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Tel. 070 - 331 52 81 
bestuursbureau@dalton.nl  

 
 

 
 
 
 
VAN “STEDELIJK DALTON” NAAR “HET STEDELIJK” EN WEER TERUG…… 
 
 
Om onze school goed te kunnen visiteren is het van belang om zicht te hebben op de 
gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Hieronder een korte toelichting. 
 
 

1. Korte terugblik 

In oktober 2015 stond de Raad van Toezicht van Het Stedelijk in Zutphen voor de 
keuze om de havo- en vwo-afdeling van de school te sluiten of nog voor een laatste 
keer te kiezen voor een doorstart. Er is toen gekozen voor een doorstart mits de 
aanmeldingen voor het lyceum binnen twee jaar weer aantoonbaar zouden 
toenemen.   
 
Het Stedelijk Dalton had al jaren te maken met een negatief imago. Dit werd onder 
andere veroorzaakt door: 

● het gegeven dat het Stedelijk Dalton in Zutphen de enige school is die naast 

een mavo-, havo- en vwo-afdeling ook een vmbo basis- en kaderafdeling 

heeft; 

● de enorme concurrentie in een gemeente met relatief weinig inwoners (vier 

middelbare scholen met mavo, havo en vwo in een gemeente met ongeveer 

45.000 inwoners); 

● het slechte imago van het Stedelijk Dalton. Bijzonder hierbij is dat voor veel 

leerlingen en ouders de naam van de school (het Stedelijk Dalton) werd 

verward met het onderwijskundig concept (daltononderwijs). Waar in heel 

Nederland daltonscholen in het voortgezet onderwijs de wind mee hadden en 

te maken kregen met een toename van het aantal leerlingen wilde in Zutphen 

niemand naar het Stedelijk Dalton en liepen de leerlingenaantallen dramatisch 

terug; 

● onvoldoende sturing op het onderwijskundig concept en de uitvoering 

daarvan. De toenmalige schoolleiding was niet in staat om het concept van 

het daltonleren goed onder het voetlicht te brengen en docenten gaven er hun 

eigen invulling aan.    

Het bovenstaande resulteerde in een minimale aanmelding voor met name de 
lyceumafdeling van de school. Het gaat hierbij om de brugklassen havo, havo-
atheneum, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. In 2013 – 2014 meldden zich 60 
leerlingen voor het lyceum aan en in de jaren daarna nog minder. In maart 2016 
meldden zich 48 lyceum leerlingen aan voor het nieuwe schooljaar.    
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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schooljaar instroom totaal 

11-12 249 1155 

12-13 276 1148 

13-14 228 1139 

14-15 218 1107 

15-16 160 983 

16-17 180 948 

17-18 272 1020 

18-19 320 1069 

19-20 330 1194 

20-21 330 1310 

21-22 330 1426 

22-23 330 1520 

        
    Tabel: instroom en leerlingenaantallen Het Stedelijk 
 

2. Missie en visie 

Het kalenderjaar 2016 is gebruikt om samen met het team de missie en visie van de 
school opnieuw vast te stellen en het onderwijskundig concept niet alleen op papier 
op orde te hebben maar ook in de praktijk zichtbaar te maken. Er is een aantal 
stappen gezet om dit voor elkaar te krijgen. 

● Samen met een groot deel van het team (iedereen was geheel op vrijwillige 

basis van harte welkom) is in een aantal avondsessies de koers opnieuw 

uitgedacht en vastgesteld. Mooi was dat alle principes van het daltononderwijs 

fier overeind bleven staan.  

● Alle medewerkers hebben de kans gekregen om verbetervoorstellen te 

formuleren op de nieuw geformuleerde koers. Verbetervoorstellen zijn ook 

daadwerkelijk overgenomen. 

● De missie, visie en onderwijskundige koers is vastgesteld door de MR 

(unaniem instemming). 

● Andere beleidsdocumenten (personeelsbeleid, gesprekkencyclus, 

ziekteverzuimbeleid, taakverdelingsbeleid) zijn herschreven en aangepast aan 

de nieuwe onderwijskundige koers. 

● In de PR is gefocust op het onderwijskundig concept. De website en folders 

zijn herschreven. Gekozen is om de PR op leerlingen te richten en niet meer 

(alleen) op volwassenen).  

● De term “Dalton” is uit de schoolnaam gehaald en komt niet echt zichtbaar 

terug in het PR materiaal.  

● Drie afdelingen zijn gesloten. Er was al besloten te stoppen met tweetalig 

onderwijs maar met ingang van 1 augustus 2017 kunnen nieuwe leerlingen 

zich ook niet meer aanmelden voor de gemengde leerweg en voor de mavo-

havo klas.  
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● In plaats van de gemengde leerweg en de “normale” mavo is de school 

gestart met een beroepsgerichte mavo, de mavo-XL. Het vmbo bestaat nu uit 

het vakcollege en de mavo-XL. 

● Het “oude” lyceum is weer terug. Een havo-atheneum-gymnasium afdeling 

met onderwijs dat past bij deze specifieke groep leerlingen. 

 
3. Huidige stand van zaken   

We zijn nu ruim twee jaar verder na de beslissing van het bestuur om ons lyceum 
niet te sluiten. De school is in een enorme “flow” gekomen waarbij iedereen steeds 
weer vanuit onze missie en onderwijskundige koers probeert om de school en het 
onderwijs te verbeteren. Het is mooi om te zien hoe verantwoordelijkheden steeds 
lager in de organisatie komen te liggen en hoe diverse initiatieven geïntegreerd 
worden in de koers zoals deze door de school is ingezet. Een aantal concrete 
voorbeelden en opbrengsten: 

● de (her)visitatie als begaafdheidsprofielschool werd met een positief resultaat 

afgerond, we zijn de komende vier jaar officieel gecertificeerd als 

begaafdheidsprofielschool; 

● we doen samen met vijf andere scholen in Nederland mee aan de pilot “recht 

op maatwerk” en hebben een maatwerkloket;     

● we hebben het zittenblijven afgeschaft en prachtig nieuw overgangsbeleid 

geformuleerd; 

● we mogen vwo-in-vijf-jaar aanbieden en verrijkt vwo; 

