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Wij geloven dat Apple Distinguished Schools zich onder de meest innovatieve 
scholen ter wereld bevinden. Als centra van leiderschap en kwaliteitsonderwijs 
vormen ze een afspiegeling van de visie van Apple op toonaangevende 
leeromgevingen. Ze gebruiken Apple producten om creativiteit, samenwerking en 
kritisch nadenken bij de leerlingen en studenten te stimuleren. De leiding op deze 
scholen cultiveert een omgeving waarin leerlingen en studenten gemotiveerd zijn om 
te leren, waarin de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en waarin het leren een 
persoonlijke ervaring wordt – dankzij technologie van Apple. Onze erkende 
scholen zijn een toonbeeld van innovatie in het onderwijs.


Activiteiten van Apple Distinguished Schools

Tijdens de erkenning voor twee jaar delen Apple Distinguished Schools hun successen openlijk met andere 
leerkrachten. Ze publiceren hun verhalen en werken samen met Apple Education-teams bij het organiseren 
van schoolbezoeken. Tijdens deze activiteiten delen de leidinggevenden van scholen hun visie op het 
programma en laten leerkrachten beproefde methoden zien voor het gebruik van Apple producten en digitale 
content voor het creëren van veelzijdige onderwijservaringen.  

Speciale mogelijkheden voor schoolleiders

Het programma voor Apple Distinguished Schools ondersteunt leidinggevenden op scholen door middel van 
speciale evenementen, gelegenheden om met experts in contact te komen en samenwerking met andere 
schoolleiders die ook belangstelling hebben voor de instandhouding van innovatief onderwijs. 

Kenmerken van een Apple Distinguished School

Leiders, medewerkers en andere betrokkenen bij Apple Distinguished Schools hebben een duidelijke visie op 
hoe hun technologisch geavanceerde omgeving ondersteuning biedt bij het bereiken van leerdoelen. 
Schoolleiders hebben elementen bepaald voor continue innovatie, die de visie van de school, de cultuur, 
samenwerking, capaciteit, gemeenschap, financiën en meetbaarheid ondersteunen. Zij begrijpen dat continue 
innovatie een voortdurend proces is dat weloverwogen planning, praktische uitvoering en herhaling vereist.  

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

De schoolleiding deelt in de vorm van een Multi-Touch-boek hoe de leerkrachten en leerlingen de producten 
en diensten van Apple gebruiken om ononderbroken innovatie mogelijk te maken, tijdens lesgeven en leren 
en in de schoolomgeving zelf. 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Vereisten Apple Distinguished School

Dit zijn de vereisten voor erkenning als Apple Distinguished School: 
• Er is al meer dan twee schooljaren een één-op-één-programma voor Mac of iPad voor leerkrachten en 

leerlingen of studenten operationeel. Alle leerlingen of studenten op de school gebruiken Apple devices 
als primair leermiddel. Alle leerkrachten op de school gebruiken Apple devices als primair 
onderwijsmiddel. 

• De leerkrachten en leerlingen of studenten kunnen beproefde methoden voor lesgeven en leren laten 
zien en groeien continu in het gebruik van Apple technologie.  

• Creativiteitsapps van Apple (Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers en iBooks Author), 
onderwijsapps uit de App Store, boeken uit de iBooks Store en lesmaterialen uit iTunes U worden door 
leerkrachten intensief gebruikt in het leerplan.  

• De leerkrachten zijn uiterst deskundig in het gebruik van Apple producten. Voor Nederlandse scholen in 
het basis- en secundair onderwijs moet 75 procent van de leerkrachten erkend zijn als Apple Teacher vóór 
de deadline van de aanvraag voor de status van Apple Distinguished School. Voor docenten uit het hoger 
onderwijs wordt erkenning als Apple Teacher aanbevolen. Voor meer informatie over erkenning als Apple 
Teacher gaat u naar www.apple.com/nl/education/apple-teacher. 

• Bewijs van het succes van leerlingen of studenten wordt gedocumenteerd via door de school uitgevoerde 
onderzoeken waarin de verbetering op jaarbasis en de duurzaamheid van het programma worden gemeten. 

Voordelen 
Dit zijn de voordelen van erkenning als Apple Distinguished School: 
• Certificaat en banner ter bevestiging van de status als Apple Distinguished School 
• Programmalogo voor gebruik op de website en drukwerk van de school 
• Felicitatiebrief van Apple 
• Voorbeeld van een persbericht voor plaatselijke communicatie 
• Mogelijkheid tot opname in publicaties van Apple 
• Mogelijkheden voor leidinggevenden om in contact te komen met deskundigen en samen te 

werken met collega’s 
• Mogelijkheden om deel te nemen aan excursies naar Apple Stores in de buurt (waar beschikbaar) 

Verantwoordelijkheden instelling 
Apple Distinguished Schools hebben de volgende verantwoordelijkheden:  
• Bereidheid mee te werken aan door Apple georganiseerde schoolbezoeken 
• Bereidheid het succesverhaal van de school te publiceren in de vorm van een Multi-Touch-boek 
• Bereidheid contact te leggen met gelijkgestemde leidinggevenden van Apple Distinguished Schools 

wereldwijd 
• Bereidheid beproefde methoden en bewijzen van academische prestaties van leerlingen of studenten te delen 

Uitnodiging voor het Apple Distinguished School-programma

Het programma voor Apple Distinguished Schools werkt alleen op uitnodiging voor scholen die voldoen aan 
de huidige programmakwalificaties. De erkenning geldt voor twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging.  
• Scholen voor basis- en secundair onderwijs. Tijdens de open aanmeldingsperiode kunnen schoolleiders 

van openbare en particuliere scholen voor basis- en secundair onderwijs zelf een verzoek indienen om te 
worden uitgenodigd voor de procedure voor erkenning als Apple Distinguished School. De aanvragen 
worden beoordeeld op basis van de toelatingseisen, en in aanmerking komende scholen ontvangen 
vervolgens een uitnodiging om een aanvraag voor erkenning in te dienen. De aanvraag voor erkenning 
vindt plaats in de vorm van een Multi-Touch-boek dat is gemaakt met iBooks Author. 

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

Het Apple Distinguished School-programma is momenteel beschikbaar in Australië, Brazilië, Canada, China, 
Denemarken, Duitsland, de Filipijnen, Finland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, 
Nederland, Nieuw-Zeeland, Rusland, Spanje, Singapore, Thailand, Turkije, Vietnam, het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden.
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