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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 Basisschool Herman Jozef het predicaat Excellente School 
voor primair onderwijs toekomt.  
 
De jury is onder de indruk van de integratie van de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
het kind binnen het curriculum en binnen de gehele school. De school werkt vanuit een 
duidelijke visie die ze verwoordt als: leren met hoofd, hart en handen. De visie is 
geconcretiseerd in langetermijndoelen die beschreven zijn in kwaliteitskaarten, en in 
kortetermijndoelen die zichtbaar zijn in de doelen die op groeps- en individueel 
kindniveau nagestreefd worden. 
  
Het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling is zichtbaar in het aanbod van de 
school, bestaande uit activiteiten gericht op hoofd, hart of handen. Ook is dit zichtbaar in 
de manier van omgaan met elkaar in de gehele schoolgemeenschap. De school behaalt 
goede resultaten op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen.  
 
De kwaliteitszorg binnen de school zorgt voor een voortdurende evaluatie en bijstelling 
in de vorm van kwaliteitskaarten, regelmatige bordsessies, collegiale consultatie en 
bouwbesprekingen.  
 
Het profiel is geborgd in werkwijzen, dagelijkse routines, schriftelijke notities, 
kwaliteitskaarten en voortdurende professionalisering van elkaar. De school mag trots 
zijn op de manier waarop ze de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vorm 
en inhoud geeft.  
 
De uitdaging voor de school is het delen van de kennis met andere scholen en 
instellingen, bijvoorbeeld binnen het eigen samenwerkingsverband. Basisschool Herman 
Jozef kan met recht als voorbeeld dienen voor andere scholen die systematisch aan de 
slag willen met het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
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3. Bevindingen onderzoek  
naar het excellentieprofiel 
op basis van criteria 
 
Achtergrondgegevens van de school 
 

Sector 
Naam school 
Brin  
Plaats 
Bestuur 

Primair Onderwijs 
Basisschool Herman Jozef 
04VX-C1 
Middelrode 
Stichting Cadans Primair 

 
 
3.1 Excellentieprofiel van de school 
 
Een school waar je je thuis voelt 
De jury is van mening dat de school een duidelijk en relevant excellentieprofiel heeft. Het 
excellentieprofiel van de school heeft betrekking op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
elk kind, wat mooi verwoord is als: een school waar je je thuis voelt. De keuze voor het profiel 
is ruim vijf jaar geleden ontstaan vanuit urgente signalen over gevoelens van onveiligheid en 
voorvallen op school en in het dorp. Onder leiding van de nieuwe schoolleider is samen met de 
leerkrachten en externe deskundigen, onder wie een jeugdwerker, vanuit deze urgentie 
systematisch gebouwd aan een veilige school voor elk kind en elke medewerker. Het is een 
school die openstaat voor de ouders en andere betrokkenen.  
 
Een holistische kijk op de ontwikkeling van kinderen 
De visie is tot stand gekomen vanuit een holistische kijk op de ontwikkeling van kinderen. De 
school gaat ervan uit dat in elk kind de dimensies denken, voelen en doen onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden. Binnen de school is dit zichtbaar in 
de woorden hoofd, hart en handen. De school wil recht doen aan ieders talenten en 
ontwikkeling en is ervan overtuigd dat een breed en geïntegreerd aanbod gericht op het hoofd, 
het hart en de handen essentieel is om te zorgen dat elk kind zich breed ontwikkelt en ook een 
succesbeleving ervaart op school. 
 