● we zijn met ingang van 1 augustus jongstleden officieel opleidingsschool en 

werken structureel samen met een hoge school (de HAN) en de universiteit 

van Nijmegen;  

● de maatwerkuren (voorheen: daltonuren) worden steeds beleidsrijker 

ingevuld; 

● we hebben in de onderbouw de leergebieden M&M (op het lyceum G&O) en 

O&O ingevoerd. Docenten zetten steeds meer in op activerende didactiek; 

● we hebben de ideale les op papier vorm gegeven en er zijn (mede op basis 

van de ideale les) leerling enquêtes ontwikkeld; 

● we zijn een van de twee scholen die dit jaar is toegetreden tot de stichting 

Technasium als aspirant-technasium-school; 

● we werken samen met ’t Beeckland uit Vorden hard aan een volledig nieuw 

regionaal VMBO waarbij praktijk-realistisch leren vorm wordt gegeven; 

● we zijn  gestart met het werken met rubrics om het leren voor leerlingen 

zichtbaar te maken, digitaal zijn deze terug te zien in de zogenaamde “skilfie”; 

● (bijna) alle docenten zijn opgeleid tot coach en alle leerlingen hebben een 

persoonlijke coach. Er is ingeregelde aandacht voor al onze leerlingen door 

middel van persoonlijke coachgesprekken (iedere week op het vakcollege en 

iedere drie weken op het lyceum) en coachgesprekken waarbij ook de 

ouder(s) aanschuiven (iedere acht weken voor alle leerlingen en oude(s) van 

school. 

 
Mede door het bovenstaande is het aantal nieuwe brugklasleerlingen in één jaar 
gestegen van 180 naar 272 waarbij het aantal aanmeldingen voor het lyceum van 48 
naar 117.      
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4. Visitatie daltonvereniging 

Ondanks dat de term “dalton” niet meer prominent in de naam van de school staat is 
onze school nog nooit zo “dalton” geweest als nu. En we blijven ons constant 
verbeteren en door ontwikkelen. We realiseren ons wel dat door de ontwikkelingen in 
de laatste twee jaar er een behoorlijke trendbreuk is met het verleden.  
 
 
 
 
 

Wat betreft de daltonontwikkeling is in diverse stukken helder geformuleerd op 
welke wijze, met welke tussenstappen en met welk doel deze ontwikkeling vorm 
wordt gegeven. Dit is gecommuniceerd binnen de school. In de bovenbouw van 
het vakcollege wordt, naar idee van het visitatieteam, aan diverse dalton-aspecten 
behoorlijk aandacht besteed, maar wordt de ‘schoollijn’ nauwelijks gevolgd. Het 
visitatieteam proeft hier iets van ‘geaccepteerde vrijblijvendheid’. Wanneer MT en 
daltoncommissie ook hier verwachten, dat de algemene lijn gevolgd wordt (het MT 
geeft aan dat sturing beter kan en moet) – zodat er in het vakcollege een 
doorgaande ontwikkellijn van onderbouw naar bovenbouw komt – zullen duidelijker 
afspraken gemaakt (opdrachten gegeven) moeten worden. Wel adviseert het 
visitatieteam bij deze implementatie kleine, overzichtelijke stappen te zetten. 

 
 
 

Vanaf het moment dat de school groen licht kreeg om door te gaan zijn er 
verschillende ontwikkelgroepen geformeerd die nadenken over de invulling van de 
nieuwe pijlers van ons onderwijs (maatwerk, coachen en ondernemend leren).  
 
Op het vakcollege betekent dat concreet dat wij ons hebben verdiept in het 
Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan. Enkele collega’s zijn naar Zweden 
afgereisd om het onderwijs van dichtbij te bekijken en te ervaren. Een groter aantal 
hebben een bezoek gebracht aan het Kennemercollege in Heemskerk waar dit 
onderwijsconcept al volledig is doorgevoerd in het vmbo. De ideeën hebben wij 
mee genomen en verwerken wij in alle nieuwe ontwikkelingen. 
 
Om de doorlopende leerlijn onderbouw – bovenbouw beter te borgen is vorig 
schooljaar besloten om de tweede klas ook op de Wijnhofstraat te huisvesten. 
Volgend schooljaar (2018 – 2019) komen daar ook de brugklassers bij. Behalve de 
leerlingen verhuizen (uiteraard) ook de docenten mee. Hierdoor is er een veel 
betere afstemming en een doorgaande leerlijn tussen onder- en bovenbouw. 
 

 
 
 

In de rapportage van het visitatieteam op de dag zelf hebben wij al toegelicht dat 
wij als visitatieteam in beperkte mate zullen reageren of en op welke wijze de 
school opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen van het visitatiebezoek in 
november 2013. 

aanbeveling 1,  
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De reden hiervoor is naar ons idee evident omdat er sprake is van een breuk in de 
schoolontwikkeling sinds 2016. Om deze reden is het weinig zinvol om nu 
gedetailleerd de uitwerking van eerder gedane aanbevelingen te evalueren omdat 
de omstandigheden fundamenteel veranderd zijn sinds de voorlaatste visitatie van 
2013 en een aantal aanbevelingen minder van toepassing zijn.  
O.a. door het besluit van de Raad van Toezicht van het Stedelijk in 2015 voor een 
doorstart van het Lyceum en de wijziging van de schoolleiding door het aantrekken 
van een nieuwe rector is de school in een nieuwe dynamiek gekomen, is een 
heldere onderwijskundige koers uitgezet en is op alle fronten geïnvesteerd in een 
gezamenlijk gedragen visie en onderwijspraktijk. Bewust is om tactische en PR 
matige redenen afstand genomen van de naam Dalton omdat deze teveel besmet 
was en negatief beladen in de regio. 
Sinds 2016 is veel in gang gezet en is op enthousiaste wijze uitvoering gegeven 
aan de realisatie van de gestelde doelen en ambities. Veel is al gerealiseerd maar 
ook staat nog veel in de steigers of is nog niet af; daarnaast moeten veel 
ontwikkelingen en veranderingen zich nog in de praktijk zetten of verder 
indalen/landen bij docenten en leerlingen. Echter de richting en de realisatie van 
de nieuwe (Dalton)koers is duidelijk en onmiskenbaar waarneembaar op de 
werkvloer. Er is gebroken met de eerder door het vorige visitatieteam 
geconstateerde “geaccepteerde vrijblijvendheid”. 
Wel constateert het visitatieteam dat het wenselijk is, gelet op de hoge ambities 
van de school en de vele onderwijskundige vernieuwingen die ingezet zijn, om de 
komende jaren extra zorg en aandacht te besteden aan tijdige evaluatie,  
monitoring en borging. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gebleken is dat, zeker de leerlingen in de bovenbouw, geen idee hebben wat 
daltononderwijs inhoudt. Vertel / leer de leerlingen wat daltononderwijs inhoudt, 
wat de school daarbij van de leerling kan verwachten én wat de leerling van de 
school (docenten) mag verwachten. 

