rol speelt bij de realisering van deze algemene doelen.
In ieder geval is in deze school sprake van een gemeenschappelijke visie van
schoolleiding en de leerkrachten. Het team van het Corlaer College is hecht, zonder
enige druiperigheid. Wie de jury ook spreekt, het is ‘wij’ (werken samen om kansen te
bieden, groeien en doorgroeien). De leerling is leidend. Het onderwijs is
vraaggestuurd, niet aanbodgestuurd. De drie R’s (richting, ruimte en ruggensteun)
komen overal terug. Met richting wordt bedoeld dat de leerling niet aan zijn lot wordt
overgelaten. De school biedt structuur en perspectief aan de leerling en docent.
Binnen een veilige omgeving wordt de leerling gestimuleerd op ontdekking te gaan
naar zijn talenten (ruimte). Tegelijkertijd biedt de intensieve begeleiding wanneer een
leerling dreigt vast te lopen, ruggensteun om de draad weer op te kunnen pakken.
Kansen bieden vertaalt het Corlaer College in maatwerk bieden en flexibel zijn als
school ten dienste van de leerling. Daarmee wordt het excellentieprofiel vanzelf een
breed profiel, maar de jury ziet een duidelijke focus op de uitwerking van het profiel.
Om de doelen aan de horizon te realiseren werkt de school met drie pedagogische
begrippen die in balans met elkaar de bakens zijn voor het werk: relatie, competentie
en autonomie. Het Corlaer College vertaalt dit in onderwijstermen naar:
handelingsgericht werken, hoge verwachtingen hebben van alle leerlingen,
didactisch coachen en Positive Behavior Support (PBS). Daarbij zijn duidelijk
verschillende tempi van ontwikkeling binnen de school te onderkennen.
Dit alles overziende en op basis van wat de jury in het Corlaer College heeft gezien,
concludeert de jury dat het excellentieprofiel zeker relevant is voor de school en voor
alle leerlingen. Het profiel is vrij breed en algemeen, ook in de zin dat elke afdeling
voor de opdracht staat die het Corlaer College benoemt in het excellentieprofiel. De
school geeft daaraan een heel duidelijke en breed gedragen uitwerking in het
onderwijs, de benadering van elkaar op school en het schoolklimaat. Naar het
oordeel van de jury is het excellentieprofiel relevant en helder.
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Aanpak
De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel.
De wijze waarop de school het excellentieprofiel realiseert
‘‘Een kansrijk vmbo betekent op het Corlaer College: kansen bieden aan leerlingen om je
in de breedte te ontwikkelen op vakkennis en vaardigheden. In alle vmbo-afdelingen is er
de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau af te sluiten en dit gebeurt ook
regelmatig. Daarnaast heeft het grootste gedeelte van de vmbo-t-leerlingen een 7e vak en
is er een vmbo-t+route voor leerlingen die door willen stromen naar de havo. De praktijk
als leeromgeving motiveert. In de vmbo-b/k-afdelingen zijn de sportklas en techniekklas
mooie vormen van onderwijs en in de vmbo-t kan gekozen worden voor Dienstverlening
en Producten en voor versneld examen, vmbo-t+ en in leerjaar 4 werken aan een mbovak. Uiteraard zijn er veel extracurriculaire mogelijkheden voor leerlingen om zich breed
te ontwikkelen: vrijdagmiddagactiviteiten, toneel en Expeditie Corlaer, waar leerlingen
vanuit de gehele school (vmbo en atheneum/havo) samenwerken in een team en daar
hun vaardigheden verder uitbouwen.
Vanaf dag 1 is er zicht op de leerlingen. Met behulp van groepsplannen wordt een analyse
gemaakt van de omgeving waarin de leerling zich beweegt, en de mentor ontmoet zijn
leerlingen wekelijks meerdere keren als mentor en als docent. Het didactische model in
de klas is didactisch coachen. In dit model is de dialoog met de leerling belangrijk op
inhoud, vaardigheden, modus en kwaliteiten.
Wanneer er in het onderwijsproces signalen komen die nopen tot handelen, gaat de
mentor het gesprek aan met de leerling, ouders en eventueel de ondersteuner. Bij het
signaal dat er een hoger niveau mogelijk is, wordt een plan opgesteld om voor te
bereiden op het hogere niveau. Is er een zorgvraag, dan komt de ondersteuner in beeld
die met behulp van handelingsgericht werken aan de slag gaat om te kijken hoe de beste
ondersteuning geboden kan worden. In de brugklas wordt gewerkt met dakpanklassen.
De inzet is om te kijken waar de leerling het beste op zijn plek is.