In verbinding met elk kind 
De school wil ieder kind begrijpen door in verbinding te komen met het kind. Verbinding met 
elkaar kan alleen door inleving in de ander. Op die manier wil zij het kind begrijpen, er contact 
mee krijgen en het de mogelijkheid geven om met anderen in contact te komen. Op dat 
moment kan de school het kind begeleiden in zijn ontwikkeling. De school baseert zich hierbij 
op uiteenlopend gedachtegoed, zoals: 
 het onderwijsconcept ‘ErvaringsGericht Onderwijs’ van Luc Stevens en Geert Bos; 
 het boek en de aanpak ‘Pedagogische tact’ van Marcel van Herpen; 
 het boek ‘Positive Behavior Support – Goed gedrag kun je leren!’ van Annemieke Golly en 

Jeff Sprague. 
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Het hart centraal 
De visie is verder verdiept in het hart van de school, waarbinnen de school oog wil hebben voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen. De school vertaalt dat naar het zorg 
dragen voor een veilig en positief pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen vanuit een goed 
welbevinden tot een optimale ontwikkeling kunnen komen. De pijlers van de visie zijn 
kernwaarden zoals veiligheid, vertrouwen, aandacht en betrokkenheid. Die zijn samen met alle 
betrokkenen opgesteld en worden onder leiding van de schoolleider onderhouden binnen een 
open, oplossingsgerichte, integrale samenwerking.  
 
3.2 Doelen 
 
Duidelijk uitgewerkte langetermijndoelen 
De school heeft de langetermijndoelen uitgewerkt in een kwaliteitskaart ‘Sociaal gedrag’. Deze 
kaart beschrijft hoe alle betrokkenen samen kunnen zorgen voor een goed welbevinden, een 
goede sociale omgang van de kinderen en daarmee voor een veilig en prettig klimaat. Het 
belangrijkste doel is het streven naar een dekking van honderd procent wat betreft het goed 
welbevinden van de kinderen. Dit uit zich in het meedoen van alle kinderen zonder dat iemand 
zich buitengesloten of onveilig voelt. Op de langere termijn wil de school dat de kinderen 
eigenaar worden van hun eigen sociale en emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld dat ze leren: 
positief te denken, zich positief te uiten, met elkaar om te gaan, wie ze zijn, verantwoordelijk 
te zijn en een oplossingsgerichte instelling te ontwikkelen.  
 
Elk kind sociaal-emotioneel bewust 
De school wil op de korte termijn dat elk kind op elk moment van de dag zich sociaal-
emotioneel bewust is, zijn gevoel kan uiten en zich daarbij veilig voelt. Dit is concreet zichtbaar 
in de individuele sociaal-emotionele doelen die een kind nastreeft en de groepsdoelen die de 
klas nastreeft. De school wil dat de kinderen leren omgaan met tools die hen helpen om zich 
sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Dit kan volgens de school alleen als gewenst gedrag 
bekrachtigd wordt, als signalen direct worden opgepakt en als kinderen ontwikkelingsgerichte 
feedback krijgen op incidenten. Halfjaarlijks stellen leerkrachten op basis van de opbrengsten 
vast hoe de ontwikkeling van de groep en elk kind vordert op het gebied van de sociaal-
emotionele vorming. Deze doelen kunnen alleen bereikt worden bij een intensieve 
samenwerking tussen de school, de ouders en de (jeugd)zorg. Het spreekt voor zich dat de 
school dit ook als doel nastreeft. 
 
 
3.3 Aanpak 
 
De aanpak is breed en overal zichtbaar 
Basisschool Herman Jozef heeft op een kindvriendelijke manier het werken aan het hart 
vertaald in een brede en overal zichtbare aanpak. Het aanbod staat grotendeels op de 
kwaliteitskaart ‘Sociaal gedrag’ beschreven en is zichtbaar in het handelen in de klas en de 
school. Hieronder een overzicht van de aanpak die de jury heeft gelezen en gezien. De aanpak 
is te verdelen in specifieke en meer algemene voorbeelden. 
 
