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1. Introductie en 
leeswijzer rapport  
 
Introductie 
Al meer dan 600 scholen/schoolsoorten hebben in de afgelopen jaren deelgenomen 
aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich aan bij de onafhankelijke jury, 
omdat zij het predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun 
prestaties, en ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te 
houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om 
de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en 
over te dragen. 
 
Het excellentieprofiel – datgene waar de school in uitblinkt – staat in het beoordelen 
van excellentie centraal. De onafhankelijke jury kijkt primair hier naar. De school 
benoemt op welk gebied zij excellent is en de jury verifieert of het genoemde 
excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd, herkenbaar is &  doorwerkt in de gehele 
organisatie en of het past binnen de visie van de school. 
 
Het excellentieprofiel wordt door de jury op de volgende onderdelen beoordeeld:  

• helderheid en relevantie van het excellentieprofiel;  
• aanpak van het excellentieprofiel;  
• resultaten van het excellentieprofiel;  
• evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel; 
• ontwikkeling van het excellentieprofiel;  
• externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel. 

   
Leeswijzer rapport  
In het eerste deel van dit rapport wordt de procedure Excellente Scholen 2017 
beschreven. De focus in het juryrapport ligt op de beoordeling van het 
excellentieprofiel van de school door de onafhankelijke jury. Het excellentieprofiel 
wordt in het tweede deel van het rapport in onderdelen weergegeven zoals de school 
dit heeft beschreven in het aanmeldingsformulier – de tekst is integraal overgenomen. 
De jury geeft per onderdeel van het kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van 
het excellentieprofiel haar bevindingen. Het juryrapport eindigt met de conclusie van 
de jury, waarin is opgenomen of de school het predicaat Excellente School toekomt.  
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2. Procedure Excellente 
Scholen 2017  
 
Begin 2017 konden scholen/schoolsoorten in het primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zich weer aanmelden voor het traject 
Excellente Scholen. rkbs Willibrordus heeft zich kandidaat gesteld voor het traject 
Excellente Scholen 2017 en is op basis van onderzoek door de inspectie toegelaten tot 
het traject. Een school die zich kandidaat stelt voor het traject doorloopt de volgende 
fasen:   
 
Fase 1 Aanmeldingsperiode 
Iedere school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving van het 
excellentieprofiel aan.  
 
Fase 2 Onderzoek door inspectie  
De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is 
voorwaardelijk voor deelname aan het traject. Aangemelde scholen die, op basis van de 
beslisregels voor een goede school, nog niet de waardering Goed van de inspectie 
toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Scholen die Goed 
worden bevonden naar aanleiding van onderzoek door de inspectie worden toegelaten 
tot het traject.   
 
Fase 3 Dialoog  
De dialoog is een eerste kennismakingsgesprek tussen twee juryleden Excellente 
Scholen en een kandidaat Excellente school. Daarnaast verstrekt de jury naar 
aanleiding van de dialoog aandachtspunten aan de school voor het jurybezoek.  
 
Fase 4 Jurybezoek 
Na de zomervakantie vinden de jurybezoeken plaats. Twee leden van de onafhankelijke 
jury bezoeken een kandidaat Excellente school. Tijdens het jurybezoek staat het 
excellentieprofiel centraal. Daarnaast concentreert de jury zich specifiek op de 
aandachtspunten die verstrekt zijn aan de school tijdens de dialoog.   
 
Fase 5 Rapportage en beoordeling 
Na het jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft per onderdeel van het 
kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van het excellentieprofiel haar 
bevindingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het 
excellentieprofiel van de school, de dialoog en het jurybezoek. Op basis van de 
bevindingen concludeert de jury of de school het predicaat toekomt en adviseert zij de 
inspecteur-generaal van het onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat 
Excellente School.   
 