Wanneer blijkt dat een leerling een intensief traject nodig heeft (passend onderwijs) om
binnen de school te functioneren, is het drie jaar geleden ingerichte BackUp-lokaal een
uitkomst. Dit lokaal wordt gebruikt om even een time-out te nemen, de dag op te starten,
gesprekken te voeren et cetera. De LOB-afdeling binnen de school zorgt voor een grondig
vierjarig traject, zodat de leerlingen de juiste keuzes voor de vervolgopleiding maken. De
samenwerking hierin met de mbo’s in de regio draagt hier zeker aan bij, evenals de
intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en organisaties in het maatschappelijke
en sociale domein.
Het werken vanuit de waarden van PBS (Positive Behavior Support) wordt elk jaar meer en
meer gemeengoed in de school. Daarmee worden leerlingen op betrokkenheid
aangesproken, om succesvol en verantwoordelijk te zijn.
De inzet van ict-middelen is op maat. Iedere leerling heeft een Chromebook. Het gebruik
van ict is een middel en geen doel. Waar meerwaarde voor het leren bereikt kan worden
met ict, zet de docent het Chromebook in.’’
Wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten waarop de aanpak steunt
‘‘Handelingsgericht werken, werken met groepsplannen, en de leerling meteen het
gevoel geven van zich thuis voelen, zijn in de praktijk effectieve manieren van werken
gebleken. De organisatiecultuur waarin veel overleg met elkaar is over de leerling, en een
cultuur waarin kansen gegeven worden, leiden ertoe dat leerlingen gemotiveerd zijn en
blijven, ook als het tegenzit.
Een positief schoolklimaat stelt leerlingen in staat optimaal te profiteren van het
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geboden onderwijs. Deze uitspraak komt Crone en Eber vandaan.
Wat wij zien, is dat de leerlingen daarom boven de norm blijven presteren en kansen
zien. Het model van didactisch coachen is door dr. L. Voerman ontwikkeld en wordt
breed toegepast in het land. Relatie voor prestatie, en dialoog in plaats van betoog zijn
twee vuistregels die daaruit voortkomen. Binnen het denkkader van John Hattie wordt
ook gesproken over het belang van de dialoog met de leerling in plaats van de monoloog
van de docent.
De professionele ruimte wordt genoemd door Matthieu Weggeman in ‘Leiding geven aan
professionals, niet doen’. Binnen de professionele ruimte werken aan positieve relaties
komt wederom voor in de publicaties van John Hattie. De lerende organisatie wordt
benoemd in ‘The Fifth Discipline’ van Peter Senge.’’
Bevindingen jury betreffende de aanpak van het excellentieprofiel
De jury heeft geconstateerd dat het excellentieprofiel dat de school heeft omschreven
als kansen bieden, ook omschreven kan worden als maatwerk en flexibiliteit in dienst
van de leerling. Het excellentieprofiel is een verzameling van een veelheid van
(onderwijs)concepten, benaderingen en concrete aanpakken (instrumenten). Dat
vormt nogal een uitdaging voor de samenhang van en binnen het excellentieprofiel.
Tijdens het schoolbezoek is de jury hier nadrukkelijk op ingegaan. Overduidelijk is
gebleken dat het excellentieprofiel goed en breed in de school doordacht is en leidt
tot een veilige, gestructureerde omgeving van keuzemogelijkheden, waarin de
leerling zich persoonlijk verder kan ontwikkelen. Ook versterken de diverse
benaderingen en aanpakken elkaar. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het
handelingsgericht werken, PBS en didactisch coachen. De gemeenschappelijke deler
is het positief benaderen en stimuleren van de leerlingen. En dat is belangrijk in het
excellentieprofiel. Dat geldt ook voor de breedte van de aanpak, waardoor alle
leerlingen van de vmbo-afdeling van het Corlaer College worden bereikt.
In de volgende voorbeelden van keuzemogelijkheden blijkt dat het brede aanbod
erop gericht is aan de persoonlijke behoeften van leerlingen tegemoet te komen en
expliciet bijdraagt aan het realiseren van het excellentieprofiel.
1. De leerling kan een vak op een hoger niveau afsluiten dan het niveau waarop hij
werkt. Bijvoorbeeld op tl-niveau in plaats van kader.
2. Alle tl-leerlingen worden uitgedaagd een zevende vak te kiezen. Meer dan 90% doet
dat ook.
3. De tl-leerling die naar de havo wil, wordt in een tl+ klas geplaatst.
4. Leerlingen in de b- en k-afdeling van de onderbouw mogen deelnemen aan de
sportklas en/of techniekklas.
5. Net als de leerlingen van de gemengde leerweg mogen de tl-leerlingen het
praktische vak Diensten en producten volgen.
