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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. Stanislascollege Westplantsoen 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 

Voortgezet onderwijs 
Stanislascollege Westplantsoen 
02DZ|00 
Delft 
Stichting Lucas Onderwijs 

 
 

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. 
“De afdeling vwo (atheneum en gymnasium) presteert goed; de resultaten op het vwo zijn 
al jaren op niveau. Het vwo biedt een uitgebreid programma aan waarin maatwerk en 
talentontwikkeling centraal staan. De school is constant in ontwikkeling om het aanbod 
uitdagend, afwisselend en op hoog niveau te houden voor onze betrokken, nieuwsgierige 
en talentvolle leerlingen. Door ons kandidaat te stellen voor het predicaat Excellente 
School dwingen wij onszelf kritisch te kijken naar onze visie, doelen en aanpak. De 
kandidaatstelling houdt ook in dat externe collega’s over onze schouder meekijken naar 
de excellentie van ons aanbod. Deze feedback en de eigen reflectie helpen de school en 
het onderwijsteam zich verder te ontwikkelen en te verbeteren. Dit is voor ons de 
motivatie om ons kandidaat te stellen voor het predicaat Excellente School.” 

 

 

3.1 Bevindingen jury aangaande het 
excellentieprofiel 

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

Toelichting excellentieprofiel 
“Het aanbod van de school in onderwijs en activiteiten is waar mogelijk toegesneden op 
leerlingen die uitdaging nodig hebben om onderpresteren te voorkomen en hun talenten 
te ontwikkelen. Daarnaast biedt de school onderwijs en activiteiten voor leerlingen die 
net wat meer ondersteuning nodig hebben om het niveau te kunnen (blijven) halen. Dat 
is vertaald naar de praktijk en zichtbaar in:  
• De vwo-plusklassen in de onderbouw. Door het compacten van vakken wordt ruimte 
gecreëerd om verrijkende modules aan te bieden. 
• Het stimuleren en faciliteren van leerlingen om in de bovenbouw extra vakken te 
volgen. 
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• Het aanbod versterkt taalonderwijs voor Engels (CT), Spaans (DELE), Frans (DELF), 
Chinees (Confucius) en Duits (Goethe). 
• De individuele begeleiding in de onderbouw. Die begeleiding is zowel gericht op 
vakinhoud als op studievaardigheden. 
• De ontwikkeling van de begeleiding in de bovenbouw. Verticale inrichting en 
integraliteit (leren, leven en kiezen) van de begeleiding staan centraal in deze 
ontwikkeling.  
• Het aanbod van de school in het kader van talentontwikkeling. Onze school biedt veel 
extracurriculaire verdiepings- en verbredingsactiviteiten. Er wordt met veel succes 
deelgenomen aan vier vwo-wo-aansluitingsprogramma’s met de universiteiten van 
Leiden, Delft en Rotterdam. Zo is er dit jaar een recordaantal van achttien leerlingen 
geselecteerd voor de Pre-University Classes (Universiteit Leiden). Daarnaast is er een 
sterke deelname aan scheikunde- en wiskundeolympiades. De debatgroep doet mee aan 
nationale en Europese competities. In de onderbouw participeren we met vier andere 
scholen en de TU Delft in het Beter Bèta-project en doen we mee met de 
Kangoeroewedstrijd. 
• In het kader van talentontwikkeling buiten het curriculum biedt de school verschillende 
activiteiten waaronder het koor en orkest, toneel en acrobatiek.” 
 
Waarom is gekozen voor dit excellentieprofiel 
“Dit profiel is passend bij onze kernwaarden (zie "De pedagogische en/of 
onderwijskundige visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel"). Daarbij 
vinden wij dat goede prestaties vanuit verschillende hoeken aangemoedigd en gevraagd 
moeten worden. De huidige inrichting van ons onderwijs voldoet aan een duidelijke 
behoefte aan helderheid, uitdaging en trots op het eigen kunnen. De waardering van 
leerlingen en ouders is groot, het werkklimaat en de omgang tussen docenten en 
leerlingen zijn zeer prettig.” 
 