Fase 6 Uitreiking predicaat 
De uitreiking van het predicaat Excellente School vindt plaats in januari. Het predicaat 
is na ontvangst drie jaar geldig. De juryrapporten van de scholen die het predicaat 
toegekend krijgen, worden openbaar gemaakt.   
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3. Beoordeling 
excellentieprofiel  
 
 
Achtergrondgegevens van de school 
 

Sector 
Naam school 
Brin  
Plaats 
Bestuur 

Primair onderwijs 
rkbs Willibrordus 
03UB|C1 
Breukelen 
Stichting Kalisto boeiend basisonderwijs 

 
 

Motivatie van de school om zich kandidaat te stellen 

De onderbouwing die de school (of schoolsoort) bij de aanmelding als kandidaat 
Excellente school 2017 gaf, luidt als volgt. 
“Het predicaat Excellente School zou een mooie waardering betekenen voor de 
inspanningen die team en directie de afgelopen jaren verricht hebben om de kwaliteit 
van ons onderwijs op een hoog niveau te houden.” 

 

 

3.1 Bevindingen jury aangaande het 
excellentieprofiel 

Excellentieprofiel van de school  
De school heeft een helder en relevant excellentieprofiel. 

Toelichting excellentieprofiel 
“Samen leren en samen werken. 
Leerkrachten ontwikkelen en bewaken de onderwijskwaliteit in zogenoemde 
leerwerkgemeenschappen (LWG’s). Elke leerkracht neemt hier deel aan. 
Dit betekent dat zij zo'n twaalf keer per jaar bij elkaar komen om gedaan onderzoek, 
afspraken over het onderwijs en standpunten op elkaar af te stemmen. 
Hierdoor werken we aan een zo groot mogelijke zelfsturing van collega's om hen de regie 
over hun eigen onderwijs (en ontwikkeling) terug te geven.  
Het bevorderen van de intrinsieke motivatie levert een hoge betrokkenheid op om de 
kwaliteit van het onderwijs te bespreken en afspraken hierover te borgen. 
Dit werkt ook door naar de leerlingen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
• de Williwinkel, het opzetten en beheren van een webshop, www.williwinkel.nl; 
• de leerlingenraad; 
• de Razende reporters. 
Eigenaarschap van de leerling is ook een belangrijk gegeven voor de intrinsieke motivatie 
van leerkracht en leerling.” 
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Waarom is gekozen voor dit excellentieprofiel 
“Leerkrachten de regie teruggeven. 
Uit een enquête onder collega's bleek dat het meebeslissen over beleid en de daarbij te 
nemen beslissingen te weinig aan bod kwam. 
Het roer werd omgegegooid en de directie heeft gezocht naar een nieuwe manier om 
leerkrachten meer te betrekken bij het te voeren onderwijsbeleid, de professionaliteit 
tegelijk te vergroten en het overleg over ons onderwijs meer inhoud te geven.  
Dit alles om een positief leerklimaat te bevorderen voor leerkrachten en uiteindelijk voor 
leerlingen.” 
 
De pedagogische en/of onderwijskundige visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel 
“Eigenaarschap bij leerkracht en leerling.  
Eigenaarschap verhoogt de betrokkenheid en doet een beroep op de intrinsieke motivatie 
van leerkracht en leerling. 
Daarbij zijn samen werken en samen leren belangrijke uitgangspunten.” 
 
Relatie tussen de visie van de school en het excellentieprofiel 
“DIt is volledig geïntegreerd op leerkrachtniveau. Er wordt een beroep gedaan op de 
professionaliteit en het eigenaarschap van de leerkracht om de onderwijskwaliteit te 
borgen en hiermee te innoveren. 
Op leerlingniveau gaat dit meer doorwerken door een volgende stap te nemen naar meer 
eigenaarschap, die overwogen wordt; het instellen van ateliers waarbij leerlingen 
keuzemogelijkheden hebben in het vakkenpakket.” 
 
Doelgroep 
“Alle leerlingen, maar in sommige gevallen leerlingen die meer aankunnen en een 
andere aanpak nodig hebben. 
Er is een vooruitgroep, 
een andersbegaafdengroep, 
een webshop, de Williwinkel, 
een leerlingenraad. 
Het onderwijs aan deze groepen doet een beroep op meer zelfstandigheid en biedt meer 
uitdaging.” 
 
