
Waarom JvO Excellent? 
 
 Het JvO wil recht doen aan de behoefte aan uitdaging voor de 

betere en/of meer gemotiveerde leerlingen van de school 
 

 Het JvO wil een geïnteresseerde schoolhouding en een betere 
studiehouding bereiken bij deelnemende leerlingen 
 

 Het JvO wil een platform opzetten voor het ontwikkelen van 
excellentie 
• Voor leerlingen door deelnemer te zijn 
• Voor docenten door uitvoerder of ontwikkelaar te zijn 

 
 Het JvO wil voor deelnemende leerlingen verhoogde kansen 

op toelating tot universitaire honours programs en/of 
University Colleges en/of selectieve bacheloropleidingen 

Wat houdt deze bouwsteen in?  

 
Een extracurriculair excellentieprogramma bovenbouw: 
 Excellent, uitdagend onderwijs 
 Voor alle profielen 
 Voor 20% van de leerlingen 
 Selectie en intake 
 Begeleiding gericht op vaardigheden en zelfkennis 
 Opbouw leerlingen CV 
 Niet vrijblijvend: voor een JvO-excellent testimonium moet 

een  minimumprogramma zijn afgerond, met alle onderdelen 
voldoende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden van modules: 
Russisch, Architectuur, Symboliek in de kunst, Byzantium, 
Cabaret, Democratie, Moderne literatuur, Hebreeuws, Italiaans, 
Nieuw-Grieks, Japanse cinema, Fotografie, Taalverwerving, 
Statistiek, Druk&Duiken, Geofysica, Kernenergie, Astronomie, 
Moleculair Koken 

Resultaten 
 
JvO Excellent is dit schooljaar gestart in klas 4. 
 
Het concept valt goed in de school: 
 31% van de leerlingen uit klas 4 doet mee (veel meer dan 

de gehoopte 10%) 
 Veel docenten zijn enthousiast en dragen graag bij 
 Het MT is enthousiast 
 Een geïnspireerde werkgroep stelt daadkrachtig verdere 

uitwerkingen voor 
 
Aandachtspunten zijn: 
 Onderdelen van het excellentprogramma moeten ook 

toegankelijk blijven voor leerlingen die geïnteresseerd zijn, 
maar niet deelnemen aan het hele programma 

 De bekostiging 
 De roostering 
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Ruimte voor het  
LOGO  

van de SCHOOL 

Haal inspiratie uit ons programma… 
 
Veel scholen bieden aan leerlingen tal van extracurriculaire 
activiteiten aan. Deze activiteiten kunnen in een 
excellentieprogramma worden opgenomen. Gecombineerd met 
eisen als minimaal één extra vak en extra eisen voor 
bijvoorbeeld het profielwerkstuk, ontstaat een serie 
uitdagende activiteiten die talentvolle leerlingen kunnen 
gebruiken voor het werken aan en bereiken van excellentie. 
Een goede begeleiding is daarbij belangrijk, met name gericht 
op vaardigheden en zelfkennis. 

Contactgegevens 
 

Meer informatie bij Gregor de Kort 

(e) g.dekort@jvo.nl 

(w) www.jvo.nl 

 

Deze poster is gemaakt voor de JCU-
conferentie Bouwstenen voor excellentie, 

16 mei 2012. 
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