De pedagogische en/of onderwijskundige visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel 
“We willen onze leerlingen niet alleen een uitstekende opleiding geven, maar hen ook 
helpen om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die hun talenten willen 
ontplooien en oog hebben voor anderen. 
Onze kernwaarden zijn:  
• Heel de mens. Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van 
talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van de 
belevingswereld van de leerlingen; we stimuleren hen hierop te reflecteren. Gezien de 
uiteenlopende achtergronden van leerlingen zijn maatwerk en aandacht voor ieders 
mogelijkheden geboden om in ieder het beste naar boven te halen. 
• Oog voor de ander. Medewerkers en leerlingen werken en leren in een sfeer van 
samenwerking en collegialiteit. Er is respect voor menselijke verhoudingen en culturen. 
De medewerkers van het Stanislascollege handelen en beoordelen met compassie. 
• Hoge doelen nastreven. We stimuleren iedereen het beste uit zichzelf te halen en 
talenten bovengemiddeld te ontwikkelen. Vanuit hun eigen kracht kunnen leerlingen 
andere mensen en de maatschappij het beste van dienst zijn.” 
 
Relatie tussen de visie van de school en het excellentieprofiel 
“De bovengenoemde kernwaarden zijn gekoppeld aan onze visie:  
Het Stanislascollege Westplantsoen biedt een wereld vol mogelijkheden. Wij vormen 
samen een open leergemeenschap met oog voor verschillen, waarin iedereen tot zijn 
recht komt. We creëren een respectvolle en stimulerende omgeving waarin jonge mensen 
opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. Een school met een 
inspirerende traditie en een stevige ambitie.  
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Een aanbod van maatwerk en talentontwikkeling past bij de visie waarin we de school als 
een wereld vol mogelijkheden zien én helpt bij ons streven om ambitieus te zijn en de lat 
net wat hoger te leggen.” 
 
Doelgroep 
“Dat zijn de vwo-leerlingen.” 
 
De beoogde korte- én langetermijndoelen van het excellentieprofiel 
“De school streeft de volgende doelen na:  
• 60 Procent van de vwo-leerlingen slaagt met een vakkenpakket dat omvangrijker is dan 
door de wet wordt voorgeschreven. 
• Onze deelname aan externe excellentieprogramma’s betreft ongeveer 10 tot 15 procent 
van onze populatie.  
• Versterkt en verdiept taalonderwijs bieden voor zo veel mogelijk leerlingen. 
• Doorontwikkeling van een doorlopende leerlijn op het gebied van leerlingbegeleiding 
en metacognitieve vaardigheden. 
• Doorontwikkeling van maatwerktrajecten binnen de vakgroepen. 
• Iedere leerling heeft de mogelijkheid om zich niet alleen op cognitie maar ook op 
interesse te ontwikkelen door het aanbod op de verschillende afdelingen.” 
 
Interne erkenning van het excellentieprofiel 
“Het team heeft betrokken en actief meegewerkt aan de ontwikkeling van dit aanbod en 
voelt zich onderdeel van de verdere verbetering en versterking van het aanbod. Ouders en 
leerlingen zijn enthousiast over ons aanbod.” 
 