De beoogde korte- én langetermijndoelen van het excellentieprofiel 
“Korte- en langetermijndoelen: 
Zelfsturing voor leerkrachten in leerwerkgemeenschappen. 
Zelfsturing voor leerlingen in wisselende samenstellingen. 
Zie voor de kortetermijndoelen de kwaliteitskalender en het kwaliteitsgesprek dat 
jaarlijks plaatsvindt met het bestuur, met een voortgangsgesprek als tussenevaluatie. 
Voor de langetermijndoelen, zie het schoolplan. 
Genoemde beleidsstukken zijn te vinden in het inspectiedossier. Deze stukken dienden 
als bewijs voor de inspectie en waren reden om de waardering 'goed' te geven, hoewel dit 
officieel niet toegekend mocht worden.” 
 
Interne erkenning van het excellentieprofiel 
“Draagvlak wordt gecreëerd door het doel op zich. Eigenaarschap, intrinsieke motivatie 
met de daarbij behorende betrokkenheid zorgen voor draagvlak in de eerste plaats in het 
team en in tweede instantie bij de leerling. 
Het bestuur is uitermate positief over de ontwikkeling van zelfsturing op Willibrordus.  
Ouders merken aan hun kinderen dat zij het naar hun zin hebben op school en 
waarderen de school met een 3,8 op een 4-puntschaal.” 
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Bevindingen jury betreffende de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel 
Op 2 oktober 2017 heeft de jury een bezoek gebracht aan rkbs Willibrordus in 
Breukelen. Tijdens dit bezoek heeft de school haar excellentieprofiel toegelicht. Het 
betreft het eigenaarschap bij leraren. Het gaat er dan om dat de leraar weer de regie 
krijgt over zijn professionaliteit. De leraren van de school werken hiertoe samen in 
leerwerkgemeenschappen (LWG’s), waarbinnen zij de kritische succesfactor zijn voor 
het ontwikkelen en bewaken van de onderwijskwaliteit. Dat gebeurt vanuit een 
gezamenlijke visie op het onderwijs zoals vastgelegd in het schoolplan. In gesprekken 
bleek dat de schoolleiding en de leraren een duidelijke en eensluidende beschrijving 
geven van het profiel.  
De lange- en kortetermijndoelen die de school met dit profiel wil bereiken, zijn 
opgenomen in respectievelijk het goed uitgewerkte schoolplan en de informatieve 
kwaliteitskalender 2016/2017. De school heeft daarin veel geïnvesteerd. Een 
langetermijndoel van het profiel is bijvoorbeeld een betere verhouding tussen 
aansturing en zelfsturing bereiken. Een ander doel is om “de professionaliteit van de 
leerwerkgemeenschappen te verdiepen en te verankeren”. Aan zo’n doel hangt 
vervolgens een indicator zoals “Elke LWG wordt begeleid en gecoacht op het gebied 
van reflectie door feedback en LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) door middel 
van een interne coach en een externe begeleider”. De school formuleert hiermee 
weliswaar nog geen toetsbare doelen (‘smart’ geformuleerd) maar zij geeft wel een 
indicatie van het mogelijke effect van het profiel. Smart geformuleerde doelen 
zouden de helderheid van het profiel nog kunnen bevorderen. 
Binnen de leerwerkgemeenschap onderzoeken leraren wat werkt bij bijvoorbeeld 
begrijpend lezen om de prestaties te verhogen. Zij gaan onder andere via de techniek 
LSD met elkaar in de slag om verbeteringen op dat terrein te bewerkstelligen. Dit 
levert resultaat op en heeft daarnaast zijn uitstraling naar andere vakken en thema’s. 
Het excellentieprofiel is daarmee relevant voor zowel de leraren als de leerlingen van 
de school en werkt door in de school als geheel.  
  
Op grond hiervan concludeert de jury dat basisschool Willibrordus een goed 
afgebakend, eensluidend en relevant excellentieprofiel heeft. De helderheid daarvan 
kan door meer smart geformuleerde doelen nog toenemen. 

Aanpak 

De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel. 

De wijze waarop de school het excellentieprofiel realiseert 
“Ons onderwijs (programma, methodes, curriculum) wordt intensief besproken in de 
leerwerkgemeenschappen. 
Binnen het kader taal zijn leerkrachten aan de slag gegaan om de problemen waar zij 
tegenaan liepen aan de orde te stellen in deze leerwerkgemeenschappen. 
Dit heeft geresulteerd in de aanpak van verschillende thema's: 
• groep 1/2 actief luisteren; 
• groep 3/4 drama en taal; 
• groep 5/6 begrijpend lezen; 
• groep 7/8 uitbreiden woordenschat. 
Daarnaast is er aandacht voor de communicatie in de leerwerkgemeenschappen door 
feedback bespreekbaar te maken en delen van de vergadering te filmen.” 
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Wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten waarop de aanpak steunt  
“Zie hiervoor het beleidstuk dat ik geschreven heb over inzichten in en onderzoek naar 
zelfsturing in (school)teams.” 
 
