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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 Interschool het predicaat Excellente School voor primair 
onderwijs toekomt.  
 
De jury is wederom onder de indruk van het profiel van Interschool in Ter Apel. Vier jaar 
geleden ontving Interschool het predicaat vanwege het aanbod bij de 
procesopvanglocatie (pol). Daaraan lag het gespreid leiderschap ten grondslag. Het 
gespreid leiderschap heeft zich doorontwikkeld en omvat alle beleidsterreinen van de 
school. De uitwerking van het gespreid leiderschap, het cyclisch en systematisch werken 
en daarmee de goede kwaliteitszorg van Interschool in Ter Apel, kunnen als voorbeeld 
dienen voor andere scholen.  
 
Gespreid leiderschap 
Interschool in Ter Apel werkt vanuit gespreid leiderschap met behulp van kwaliteitscirkels 
en baseert zich op de theorieën van Peter Senge en Jan Jutten.  
De verschillende coördinatoren op het gebied van taal, rekenen, muziek, sociaal 
emotioneel leren en wetenschap en techniek zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
de inhoud van hun vakgebied. Het vakgebied sluit altijd aan bij de interesse van de 
leerkracht en dat geeft flow in de gehele schoolontwikkeling. Het team heeft veel 
vertrouwen in elkaars werkwijzen, klassenconsultaties zijn gemeengoed en voor de 
didactiek gebruiken leraren een kijkwijzer. 
 
Cyclisch en systematisch werken 
Ondanks de wijzigingen die in de teamsamenstelling zijn ontstaan, werkt de school 
cyclisch en systematisch. Vanuit de kwaliteitscirkel van Deming (plan-do-check-act, 
PDCA) evalueren de teamleden systematisch de kwaliteit en de kwaliteitszorg. Alle 
teamleden hebben en nemen hun rol in deze cyclische manier van werken. Feedback en 
feedforward is hierbij een belangrijk onderdeel. 
 
Kwaliteitszorg 
Om de kwaliteit van Interschool op een hoog niveau te houden, is alles vastgelegd 
volgens het nieuwe inspectiekader en dat is zichtbaar in de groepen: bij de leerlingen 
maar ook in het leerkrachtenteam.  
 
De afspraken zijn vastgelegd in ‘blockchains’, zodat nieuwe teamleden, maar ook ouders, 
medezeggenschapsraden of andere belangstellenden weten wat de werkwijze van de 
school is. 
De begeleiding van nieuwe leerkrachten vindt de eerste periode volgens een vaste 
werkwijze plaats. Na de inwerkperiode zet de directie al heel snel in op interesse en 
talent. 
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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 
Interschool 
12TR-C2 
Ter Apel 
Openbaar Onderwijs Westerwolde 

 
 
Context van de school  
 
Interschool is een ketenpartner op het terrein van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA) in Ter Apel. De moederschool is OBS De Vlinder in Ter Apel. Inschrijven van nieuwe 
leerlingen kan elke dinsdag en het uitgangspunt is dat alle kinderen op school zitten. De 
school kent drie onderwijsarrangementen: de zogeheten procesopvanglocatie-klassen (pol-
klassen), taalklassen en regulier onderwijs. Ieder onderwijsarrangement heeft een beredeneerd 
onderwijsaanbod. Interschool verzorgt onderwijs aan leerlingen van vier tot twaalf jaar oud en 
kent een grote variatie van in- en uitstroom van leerlingen. De verblijfsduur varieert van een 
week tot maximaal anderhalf jaar.  
 
 
3.1. Excellentieprofiel van de school 
 
De jury is onder de indruk van het gespreid leiderschap ten aanzien van kwaliteit en 
kwaliteitszorg op Interschool. Dit gespreid leiderschap is zichtbaar aanwezig tijdens de 
gesprekken, in de opbouw van de documenten en in de inrichting van de kwaliteitszorg door 
gebruik te maken van de Deming-kwaliteitscirkels (plan-do-check-act). 
 