6. Alle leerlingen mogen versneld examen doen, bijvoorbeeld wiskunde tl in leerjaar 3
in plaats van leerjaar 4. In leerjaar 4 mogen zij naar eigen keuze de vrijgevallen lessen
invullen.
7. Ieder jaar worden er zes teams samengesteld voor de zogeheten Expeditie Corlaer.
Deze zijn heterogeen van samenstelling: vwo tot en met vmbo. 40% van de
deelnemers aan de Expeditie Corlaer is leerling van het vmbo. Deze teams zijn
volledig autonoom (zij hebben wel een mentor). Een team vertelde dat er vorig jaar
10.000 euro is opgehaald ten behoeve van invalide Oegandezen om een
bakkersopleiding te volgen en zelfstandig hun brood te verdienen. De groep was er op
bezoek geweest.
8. Bijna alle leraren hebben een opleiding gevolgd tot didactisch coach. Voornaamste
taak van een coach: de goede vraag stellen waarmee de leerling verder kan. Het
didactisch coachen en de opleiding daartoe hebben ook tot resultaat dat de
onderlinge feedback en intervisie beter worden, zo bleek uit de gesprekken van de
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jury met docenten.
9. Het back-uplokaal. Leerlingen die niet goed in hun vel zitten of te veel
confrontaties met schoolgenoten hebben, worden dagelijks begeleid met als doel zo
snel mogelijk weer gewoon te kunnen functioneren. Hierbij staat de leerling centraal
maar ook de groep waarin de leerling vertoeft. Twee in het back-uplokaal aanwezige
leerlingen vertelden heel openhartig dat zij in een begeleidingstraject zitten, hoe dat
voor hen werkt en wat zij daaraan hebben. Ook hieruit blijkt het veilige
schoolklimaat, bijvoorbeeld in het tegengaan dat leerlingen die van de backupvoorziening gebruik maken, ‘buitenbeentjes’ worden.
10. Er is een uitvoerig LOB-programma waarin meerdere keuzemogelijkheden en
onmogelijkheden steeds de revue passeren.
11. Een goede aanvulling of misschien wel een onderdeel van LOB is de
maatschappelijke stage. Hoewel de wettelijke verplichting niet meer bestaat, heeft de
school besloten de stage te continueren. Dit lukt alleen als de school een goed
netwerk in de omgeving heeft. Een belangrijke ervaring voor leerlingen en een goede
oefening voor de school in het onderhouden van contacten met de omgeving.
12. Alle leerlingen hebben een Chromebook, voornamelijk om te kunnen
differentiëren in de verschillende activiteiten en vakken. Geen doel maar middel.
De jury geeft hier zeker geen uitputtend overzicht van de keuzemogelijkheden en is
zeer onder de indruk van de grote variëteit in het aanbod, en het grote draagvlak bij
docenten, dat absoluut noodzakelijk is.
Belangrijk daarbij is dat al deze inspanningen onderdeel vormen van de verschillende
jaarplannen die de teams zelf schrijven en uitvoeren. De coördinatie ligt bij de
schoolleiding en deze volgt de ontwikkelingen nauwgezet. ‘‘Maar, we doen het
samen’’, heeft de jury tijdens het bezoek veel gehoord en ook zelf kunnen vaststellen.
Op deze planmatige wijze van werken gaat de jury nader in bij Evaluatie, borging en
duurzaamheid van de resultaten.
Naast een systematische wijze van werken heeft de jury een heel hechte en coherente
(kwaliteits)cultuur in de vmbo-afdeling van het Corlaer College aangetroffen. In de
bevindingen en beoordeling van de duurzaamheid van het excellentieprofiel komt de
jury hierop terug. Al met al concludeert de jury dat de vmbo-afdeling van het Corlaer
College een goed doordachte, samenhangende en breed gedragen aanpak heeft met
betrekking tot het excellentieprofiel. Dit steunt op een systematische wijze van
werken en een sterke, coherente cultuur in de school.
Resultaten
De school stelt haar resultaten op een valide en betrouwbare wijze vast.
Behaalde resultaten met betrekking tot de beoogde doelstellingen van het excellentieprofiel
‘‘De leerlingen presteren bovengemiddeld op het Corlaer College. In bijlage 2 is te zien
dat de doorstroom- en de examenresultaten boven het landelijk gemiddelde zitten.
Wanneer een leerling op het Corlaer College komt, kunnen we dan ook spreken van een
kansrijk vmbo. De opstroom ligt boven het landelijk gemiddelde, dus dat betekent dat
leerlingen hier meer uit zichzelf halen door de kansen die zij krijgen.