 

Bevindingen jury betreffende de aanpak van het excellentieprofiel 
Enkele jaren geleden kwam uit een contextanalyse van de school naar voren dat de 
LWG de ambities van de opbrengsten van basisschool Willibrordus op een hoger plan 
zouden kunnen brengen. Ook werd de wens geuit meer openheid over het lesgeven te 
bewerkstelligen. Hiermee is de school aan de slag gegaan. Daartoe heeft ze een 
systematische werkwijze ontwikkeld binnen de LWG’s. 
Zo is er veel aandacht besteed aan de communicatie, het reflecteren, het geven en 
ontvangen van feedback en het doen van onderzoek binnen de LWG’s. Het team is 
voortdurend gericht op het verbeteren van de eigen vaardigheden. Een interne coach 
en een externe begeleider zijn daarbij ingeschakeld. Naast de technieken LSD, 
waarmee de communicatie binnen een LWG werd geoptimaliseerd, werden er aan de 
hand van filmopnames leermomenten gecreëerd. Leraren geven hierbij zelf een 
terugkoppeling en desgewenst kunnen de opnames ook gebruikt worden voor 
feedback naar collega’s of het tonen van ‘good practises’.  
Uit de gesprekken van de jury met zowel leraren als leerlingen bleek dat de opnames 
hiervoor als niet storend, maar als een goed ingeburgerd proces worden ervaren.  
De investeringen in het team leiden tot een verschuiving in de cultuur op school. 
Leraren sympathiseren niet alleen met elkaar, maar spreken elkaar ook aan op hun 
professionaliteit. Er is een open cultuur gecreëerd. De school lijkt hierin baanbrekend 
te zijn.  
Om het excellentieprofiel in de praktijk te concretiseren heeft de school, mede aan de 
hand van de verhoogde ambities met betrekking tot de opbrengsten, gekeken welke 
thema’s binnen de leerwerkgemeenschappen nader uitgewerkt dienden te worden. 
Als gevolg hiervan hebben de leraren in de LWG’s van de bouwen de afgelopen jaren 
de volgende thema’s uitgewerkt en geïmplementeerd: 
• groep 1/2 actief luisteren; 
• groep 3/4 drama en taal; 
• groep 5/6 begrijpend lezen; 
• groep 7/8 uitbreiden woordenschat. 
Door eerst in de voorwaardelijke sfeer te investeren in de professionaliteit van de 
leraren en aansluitend daarop via onderzoek zicht te krijgen op wat werkt, bouwt de 
school garanties in om innovaties succesvol te laten verlopen. Ter versterking van een 
goede implementatie van bovengenoemde thema’s werkt de school ook samen met 
studenten van de lerarenopleiding (Hogeschool Utrecht). Zij zijn actief betrokken bij 
de onderzoeken op schoolniveau. Daarnaast wordt gewerkt met de onderzoekcyclus 
van het Lectoraat Kantelende Kennis, waarbij het doel is om samen met het team 
collectief kennis te creëren.  
Binnen dit hele traject vervullen de ‘bouwmeesters’ van bovengenoemde groepen een 
belangrijke rol. Zij zorgen er samen met het managementteam voor dat de 
uitkomsten van de LWG’s op een organische wijze doorwerken in de school als 
geheel. Recentelijk is de school gestart met thema’s die bouwdoorbrekend zijn.  
De school geeft er blijk van dat de aanpak bijdraagt aan een verantwoorde 
totstandkoming van haar excellentieprofiel. De aanpak is erop gericht de beoogde 
doelen van het profiel te behalen en de uitvoering steunt mede op 
praktijktheoretische inzichten. De jury concludeert dan ook dat de school een 
weloverwogen aanpak laat zien bij de uitvoering van het excellentieprofiel. 
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Resultaten 

De school stelt haar resultaten op een valide en betrouwbare wijze vast. 