3.1.1. Coördinatoren zijn de spil 
Interschool werkt met coördinatoren voor een vakgebied. De coördinator stelt eigen en 
schooldoelen en is verantwoordelijk voor de inhoud van het vak en het proces in de school. 
Aan het begin van het schooljaar stellen de coördinatoren één of maximaal twee doelen per 
vakgebied. Deze doelen komen voort uit de jaarlijkse evaluatie aan het eind van het schooljaar. 
De coördinator is voortrekker van de ontwikkeling in haar vakgebied. Tijdens 
teamvergaderingen en overlegmomenten blijft het team op de hoogte van de voortgang van de 
doelstellingen. Hierbij krijgt de coördinator het vertrouwen van haar collega’s; ze denken mee 
en op cruciale momenten beslissen ze mee. 
 
De directie van de school laat zich voorafgaand aan de teamvergadering inlichten en stuurt 
eventueel bij. De coördinatoren vertellen enthousiast over de schoolontwikkelingen waaraan 
zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Dit gespreide leiderschap levert, volgens de 
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leerkrachten, veel voordelen op: er blijft meer tijd over voor de leerlingen omdat je je als 
leerkracht niet overal in hoeft te verdiepen, je hebt een diepere inhoudelijke kennis van je 
vakgebied, minder werkdruk en meer eigenaarschap. 
De juryleden zagen zichtbaar trotse leerkrachten die zich gewaardeerd voelen door hun 
collega’s vanwege hun inhoudelijke expertise. Dit geeft weer energie om door te gaan met de 
schoolontwikkeling. De coördinatoren werken met maatjes en dat heeft als grote voordeel dat 
de schoolontwikkeling door blijft gaan, zelfs wanneer een collega met verlof gaat of vanwege 
ziekte afwezig is.  
 
3.1.2. Consequentheid sterk zichtbaar in de school 
Interschool in Ter Apel werkt volgens een vast systeem van plan-do-check-act (PDCA) en dat is 
in alle lagen en op alle gebieden consistent aanwezig. De juryleden hebben dit bijvoorbeeld 
tijdens de rondgang bij de planning van de zorg, maar ook in de documenten gezien. Door 
middel van blockchains zijn belangrijke elementen van de school omschreven en geborgd. 
Deze blockchains, bijvoorbeeld voor ‘held van de week’ of corona, geven duidelijkheid, 
voorspelbaarheid en structuur. Ook voor startende leerkrachten ligt er een duidelijk vastgelegd 
plan, waarbij ze bij de hand worden genomen in de dynamiek die elke dag op Interschool 
aanwezig is. 
 
De directie opereert hierbij proactief volgens een vaste structuur. Jaarplanningen zijn in mei al 
vastgelegd voor het jaar erop en het werkverdelingplan is met iedereen besproken, zodat er 
volstrekte duidelijkheid heerst voor wat betreft de verwachtingen van ieder teamlid. Ook de 
agenda’s van de vergaderingen liggen vast en vergaderingen duren nooit langer dan 
aangegeven. De coördinatoren bereiden de inhoud voor en leiden dan de vergadering. 
De jury is onder de indruk van de consequentheid op inhoud van alle documenten die 
aanwezig zijn. Hierin is ook de kwaliteitscyclus en doorontwikkeling van de school goed 
zichtbaar. 
 
 
3.2 Doelen, aanpak en resultaten van het excellentieprofiel 
 
De school heeft concrete lange- en kortetermijndoelstellingen, waarbij ze werken vanuit de 
missie en visie van de school. Het gespreid leiderschap is de kapstok voor de 
schoolontwikkeling en wordt door de directie zorgvuldig geregisseerd. 
 