 
 
 

Zie inleiding. Het woord dalton had een negatieve “lading”. We hebben dat in ons 
concept voorlopig vervangen door maatwerk. We hanteren nog wel de 
uitgangspunten van dalton, bijvoorbeeld als het gaat om het werken met 
weektaken. Leerlingen in onze doelgroep vinden het erg prettig wanneer er 
volgens deze principes wordt gewerkt. De leerlingen zullen deze manier van 
werken echter niet gelijk koppelen aan ‘dalton”.  
 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Vanaf komend schooljaar kunnen we het woord dalton weer nadrukkelijker gaan 
noemen (het gaat nu weer goed met de school). Dan kunnen we de leerlingen nog 
nadrukkelijker gaan vertellen wat daltononderwijs inhoudt zodat zij zich er bewust 
van worden dat zij op een daltonschool zitten en zelf ook mee kunnen denken over 
de invulling hiervan.  

 
 
 

Het woord Dalton zegt leerlingen op dit moment inderdaad weinig en dat lijkt ons  
ook nu niet echt essentieel. Belangrijker lijkt ons dat de kernwaarden van Dalton 
door leerlingen echt beleefd en gevoeld worden in de lessen, in de schoolcultuur 
en de wijze waarop leerlingen en docenten met elkaar omgaan. Het werken met 
weektaken is een bruikbaar daltoninstrument; het bieden van maatwerk aan een 
deel van de leerlingen is heel mooi, maar is niet synoniem voor Daltononderwijs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maak waar wat je belooft (schriftelijk of mondeling) O.a.: ontwikkeling 
dalton(vaardigheden); inroostering mentoruren; gevolgd programma in mentoruren 
(leren, leren); geen tussenuren; in schooltijd de stad niet in. 

 
 
 

We hebben waar gemaakt wat we beloofd hebben. Wij helpen de leerlingen bij de 
ontwikkeling van (dalton)vaardigheden. Dit doen wij doordat leerlingen vanaf dit 
schooljaar begeleid worden door een persoonlijke coach. 
 
Wij werken niet meer met mentoren, maar zijn overgestapt op het werken met 
coaches. Elke leerling heeft een persoonlijke coach die hem wekelijks tien minuten 
ziet. In dit gesprek wordt de voortgang besproken, spreken we over het welzijn van 
de leerling en stelt de leerling persoonlijke doelen op. De coach stelt verdiepende 
vragen en helpt de leerling bij het formuleren van een concreet doel. Ook vraagt de 
coach hoe de leerling het doel wil gaan bereiken. Op deze manier verwoordt de 
leerling dus niet alleen het doel in zijn leerproces maar ook zijn plan van aanpak. 
Dit noteert de leerling in een logboek. Ook reflecteert de leerling in het logboek op 
zijn gestelde doelen. Er is ruimte opgenomen zodat ouders, coach en docenten 
aantekeningen kunnen maken. Zo hebben alle docenten en ouders inzicht in het 
leerproces dat de leerling grotendeels zelf vormgeeft.  
 
Eens in de acht weken hebben wij een coachgesprek van een half uur waar ook de 
ouders bij zijn. De leerling leidt het gesprek en vertelt aan ouders en coach hoe het 
met hem en zijn leerproces gaat. Hij geeft inzicht in zijn resultaten maar ook in de 
doelen en reflecties. Op deze manier legt hij verantwoording af voor zijn leren. Na 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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afloop maakt de leerling zelf een gespreksverslag en levert dit aan bij de coach. 
De coach plaatst het document in het leerlingensysteem (SOM).  
 
Wij hechten er veel waarde aan om de lijntjes tussen leerling, ouders en school 
kort te houden. Wij beloven te werken vanuit deze driehoek, deze gesprekken zijn 
een concrete uitvoering daarvan.  
 
In klas 1 en 2 van het Vakcollege hebben leerlingen geen tussenuren en mogen zij 
niet van het schoolplein af. In de pauzes wordt dit continu gecontroleerd.  
 
Voor de klassen 3 en 4 streven wij naar zo min mogelijk tussenuren. Mochten er 
onverhoopt toch tussenuren ontstaan, hebben wij een invalsysteem waarbij 
(inval)docenten of klassenassistenten lessen overnemen. Soms werken leerlingen 
dan ook zelfstandig in de aula.  
 
 
 

 
 
 
 

Of de school nu op alle fronten waarmaakt wat ze beloofd heeft kunnen wij, mede 
doordat we weinig lessen hebben kunnen bezoeken, niet beoordelen.  
Wel constateren wij bijvoorbeeld m.b.t. de invoering van de nieuwe werkwijze met 
coaching dat leerlingen, docenten en ouders hier bijzonder tevreden over zijn en 
dat leerlingen en ouders zich beter gezien en gehoord voelen.  
M.b.t. lesuitval vinden leerlingen dat dit nog te veel voorkomt. Ook vinden zij dat 
lesuitval en weektaken te laat gecommuniceerd worden en dat de telefoonboom 
nauwelijks gebruikt wordt. 
 
 
 

 
 
 

Geef ruim aandacht aan het implementeren van de ontwikkellijnen van de 
(dalton)kernkwaliteiten in de doorlopende leerlijnen die door de secties worden 
opgesteld. 

