
Samen werken aan de toekomst  
Wij zijn van mening dat 
Apple Distinguished Schools behoren tot de 
meest innovatieve scholen ter wereld. Zij 
geven vorm aan de visie van Apple op leren 
met technologie en gebruiken Apple 
producten om hun leerlingen/studenten te 
verbinden met de wereld, hun creativiteit aan 
te wakkeren, samenwerking te bevorderen en 
leren persoonlijk te maken.  

Het programma voor 
Apple Distinguished Schools ondersteunt 
vooruitstrevende leidinggevenden op scholen 
en hun gemeenschap die Apple technologie 
inzetten om positieve verandering op hun 
school te bewerkstelligen. Ze hanteren een 
innovatieve aanpak van leren en lesgeven. 
Het zijn zeer gemotiveerde denkers, die zien 
wat er mogelijk is voor de toekomst van het 
onderwijs en veel belang hechten aan de 
verwezenlijking van hun visie.
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Wanneer komt uw school in aanmerking? 
Eén-op-één-programma 
Op uw school loopt al meer dan twee schooljaren een schoolbreed één-
op-één-programma voor Mac of iPad voor docenten en leerlingen/
studenten. Docenten en leerlingen/studenten gebruiken Apple devices als 
primair device voor het onderwijs.  

Innovatief gebruik van het Apple platform 
Leerlingen/studenten en docenten maken als onderdeel van hun lesstof 
intensief gebruik van Apple apps, educatieve apps uit de App Store, 
boeken uit Apple Books en andere digitale bronnen om nieuwe 
leermogelijkheden te creëren. 

Docenten kunnen uitstekend overweg met iPad of Mac 
De schoolleiding en de docenten moeten een grondige kennis hebben van 
het gebruik van Apple producten. Voor basis- en middelbare scholen in 
landen waar Apple Teacher beschikbaar is, geldt dat 75 procent van de 
schoolleiders en docenten erkend Apple Teacher moet zijn. Voor docenten 
uit het hoger onderwijs wordt erkenning als Apple Teacher aanbevolen. 
Voor meer informatie over erkenning als Apple Teacher gaat u naar 
apple.com/nl/education/apple-teacher. 

Gedocumenteerd succes 
Beproefde, continue onderzoeksmethoden maken gebruik van 
verschillende gegevens, zoals bestaande metingen of lokaal verrichte 
studies om de vooruitgang en het succes te meten, en de volgende 
stappen van het technologieprogramma van de school te bepalen. Voor de 
invulling van lesgeven en bijscholing worden diverse maatstaven 
gehanteerd.

Wat is er bijzonder aan uw school? 
Visie 
Als leider bepaalt u de visie die de ambities van uw school voor leren met 
technologie verwoordt, en u leidt uw school aan de hand van die visie. 

Leren 
Leerlingen/studenten en docenten op uw school ontwerpen en gebruiken 
met behulp van Apple technologie nieuwe manieren van leren die 
verbonden, coöperatief, creatief en persoonlijk zijn. 

Succes 
Leren en lesgeven en de verwezenlijking van de visie van uw school 
vinden systematisch plaats op basis van door gegevens ondersteunde 
reflectie. 

“Lid zijn van de gemeenschap van 
Apple Distinguished Schools heeft bij ons een 
ware revolutie ontketend. We worden enorm 
geïnspireerd en uitgedaagd door de 
mogelijkheden die leerlingen en docenten 
hebben gekregen om samen te werken en te 
delen. We willen ons verhaal vertellen, en dat 
lukt elke dag beter.” 
Joe Rodia, schoolhoofd, Chesterbrook Academy Preschool and Elementary, 
Pennsylvania 

https://www.apple.com/nl/education/apple-teacher/
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Wat betekent het om een 
Apple Distinguished School te zijn? 
Als deelnemer aan het Apple Distinguished School-
programma 
• werkt u samen met een wereldwijd netwerk van gelijkgezinde leiders; 

• werkt u met het Apple Education-team;  

• krijgt u exclusieve uitnodigingen voor evenementen voor leiders. 

Hoe wordt uw status van Apple Distinguished School erkend? 
• Vermelding in de lijst van Apple Distinguished Schools 

• Een ingelijst, speciaal voor uw school gemaakt 
Apple Distinguished School-certificaat en een banner 

• Artwork van het Apple Distinguished School-logo voor gebruik in uw 
communicatiemateriaal 

• Een felicitatiebrief van Apple Education 

• Persoonlijke Apple Teacher-certificaten 

• Exclusieve berichtgeving over nieuwe programma's en producten 

Wat wordt er van een Apple Distinguished School verwacht? 
• Continu vernieuwen en geavanceerde mogelijkheden verkennen voor 

het gebruik van Apple technologie om de toekomst van het onderwijs 
vorm te geven.  

• Samenwerken met Apple en een wereldwijd netwerk van 
schoolleiders om de integratie van nieuwe onderwijsproducten, 
lesstof en services te onderzoeken en te helpen implementeren. 

• Anderen inspireren door schoolbezoeken te organiseren en 
het succes van uw school te etaleren door publicatie van een 
succesverhaal en in de vorm van video, boeken, podcasts 
of ander materiaal.
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“Het proces bood onze school de 
gelegenheid om eens goed na te denken 
over onze renaissancistische manier van 
denken. Daardoor konden we 
mogelijkheden creëren om te verbinden, 
te reflecteren en het succes van zowel 
docenten als studenten te vieren.” 
Damien Moses, rector, Edward W. Bok Academy, 
Lake Wales, Florida 

https://www.apple.com/nl/education/apple-distinguished-schools/
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Meer informatie over erkenning als 
Apple Distinguished School 
Het Apple Distinguished Schools-programma is alleen toegankelijk op 
uitnodiging voor erkende scholen die voldoen aan de kwalificaties en 
vereisten van het programma. De erkenning geldt voor een periode van 
drie jaar, met de mogelijkheid om uitgenodigd te worden om deelname 
aan het programma voort te zetten. 

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. Apple beoordeelt alle 
aanvragen om er zeker van te zijn dat de scholen voldoen aan de 
kwalificaties van het programma. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen als lid van deze groeiende 
gemeenschap van meer dan 500 Apple Distinguished Schools. 

Australië, België, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Duitsland, de Filipijnen, Frankrijk, 
Hongkong, Ierland, India, Indonesië, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-
Zeeland, Noorwegen, Polen, Singapore, Spanje, Thailand, Turkije, het Verenigd Koninkrijk 
(Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales), de Verenigde Arabische Emiraten, de 
Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland

“De stuurgroep moet benadrukken wat de 
school uniek maakt. Concentreer u op wat u 
goed doet en hoe dat een positieve bijdrage 
heeft geleverd aan het lesgeven en leren op 
uw school. Betrek een aantal mensen bij het 
brainstormen en laat ze vertellen over hun 
ervaringen.” 

Dr. Jeana Lietz, schoolhoofd, Oak Lawn Community High School, Illinois 