Bevindingen jury betreffende de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel 
Het Stanislascollege Westplantsoen heeft een tweeledig excellentieprofiel: ze wil een 
zodanig aanbod van onderwijs en activiteiten realiseren dat de leerling wordt 
uitgedaagd onderpresteren te voorkomen en zijn of haar talent te ontwikkelen. 
Daarnaast wil de school extra ondersteuning bieden om de leerling het niveau te 
kunnen laten halen. Dit profiel vloeit voort uit het denken en het handelen van de 
school gebaseerd op de Ignatiaanse Pedagogiek, heel de mens, oog voor de ander en 
hoge doelen nastreven. Vanuit deze filosofie heeft de school als visie de mens centraal 
te stellen met daaraan verbonden een doorvoelde verantwoordelijkheid voor de 
samenleving als geheel. Zowel bij de medewerkers als bij de leerlingen is de focus van 
het excellentieprofiel duidelijk en helder. 
De school heeft in de aanmelding geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
korte- en de langetermijndoelen, maar heeft wel in aansluiting op het eerste aspect 
van het excellentieprofiel, uitdagen tot maximaal presteren, twee doelen 
geformuleerd die de school wil nastreven, namelijk 60 procent van de leerlingen 
slaagt met een vakkenpakket dat omvangrijker is dan strikt noodzakelijk en 10 tot 15 
procent neemt deel aan het excellentieprogramma. Vanuit deze twee doelen volgen 
de ontwikkelactiviteiten, namelijk het bieden van versterkt en verdiept 
talenonderwijs, doorontwikkeling van een doorlopende leerlijn op het gebeid van 
leerlingbegeleiding en metacognitieve vaardigheden, doorontwikkeling van 
maatwerktrajecten en ontwikkeling niet alleen op cognitie maar ook als sociaal 
wezen. Uit de gesprekken en uit de aanvullende informatie blijkt dat een groot deel 
van de leerlingen slaagt met een extra vak en dat een ruim percentage leerlingen 
deelneemt aan het excellentieprogramma. De jury ziet in andere documenten die de 
schoolleiding heeft nagestuurd, dat de doelen concreter en meer resultaatgericht 
verwoord zijn.  
Op het terrein van het tweede aspect van het excellentieprofiel, ondersteuning van 
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leerlingen die moeite hebben voldoende te presteren, wordt naast extra cursussen 
studievaardigheid vooral een-op-een door de vakdocenten ondersteuning verleend. 
In gesprekken met jury geven docenten en leerlingen aan dat ze de 
vanzelfsprekendheid hiervan als zeer waardevol beschouwen. 
De school vormt een hechte gemeenschap waar de ambitie goed te presteren voor 
medewerkers en leerlingen hoog in het vaandel staat, maar wel met oog voor de hele 
mens. 
Daarmee constateert de jury dat de school een helder en relevant excellentieprofiel 
heeft. 

Aanpak 

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

De wijze waarop de school het excellentieprofiel realiseert 
• “Op het vwo bieden we leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor een vwo-brugklas, 
versterkte talen, extracurriculaire activiteiten, samenwerkingsprojecten met 
universiteiten, debatgroepen (EYP) en olympiades. Daarnaast is de begeleiding zo 
ingericht dat er ondersteuning is op kennis, studievaardigheden, ondersteuning op 
sociaal-emotioneel vlak en ondersteuning in het kiezen voor de toekomst.  
• Het gymnasium biedt het vervolg op de plusbrugklas door zowel in de tweede als in de 
derde klas een gymnasiumplusprogramma te bieden. En programma dat, net als in de 
vwo-plusbrugklas, ook gebaseerd is op compacten en verrijken.” 
 
Wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten waarop de aanpak steunt  
“Onze aanpak steunt op: 
• De gedachte dat door te compacten en verrijken onderpresteren minder snel voorkomt.  
• De motivatietheorie van Deci & Ryan (en Luc Stevens), waarbij het uitgangspunt is dat 
leerlingen behoefte hebben aan autonomie, de toename van hun competentie willen 
ervaren en streven naar verbondenheid. 
• De theorie over executieve vaardigheden (van onder andere Margreet Sitskorn). Slimme 
leerlingen beschikken over het algemeen niet vanzelfsprekend over de executieve 
vaardigheden. Door ze uit te dagen met een onderwijsaanbod buiten hun ‘comfortzone’ 
zijn zij meer genoodzaakt executieve vaardigheden te ontwikkelen. 
• De theorie over de Growth Mindset (van Carol Dweck). Geef de leerlingen het 
vertrouwen dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat ze kunnen groeien door nieuwe 
dingen te leren en dat fouten maken mag. 
Beide laatste theorieën waren nog niet bekend bij de start van ons excellente programma, 
maar sluiten bijzonder goed aan bij de keuzes die we gemaakt hebben en zijn nu 
ondersteunend en richtinggevend in de verdere ontwikkeling van ons onderwijsaanbod.” 
 