 
 
 

Afgelopen jaar hebben alle secties doorlopende leerlijnen op papier gezet. Ook zijn 
hier de daltonkernkwaliteiten in meegenomen. Met de secties hebben wij bepaald 
hoe wij in ons onderwijs zelfstandigheid, creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel 
en het vermogen om samen te werken in de loop van de leerjaren kunnen 
ontwikkelen op basis van de referentieniveaus. Dit betekent concreet dat wij bij het 
opstellen van de doorlopende leerlijnen deze aspecten meegenomen hebben in 
het formuleren van doelen, maar ook in de uitwerking van concrete lesactiviteiten.  
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Er is een duidelijke opbouw zichtbaar bij de verschillende vakken. In de 
examenklas wordt er in de opdrachten en manier van werken veel meer verwacht  
van de leerling dan in het eerste leerjaar. 
 
 

 
 
 

M.b.t. de ontwikkeling van de daltonkernwaarden in de doorlopende leerlijnen van 
de vaksecties hebben wij weinig gezien of gehoord tijdens ons bezoek. 
In de door ons ontvangen leerlijn voor het vak Nederlands is de ontwikkeling van 
de afzonderlijke daltonkernwaarden over de leerjaren 1 t/m 4 niet echt zichtbaar.  
 
 
 

 
 
 

In het VC werken leerlingen altijd ‘onder toezicht’. Geef leerlingen ook eens het 
vertrouwen om ze op een plek zónder direct toezicht zelfstandig of samen te laten 
werken. 

 
 
 

In het Vakcollege zien we ander gedrag van leerlingen dan in de overige 
afdelingen. Wij hebben ervaren dat wij leerlingen weinig vrijheden kunnen geven 
op de gang, in werkruimtes of in de aula. Concreet betekent dit zelfs dat niemand 
zich buiten het klaslokaal mag begeven tijdens de lessen. Hierdoor werken 
leerlingen altijd onder toezicht van de docent. Personeel en leerlingen ervaren dit 
niet als beperking van hun autonomie en zelfstandigheid doordat er veelvuldig 
opdrachten en lesvormen aangeboden worden die wel een beroep doen op deze 
vaardigheden. 
 
Wij vinden het zelfstandig vormgeven van het leerproces erg belangrijk. Deze 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid geven wij de leerlingen doordat zij hun 
eigen leerdoelen mogen formuleren en het eigen leerproces deels vorm kunnen 
geven. Echter lukt dit nog niet in de organisatie van onderwijs. Hier hebben wij dan 
ook een onderzoeksvraag bij opgesteld die wij graag willen delen met de 
visitatiecommissie: Hoe kunnen wij meer (keuze)vrijheid en verantwoordelijkheid 
geven aan onze groep leerlingen en hoe kunnen wij dit vormgeven?  

 
 

 
 
 

Wij begrijpen dat de school voorzichtig wil omgaan met het geven van vrijheden 
aan deze doelgroep van leerlingen. Het permanent onder toezicht werken; de regel 
dat leerlingen zich niet buiten het klaslokaal op de gangen, in werkruimtes of in de 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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aula mogen begeven, geeft o.i. weinig ruimte voor het geven van vertrouwen, leren 
van fouten en het stapsgewijs geven van verantwoordelijkheden en vrijheden.  
In de gesprekken met leerlingen kwam meerdere malen aan de orde dat leerlingen 
zich te veel als klein kind behandeld/aangesproken voelen en dat zij te veel regels 
ervaren en de sancties als te streng. 
In onze aanbevelingen aan het eind van het verslag komen wij, hierop en op de 
onderzoeksvraag van de school m.b.t. keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van 
de leerlingen, terug. 
 
 
 

 
 
 

Mentoruren zijn o.a. ingezet om mentoren veel contact met hun leerlingen te laten 
hebben, om de leerlingen goed te kunnen begeleiden in o.a. plannen en om ze te 
laten evalueren en reflecteren. De methode leren, leren wordt tijdens deze uren 
ingezet. Je mag wat verwachten van deze opzet! Het rendement van de 
mentoruren wordt ongetwijfeld groter, wanneer leren, leren inderdaad wordt 
gebruikt, wanneer het uur niet gebruikt wordt als huiswerkuur en de uren op een 
gunstige tijd worden ingeroosterd. 

 
 
 
 
 

We hebben heel bewust nagedacht over het mentoraat en zijn tot de conclusie 
gekomen dat het beter bij onze visie past om te coachen. Het verschil is te vinden 
in feit dat een mentor stuurt, leidt en ondersteunt en dat een coach vooral 
begeleidt in het leerproces dat de leerling zelf vormgeeft. Doordat een coach 
voornamelijk begeleidt, vraagt dit meer van de zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid van leerlingen waardoor dit ons onderwijskundige visie 
volledig ondersteunt.  
 
Naast het individuele coachmoment heeft elke leerling ook twee keer in de week 
een klassikaal coachmoment. Dit staat vooral in het teken van het groepsproces 
en organisatorische zaken. Ook besteedt de coach in dit uur aandacht aan het 
aanleren van vaardigheden, werkvormen die het groepsproces gunstig 
beïnvloeden en loopbaanoriëntatie. Op het personeelsweb is een database 
beschikbaar waaruit docenten lesideeën kunnen vinden om deze uren doelgericht 
in te vullen.   
 
Zoals aangegeven neemt loopbaanoriëntatie een belangrijke plek in op deze 
momenten. Leerlingen zijn in deze uren bezig met de voorbereiding op hun 
profielkeuze en hun vervolgopleiding door middel van uiteenlopende activiteiten. 
Zo nemen zij interviews af, komen beroepsbeoefenaars in de klas vertellen of 
leerlingen betreden zelf het werkveld en gaan ervaren wat een beroep inhoudt. 
Naar aanleiding van deze activiteiten houden leerlingen een digitaal 
loopbaandossier bij waarin zij reflecteren op alle activiteiten die mogelijk in 
verband staan met keuzes voor de toekomst, hun talenten, hun interesses. In de 
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klassikale coachuren is er veel tijd beschikbaar gesteld voor het werken aan dit 
dossier zodat de leerlingen genoeg aandacht kunnen besteden aan hun 
persoonlijke loopbaan.  
 

 
 
 
 

Met de keuze voor persoonlijke coaching, klassencoaching en periodieke 
gesprekken met ouders/leerlingen heeft de school een belangrijke stap gezet om, 
het leren/leren, de persoonlijke begeleiding bij de ontwikkeling van de leerling en 
loopbaanontwikkeling, te verbeteren. Deze keuze voor coaching wordt door alle 
geledingen positief gewaardeerd. 
 