Behaalde resultaten met betrekking tot de beoogde doelstellingen van het excellentieprofiel 
“De leerkracht- en leerlingresultaten zijn in het inspectierapport na te lezen. 
De leerlingresultaten zijn steeds boven het gemiddelde en het onderwijsklimaat wordt 
door de inspectie als zeer positief ervaren. 
Een voorbeeld van het samenwerken en -leren in de LWG’s (leerwerkgemeenschappen) 
zijn de hogere leerlingscores in groep 6 op gebied van begrijpend lezen. Dit is in onze 
stichting van zestien scholen nog niemand gelukt, maar door overleg, onderzoek en 
specifieke maatregelen zijn de resultaten nu in stijgende lijn. Een resultaat om trots op te 
zijn! 
Daarnaast worden opnames die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomsten, in dezelfde groep 
besproken; met name is er aandacht voor de communicatie in de groep. Hoe wordt er 
feedback gegeven en hoe wordt deze ontvangen.” 
 
Wijze van vaststellen van de resultaten met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel 
“Op leerkrachtniveau bepalen we de doelen en bespreken we of de doelen inderdaad 
behaald zijn. Eenmaal per jaar zijn er presentaties aan elkaar om te laten zien wat er 
bereikt is en welke afspraken we schoolbreed kunnen maken. 
Op leerlingniveau zijn leerlingtevredenheidspeilingen en toetsresultaten (waaronder 
Cito) bepalend om te kijken of we nog steeds op de goede weg zijn.” 
 

Bevindingen jury betreffende de resultaten van het excellentieprofiel 
Of de school de doelen van haar profiel bereikt, is niet op voorhand op eenduidige 
wijze vast te stellen. De bereikte resultaten lijken niet een-op-een voort te vloeien uit 
de beschreven doelen. Dit komt ook doordat de doelen meestal niet op een toetsbare 
wijze zijn geformuleerd. Dit neemt niet weg dat de school goede resultaten bereikt op 
het terrein van de algemene onderwijskwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs geeft 
in haar rapport van juni 2016 aan dat op basisschool Willibrordus het samen leren van 
belang is en dat de leerwerkgemeenschappen de pijlers zijn van de school, waarbij de 
leerkrachten intrinsiek gemotiveerd zijn om actief betrokken te zijn bij het maken van 
eigen onderwijsbeleid. De school krijgt op alle indicatoren van de algemene 
onderwijskwaliteit de hoogste kwalificatie, een ‘goed’. De jury acht dat een prestatie 
van formaat. 
Als een van de weinige concrete resultaten van het excellentieprofiel kunnen de 
aanzienlijk verbeterde leerresultaten bij begrijpend lezen in de afgelopen jaren 
beschouwd worden. Hier heeft de school een mooie progressie geboekt. 
Verder zijn er naast meetbare ook merkbare resultaten. Zo melden de leerlingen dat 
zij goede veranderingen bespeuren in de lessen die leraren verzorgen bij bepaalde 
vakken (onder andere begrijpend lezen). 
Voorts ervaart de school het werkplezier en het eigenaarschap van leerkrachten als 
een zeer positief effect van het profiel. Dit lijkt zich ook te weerspiegelen in de 
waarderingsonderzoeken. 
Ook als resultaat kunnen de open sfeer en het van elkaar leren genoemd worden. In 
de leerwerkgemeenschappen wordt vrijelijk gesproken over processen en 
opbrengsten. Voorts leren docenten van elkaar onder meer door video-
interactietraining en het bij elkaar in de klas kijken. Daarnaast zijn in de 
personeelskamer mooie voorbeelden te zien van de ambities die binnen de LWG's 
opgesteld zijn (ambities zijn namelijk gekoppeld aan de doelen).  
Ook de ouders en de leerlingen prijzen het bovenstaande. Naast de openheid 
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memoreren zij het goede voorbeeldgedrag dat de leraren van basisschool 
Willibrordus laten zien.  
Uit de gesprekken met alle betrokkenen heeft de jury nog kunnen opmaken dat er in 
de rol van de schoolleiding meer evenwicht is gekomen tussen aansturing en 
zelfsturing binnen de school. 
De jury heeft tijdens haar bezoek duidelijk de intentie bespeurd om in de volle 
breedte resultaatgericht te werken. De school kan hierin nog meer investeren door 
doelen, aanpak en resultaten beter op één lijn te brengen dan nu het geval is, 
waardoor de school duidelijker kan aantonen dat de doelen van het excellentieprofiel 
niet alleen impliciet maar ook daadwerkelijk bereikt worden. 