Specifieke voorbeelden 
Elk kind dat de klas binnenkomt, geeft aan hoe het met hem gaat met de gevoelsthermometer. 
Dit doet het door een magneet met zijn naam te plakken bij een van de zes, door de school 
geselecteerde, basisgevoelens (bijvoorbeeld: blij, verdrietig of verward). Tijdens het jurybezoek 
hebben wij gezien hoe de leerkracht van groep 5 de gevoelens van de kinderen besprak. 
Kinderen kregen de ruimte om zelf aan te geven wat ze bedoelden en of ze het in de groep of 
met de leerkracht wilden bespreken. De gevoelsthermometer is in elke klas aanwezig en sluit 
aan op de leeftijdsgroep. 
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Het hart is vertaald naar vier kapstokregels in kindertaal, die niet alleen voor de basisschool, 
maar ook in het gehele kindcentrum gebruikt worden. Deze regels zijn: ‘Op kindcentrum 
EigenWijs is het voor iedereen fijn om er te zijn, ben je precies goed zoals je bent, begroeten we 
elkaar en hebben we momentjes voor complimentjes en doen we het samen!’ De jury heeft 
tijdens haar bezoek deze regels in elke groep, lokaal, gang, leerkrachtenruimte en 
directiekamer zien hangen. Het is een beschrijving in kindertaal die het mogelijk maakt om op 
elk moment met elkaar over het welbevinden te communiceren. 
 
De school (inclusief het gehele kindcentrum) gebruikt altijd dezelfde taal. Deze taal is zichtbaar 
op witte kaartjes en wordt steeds benoemd of voorgedaan, bijvoorbeeld:  
 ‘Ik zie dat jij…. Dat zorgt ervoor/dat maakt mij …. Compliment (eventueel hartje 

uitreiken)’; 
 ‘Ik zie dat jij … Dat zorgt ervoor/dat maakt mij …. Ik heb liever dat je ….’;  
 ‘Wat fijn dat je naar me luistert’; 
 ‘Je stopt niet, dus ik ga hulp halen’.  
 
De leerkrachten gebruiken bij incidenten ontwikkelingsgerichte feedback die geconcretiseerd 
is in drie mogelijkheden, zichtbaar op de leerwand: Oeps, Pas op en Helaas. De leerkracht uit 
zijn feedback mondeling naar de leerling en maakt deze expliciet door een (was)knijper te 
hechten aan een van de drie mogelijkheden. Een van de leerlingen van groep 8 met wie de jury 
sprak, gaf aan dat hij in het begin van het jaar altijd moeite had om niet boos te worden en hij 
kreeg dan ook vaker een knijper bij ‘Oeps’. Hij gaf aan dat hij daardoor beter zicht kreeg op zijn 
eigen functioneren, waardoor hij zijn gedrag kon verbeteren.  
 
Elk kind formuleert tijdens het eerste kindgesprek zijn doelen op het gebied van hart. Elk kind 
heeft vooraan in zijn rapportfolio een pagina waarop het hartdoel van het kind is 
geformuleerd. In elke klas zijn de hartdoelen per kind zichtbaar op een overzichtsvel. Daardoor 
is er de mogelijkheid dat kinderen onderling elkaar ondersteunen bij het behalen van hun 
hartdoelen, dit wordt actief gestimuleerd door de leerkrachten. Op het moment dat een kind 
het doel bereikt, wordt dit aangegeven op het overzichtsvel door een deel in te kleuren. Op 
deze manier is het visueel zichtbaar hoe vaak het kind zijn doelen bereikt. Tijdens het 
jurybezoek sprak de jury met een leerling die wilde leren om nee te zeggen tegen 
medeleerlingen. Dat was de dag ervoor gelukt, vertelde ze trots, toen ze geen zin had om mee 
te doen met een memory-oefening met enkele andere leerlingen. Haar zelfvertrouwen was 
gegroeid.  
 
Elke groep formuleert voor de korte termijn ook een sociaal-emotioneel groepsdoel dat 
zichtbaar is op de leerwand in elk lokaal. Als de totale groep zichtbaar een bijdrage daaraan 
levert, deelt de leerkracht een complimentenhartje uit. Bij het behalen van een x-aantal hartjes 
krijgt de groep een beloning, die ze zelf vooraf bepalen. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld tien 
minuten langer buitenspelen of uit een pyjamadag.  
 