Het voortijdig schoolverlaten (vsv) is lager dan gemiddeld. Met het positieve en veilige
klimaat in de school worden leerlingen gezien en met de BackUp-voorziening zorgen we
dat de leerlingen meer op school blijven. Sinds de invoering van de BackUp-voorziening
is het aantal leerlingen dat bijvoorbeeld gebruik maakt van het OZC
(onderwijszorgcentrum) teruggelopen van vijftien leerlingen op jaarbasis met langdurig
verblijf naar twee leerlingen op jaarbasis met kortdurend verblijf. Met deze voorziening
houden wij leerlingen in de onderwijssetting en --- in combinatie met de zorg die we
bieden en indien gewenst inhuren --- kunnen wij de leerlingen ook aan het leren houden.
Dit alles om de kansen op terugkeer in de onderwijssetting groter te maken.
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De instroom van vmbo-b/k-leerlingen is constant, terwijl de landelijke trend dalend is.
De school staat bekend als een goede school met gedegen onderwijs en een prima
zorgstructuur. Het aantal leerlingen in de vmbo-t is de laatste jaren flink gegroeid.
Minder switchers en uitvallers in het vervolgonderwijs dan gemiddeld de afgelopen drie
jaar is het resultaat van een goede keuzebegeleiding en de kans voor de leerlingen om te
ontdekken wie je bent en wat je kunt (bijlage).’’
Wijze van vaststellen van de resultaten met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel
‘‘De gebruikte cijfers/resultaten zijn vastgesteld op basis van officiële metingen en
publicaties. Jaarlijks worden de metingen en publicaties gedaan. Daarna worden de
uitkomsten besproken. Het doel is om de kwaliteit vast te houden en te verbeteren. Het
feit dat de leerlingen op het Corlaer College meer dan gemiddeld opstromen, minder dan
gemiddeld voortijdig de school verlaten en minder switchen en uitvallen op de
vervolgopleiding, komt door de geboden kansen op de school. De gebruikte indicatoren
geven een meetbaar beeld. Het kunnen communiceren van het beeld is een belangrijke
voorwaarde. Het belangrijkste is dat deze resultaten laten zien dat leerlingen groeien.’’
Bevindingen jury betreffende de resultaten van het excellentieprofiel
Het Corlaer College heeft bewust gekozen voor een breed en ook algemeen
excellentieprofiel: kansen bieden. Realisatie daarvan zal dan ook in algemene zin en
breed zichtbaar moeten zijn. Zo heeft de jury dan ook naar de resultaten van het
excellentieprofiel gekeken. De school heeft zelf, waar het gaat om de beoogde doelen
als algehele uitkomst van het excellentieprofiel, duidelijke doelen gesteld die
cijfermatig te onderbouwen zijn: hogere opstroom, minder voortijdige
schoolverlaters, een bestendige keuze van vervolgopleiding en geen uitplaatsing.
Daarnaast zijn er operationele elementen in het excellentieprofiel die zowel op korte
als op langere termijn resultaten in de ontwikkelingsfases laten zien.
Kijkend naar de onderwijsresultaten waarover de Inspectie van het Onderwijs
beschikt, liggen deze op alle aspecten (ruim) boven de norm.
Allereerst de robuuste cijfers van de instroom vanuit het primair onderwijs vergeleken
met de uitstroom. Hier scoort de school goed. Afgezet tegen de landelijke norm van 10,05% scoort Corlaer +7,82 % bij een driejaarsgemiddelde. Ook de zogeheten
onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces liggen overtuigend boven de norm,
evenals de examencijfers.
De school wordt door het omringende mbo van gegevens voorzien over oudleerlingen die een jaar op het mbo zitten. Dit biedt een redelijk zicht op een
bestendige keuze van de leerlingen. Uit de cijfers blijkt dat in 2015/2016 slechts 19
leerlingen van het Corlaer College zijn uitgeschreven of geswitcht van de in totaal 266
leerlingen (13%). Vergeleken met het gemiddelde van omringende scholen (17,02%)
een goede prestatie.
Het aantal voortijdig schoolvertalers en uitplaatsingen is zeer beperkt. Het betreft een
enkele leerling.
Op het operationele niveau van het excellentieprofiel inzoemend, benoemt de school
het volgende. Het Corlaer College heeft het didactisch coachen als belangrijk
speerpunt van het profiel gekozen om leerlingen daadwerkelijk kansen te bieden en
deze tegelijkertijd in eigendom te geven van de leerlingen. In een vijfjarig traject is dit
schooljaar de laatste groep docenten gestart met de training. Een mooi voorbeeld hoe
deze school systematisch en doordacht aan het excellentieprofiel werkt.