Bevindingen jury betreffende de aanpak van het excellentieprofiel 
Het Stanislascollege Westplantsoen biedt mogelijkheden voor leerlingen om extra 
vakken of verdieping in de vakken te volgen die passen bij hun ontwikkeling. Door 
het pedagogisch klimaat van de school met als belangrijk kenmerk goed te mogen 
zijn, maken veel leerlingen gebruik van het extra aanbod. Een voorbeeld van het extra 
aanbod is het verplichte tweede vak in de vrije ruimte in 4 vwo. De 
verantwoordelijkheid voor de keuze van extra vakken ligt zo veel mogelijk bij de 
leerling. Als een leerling in een bepaald vak niet goed presteert, wordt er extra 
ondersteuning aangeboden, aldus de leerlingen. In de bovenbouw is de aanpak in de 
meeste lessen traditioneel georiënteerd. In de onderbouw wordt door de invoering 
van Chromebooks gestreefd naar meer differentiatie. Het differentiëren in de les blijft 
voor de hele school een aandachtspunt. De worsteling met de differentiatie heeft te 
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maken met de nauwlettende zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt niet 
over een nacht ijs gegaan. In de les Cambridge Engels ziet de jury de docent aan het 
werk met groepen leerlingen op verschillende niveaus waar differentiatie 
nadrukkelijk waarneembaar is. 
Er wordt momenteel geëxperimenteerd met de mogelijkheid vervroegd examen te 
doen. Een bijzondere aanpak is het principe van ‘huizen’ in de afdeling van het 
gymnasium. Het zijn mentorgroepen, of misschien beter geformuleerd tutorgroepen. 
Een groep bestaat uit leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar en deze 
samenstelling heeft een belangrijk effect op de vorming van de leerling en stimuleert 
de leerling deel te nemen aan onderdelen van het excellentieprofiel. Door de 
invoering van deze huizen wil de school het gymnasiumprofiel versterken. Mede door 
de intensieve relatie tussen mentor en leerling en leerlingen onderling zetten zij 
goede prestaties neer. 
In de rondgang door de school is de aanpak van de school zichtbaar. Er is een 
keuzeprogramma ontwikkeld voor het atheneum, namelijk E&O en O&O, waarvan de 
jury voorbeelden gezien heeft in de praktijk. Zo ook een les Chinees in het derde 
leerjaar van de school. De school neemt al enkele jaren deel aan het internationaal 
erkend examen voor het vak Chinees. 
Er heerst op het Stanislascollege een goed werkklimaat, waardoor ook zonder 
surveillance geconcentreerd wordt doorgewerkt, zoals in de aula. Daarmee weet het 
Stanislascollege Westbroek een schoolcultuur te realiseren waardoor eenieder eraan 
wil bijdragen een klimaat en sfeer te creëren waarmee de doelen van het 
excellentieprofiel behaald worden. 
De school laat een weloverwogen aanpak zien met betrekking tot het 
excellentieprofiel. Deze aanpak voel je in een rondgang door de school. 