 
 
 
 

 
 
 

De onderbouw van het VC kent geen daltonuren. De ontwikkeling van de 
daltonvaardigheden komt, behalve in de les, juist bij het werken aan een plusvak 
aan de orde. Het lijkt daarom belangrijk dat bij de verwerking van deze 
daltonplusvakken de leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van de 
(dalton)kernkwaliteiten. Dit stelt eisen aan het format van het daltonplusvak en het 
invullen van dit format. 

 
 
 

 
Alle docenten die een daltonplusvak ontwikkelen zijn op de hoogte van de pijlers 
van dalton en geven hun vak volgens deze principes vorm. Ook zijn de 
daltonplusvakken in algemene zin heel dalton doordat wij klassendoorbrekend en 
niveaudoorbrekend werken. De vakken staan volledig in het teken van 
samenwerken, zelfstandigheid, (gedeelde) verantwoordelijkheid en reflectie. Bij 
veel vakken beoordelen de leerlingen elkaar en zichzelf. 
 
We hebben dit schooljaar echter kritisch nagedacht over de invulling van de 
daltonplusvakken en zijn tot de conclusie gekomen dat wij deze tijd volgend jaar 
nog meer dalton gaan invullen. In het kader van maatwerk en persoonlijke 
leerroutes hebben wij in de lessentabel van komend schooljaar de 
daltonplusvakken vervangen door maatwerkuren zoals deze nu al in het Lyceum 
ingezet worden.  
 
Het gebruik van de maatwerkuren zal terugkomen in de coachgesprekken tussen 
coach en leerling en in de coachgesprekken tussen leerling, coach en ouder(s) als 
dit nodig is. Zo helpen we leerlingen te leren om (de juiste) keuzes te maken. 
 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 7. 
1. 

evaluatie school 



 
 

12 
Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 

 
 
 
 

Wij kunnen niet in de toekomst kijken of het voorgenomen beleid om volgend jaar 
de daltonplusvakken door meer maatwerkuren te gaan vervangen, bijdraagt aan 
de versterking van daltonvaardigheden en het daltonkarakter in alle “reguliere” 
lessen van het Vakcollege. Tijdens ons visitatiebezoek hebben we twee daltonplus 
lessen bezocht waarin de kernwaarden van het daltononderwijs goed zichtbaar 
waren.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Binnen het Vakcollege wordt, naar idee van het visitatieteam, op diverse plaatsen 
en momenten gereflecteerd. Ieder op zijn eigen wijze. Probeer reflectie wat meer 
structureel te implementeren. Door het onderling uitwisselen van 'good practice' 
kan er, ook op dit gebied, van elkaar geleerd worden. Dit geldt voor zowel 
leerlingen als docenten. 

 
 
 
 

Op dit moment reflecteren wij wekelijks doordat wij op dinsdag bij elkaar komen op 
een plenair moment. In deze tijd wisselen wij ervaringen uit en werken wij ideeën 
gezamenlijk uit.  
 
Binnen de school zien wij steeds meer collegiale consultatie plaatsvinden. In ons 
docentenprofiel van het Stedelijk is dan ook opgenomen dat we waarde hechten 
aan deze collegiale consultatie.  
 
De uitwisseling is niet alleen zichtbaar binnen de school, maar ook buiten de 
school. Het ene jaar gaan wij op kijkbezoek bij basisscholen, het andere jaar 
komen basisscholen bij ons. Zo kunnen wij een betere afstemming en aansluiting 
realiseren tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs en kunnen wij leren van 
de wederzijdse invulling van lessen.  
 
De laatste tijd heeft er ook veel collegiale consultatie plaatsgevonden tussen 
medewerkers van het Beeckland en het Vakcollege met als doel dat medewerkers 
mooie leerervaringen opdoen die zij kunnen gebruiken in hun eigen lessen.  
 
Voor leerlingen is reflectie inmiddels een vast onderdeel van de week. In de 
coachgesprekken reflecteren de leerlingen op hun gestelde doelen, waardoor hier 
nu continuïteit in bestaat.  
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Incidenteel vindt collegiale consultatie plaats tussen docenten en intervisie voor 
nieuwe docenten. Er is nog geen sprake van een structurele wijze waarop dit gebeurt  
in de vorm van collegiale consultatie, lesbezoek, samen ontwikkelen van 
lesprogramma’s, intervisie. Ook kregen wij uit de gesprekken met docenten mee dat 
de (gedeeltelijke) lesvrije dinsdagmiddag hiertoe weinig ruimte geeft. Meestal wordt 
de dinsdagmiddag gebruikt voor noodzakelijk overleg en vergaderingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.  

1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn 
medeleerlingen en zijn ouders over de verwerking van zijn taak. 

1.3 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor eigen taken doordat wij werken met 
weektaken. Het werk dat af moet wordt per week opgegeven, waardoor leerlingen 
zelf hun werk moeten plannen en bepalen wanneer zij welke activiteit doen. Aan 
het einde van de week bieden wij op het zevende en achtste lesuur KWT 
(keuzewerktijd) op het Vakcollege. Wanneer leerlingen hun weektaak af hebben, 
hebben zij vrije tijd als beloning. Mocht het werk niet af zijn, kunnen de leerlingen 
hun werk op dit moment afmaken onder begeleiding van enkele docenten. Ook is 
deze tijd bedoeld voor leerlingen die toetsen in willen halen of extra hulp of uitleg 
willen krijgen voor een bepaald vak.  
 