3.2.1 Heldere lange- en kortetermijndoelen 
Via het werkverdelingsplan, maar ook via de jaarplanning, is de werkwijze duidelijk. Gespreid 
leiderschap wordt van iedere leerkracht verwacht. Dat is op een voorspelbare en vaste manier 
vormgegeven en dient altijd het hogere doel. Het schoolplan en jaarplan zijn leidend in de 
schoolontwikkeling. Voor elke nieuwe doelstelling is een vaste cyclus doorlopen en is op 
verschillende manieren onderzoek gedaan: zowel op groepsniveau als op wetenschappelijk 
niveau. Hierdoor vindt er verdieping van de aanwezige kennis plaats. Doordat de school alles 
vastlegt in blockchains, blijft het geheel overzichtelijk en duidelijk.  
 
Aan het eind van het schooljaar worden de doelstellingen per coördinatorschap geëvalueerd. 
Vanuit die evaluatie komen eventuele vervolgacties of nieuwe doelstellingen naar voren. Door 
het gespreid leiderschap kunnen coördinatoren veel meer kortetermijndoelen uitwerken, zoals 
het sociaal-emotioneel leren, wetenschap en techniek, en de nieuwe taalmethode. 
 
3.2.2 Voorspelbare en veilige aanpak van het excellentieprofiel 
Vanwege de duidelijkheid is er voorspelbaarheid en veiligheid. Dit werkt voor de leerkrachten, 
maar ook voor de leerlingen.  
De directie ziet erop toe dat de leerkrachten en leerlingen zich volledig kunnen richten op het 
lesgeven en het leren, en maakt hierbij heel gerichte keuzes. Zo is het speelterrein bewust 
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afgeschermd van het asielzoekerscentrum (azc) en vindt er onder schooltijd geen actie plaats 
met betrekking tot uitzetting. Met het COA zijn er heel korte lijntjes, zodat de directie snel kan 
anticiperen op de ontwikkelingen binnen het azc. Er is zichtbare kennis van de achtergronden 
van de leerlingen, en de leerlingen die afscheid hebben genomen blijven zichtbaar op de wand 
met ‘vergeet-mij-nietjes’.   
Voor leerlingen is de werkwijze van de school duidelijk. Ook weten ze dat de leerkrachten doen 
wat ze zeggen. Een voorbeeld hiervan kwam naar voren tijdens het interview met de leerlingen. 
Pesten wordt niet toegestaan, leerkrachten grijpen op basis hiervan direct in. Ook in de 
uitingen in de klas heerst duidelijkheid en structuur. Door middel van pictogrammen weten de 
leerlingen wat er op de planning staat of welk gedrag van hen verwacht wordt. De school wil 
een veilige school zijn en werkt volgens Positive Behaviour Support (PBS). Beloningen vinden 
op individueel niveau plaats, bijvoorbeeld voor positieve gedragingen van een leerling, maar 
eveneens op groepsniveau. Hierdoor ontstaat een positief leerklimaat. Leerlingen en ouders 
kunnen hier enthousiaste voorbeelden van geven. Ook de aanwezigheid van een 
speltherapeute speelt een belangrijke rol in de veiligheidsbeleving van de leerlingen. In een 
goed geoutilleerde ruimte kan zij haar werkzaamheden verrichten. De speltherapeute mag 
haar kennis weer toepassen in teambijeenkomsten over trauma of hechting. Ook van haar 
kennis en ervaring wordt effectief gebruikgemaakt op Interschool. 
 
3.2.3 Merkbare resultaten  
De resultaten van het excellentieprofiel zijn niet direct meetbaar, maar wel zichtbaar en 
voelbaar aanwezig tijdens de rondgang van de juryleden. De doelstellingen van de school zijn 
vastgesteld door het hele team en zichtbaar gemaakt in het kwaliteitszorgsysteem van de 
school. Alle resultaten worden vastgelegd en zijn voor iedereen in te zien. Dit maakt de 
werkwijze volkomen transparant richting alle geledingen, medezeggenschapsraad en bestuur. 
Collega’s ervaren minder werkdruk en meer waardering door hun inhoudelijke kennis. Zij 
worden door teamleden serieus genomen en bevraagd wanneer er vragen over het onderwerp 
leven. Doordat leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een onderdeel dat aansluit bij hun 
talent, voelen zij zich sterk aangesproken op hun professionaliteit. De juryleden zagen tijdens 
het bezoek dat er in alle lagen zicht is op de ontwikkelingen van het kind en de leerkrachten. 
De schoolleiding stuurt dit transparant en duidelijk aan bij de leerkrachten en de leerkrachten 
werken op dezelfde manier richting hun leerlingen. 
 