Ook het aantal leerlingen dat voor een zevende vak kiest, blijft hoog. In 2015/2016
kozen 105 van de 114 leerlingen een zevende vak.
De jury heeft kennis genomen van de Tevredenheidsenquête 2016/2017. Daaruit blijkt
een hoge mate van tevredenheid van de ouders. De leerlingtevredenheid ligt wat
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lager. De scores op de vragen over de sfeer op school en het omgaan met elkaar zitten
tegen de ‘ruim voldoende’ aan. Dat oogt wat aan de lage kant gezien de ambitie en
inzet van de school op deze aspecten. Ook valt op dat de vmbo-leerlingen over het
algemeen wat lagere scores geven dan de havo- en vwo-leerlingen. Hier valt dus nog
van elkaar te leren binnen het Corlaer College.
Dit alles overziende is de jury van mening dat de resultaten passen bij wat de school
met het excellentieprofiel beoogt en ook passen bij het predicaat Excellente School.
Evaluatie, borging en duurzaamheid
Evaluatie
De school evalueert op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de aanpak en de
resultaten van het excellentieprofiel.
Wijze van evalueren van de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel en de uitkomsten van deze
evaluaties
‘‘Vanuit het governancemodel van Carver en daaruit voortvloeiend de PDCA-cyclus (Plan,
Do, Check, Act) wordt het volledige proces van primaire en secundaire bedrijfsvoering
voortdurend geëvalueerd. De vier vmbo-afdelingen maken ieder jaar een jaarplan met
‘SMART’ geformuleerde doelen. Het plan wordt geschreven in lijn met het schoolplan,
maar de teams hebben vrijheid om invulling te geven aan het onderwijsproces. De
zorgstructuur is wel voor alle afdelingen hetzelfde; de verleende zorg is vraaggestuurd en
gericht op het verbeteren van het handelen van de docent in de klas.
Iedere twee weken is een vergadering van het managementteam (mt) ingeroosterd en
daar wordt gekeken hoe de processen verlopen. Bijsturen gebeurt dus in bijna alle
gevallen proactief. Door de verantwoordelijkheid in de organisatie daar te leggen waar
deze ook genomen kan worden, wordt begeleiding afgestemd op de doelgroep. De
zorgcoördinator zit eens in de twee weken ook bij het mt en met de decanen is regelmatig
overleg over het LOB-programma.
Iedere afdeling heeft afdelingsoverleg onder leiding van de afdelingsleider. De
verschillende onderdelen van het afdelingsplan worden in de teams geïnitieerd,
uitgevoerd en geëvalueerd.’’
Borging
De school borgt op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de behaalde resultaten en
de uitkomsten van de evaluatie van het excellentieprofiel.
Manier van borgen van de resultaten en de uitkomsten van de evaluatie
‘‘Als voorbeeld wordt hier de bijstelling van het LOB-beleid gebruikt. Uit een scan van de
VO-raad bleek dat het LOB-beleid onvoldoende geborgd was in de organisatie en dat gaf
veel ad-hoc-acties in de school. In overleg met de decanen is toen gewerkt aan een
nieuwe, meer integrale aanpak. De betrokkenheid van de hele school is groot. Alle
collega’s zijn inmiddels geschoold in het voeren van LOB-gesprekken en de keuzes van de
leerlingen zijn goed. Signaleren door te meten, vervolgens een analyse en uiteindelijk
een actieplan om de geformuleerde verbeterpunten op basis van de analyse uit te voeren.
Deze manier van werken is exemplarisch voor de manier van werken op het Corlaer
College. De cultuur waarin de collega’s met elkaar de schouders eronder zetten, draagt
hieraan bij.’’
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Duurzaamheid
De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel.
Waarborging duurzaamheid
‘‘Scholing is het smeermiddel van de organisatie. De norm is om € 600 per fte aan
scholing uit te geven. Op het Corlaer College wordt ruim € 1200 per fte aan scholing
uitgegeven. Een lerende docent draagt bij aan de lerende leerling. De competenties van
de medewerkers blijven op peil door interne en externe scholing. Het Corlaer College
heeft het Corlaer Kennis Centrum (CKC). Aanwezige kennis binnen de school wordt
vraaggestuurd aangeboden aan de collega’s door collega’s of door zorgvuldig gekozen
externe specialisten. Het train-de-trainerprincipe wordt veelvuldig toegepast. Onder
andere voor didactisch coachen door eigen (tien) opgeleide beeldcoaches.
Vanuit de eigen begroting zijn alle activiteiten goed te financieren. Er wordt actief
gezocht naar subsidies en ook regelmatig worden subsidies binnengehaald.’’
