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Wij zijn van mening dat Apple Distinguished Schools behoren tot de meest innovatieve scholen ter wereld. Het zijn centra 
van leiderschap en kwaliteitsonderwijs die vorm geven aan de visie van Apple op superieure leeromgevingen. Ze gebruiken 
Apple producten om creativiteit, samenwerking en kritisch denken bij de leerlingen of studenten te stimuleren. Op onze erkende 
scholen stelt de schoolleiding alles in het werk om een omgeving te creëren waarin leerlingen of studenten leren met enthousiasme, 
waarin nieuwsgierigheid wordt aangemoedigd, en waar leren een persoonlijke ervaring is.



Tijdens de erkenning voor twee jaar delen Apple Distinguished 
Schools hun successen openlijk met andere docenten. 
Ze publiceren hun verhalen en werken samen met Apple 
Education-teams bij het organiseren van schoolbezoeken. 
Bij zulke gelegenheden delen schoolleiders hun visie 
op hun programma's en laten docenten zien hoe Apple 
producten en materiaal het beste kunnen worden ingezet 
om indrukwekkende onderwijs- en leerervaringen te creëren.  

Kenmerken van een Apple Distinguished School 
Schoolleiders en docenten van een Apple Distinguished School en de bredere 
schoolgemeenschap daaromheen hebben een heldere visie, die uitdrukt hoe hun 
technologisch geavanceerde leeromgeving hun onderwijsdoelstellingen helpt 
realiseren. Schoolleiders ondersteunen de visie van hun school door continue 
innovatie te stimuleren. Dit is een doorlopend proces waar weloverwogen 
planning en praktische uitvoering voor nodig zijn, en dat steeds wordt herhaald.  

Doordat hun technologisch geavanceerde omgeving een innovatief gebruik 
van Apple producten ondersteunt, beschikken zowel docenten als leerlingen 
of studenten over mogelijkheden om de onderwijservaringen te verrijken 
op een manier die anders niet mogelijk zou zijn geweest. 

Schoolleiders kunnen aantonen hoe docenten en leerlingen of studenten 
gebruikmaken van Apple producten en voorzieningen ter ondersteuning 
van continue innovatie in het onderwijs en de schoolomgeving. 

Speciale mogelijkheden voor schoolleiders 
Het Apple Distinguished Schools-programma ondersteunt schoolleiders door 
middel van speciale evenementen voor leidinggevenden, gelegenheden om in 
contact te komen met deskundigen en samenwerking met andere schoolleiders 
die net als zij belangstelling hebben voor innovatief onderwijs. 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Het Apple Distinguished Schools-programma 
Vereisten voor erkenning als Apple Distinguished School: 
• Er loopt al meer dan twee schooljaren een één-op-één-programma voor 

Mac of iPad voor docenten en leerlingen of studenten. Alle leerlingen of 
studenten op de school gebruiken Apple devices als primair leermiddel, 
en alle docenten gebruiken Apple devices als primair onderwijsmiddel. 

• Docenten en leerlingen of studenten kunnen laten zien hoe best practices 
in het onderwijs zich continu ontwikkelen dankzij Apple technologie.  

• Docenten maken intensief gebruik van de mogelijkheid om apps van Apple 
(Foto's, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author 
en Clips), educatieve apps in de App Store, boeken in de iBooks Store 
en lesmateriaal te integreren in het curriculum.  

• Docenten hebben een grondige kennis van het gebruik van Apple producten. 
Voor scholen voor basisonderwijs in landen waar Apple Teacher beschikbaar is, 
geldt dat 75 procent van de docenten van een school erkend Apple Teacher 
moet zijn vóór de sluitingsdatum van de aanvraag voor erkenning als 
Apple Distinguished School. Voor docenten in het voortgezet en hoger 
onderwijs is erkenning als Apple Teacher een pre.  
Voor meer informatie over erkenning als Apple Teacher gaat u naar 
www.apple.com/benl/education/apple-teacher. 

• Bewijs van het succes van leerlingen of studenten wordt gedocumenteerd 
via door de school uit te voeren onderzoek, waarbij jaarlijkse vooruitgang 
en duurzaamheid van het programma worden gemeten. 

Voordelen van erkenning als Apple Distinguished School: 
• Schoolplaquette als blijk van de erkenning als Apple Distinguished School 
• Artwork voor het logo van het programma, voor gebruik op de website van 

de school en op drukwerk 
• Felicitatiebrief van Apple 
• Voorbeeld van een persbericht voor plaatselijke communicatie 
• Naam, locatie en profiel van de school op de Apple Distinguished Schools-

webpagina 
• Mogelijkheid tot opname in publicaties van Apple 
• Mogelijkheden voor schoolleiders om in contact te komen met deskundigen 

en samen te werken met vakgenoten 
• Mogelijkheden om deel te nemen aan excursies naar Apple Stores in de buurt 

(waar beschikbaar) 

Verantwoordelijkheden van een Apple Distinguished School: 
• Bereidheid tot medewerking aan door Apple georganiseerde schoolbezoeken 
• Bereidheid tot publicatie van het succesverhaal van de school in de vorm 

van een Multi-Touch-boek 
• Bereidheid tot samenwerking met gelijkgestemde directeuren van 

Apple Distinguished Schools over de hele wereld 
• Bereidheid tot het delen van best practices en bewijzen van het academische 

succes van leerlingen
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Uitnodiging voor het Apple Distinguished  
Schools-programma 
Het programma voor Apple Distinguished Schools werkt alleen op uitnodiging 
voor scholen die voldoen aan de geldende programmakwalificaties. De erkenning 
geldt voor twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging.  

• Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Schoolleiders van openbare 
en particuliere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs kunnen bij hun 
plaatselijke Apple Education-contactpersoon een verzoek indienen om te 
worden uitgenodigd voor de procedure voor erkenning als Apple Distinguished 
School. Apple bekijkt het verzoek en beoordeelt of de school aan de vereisten 
voldoet. Is het oordeel positief, dan krijgt de school een uitnodiging om de 
erkenningsprocedure te doorlopen. De aanvraag voor erkenning vindt plaats 
in de vorm van een Multi-Touch-boek dat is gemaakt met iBooks Author. 
Dit wordt beoordeeld door onderwijsdeskundigen en dient aan bepaalde 
criteria te voldoen.  

• Instellingen voor hoger onderwijs. Neem contact op met uw plaatselijke 
Apple Education-contactpersoon voor meer informatie over het programma, 
de vereisten, de landen waarin het programma loopt en de sluitingsdatums. 
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