De school heeft een expertleerkracht gedrag die individuele hulp verzorgt voor leerlingen met 
specifieke problematiek op sociaal-emotioneel gebied. Wij spraken met een leerling tijdens 
ons bezoek aan een lesactiviteit van de expertleerkracht. Wij hoorden van de leerling dat hij 
door deze hulp in staat was om zijn eigen manier van denken beter te begrijpen, en ook om 
zijn eigen emoties te accepteren en waar nodig escalaties te voorkomen. Dit werd bevestigd 
door de ouder van de leerling.  
 
De school stimuleert systematisch de groepsvorming door naast het werken met leefstijl, de 
gouden weken en sociogrammen, ook het groepsgelukinstrument in te zetten. Dit instrument 
biedt de mogelijkheid om sociaal-emotionele relaties in de groep een plek te geven en op die 
manier alle groepsgenoten inzicht te geven in hoe de groep functioneert en hoe dit verbeterd 
kan worden. Tijdens het bezoek sprak de jury een van de kinderen die daaraan deelgenomen 
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had. Zij dacht dat ze helemaal buiten de groep stond. Ze kreeg door het instrument met de hele 
klas te spelen veel ondersteuning van anderen, waardoor ze zag dat ze niet alleen stond en 
anderen haar er graag bij betrokken. Dit instrument is dit jaar al ingezet in groep 8 op verzoek 
van de kinderen zelf. 
 
De leerlingen van groep 8 leren coachingsvaardigheden door als juniorcoach op het speelplein 
en speelveld te functioneren. Tijdens het bezoek spraken wij met enkele juniorcoaches uit 
groep 8. Zij vonden het een leuke taak en vonden het prettig dat ze mochten kiezen bij welke 
leeftijdsgroep ze de toezichthoudende leerkrachten mochten helpen. 
 
Algemene voorbeelden 
Het aanbod aan activiteiten in hoofd, hart en handen dat gericht is op alle leerlingen, is in elke 
groep zichtbaar. Naast dit aanbod voor alle leerlingen zijn er ook vormen van tijdelijke 
ondersteuning, zoals de hoofd-, hart- en handen-groepen. Elke groep bestaat uit 4 leerlingen 
die gedurende 6 tot 8 weken, wekelijks 45 minuten samen aan hun specifieke doel werken 
onder leiding van een leerkracht. Wij hebben tijdens ons bezoek de handengroep gezien die 
samen soep maakte. De handengroep is vooral voor kinderen die na de basisschool richting 
praktijkonderwijs of vmbo-basis gaan. Ook heeft de jury de hartgroep-leerlingen gesproken die 
spelenderwijs onder leiding van een expertleerkracht ieder aan hun eigen doelen werkten. 
 
Om dit brede en overal zichtbare aanbod te realiseren, maakt de school gebruik van 
deskundige ondersteuning, zoals een antipestcoördinator, een Zien!-coördinator, een 
jeugdwerker, een expertleerkracht en een schoolcontactpersoon.  
 
De school werkt vanuit een coherente aanpak die ook in de communicatie met de ouders tot 
uiting komt. De school communiceert regelmatig over de schoolbrede aanpak met de ouders. 
Een concreet voorbeeld is de ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt na een scholing 
rondom pedagogische tact. Dit heeft geleid tot een aantal van bovenstaande aanpakken, zoals 
kapstopregels, kindgesprekken, dezelfde taal en omgaan met ongewenst gedrag. 
 
 
3.4 Resultaten en opbrengsten 
 
De merkbare en meetbare sociaal-emotionele ontwikkeling 
De school meet met behulp van het instrument Zien! de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Twee keer per jaar vullen leerkrachten de lijst in waarmee welbevinden, betrokkenheid, sociaal 
initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen in 
kaart worden gebracht. Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen de lijst zelf digitaal in. 
 