Bevindingen jury betreffende de evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel
Niets is op het Corlaer College in beton gegoten op één ding na: het
excellentieprofiel, oftewel kansen bieden. Beleid, inzet en creativiteit staan in dienst
daarvan. Evalueren en leren zijn stevig verankerd in de school. Tegenover kansen
bieden staat kansen grijpen. Indien in dat proces een hapering ontstaat, volgen een
onderzoek en een eventuele bijstelling.
Met het schoolplan als kompas componeren de leden van een afdeling een jaarplan.
Het excellentieprofiel is een essentieel onderdeel daarvan. Daarmee is het plan ook
eigendom van de hele afdeling en niet van alleen de teamleider of van de
schoolleiding in het algemeen. Na iedere periode volgt standaard een evaluatie van de
stand van zaken. De conclusies worden door de afdelingsleiders in de schoolleiding
besproken en van commentaar (advies) voorzien. Deze praktijk maakt het jaarplan tot
een levend document. Dit onderstreept bijzonder stevig dat de school een lerende
cultuur kent. Niet voor het moment maar als basishouding van de leden van de
schoolgemeenschap. De PDCA-cyclus is vanzelfsprekend, met tussentijds lichte
aanpassingen en op (iets) langere termijn stevige bijstellingen.
Een mooi voorbeeld van hoe het excellentieprofiel doorwerkt in ontwikkelingen in de
school, is de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. LOB werd als vak met een boekje in
de school gezet. De mentor geeft dit vak en de decaan is aanvullend qua informatie
enzovoorts. Heel herkenbaar op veel scholen. Een van de speerpunten van het
excellentieprofiel is ‘iedere leerling een coach’ en dus zijn alle leraren ook coach.
Vanuit deze rol van de docent (coach) kwam de vraag opborrelen: past het huidige
LOB-programma bij het Corlaer College? LOB is een meer coachende activiteit en
moet van alle leraren zijn. LOB is op de schop genomen, waarbij de leerling sturend
is, de leraar coach. Dit past bij het excellentieprofiel van de school.
De jury heeft aangegeven dat het Corlaer College bewust stuurt op de borging van het
excellentieprofiel. De jury wil daarbij wijzen op twee belangrijke elementen van het
beleid. Allereerst het eigenaarschap van de jaarplannen van de afdelingen. Ook het
plannen van doelen op langere termijn zoals ‘iedere leraar is een coach’. Daarmee is
het excellentieprofiel in de organisatie geborgd en tevens in de leraar zelf.
Duurzaamheid heeft haar wortels in de borging. Het durven investeren in het
personeel is daarbij cruciaal. Verbreding en verdieping van het werk van de
gemeenschap kunnen alleen als er een lerende cultuur bestaat die ook financieel
zaken mogelijk maakt. Dat gebeurt ruimhartig op het Corlaer College. Lange- en
kortetermijndoelen zijn in de cyclus aanvullend op elkaar neergezet met een grote
dosis werkelijkheidszin, en nooit zonder grote betrokkenheid van de leerling en zijn
docent.
Tot slot geeft de jury een aanvullend voorbeeld hoe in de school over duurzaamheid
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nagedacht wordt. Een van de meest in het oog springende elementen van het
excellentieprofiel is de Expeditie Corlaer. Op basis van de positieve evaluaties en het
vliegwieleffect voor andere elementen van het onderwijs zou een uitbreiding voor de
hand liggen. Op basis van financiële overwegingen wordt echter bewust níet
uitgebreid om algehele verwatering van het project, en daarmee ook de kracht ervan,
tegen te gaan.
De jury heeft op het Corlaer College een diepgewortelde en coherente
kwaliteitscultuur aangetroffen. Kernbegrippen daarin zijn: een lerende cultuur, naar
elkaar omzien, veel ruimte krijgen om bij te dragen aan de gezamenlijke doelen,
ondersteunend en open. Zoals een docent het kernachtig zei: ‘‘Het klimaat is hier
kansrijk, ook voor ons’’. Het Corlaer College investeert bovengemiddeld in de
ontwikkeling van docenten, zo blijkt ook uit financiële cijfers. In de gesprekken met
de docenten en de schoolleiding kwamen deze elementen duidelijk terug. De
rondgang door de school en de gesprekken met leerlingen bevestigen dit beeld van de
cultuur op school.
Op basis van het voorgaande is de jury van mening dat het Corlaer College de
resultaten evalueert en borgt op een wijze die past bij het predicaat Excellente School.
De resultaten zijn duurzaam. Dit komt door een systematische wijze van werken, zoals
de PDCA-benadering, die goed verankerd is in de school. Minstens zo belangrijk voor
evaluatie, borging en duurzaamheid is een sterk ontwikkelde cultuur en die is bij het
Corlaer College aanwezig.