Resultaten 

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

Behaalde resultaten met betrekking tot de beoogde doelstellingen van het excellentieprofiel 
“Het resultaat voor de leerlingen:  
• versterken van de ontwikkeling van een brede belangstelling; 
• stimuleren in het zoeken en aangaan van uitdagingen; 
• de leerlingen zijn ‘veel’ in de school, ook betrokken en enthousiast voor activiteiten 
buiten de lessen;  
• ze zijn betrokken bij elkaar en de omgeving. 
Het resultaat voor de docenten:  
• de positieve inzet van de leerlingen laat hen meer vanuit vertrouwen werken. Docenten 
ervaren dat leerlingen je kunnen verrassen door hun veelzijdigheid; 
• ze bieden meer maatwerk en mogen zelf meer maatwerk verwachten op het gebied van 
de eigen ontwikkeling; 
• het profiel vraagt om teamwerk. De rol van de vakgroep is van groot belang.  
Het resultaat voor de schoolorganisatie: 
• het welbevinden bij leerlingen en het team wordt sterker; 
• de schoolorganisatie profileert zich meer als een lerende organisatie in alle geledingen 
van de school; 
• dit profiel ondersteunt de ontwikkeling van de gemeenschap (team en leerlingen), 
waarin men vooral vanuit vertrouwen wil leidinggeven, samenwerken en doceren.” 
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Wijze van vaststellen van de resultaten met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel 
• “Het jaarlijkse onderzoek naar leerlingentevredenheid, ouder- en 
medewerkerstevredenheid. 
• De groei van het aantal leerlingen vwo na de start van ons plusaanbod. Dit wordt ons 
inziens voor een belangrijk deel veroorzaakt door het brede en uitdagende aanbod.  
• De groei in het aantal leerlingen met extra vakken, en het aantal leerlingen dat 
geselecteerd wordt voor vwo-wo-aansluitingsprogramma’s.” 
 
 

Bevindingen jury betreffende de resultaten van het excellentieprofiel 
De resultaten die de school over vele jaren behaalt, zijn boven het landelijk 
gemiddelde. De resultaten van het excellentieprofiel hebben een aanbod- en 
vraagzijde. Het aanbod van extra vakken, verbreding en verdieping van vakken en 
buitenschoolseactiviteiten , bedoeld om onderpresteren tegen te gaan, is op deze 
school zeer ruim. Ook de participatie en het draagvlak van zowel de leerlingen als de 
docenten zijn groot. Uit gesprekken met leerlingen komt duidelijk naar voren dat 
docenten altijd bereid zijn om extra steun te geven indien een leerling dat wenst. 
Hoewel in de school een duidelijk accent ligt op kennis, wordt ook de gehele mens 
niet uit het oog verloren. Door het buitenschoolse aanbod zoals reizen naar het 
buitenland waar de leerling maar liefs drie en een halve week op pad gaat, is er ruimte 
voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling om zich zelfstandig te ontwikkelen. 
Ouders vinden dat hun kind ‘anders’ is geworden door de buitenlandse reis. 
Een aandachtspunt voor de school blijft om de doelen van het excellentieprofiel 
concreter te formuleren om zo scherper de resultaten op het netvlies te krijgen.  
De jury ziet dat de resultaten voor de geformuleerde doelen van het excellentieprofiel 
behaald 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 
• “De plusklassen zijn geëvalueerd. 
• De nieuwe begeleidingsstructuur in het gymnasium (Huizen-project) wordt aan het 
einde van dit schooljaar geëvalueerd.  
• Een jaarlijkse resultatencheck tussen gymnasiumplus-, gymnasium- en atheneum-
leerlingen.” 
 
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 
“Een van de conclusies is dat uitdaging leerlingen motiveert om op verschillende vlakken 
te excelleren. Vanuit die gedachte is de school gestart met de ontwikkeling van een 
keuzeprogramma voor de leerlingen van de havo en het atheneum. Dat programma start 
met ingang van 2017/2018. In dat programma staan talentontwikkeling en 
belangstellingsonderwijs centraal.” 
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Duurzaamheid 
De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel. 
 
Waarborging duurzaamheid 
“Het brede aanbod hoort van oudsher bij onze school. Het zit in de haarvaten van onze 
organisatie.  
Het aanbod van uitdaging en begeleiding is in de afgelopen jaren ontwikkeld en stevig 
ingevlochten in het aanbod. Onze school kenmerkt zich niet door sterk innovatief 
gedrag. Als er echter een stap gemaakt wordt, is dat weloverwogen, goed uitgewerkt en 
toekomstbestendig.” 
 
