De excellentieplannen in cijfers

Ingediende plannen
1
30
Aantal excellentieplannen ingediend
Aantal positief advies

65

Aantal positief advies onder voorwaarden
Aantal plannen ingetrokken

34

Alle scholen (roc’s, aoc’s en vakscholen)
hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid een excellentieplan in te dienen,
al dan niet via een paragraaf in het
kwaliteitsplan. MBO in Bedrijf heeft de
plannen beoordeeld volgens de minimumvereisten en beoordelingscriteria
van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo.
Op basis hiervan heeft MBO in
Bedrijf voor 34 plannen een positief
advies gegeven. Voor 30 plannen is
een positief advies onder voorwaarden
gegeven; deze scholen werken hun
plannen nog nader uit. Eén school heeft
het excellentieplan ingetrokken.

Branches

34

Nader te bepalen

3
8
13
21

Techniek (rollend, varend, vliegend materieel)
Proces, laboratorium, operationele technieken, elektrotechniek
Technologie

11
19
11
20
17

Bouw en infra
Media, Cultuur, Mode

13

22

Techniek (metaal)

Economie
Handel
Horeca en toerisme
Zorg
Maatschappelijke dienstverlening (welzijn, sport, vrede/veiligheid,
onderwijs)

De excellentieplannen hebben betrekking op verschillende sectoren. Sommige
scholen hebben plannen voor meerdere
sectoren, andere voor slechts één sector.

Thema's
61

Vakwedstrijden

53

Internationale stages

29

Ontwikkeling meester/gezel trajecten

52

Aanbieden extra modules/certificaten

38

Verdiepende vakmanschapstrajecten

10

Evenement voor excellente leerlingen

29

De meest voorkomende elementen in
de excellentieplannen zijn: vakwedstrijden, internationale stages en het aanbieden van extra modules/certificaten.

Internationale netwerken

33

Uitwisseling internationaal

18

Programma’s Europese mobiliteitssubsidies

3

E-learning in het kader van internationalisering

3

Excellente leerlingen inzet in regulier onderwijs

31

Masterclasses

5
41

Cross-overprogramma’s
Taalprogramma’s

Excellentieprogramma’s

8%

13% 8%

Scholen die excellentieprogramma’s starten
vanuit beginsituatie
Scholen met excellentieprogramma’s voort
bordurend op bestaande programma’s

63%
67%

Scholen met excellentieprogramma’s met
nieuwe werkvormen
Scholen met plannen voor cross-sectorale
excellentieprogramma’s (programma’s die zich
uitstrekken over meerdere sectoren)
Scholen met inzet van excellente leerlingen
in het regulier onderwijs

Sommige excellentieprogramma’s
starten uit een beginsituatie, andere
programma’s kunnen al voortborduren
op ervaringen. Het komt ook voor dat
binnen één school beide vormen van
excellentieprogramma’s te vinden zijn.