Ontwikkeling van het excellentieprofiel
De school heeft concrete en aantoonbare plannen om het excellentieprofiel verder te
ontwikkelen.
Plannen voor verdere ontwikkeling
‘‘Op verschillende plekken in het vmbo zijn de afgelopen drie jaar ontwikkelingen in
gang gezet om het onderwijs kansrijk te houden en toekomstbestendig te maken. In de
vmbo-t-afdeling wordt sinds twee jaar gewerkt aan vaardighedenonderwijs op domeinen,
in de onderbouw vmbo-b en -k wordt sinds een jaar gewerkt met niveaulessen,
keuzelessen en thema’s en in de bovenbouw vmbo-b en -k wordt dit jaar voor het eerst
gewerkt aan de profielen in het nieuwe examenprogramma vmbo-b en -k. Daarnaast
wordt het didactisch coachen verder doorontwikkeld en ingevoerd in het profiel Zorg en
Welzijn. Alle bewegingen zijn erop gericht om eruit halen wat erin zit bij de leerling. De
leerling is daarbij de spil. Met behulp van de huidige PDCA-cyclus wordt dit proces
bewaakt. Om de veranderingen en ontwikkelingen vorm te geven, is een verdere
verschuiving van de cultuur nodig waarin de leerling nog meer centraal staat. Gezien de
professionele leercultuur hebben we alle vertrouwen dat deze verdere verschuiving lukt.’’
Bevindingen jury betreffende de ontwikkeling van het excellentieprofiel
Geen school, ook het Corlaer College niet, staat geïsoleerd in de wereld. Het vmbo is
zeker de laatste jaren volop in beweging. De wijziging van de examenprogramma’s
voor de beroepsgerichte vakken is vorig schooljaar ingegaan. Ook op het Corlaer
College. Na een aanpassing van het curriculum van de beroepsgerichte vakken op
basis van de nieuwe richtlijnen wordt nu alweer gezocht naar mogelijkheden om de
oude verworvenheden op te pikken zoals betekenisvolle opdrachten uitvoeren.
Uitgaand van wat wettelijk verplicht is, wordt de eigen ‘touch’ toegevoegd op basis
van het excellentieprofiel: maatwerk en flexibiliteit.
Op dit moment worden op landelijk niveau voorbereidingen getroffen om de vmbog en -t te integreren. De jury heeft geconstateerd dat een tl-leerlingen al in staat
wordt gesteld om een praktisch vak (Diensten en producten) in het pakket op te
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nemen. Tevens staat een programma op stapel waarin de tl-leerlingen nog
intensiever kennis maken met de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit is bedoeld als een
stevige steun in de rug voor een vervolgopleiding. Daarbij speelt LOB een
belangrijke rol, evenals het didactisch coachen dat door alle onderdelen van de
school heen loopt.
In de vmbo-b en vmbo-k is een ontwikkeling in gang gezet om te zien hoe ook in dit
onderwijs niveau- en keuzelessen een vaste plaats kunnen krijgen in het
onderwijsaanbod.
Verder heeft de jury kunnen zien dat er concrete ontwikkelingen gaande zijn om de
leerlingen een nog beter zicht op hun eigen kwaliteiten en ontwikkeling te geven.
Met het didactisch coachen en PBS gaat het Corlaer College verder. Al deze
ontwikkelingen zijn essentieel voor het excellentieprofiel en voor de vmbo-afdeling
als geheel.
Het Corlaer College werkt sterk planmatig, gesteund door een breed draagvlak en
een stevige kwaliteitscultuur. Dat geldt ook voor de verdere ontwikkeling van het
excellentieprofiel.
Kortom: het Corlaer College heeft naar de waarneming van de jury concrete plannen
om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen.
Externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel
De school is extern gericht en het excellentieprofiel van de school wordt extern erkend.
Externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het excellentieprofiel
‘‘Passend onderwijs is de beleidsdoelstelling van de overheid. Iedere leerling gaat naar
een vo-school en komt daar tot zijn recht. Vanuit de VO-raad is het Corlaer College
opgenomen als voorbeeldschool;
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/wpcontent/uploads/2016/01/Praktijkvoorbeeld-Corlaer.pdf
Chromebooks
Google en het Corlaer College zijn vijf jaar geleden begonnen om de Chromebooks als ictmiddel te introduceren in Nederland. Voor vele vmbo-scholen in Nederland is het Corlaer
College een voorbeeldschool om te kijken hoe Chromebooks ingezet kunnen worden.