De resultaten bevinden zich per kind in zijn rapportfolio bij het onderdeel hart en worden in 
februari ook doorgenomen met de ouders. Twee keer per jaar vindt er zowel een bouwoverleg 
als een overleg met de directeur plaats over de Zien!-scores van elke groep, en worden 
vandaaruit groepsdoelen en interventies geformuleerd. Op basis van deze halfjaarlijkse 
besprekingen worden conclusies en acties geïntegreerd op schoolniveau en ook extern 
gecommuniceerd, bijvoorbeeld met de inspectie. De Zien!-scores tonen op een meetbare wijze 
dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Daarnaast heeft de jury tijdens haar bezoek 
vastgesteld dat de kinderen zich merkbaar bewust zijn van hun eigen ontwikkeling en die van 
de groep op sociaal-emotioneel gebied. 
 
Een veilige school volgens iedereen 
Daarnaast heeft de school een veiligheidsmonitor laten uitvoeren, waarbij de kinderen en de 
ouders een vragenlijst hebben ingevuld. De veiligheidsmonitor van de kinderen laat zien dat ze 
veel rekening met elkaar houden en dat ieders welbevinden van belang is. De 
veiligheidsmonitor van de ouders toont dat de school vergeleken met een landelijk 
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gemiddelde bovengemiddeld scoort op de vragen. Hieruit blijkt dat de ouders erg tevreden zijn 
over de veiligheid en de omgang met elkaar op de school.  
Tijdens de gesprekken met de ouders hebben wij dat zelf ook vastgesteld. Een van de ouders 
vertelde over haar zoon die op een andere school vastgelopen was; op basisschool Herman 
Jozef werd hij met open armen ontvangen en op korte termijn bloeide hij op en kon zichzelf 
zijn. De school maakt tijd en ruimte, niet alleen voor elk kind, maar ook voor de ouders; 
iedereen komt terecht in een warm bad volgens een van de ouders. Het werken met het hart en 
het luisteren naar de kinderen zit in het DNA van de school. De kinderen worden echt gehoord 
en zij voelen zich daardoor begrepen. Dat is naar de mening van de jury iets om echt trots op te 
zijn.  
 
Het sociaal-emotioneel welbevinden is de basis voor de prestaties 
De school is ervan overtuigd dat het overige onderwijs alleen resultaten kan opleveren als de 
doelen van het excellentieprofiel bereikt worden. Naarmate een kind beter in zijn vel zit en 
sociaal-emotioneel zelfvertrouwen opdoet, kan het volgens de school beter presteren. Tijdens 
het bezoek hebben wij van de ouders gehoord dat dit zeker het geval is. Zij merkten dit vooral 
als hun kind eerder niet functioneerde op een andere school, waardoor er daar niets 
terechtkwam van het overige onderwijs.  
 
Tijdens het bezoek sprak de jury ook met de leerkrachten. Een van de leerkrachten gaf een 
voorbeeld van hoe sterk de prestaties verbeterden vanaf het moment dat de leerlingen zich 
thuis voelden in de klas. De school geeft ook aan dat ze weinig verwijzingen hebben naar het 
speciaal (basis)onderwijs, vanwege hun aanpak. De kinderen voelen zich op deze school thuis. 
Dit kan meteen ook een valkuil voor de school zijn volgens de schoolleider. Als een leerling 
niet geplaatst kan worden op een school voor speciaal (basis)onderwijs vanwege een 
wachtlijst, dan voelt het team zich verantwoordelijk om de leerling toch optimaal te 
begeleiden. Het team doet dan meer dan wat van ze verwacht kan worden.  
 
Ze zien ook dat de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, sterker in hun schoenen 
staan door hun gegroeide zelfvertrouwen. De leerlingen komen ook graag terug naar de 
basisschool, wanneer het voortgezet onderwijs ze nog niet die veiligheid kan bieden die 
basisschool Herman Jozef ze biedt. 
 