Evaluatie, borging en duurzaamheid 

Evaluatie 
De school evalueert op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de aanpak en de 
resultaten van het excellentieprofiel. 
 
Wijze van evalueren van de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel en de uitkomsten van deze 
evaluaties 
“In elke bijeenkomst van elke LWG worden afspraken nagelopen en nieuwe lijnen 
uitgezet.  
Aan het eind van elk jaar worden ontwikkelingen gedeeld en afspraken voor de toekomst 
gemaakt. 
Uitkomsten zijn dat het soms een worsteling is en dat de dagelijkse praktijk weerbarstiger 
is dan de theorie. 
Belangrijk is daarbij te beseffen dat dit normaal is en dat dit mag. 
Frustraties leiden weer tot nieuwe inzichten. 
Leerkrachten en directie willen graag doorgaan met deze ontwikkeling en dit verder 
doortrekken naar de leerlingen. 
De kwaliteitszorg wordt geborgd in het overleg over de leerlingen en het bespreken van 
de (Cito-)resultaten. Dit overleg wordt voorbereid door de intern begeleider (IB’er) en 
directie. In dit overleg worden ook weer de nieuwe streefdoelen vastgesteld. 
Door de regelmatige aandacht die er is voor de communicatie binnen de 
leerwerkgemeenschappen, is men zich meer bewust van de effecten van het eigen gedrag 
op collega's. 
Daarnaast zijn er regelmatig vragenlijsten om thema's te toetsen in een cyclisch proces.” 
 
Borging 
De school borgt op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de behaalde resultaten en 
de uitkomsten van de evaluatie van het excellentieprofiel. 
 
Manier van borgen van de resultaten en de uitkomsten van de evaluatie 
“Integratie in ons onderwijs vindt heel direct plaats, omdat de afspraken heel specifiek 
voor bepaalde groepen gelden.  
Afspraken en werkwijzen worden in elke bijeenkomst geëvalueerd. 
Het belangrijkste is dat dit in een cyclisch proces gebeurt volgens ons jaarrooster.” 
 
Duurzaamheid 
De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel. 
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Waarborging duurzaamheid 
“Voorwaarde om beschreven profiel toekomstbestendig te houden, is het borgen van 
gemaakte afspraken, standvastig zijn en de bijeenkomsten vrijhouden van randzaken. Het 
is namelijk heel verleidelijk om, wanneer we toch bij elkaar zijn, ook nog even 
bijvoorbeeld Sinterklaas te bespreken. 
Daarnaast het vieren van succes op dit gebied, trots zijn op bereikte resultaten. 
Leerkrachten expliciet blijven betrekken bij genoemd beleid en te voeren beleid. 
Niet voor de troepen uitlopen. 
Scholing laten blijven volgen, zeker als dit op initiatief is van de leerkracht zelf. En dan 
gaat het niet om een breicursus.  
Een goed voorbeeld doet goed volgen. Als je wilt dat collega's scholing volgen, moet je 
zelf niet achterover gaan leunen. Daarom heb ik zelf de master Leren& Innoveren gedaan. 
Bij goed financieel beleid (en de school is gezond) is bovenstaande gelukkig geen issue 
om het niet te doen.” 
 
 