 

Bevindingen jury betreffende de evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel 
De school heeft ervoor gekozen om de evaluatie, borging en duurzaamheid in het 
aanmeldingsformulier kort en bondig te formuleren. Daarbij kan de indruk ontstaan 
dat deze processen niet zorgvuldig worden ingezet, waardoor de duurzaamheid van 
het excellentieprofiel onder druk komt te staan. De jury heeft de schoolleiding op dit 
punt nadrukkelijk om een uitleg gevraagd. De schoolleiding erkent dat deze punten 
kort en bondig geformuleerd zijn. In de toelichting heeft de schoolleiding 
aangegeven dat deze processen verwoord zijn in het jaarplan en in de verschillende 
afdelingsplannen.  
Uit de gesprekken die de jury gevoerd heeft, blijkt dat de school kiest voor 
zorgvuldigheid bij het invoeren van nieuwe plannen. De plannen moeten ‘robuust’ 
zijn. Eerst wordt een pilot uitgevoerd, die daarna zorgvuldig wordt geëvalueerd 
voordat de school de volgende stap in het proces zet. Bij de evaluaties van de plannen 
hebben de secties de laatste jaren een steeds belangrijker rol gekregen in het proces. 
De schoolleiding spreekt daarbij duidelijke kaders af met de secties.  
Feedback van de leerlingen wordt niet gecreëerd door middel van klankbordgroepen. 
Er is wel een open cultuur binnen de school, met ruimte voor feedback en reflecteren. 
De leerlingen geven in het gesprek met de jury aan dat de leerlingenraad inspraak 
heeft in de school en dat de schoolleiding luistert naar de leerlingenraad. Leerlingen 
geven aan dat docenten vanuit zichzelf feedback vragen op de lessen.  
De medewerkers laten in het gesprek met de jury een eenheid van handelen zien. De 
medewerkers gaan voor het beste; de papieren administratie heeft bij hen geen hoge 
prioriteit. “Het moet om de inhoud gaan, die moet top zijn en daar spreken we elkaar 
op aan.” 
Uit de later aangeleverde documenten en uit de gesprekken blijkt dat evaluatie en de 
borging op orde zijn. 
Het aanbod toegesneden op de leerlingen die de uitdagingen nodig hebben, 
realiseert de school al enige jaren. De school heeft voorwaarden geschapen om het 
uitdagende aanbod uit te voeren, zo blijkt uit de jaarplannen. De school wil de 
mediatheek ombouwen tot een onderwijsplein voor de leerlingen, een 
multifunctionele ruimte waar individueel en in groepen gewerkt kan worden. En er is 
financiële ruimte gecreëerd om de lokalen te voorzien van Prowise-borden. Zo zijn er 
ook plannen om het bètaonderwijs verder te ontwikkelen en te versterken.  
Met deze plannen is de duurzaamheid van het excellentieprofiel voor de komende 
jaren gewaarborgd. 
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Ontwikkeling van het excellentieprofiel 

De school heeft concrete en aantoonbare plannen om het excellentieprofiel verder te 
ontwikkelen. 
 
Plannen voor verdere ontwikkeling 
“Met ingang van het schooljaar 2017/2018 wordt op havo en atheneum 2 en 3 een 
keuzeprogramma aangeboden dat aansluit bij interesses van leerlingen.  
In dat keuzeprogramma staan talentontwikkeling en belangstellingsonderwijs centraal.” 
 