Leerlingen dragen zorg voor hun leeromgeving doordat zij actief mee denken over 
en meewerken aan de inrichting van hun leeromgeving. Zo hebben zij bedacht hoe 
de aula ruimer opgezet kan worden en hebben dit samen met een docent 
gerealiseerd. Ook zijn zij bezig met het ontwerpen en maken van nieuw meubilair 
voor in de aula en denken zij in de leerlingenraad hier verder over mee.  
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De leerlingen laten al enige verantwoordelijkheid zien door op tijd in de les te zijn, 
zonder dat er een bel gaat. Er zijn leerlingen die verantwoordelijkheid willen nemen 
in het vormen van een actieve leerlingenraad. Leerlingen geven aan dat ze in de 
bovenbouw wat losser gelaten kunnen worden m.b.t. controle op de planning in 
vergelijking met de onderbouw. De weektaken zijn sterk docent gestuurd en 
worden door leerlingen als een weekplanner voor huiswerk ervaren. Hier ligt een 
kans om leerlingen met name binnen de AVO vakken meer verantwoordelijk te 
maken voor het verwerken van de weektaak. 
Bij de bezochte praktijkvakken zagen we wel dat er duidelijk sprake was van 
keuzevrijheid en leerlingen die daarmee verantwoordelijkheid kregen en namen. 
Hoewel het coachingstraject pas eigenlijk net gestart is kun je daar al resultaten 
van zien. De KWT-uren zijn erg geschikt om leerlingen een bewuste keuze te 
bieden. Nu heeft het echter nog vaak de uitstraling van een straf uur en kiezen 
slechts enkele leerlingen uit vrije beweging voor dit uur. 
 

 
 

 
 
 
 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar 
is in de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n 
manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de 
leerdoelen te behalen en  de taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 

Docenten schenken veel vertrouwen aan leerlingen. Dit is ook opgenomen in onze 
uitwerking van de ‘ideale les’. Docenten doen dit door hun de eigen 
verantwoordelijkheid te geven voor hun leerproces en hen te motiveren voor de 
inhoud. Doordat docenten werken met weektaken geven zij de leerling de 
verantwoordelijkheid over het eigen leerproces, maar bieden zij wel instructie en 
materiaal aan zodat de leerlingen zelf aan de slag kunnen. Leerlingen werken nog 
niet zonder toezicht buiten de klas, dit is een aandachtspunt.  
 
Docenten houden rekening met verschillen doordat er veelvuldig wordt gewerkt 
met het directe instructiemodel. Hierdoor volgen niet alle leerlingen dezelfde 
leerstof en instructie, maar wordt er verschil gemaakt in de inhoud, de manier van 
aanbieden, de hoeveelheid en de mate van begeleiding. In veel lokalen is dan ook 
een ‘verlengde instructietafel’ te vinden voor leerlingen die extra uitleg behoeven of 
willen. 
 
Maatwerk is ook duidelijk zichtbaar doordat wij werken met een maatwerkloket. 
Wanneer leerlingen een vak op een hoger niveau willen volgen kunnen zij een 
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maatwerkaanvraag doen. Het initiatief ligt bij de leerling, de coach ondersteunt dit 
proces. Wanneer de maatwerkaanvraag akkoord is volgen de leerlingen binnen 
hun reguliere lessen het betreffende vak op een hoger niveau. Dit vraagt 
aanpassingen van de docenten. Zij geven instructie op verschillende niveaus en 
bieden uiteenlopende leerstof aan.  
 

 
 
 

Het vertrouwen om leerlingen los te laten is marginaal, terwijl leerlingen daar wel 
om vragen. Leerlingen geven aan dat tijdens de meeste (theorie)lessen alle 
leerlingen hetzelfde doen (tenzij ze het vak op een hoger niveau volgen). De 
weektaak biedt meestal geen keuzemogelijkheden. 
Bij de bezochte praktijkvakken zagen we dat er duidelijk sprake was van 
keuzevrijheid en leerlingen die daarmee verantwoordelijkheid kregen en namen. 
We zien kansen in het delen van deze good-practices en/of handvatten met alle 
collega’s waardoor dit schoolbreed gemeengoed wordt. Geef leerlingen meer 
positieve beloningen en vrijheden. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen die dit 
aankunnen in de theorielessen meer ruimte in de klas en buiten de klas te geven. 
Denk bijvoorbeeld aan maatwerk, werken in leerpleinen, de kantine of mediatheek. 
Daarnaast heeft de school door inzet van coaches en de ontwikkeling van rubrics 
juist de tools in handen om leerlingen stapje voor stapje meer verantwoordelijkheid 
te geven. 
  
 
 
 

 
 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid 
en het aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

 
 
 

We werken met elkaar binnen de kaders van de professionele cultuur en steeds 
meer leidinggevenden, docenten, oop-ers en leerlingen nemen 
verantwoordelijkheid waar nodig en leggen verantwoordelijkheid af over behaalde 
resultaten.  
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Collega’s die goede ideeën hebben die passen binnen de missie en visie van de 
school krijgen ruimte om deze uit te proberen. Waar mogelijk worden  
verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. Mooie voorbeelden hiervan 
zijn de aanjagers op het gebied van maatwerk, coaching en daltonleren die allen 
geen deel uitmaken van de schoolleiding.  
 
Ondanks het feit dat collega’s nu wel individueel worden aangesproken als ze zich 
niet houden aan afspraken of als ze zich niet kunnen vinden in de uitgezette koers 
van de school (en daar uiting aan geven) ervaren ze meer vertrouwen in de 
organisatie en in de schoolleiding dan 4 jaar geleden.  

 
 
 
Jullie hebben veel in huis om leerlingen meer vrijheid en vertrouwen te geven. 
We hebben ervaren dat de ingeslagen weg consistent is en breed wordt gedragen. 
Ook zagen we dat initiatieven ruimte kregen. Er is sprake van een prettige 
werkomgeving, veel ruimte met duidelijke kaders en een heldere koers in alle 
lagen van de organisatie. Denk na over meer buitenschoolse activiteiten en buiten 
reguliere lesactiviteiten, eventueel vanuit het ouderpanel geïnitieerd, waarover 
leerlingen medezeggenschap krijgen. Bevraag leerlingen meer expliciet op wat zij 
vinden, willen en kunnen betekenen voor de school en voor hun eigen leerproces. 
(bijvoorbeeld door leerlingpanels of een leerlingarena te organiseren)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om 
hulp vragen. 

2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt 
aan de gestelde doelen. 

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te 
kijken. 