Bevindingen jury betreffende de evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel 
Uit bovenstaande tekst van de school in de aanmelding blijkt dat het 
excellentieprofiel deel uitmaakt van het systeem van kwaliteitszorg van rkbs 
Willibrordus. Dat wordt ook ondersteund door het eerder gememoreerde rapport van 
de Inspectie van het Onderwijs, waarin ze vermeldt dat de zorg voor kwaliteit 
systematisch verloopt.  
Verder blijkt uit de kwaliteitskalender van de school dat iedere bouw maandelijks bij 
elkaar komt in de LWG met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 
Daarnaast hebben de betrokken leraren ieder kwartaal overleg met de directie over de 
stand van zaken ten aanzien van hun onderwijsaanpak. Verder worden alle 
uitkomsten van de LWG’s ieder jaar gepresenteerd aan het gehele team om niet alleen 
de kwaliteit daarvan in ogenschouw te nemen maar ook kruisbestuiving op het 
niveau van de school te bewerkstelligen. 
Niettemin vraagt de jury zich af of uitsluitend op basis van het bovenstaande het 
excellentieprofiel voldoende grondig geëvalueerd en geborgd kan worden. De jury 
denkt dat dit niet het geval is. Alleen als zich achter het profiel genoeg concrete 
doelen manifesteren, kunnen naar haar oordeel de aanpak en de resultaten daarvan, 
liefst gerelateerd, op een verantwoorde wijze geëvalueerd worden. Dat is nog niet aan 
de orde op basisschool Willibrordus. Daarom is het op dit moment nog lastig voor de 
school om op basis van eigen criteria en normen voor de gewenste kwaliteit van het 
profiel (criteria voor succes) meer afgewogen vast te stellen wat de sterke en zwakke 
punten daarvan zijn en aansluitend daarop vervolgactiviteiten in gang te zetten. 
Deze constatering van de jury sluit aan bij de opmerking van de school dat zij de 
uitkomsten van een evaluatie een hele worsteling vindt en dat de praktijk vaak 
weerbarstiger is dan de theorie. De bovengenoemde aanbeveling kan daarbij 
behulpzaam zijn. 
Daar tegenover staat dat de school door haar planmatigheid binnen de LWG’s en de 
scherpe focus op onderzoek en het verbeteren van prestaties goed is voorbereid op de 
toekomst. De jury heeft er dan ook vertrouwen in dat de school met haar 
excellentieprofiel de ingeslagen weg standvastig zal vervolgen. 

Ontwikkeling van het excellentieprofiel 

De school heeft concrete en aantoonbare plannen om het excellentieprofiel verder te 
ontwikkelen. 
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Plannen voor verdere ontwikkeling 
“Zie vorige antwoorden. 
Spanningsveld en interessant is de afweging: waar houdt de zelfsturing op? 
Tot 2020 hebben we in ons schoolplan toekomstgericht onderwijs opgenomen. Dit is ook 
stichtingsbreed (Kalisto) opgepakt in het strategisch beleidsplan.” 
 
 

Bevindingen jury betreffende de ontwikkeling van het excellentieprofiel 
De jury waardeert de voornemens die basisschool Willibrordus tot 2020 in haar 
schoolplan heeft opgenomen. In aansluiting hierop melden de leerkrachten dat zij 
binnen de LWG’s een aantal stippen op de horizon geformuleerd hebben 
(langetermijndoelen). Zij benoemen naast meer eigenaarschap bij de leerlingen 
onder andere als ontwikkelpunten: meer aandacht voor de talentontwikkeling van 
kinderen, verdere implementatie van de 21e-eeuwse vaardigheden en aandacht voor 
en implementatie van betekenisvol leren in de vorm van ateliers. 
Op dit moment zijn er al concrete voorbereidingen getroffen om het eigenaarschap 
van leerlingen te laten zien in een leerlingportfolio. Hiervoor is op bestuursniveau 
een applicatie aangeschaft. Dit wordt de komende jaren verder uitgerold. 
Verder is er een duidelijk vooropgezet plan waarbij eigenaarschap van leerkrachten 
de basis is om te komen tot eigenaarschap bij leerlingen. De eerste stappen hiertoe 
zijn gezet. 
De jury concludeert dat de school concrete plannen heeft om het excellentieprofiel 
verder te ontwikkelen. 

Externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel 

De school is extern gericht en het excellentieprofiel van de school wordt extern erkend. 
 
Externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het excellentieprofiel 
“Visitatie van collega-schooldirecteuren; zij hebben gespard en een kijkje genomen in de 
keuken van onze onderwijs. Er zijn presentaties geweest in het voortgezet onderwijs op 
rsg Broklede in Breukelen en op de hogeschool Marnix Academie te Utrecht. En op 
verzoek van het bestuur zijn er presentaties en is er uitleg geweest in het directieberaad 
van de stichting Kalisto en op de individuele collega-scholen.  
Wat wij uitdragen is dat een grote mate van zelfsturing de intrinsieke motivatie en 
betrokkenheid verhoogt in het samen werken en leren in de LWG’s. Hierdoor neemt de 
professionaliteit van de leerkracht toe en dus ook de kwaliteit van het onderwijs.” 
 