 
3.3 Evaluatie, borging en ontwikkeling en duurzaamheid van het excellentieprofiel 
 
Het gespreid leiderschap functioneert al vanaf 2010 en in 2017 wordt in het juryrapport kort 
maar lovend geschreven over de uitvoering van het gespreid leiderschap. Het gespreid 
leiderschap is vastgelegd in de structuur van de school en in de vormgeving van de 
schoolontwikkeling, en het is daarnaast beschreven volgens een vaste systematiek, de 
blockchains. 
 
3.3.1 Duidelijke systematiek in evaluatie, borging en ontwikkeling 
Interschool blijft het onderwijs voortdurend systematisch evalueren en doorontwikkelen. 
Aan het eind van elk schooljaar sturen de intern begeleiders een vragenlijst naar het team om 
de schoolontwikkelingen te evalueren. Deze ‘tips en tops’ worden met elkaar besproken en 
indien nodig in het volgende schooljaar weer opgepakt en/of uitgewerkt. Er vindt veel overleg 
plaats, zowel in team- als in groepsverband. Er is zichtbaar veel geleerd op Interschool en ook 
wanneer de directie wegvalt, nemen de teamleden hun verantwoordelijkheid voor wat betreft 
hun coördinatortaken en gaat de schoolontwikkeling door. 
Vanwege het maatjessysteem blijft de ontwikkeling en de duurzaamheid van het 
excellentieprofiel geborgd; gespreid leiderschap zit in de genen van alle teamleden. De 
coördinatoren werken met een vast onderzoeksplan aan de schoolontwikkeling. Zij zijn ook 
verantwoordelijk voor het borgen van die schoolontwikkeling. Alle borgingsdocumenten zijn 
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volgens een vaste structuur vastgelegd in blockchains en een addendum met specifieke 
toevoegingen. Zelfs voor de volledige heropening van de school (na de tijdelijke sluiting als 
gevolg van de coronacrisis), was er al een speciaal corona-blockchain aanwezig, die zijn dienst 
al meerdere keren had bewezen vanwege zijn duidelijkheid en zijn richtinggevende karakter. 
Hoewel ook Interschool te maken heeft met een lerarentekort, stuurt de directie aan op 
kwaliteit. Om de kwaliteit in de school te continueren, heeft ze invloed bij het bestuur geëist 
en dat resulteert erin dat ze mee kan bepalen welke leerkrachten er voor de groepen staan.  
 
 
3.4. Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere scholen   
 
3.4.1. Versterken van kennisdeling 
Kennisdeling vindt op dit moment vooral plaats met moederschool OBS De Vlinder. De 
coördinator muziekonderwijs van Interschool zet dan haar kennis in om het team van OBS De 
Vlinder mee te nemen in de laatste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het onderzoeksplan dat de 
coördinator heeft uitgevoerd omtrent de implementatie van een nieuwe muziekmethode op 
Interschool zet zij ook in op OBS De Vlinder. Het bestuur van Interschool gaat werken met 
bovenschoolse kenniskringen en hierin gaan de coördinatoren participeren. De directie en 
coördinatoren participeren in het netwerk Nieuwkomers in Noord. Hierin worden de 
ervaringen van scholen met nieuwkomers onderling gedeeld. 
 
De juryleden willen het team graag stimuleren om nog meer aan kennisdeling over hun 
excellentieprofiel te doen. Interschool kan ook denken aan het aangaan van een 
samenwerking met een universiteit, om onderzoek te doen naar de resultaten die het 
excellentieprofiel met zich meebrengt. In de huidige samenleving, waar werkdruk een thema is 
voor veel schoolteams, kan gespreid leiderschap een oplossing bieden.  
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4. Procedure 
Interschool 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 2021 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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