 

 
 
 

Door de coachingtrajecten nemen leerlingen echt zelf initiatieven om leerdoelen te 
bereiken. In de coachgesprekken bespreekt de leerling wat zijn doel wordt en hoe 
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hij dit gaat aanpakken. Deze initiatieven komen vanuit de leerling zelf. Alleen zo 
kan hij ontdekken wat wel of niet werkt voor hem. De coach stelt vragen die 
aanzetten tot nadenken, maar de leerling beslist hoe hij het doel gaat aanvliegen. 
De manier, plaats, tijd en het tijdspad worden dus volledig bepaald door de 
leerling. De coach monitort het leerproces en de leerling kan de coach of een 
docent om hulp vragen. 
 
Waar dat mogelijk is beslist de leerling ook in de les hoe hij de leerstof gaat 
verwerken. Vaak bieden docenten keuzemogelijkheden aan, zodat een leerling 
datgene kan kiezen dat het best bij zijn leerstijl past. 
 
De leerlingen kijken het gemaakte werk bij de meeste vakken zelfstandig na. 
 

 
 
 
 

 

 
In de Praktijklessen en Dalton+uren kunnen de leerlingen zelfstandig werken en 
ook keuzes maken hoe het doel bereikt wordt. Bij de AVO-vakken zien we dat het 
nogal docent gestuurd is en dat de leerkracht binnen SOM aangeeft wat er af moet 
zijn en wanneer. Als de leerlingen het niet af hebben, dan moeten zij dat vrijdag 
inhalen in de KWT-uren. Tijdens de coachgesprekken kunnen de leerlingen ook 
extra begeleiding krijgen van vakdocenten binnen deze KWT-uren. Hierdoor is het 
beeld van de KWT-uren bij leerlingen tweezijdig, als straf uur omdat de weektaak 
niet af is, of als echt keuze uur waarin je extra ondersteuning kan krijgen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig 
te kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze 
kunnen leren.  

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 

2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien 
en te ontwikkelen. 
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Docenten zorgen voor een taakgerichte werksfeer waarin zij het zelfstandig 
werken van leerlingen stimuleren. Ze bieden opdrachten aan die de leerlingen 
zelfstandig kunnen doen en zorgen dat deze opdrachten vindbaar zijn in SOM, ons 
digitale leerlingensysteem. Leerlingen kunnen zo op elk moment bij de materialen, 
zodat zij in hun eigen tempo (binnen gestelde kaders) kunnen leren.  
 
Ook zien we steeds vaker terug dat docenten verschillende 
verwerkingsopdrachten aanbieden zodat leerlingen leerstof op verschillende 
manieren kunnen verwerken. Zo wordt er bij Nederlands bijvoorbeeld gewerkt met 
een fictiedossier. Nadat leerlingen een boek hebben gelezen kunnen zij kiezen om 
een boekverslag, poster of boekenvlog te maken als verwerkingsopdracht.  
 
Binnen de school bestaat er een uitwerking van de ‘ideale les’. Hierin staan de 
randvoorwaarden voor het ontwikkelen en geven van lessen waarin een 
taakgerichte sfeer centraal staat. Het zelfontdekkend leren is met name terug te 
zien bij de praktijkvakken, waarbij leerlingen aan de hand van concrete 
vraagstukken/problemen aan de slag gaan en waar zij praktijkrealistisch leren.  
 
De school biedt ruimte aan leerlingen om eigen initiatieven te nemen en hun 
talenten te ontwikkelen. Zo bieden wij de daltonplusvakken aan waarbij leerlingen 
twee uur per week een keuze kunnen maken voor een vak dat bij hun past. Ook 
hebben wij op initiatief van de leerlingen de aula verruimd en maken de leerlingen 
nieuw meubilair.  
 
De initiatieven en ontwikkeling van talenten worden ook gestimuleerd in 
schoolactiviteiten. Culturele avonden worden geheel georganiseerd en 
gepresenteerd door leerlingen, maar ook zien wij onze leerlingen terug op 
bijvoorbeeld open dagen en proeflessen. Zij komen zelf met ideeën voor de 
invulling van deze momenten en hun rol hierin. Op het moment van uitvoering 
nemen zij hun taak heel serieus en pakken zij de volledige verantwoordelijkheid.  
 
 

 
 
 
 

De weg die is ingeslagen gaat richting gepersonaliseerd leren. Dit houdt in dat er 
in de lessen gedifferentieerd moet worden. Wat ook wel gebeurt, echter 
constateerden wij dat de docenten nog zoekende waren om de leerlingen meer los 
te laten, vooral bij de AVO-vakken. Hiervoor zou je de leerlijnen binnen Dalton 
kunnen gebruiken: https://saxion.nl/wps/wcm/connect/c6ccf574-031f-4995-95e4-
649735530faf/downloads_model_ontwikkelingslijnen_groot.jpg?MOD=AJPERES 

Begin bij de stap zelfstandig werken en neem kleine stapjes. Bijvoorbeeld door de 
inzet van timetimer. http://www.schoolbordportaal.nl/timers.html 
Hierbij is het bevorderlijk om leerlingen nog meer te betrekken, zoals meer 
buitenschoolse en culturele activiteiten en de leerlingenraad actiever in te zetten. 
We hebben ook mogen genieten van de pas ontwikkelde tool, de SKILFIES, die 
prima hierbij als monitor kan worden gebruikt. 
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2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om 
hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen 
en te tonen.  

 

 
 
 

 
Ontwikkeling van personeel wordt enorm gestimuleerd binnen de school. 
Verschillende scholingtrajecten worden aangeboden voor de professionalisering 
van medewerkers. 
 
De school stimuleert eigen initiatief van medewerkers. Vanuit de schoolleiding 
bestaat er veel vertrouwen in medewerkers. Wanneer medewerkers ideeën 
hebben, wordt waar dit mogelijk is medewerking verleent. Vanaf vorig schooljaar 
hebben de secties ook zelf de verantwoordelijkheid voor hun budget. Hiermee 
worden de verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd.  
 
 
 

 
 
 

We hebben gezien dat binnen de school de medewerkers alle ruimte hebben om 
zich te ontwikkelen. Ook worden initiatieven zeer op prijs gesteld. Het was prettig 
te constateren dat de beleidslijn breed werd gedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

Indicatoren op schoolniveau 
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3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en 
medeleerlingen. 