Twee Google certified teachers werken in het vmbo en inspireren collega’s om aan het
werk te gaan met het Chromebook. Via deze link wordt duidelijk dat de school een
voorloper is in het gebruik van ict in het onderwijs:
https://www.google.nl/intl/nl/edu/case-studies/corlaer-college/.
Aanbevelingen
Uit de bijgevoegde referenties blijkt dat de school zich richt op het breed ontwikkelen van
de leerlingen en daarmee kansen biedt. Wij zijn blij te zien dat om ons heen ook erkend
wordt dat het onderwijs van waarde is.
Drie referenties zijn opgenomen:
De referentie van de heer Bob Hofman, waaruit blijkt hoeveel waarde er gehecht wordt
aan het werken in multidisciplinaire leerlingteams binnen Expeditie Corlaer.
De referentie van mevrouw Lia Voerman geeft aan hoe de school vooruitstrevend werkt
met didactisch coachen als model voor leerlingbegeleiding. Regelmatig bellen scholen
ook, omdat het Corlaer College als referentie opgegeven wordt door Lia Voerman.
De referentie van de wethouder van Onderwijs gemeente Nijkerk mevrouw Nadya
Aboyaakoub-Akkouh, waarin de positie van de kansrijke vmbo-school in de samenleving
wordt beschreven.’’
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Bevindingen jury betreffende externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het
excellentieprofiel
Het Corlaer College vmbo kan trots zijn op een brede erkenning van de wijze
waarop de school steeds weer op zoek is naar manieren om de leerlingen uit te
dagen en kansen te bieden. De jury heeft daar een aantal voorbeelden van gegeven
in dit rapport.
Zonder arrogant te zijn deelt het Corlaer College interne ervaringen op een
ruimhartige wijze met andere scholen. De titel ‘etalageschool’ zou de school tekort
doen. Dat suggereert immers dat andere scholen enkel mogen komen kijken. Delen
met andere scholen is een wezenlijk onderdeel van de schoolfilosofie van
openheid. De school vindt dat ze er zelf beter van kan worden door het gesprek aan
te gaan met andere scholen.
Het Corlaer College is een voorbeeldschool voor passend onderwijs. Samen met
Google heeft ze geïnvesteerd in de ontwikkeling van het gebruik van Chromebooks
in de school. Ook het werken binnen Expeditie Corlaer met multidisciplinaire én
heterogene teams wordt buiten de school met veel belangstelling gevolgd en oogst
veel erkenning, ook op wetenschappelijk niveau.
De externe gerichtheid en de erkenning van het excellentieprofiel zijn naar de
mening van de jury dan ook in orde.
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3.2 Conclusie jury inzake predicaat
Excellente School 2017
De jury is tot de conclusie gekomen dat het excellentieprofiel helder en zeker relevant is
voor de school en voor alle leerlingen. Het profiel is vrij breed en algemeen, ook in de zin
dat in feite elke school voor de opdracht staat die het Corlaer College benoemt in het
excellentieprofiel. Deze school geeft echter een heel duidelijke en breed gedragen
uitwerking in het onderwijs, de benadering van elkaar op school en het schoolklimaat.
Het Corlaer College heeft een goed doordachte, samenhangende en breed gedragen
aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel. Deze aanpak steunt op een
systematische wijze van werken en een sterke, coherente cultuur in de school.
Ook de resultaten zijn volgens de jury passend bij wat de school met het excellentieprofiel
beoogt en passend bij het predicaat Excellente School. Aandachtspunten zijn wel de door
de bank genomen wat lagere tevredenheid van de vmbo-leerlingen ten opzichte van die
in havo en vwo. Ook zijn de tevredenheidsscores met betrekking tot het schoolklimaat
wat aan de lage kant. Wil sprake van excellentie zijn, dan ligt de lat hoog.
De jury is van mening dat het Corlaer College de resultaten evalueert en borgt op een
wijze die past bij het predicaat Excellente School. De resultaten zijn duurzaam. Dit komt
door een systematische wijze van werken, zoals de PDCA-benadering, die goed verankerd
is in de school. Minstens zo belangrijk voor evaluatie, borging en duurzaamheid is een
sterk ontwikkelde cultuur en die is bij het Corlaer College aanwezig.
Het Corlaer College heeft naar de waarneming van de jury concrete plannen om het
excellentieprofiel verder te ontwikkelen.
Tot slot zijn externe gerichtheid en de erkenning van het excellentieprofiel naar de
mening van de jury in orde.
Alles overziende is de jury van oordeel dat Meerwegen Scholengroep, vestiging Corlaer
College op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde
bevindingen het predicaat Excellente School 2017 vmbo toekomt.
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