 

Bevindingen jury betreffende externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het 
excellentieprofiel 
Intern wordt veel kennis gedeeld, er wordt volop aan en van elkaar geleerd en de 
leerlingen profiteren daar in hoge mate van. Dit zijn sterke punten van basisschool 
Willibrordus. Zij is hierin naar het oordeel van de jury onderscheidend. De school is 
hierop wel trots, maar naar buiten toe nog bescheiden. De externe gerichtheid is 
daarmee beperkt. Wel verzorgt de directeur workshops buiten de scholen van het 
bestuur. Verder genereert de zogenoemde Williwinkel, een webshop gerund door 
kinderen van de school, publiciteit. 
Gezien de kwaliteit van het excellentieprofiel zou de school meer naar buiten 
kunnen treden. Zij heeft genoeg te bieden en kan een goede ambassadeur zijn op 
haar profiel. 
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3.2 Conclusie jury inzake predicaat 
Excellente School 2017 
 
De jury heeft op basisschool Willibrordus een gepassioneerd en ambitieus team 
aangetroffen met een grote wil tot verbetering. Naast een goede structuur is er volop 
dynamiek in de school.  
Dit team heeft daarmee de school op alle relevante punten van de algemene 
onderwijskwaliteit de waardering ‘goed’ bezorgd. De jury verwijst dan naar wat de 
onderwijsinspectie in haar laatste rapportage vermeldt over het onderwijsproces, het 
schoolklimaat, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg en ambitie van de school.  
De school heeft met het thema eigenaarschap van leraren een bijzonder relevant 
excellentieprofiel dat niet alleen goed is afgebakend, maar ook zichtbaar doorwerkt in de 
school als geheel. De helderheid daarvan kan door meer smart geformuleerde doelen nog 
toenemen. 
De jury concludeert dat de school een weloverwogen aanpak laat zien bij de uitvoering 
van het excellentieprofiel.  
Zij geeft er blijk van dat de aanpak bijdraagt aan een verantwoorde totstandkoming van 
haar profiel. De aanpak is erop gericht de beoogde doelen van het profiel te behalen en 
de uitvoering steunt mede op praktijktheoretische inzichten.  
Of de school de doelen van haar profiel bereikt, is niet op voorhand op een eenduidige 
wijze vast te stellen. De bereikte resultaten lijken niet een-op-een voort te vloeien uit de 
beschreven doelen. Dit komt doordat de school de doelen meestal niet op een toetsbare 
wijze formuleert. Wel zijn er concrete resultaten van het excellentieprofiel vast te stellen 
bij begrijpend lezen. Hier heeft de school een mooie progressie geboekt. 
Verder heeft de jury bij de school duidelijk de intentie bespeurd om in de volle breedte 
resultaatgericht te werken. De school kan hierin nog meer investeren door doelen, 
aanpak en resultaten beter in één lijn te brengen dan nu het geval is, waardoor de school 
duidelijker kan aantonen dat de doelen van het excellentieprofiel niet alleen impliciet 
maar ook daadwerkelijk bereikt worden.  
De evaluatie, de borging en de toekomstgerichtheid van het profiel zijn overwegend op 
orde. Wel kan de kwaliteitszorg van het profiel bij zowel de aanpak als de resultaten 
versterkt worden door op basis van heldere criteria voor succes (kritische prestatie-
indicatoren) de sterke en zwakke kanten van het profiel grondiger te bepalen dan tot nu 
het geval is geweest. 
De school heeft aantoonbare plannen voor de verdere ontwikkeling van het profiel.  
Op rkbs Willibrordus vindt zowel intern als extern kennisdeling plaats met betrekking tot 
het profiel. Gezien de hoge kwaliteit van het excellentieprofiel zou de school meer naar 
buiten kunnen treden. Zij heeft genoeg te bieden en kan een goede ambassadeur zijn op 
haar profiel. 
 
Alles overziende is de jury van oordeel dat rkbs Willibrordus op basis van de door de jury 
waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente 
School 2017 primair onderwijs toekomt. 
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