 

Bevindingen jury betreffende de ontwikkeling van het excellentieprofiel 
De ontwikkeling van het excellentieprofiel wordt onvoldoende aangegeven in het 
aanmeldingsformulier van de school. Bij onderzoek in de later aangeleverde 
documenten blijkt dat het Stanislascollege plannen heeft om het excellentieprofiel 
breder weg te zetten in de school en verder te ontwikkelen. 
Zo blijkt dat de school in het vwo aan de slag gaat met economie en ondernemen en 
met onderzoek en ontwerpen (O&O), waarmee ook vakoverstijgende projecten 
worden aangepakt. Zo ziet de jury in een projectuur dat leerlingen in de gang bezig 
zijn met allerlei onderzoekjes. 
In het gesprek met de jury geven de medewerkers aan dat de school een 
academische sfeer kent, waarin autonomie belangrijk is. Door de 
verantwoordelijkheid bij de medewerkers neer te leggen, voelen zij zich gedwongen 
om meer met elkaar aan de slag te gaan met het excellentieprofiel. 
De jury is van mening dat de schoolleiding op dit punt de ontwikkeling scherper op 
het netvlies kan brengen. 

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 
“We delen onze ervaringen met collega-scholen. Het profiel wordt erkend door po- en vo-
scholen uit onze regio.  
Wat kunnen de scholen van ons leren? Dat het binnen een redelijk traditioneel 
programma mogelijk is om een uitdagend aanbod in te bouwen. Dat het door de 
betrokkenheid van ons team mogelijk is om tegemoet te komen aan de behoeftes van 
onze leerlingen in het kader van talentontwikkeling én begeleiding.” 
 

Bevindingen jury betreffende externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het 
excellentieprofiel 
Het Stanislascollege heeft een positieve naam in de regio; iedereen is welkom in de 
school. 
Sinds twee jaar biedt de school de Jonge Academie aan. Basisscholen geven 
daarvoor hun groep 8 leerlingen met een vwo+ profiel op. Het aanbod bestaat uit 
vier modules van vier blokuren per week verdeeld over het schooljaar (dit schooljaar 
zitten er 140 groep 8 leerlingen op de Jonge Academie). De schoolleiding geeft aan 
dat vanuit de regio het excellentieprofiel door zowel primair als secundair 
onderwijs erkend wordt. 
Uit de gesprekken blijkt dat de school betrokkenheid toont bij de samenleving door 
regelmatig acties te organiseren voor goede doelen. Door deze betrokkenheid met 
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de samenleving hebben de leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. 
Daarmee laat het Stanislascollege zien dat het excellentieprofiel de reputatie van de 
school versterkt. 
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3.2 Conclusie jury inzake predicaat 
Excellente School 2017 
 