 
3.5 Doorgaande ontwikkeling 
 
Transparant en systematisch de kwaliteit bewaken 
De school hanteert een uitgebreid en systematisch systeem van kwaliteitszorg, met regelmatige 
evaluaties, besprekingen en verbeteringen voor het vervolg. De werkwijze en opbrengsten 
worden besproken tijdens allerlei overlegmomenten, zowel intern tussen de teamleden als 
extern met de ouders en de medezeggenschapsraad.  
 
Het beleid wordt geborgd door afspraken transparant vast te leggen en te documenteren. 
Daarvoor wordt gebruikgemaakt van kwaliteitskaarten. De kwaliteitskaart ‘Sociaal gedrag’ is de 
basis voor het excellentieprofiel. Er is daarnaast echter ook een kwaliteitskaart ‘Zicht op 
ontwikkeling’, waarin vastgelegd is wanneer, waarover en met wie gesproken wordt over de 
ontwikkeling van het kind.  
 
De aanpak en de werkwijze rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling is vastgelegd in een 
document dat naar aanleiding van een workshop is ontwikkeld. In dat document staat de 
achtergrond en aanpak min of meer beschreven. Dit document helpt nieuwkomers om zich 
een beeld te vormen van de uitgangspunten en de aanpak.  
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Voorbeeldgedrag in de aanpak voor leerkrachten 
De ontwikkeling van het team is een voorbeeld voor de ontwikkeling van de kinderen. Datgene 
wat voor de leerlingen geldt rond het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling geldt 
ook voor de leerkrachten en de andere medewerkers.  
 
Het team ontwikkelt het excellentieprofiel samen verder door op de korte termijn via de 
bordsessies hun eigen welbevinden te bespreken, en door op de lange termijn dit te evalueren 
en te bespreken tijdens de studiedagen. Zo zijn er voor teamleden ook startgesprekken met de 
schoolleider. Tijdens deze gesprekken stelt de schoolleider zich de volgende vragen: hoe kan ik 
ervoor zorgen dat jij je nog prettiger voelt bij de werkzaamheden die je doet en hoe kun je jouw 
sterke punten optimaal inzetten voor de organisatie? En de medewerker: hoe kan ik het beste 
uit mijzelf halen, mijn talent optimaal ontwikkelen en mezelf inzetten voor de organisatie? 
De leerkrachten ontwikkelen samen hun vakmanschap en staan model voor het bewustzijn van 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De schoolleider ondersteunt deze ontwikkeling door op 
een onderwijskundige wijze een voorbeeld te zijn in haar gedrag naar de leerkrachten.  
 
 
3.6 De erkenning van het excellentieprofiel en de kennisdeling met andere scholen 
 
Actief kennisdelen is een uitdaging 
Volgens de ouders mag de school trotser zijn op het profiel en actiever kennisdelen. De jury 
hoorde van ouders dat zij reclame maken voor wat er op de school gebeurt. Dat mag natuurlijk 
verder uitgebouwd worden, vindt een ouder. Een actieve aanpak met concrete doelen past 
daarbij.  
De jury beveelt ook aan om binnen het samenwerkingsverband actiever kennis uit te wisselen. 
Dit kan door vanuit de duidelijke visie en de doelen te benoemen welke aanpakken de school 
gebruikt. Zo wordt voorkomen dat bezoekers denken dat de tools het verschil maken, en 
vergeten de visie en doelen als uitgangspunt te nemen. 
 
Waardering krijgt de school vooral via de ouders die als ambassadeurs in de regio aangeven dat 
andere scholen een kijkje moeten komen nemen. Een andere vorm van waardering is de 
toekenning van het predicaat Gezonde School op het thema Welbevinden medio 2021. 
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4. Procedure 
Basisschool Herman Jozef 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 
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