Het Stanislascollege met de afdeling vwo/gymnasium ligt aan het Westplantsoen in Delft. 
Het is een soort enclave. De rooms-katholieke origine van de school met kapel en een 
Jezuïetenklooster is duidelijk. Ook anno 2017 schaamt de school zich niet voor haar 
identiteit. In de kapel die bij de school hoort, maakt de jury een deel van een viering mee. 
De school weet met thema’s rond zingeving aan het leven een cultuur/klimaat neer te 
zetten in de school, waar de leerling ertoe doet. Het Stanislascollege is een trotse school 
die presteren hoog in het vaandel heeft, maar tegelijkertijd leerlingen bewust maakt van 
hun toekomstige maatschappelijke rol als verantwoordelijk burger. Tegelijkertijd vinden 
de leerlingen het onderwijsaanbod zeer eigentijds.  
De jury heeft een heel bijzondere school in werking gezien. Docenten en leerlingen 
dagen elkaar uit tot maximale prestaties en het gemeenschapsgevoel staat ook garant 
voor ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Dat is precies het 
excellentieprofiel van de school. Het profiel is met name voor de vwo-leerling bestemd. 
Deze vwo-leerling kiest de school vanwege het uitdagende aanbod, waarmee het 
excellentieprofiel aansluit bij de vwo-leerling. Daarmee constateert de jury dat de school 
een helder en relevant excellentieprofiel heeft. 
Kenmerkend voor de aanpak van het Stanislascollege Westplantsoen is het goede 
schoolklimaat. 
De school weet een schoolcultuur te realiseren waardoor eenieder zich lid van de 
schoolgemeenschap voelt en zich daarvoor wil inzetten. Al vele jaren is aan deze cultuur 
gewerkt. Daartoe dragen allerlei activiteiten zoals de reizen, het toneel en het orkest 
zeker bij. 
Leerlingen geven voorbeelden van de Ignatiaanse Pedagogiek. “Er is veel respect naar 
elkaar, dat is goed voelbaar en staat hoog in het vaandel van de school.”  
Er heerst in de school een academische sfeer van rust en werken ( misschien wel het oude 
‘ora et labora’). In de lessen worden leerlingen op hun eigen niveau aangesproken en 
uitgedaagd. Door het rijke, buitenschoolse programma is de school duidelijk meer dan 
een diploma-instituut. De hele mens is in beeld. 
De school laat een weloverwogen aanpak zien met betrekking tot het excellentieprofiel. 
De jury ziet dat er resultaten worden bereikt. De uitkomsten van het basale 
onderwijsproces zijn de examenresultaten die over vele jaren op een hoog niveau staan. 
Resultaten van het excellentieprofiel hebben een aanbodzijde en een vraagzijde. Het 
aanbod van vakken en activiteiten is op deze school zeer ruim. Ook de participatie en het 
draagvlak van zowel de leerlingen als de docenten zijn groot. Uit gesprekken van de jury 
met leerlingen komt ook duidelijk naar voren dat docenten altijd bereid zijn om extra 
steun te geven indien een leerling dat wenst. Op het punt van verantwoord vaststellen van 
de doelen en verantwoord evalueren van de resultaten, dient de school nog een slag te 
maken, waardoor de resultaten op lange termijn meer duidelijkheid kunnen bieden. 
Door het vaststellen van het jaarplan ‘Onderwijs doe je samen’ is ook op dit terrein een 
grote stap gezet. 
De school heeft ervoor gekozen de evaluatie, borging en duurzaamheid in het 
aanmeldingsformulier kort en bondig te formuleren. Daarbij kan de indruk ontstaan dat 
deze processen niet zorgvuldig worden ingezet, waardoor de duurzaamheid van het 
excellentieprofiel onder druk komt te staan. In het gesprek met de directie en de 
docenten wordt het de jury duidelijk dat evalueren en bijstellen met oog op 
duurzaamheid vanzelfsprekend zijn. De jury heeft echter wel geconstateerd dat een 
grotere transparantie van dit proces met duidelijke doelen op korte en langere termijn de 
ontwikkeling van de school ten goede zal komen. De school is deze weg reeds ingeslagen. 
De school heeft concrete plannen waarmee de duurzaamheid van het excellentieprofiel 
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voor de komende jaren gewaarborgd is. 
Het Stanislascollege Westplantsoen laat zien dat het excellentieprofiel de reputatie van de 
school versterkt. 
Door de goede resultaten en door de aanwezige cultuur in de school laat ze zien dat het 
excellentieprofiel toekomstbestendig is. 
Ze gaat zeer zorgvuldig met nieuwe plannen om. Het oogt op een afstand behoudend 
maar onder de oppervlakte bruist de school. Leerlingen noemen het onderwijsaanbod 
niet voor niets zeer eigentijds. Door de gemeenschappelijke intentie de beste te willen 
zijn, staat het excellentieprofiel als een huis. 
In de afsluiting wil de jury zeker twee ontwikkelingen noemen die heel bijzonder zijn en 
getuigen van de lef die de school kent. In het gymnasium zitten de leerlingen van 4, 5 en 6 
gemengd in een tutorgroep en ook de Griekenlandreis van maar liefst drie en een halve 
week valt op. Uit beide voorbeelden blijkt dat ook de mens in dit kennisinstituut van 
groot belang wordt gevonden. 
 
Alles overziende is de jury van oordeel dat Stanislascollege Westplantsoen op basis van de 
door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat 
Excellente School 2017 vwo toekomt. 
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