 

 
 
 

Binnen het vakcollege krijgen leerlingen samenwerkingsopdrachten en 
coöperatieve werkvormen aangeboden, maar ook leent onze opstelling in de 
lokalen voor samenwerking binnen de vakken. Leerlingen gaan hierbij op een 
respectvolle manier met elkaar en met de docent om.  
 
 
 

 
 
 

In een aantal praktijkvakken en in de Daltonplusuren hebben wij gezien dat 
leerlingen met elkaar samenwerkten in tweetallen en elkaar hielpen. Daarnaast 
wordt bij sommige vakken samengewerkt aan grotere opdrachten in groepjes van 
drie of vier leerlingen. Voorbeelden van samenwerkend leren hebben wij weinig 
gezien. Bij het vak Engels mogen de leerlingen elkaar soms ook beoordelen.  
Feitelijk hebben we tijdens de visitatie te weinig voorbeelden in de praktijk gezien 
door de afwezigheid van veel klassen/leerlingen van het 1e, 3e en 4e jaar. Op 
grond van onze gesprekken met docenten en leerlingen krijgen we de indruk dat er 
niet structureel en systematisch aan samenwerking gewerkt wordt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

3.4 De leraar geeft  samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals 
deze in de school zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken 
toepassen. 

3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de 
leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 

 

 
 
 

Op dinsdagmiddagen is er structureel ontwikkeltijd voor docenten ingepland. Door 
de veelheid aan ontwikkelingen (er gebeurt wel heel veel tegelijk op Het Stedelijk) 
zitten deze middagen wel heel vol met (inhoudelijk) overleg en zou er nog wel 
meer werktijd voor secties ingeroosterd mogen worden. Wellicht dat dat volgend 
schooljaar vorm kan krijgen op een aantal sectiewerkdagen.  
 

evaluatie school 
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Ondanks de beperkte tijd zitten de secties waar mogelijk bij elkaar en werken zij 
aan leertaken waarbij zij vakoverstijgend te werk proberen te gaan.  
 
Docenten passen veel samenwerkingsvormen in hun lessen toe en scheppen een 
veilig pedagogisch klimaat waarbij zij benadrukken dat fouten maken mag door dit 
te benoemen en te bekrachtigen en zij beschikbaar zijn voor ondersteuning van 
het samenwerkingsproces. Ook volgen zij scholing om zich hier meer in te 
verdiepen.   
 

 
 
 

Docenten werken samen binnen de sectie en ontwikkelen samen materiaal. Het 
aanbod van samenwerkingsopdrachten en -vormen verschilt per vak en per 
docent. Dinsdagmiddag vanaf het 7e lesuur (14u30) is de middag die voor 
verschillende overleggen wordt gebruikt maar ook bedoeld is voor inhoudelijke 
ontwikkeling, scholing en collegiale ondersteuning. Docenten geven aan dat de 
middagen op de dinsdag eigenlijk te vol zitten: er zijn  plenaire bijeenkomsten, 
teamvergaderingen, ontwikkelgroepen, mentorenoverleg, etc… Deze onderdelen 
worden voornamelijk door de SL ingepland.  Het is een mooi moment om bij te 
praten. Het zou een werkmiddag moeten zijn waarin meer ruimte is voor 
inhoudelijke ontwikkeling  en scholing, maar dat wordt nog niet zo ervaren. 
Eigenlijk is het veel meer een overlegmiddag. Wel is er de verwachting dat er meer 
ruimte  komt om samen te werken aan onderwijs in de komende tijd.  
Ook is nog geen sprake van een structurele praktijk van leren aan en van elkaar in 
de vorm van collegiaal lesbezoek, collegiale consultatie, intervisie,etc.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en 
overige medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken. 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van 
en met elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.   
 

 
 
 

  
Door de ontwikkeling naar opleidingsschool is een eerste stap gezet naar een 
lerende organisatie. Ook de andere ontwikkelingen binnen de school dragen bij 
aan het ontstaan van het leren van en met elkaar. Docenten geven aan dat hier 
een duidelijke verbetering is ten opzichte van voorgaande jaren. Goede 
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voorbeelden hiervan zijn: collega’s die elkaar om feedback vragen en het 
introductie programma voor nieuwe docenten.  
 
 

 
 
 

Docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding werken nauw 
samen om goed onderwijs en goede begeleiding te bieden aan leerlingen. 
Docenten noemen de samenwerking binnen het team goed, men is erg betrokken 
op elkaar en door de korte lijnen is er snel actie en resultaat.  
Er is op het Vakcollege op alle niveaus van de organisatie (schoolleiding, 
teamleiders, coördinatoren, aanjagers en docenten) sprake van een 
gemeenschappelijk ervaren cultuur en een eenheid in taal en denken; er is geen 
WIJ-ZIJ gevoel. 
Ouders geven aan dat zij de samenwerking met school als heel positief ervaren; 
de lijnen zijn kort en er wordt snel gereageerd. Ouders ervaren echt samen met de 
school betrokken te zijn bij hun kind. De coaches en coachingsgesprekken spelen 
daar een rol in, maar het geldt ook voor de communicatie met leden van de 
schoolleiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 
mee naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
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Als een leerling het nodig heeft, heeft de leerling verschillende mogelijkheden om 
te leren plannen. Binnen de vakken wordt hier door docenten aandacht aan 
besteed, maar ook kunnen leerlingen hulp vragen aan hun coach.  
 
De leerling stuurt eigen planning bij naar aanleiding van de reflecties in het 
wekelijkse coachgesprek. Nu stellen we doelen op basis van resultaten en welzijn, 
maar vanaf volgend jaar gaan wij de Skillfie inzetten om reflectie op vaardigheden 
bij leerlingen te stimuleren.  
 
In de klassikale coachmomenten reflecteren leerlingen op het groepsproces. Ook 
gebeurt deze reflectie aan het einde van elke les. De docent reflecteert met de klas 
op de les, zowel procesmatig als inhoudelijk.  
 

 
 
 

De school heeft met het coachmodel een krachtig reflectie/begeleidingsinstrument 
voor en met de leerlingen neergezet. Tijdens de coachingsgesprekken worden 
leerlingen actief tot reflectie aangezet op hun leerdoelen en behaalde resultaten. 
Het streven is om minimaal om de twee weken een coachmoment te hebben met 
de leerling. In de regel wordt dat ook waargemaakt. De docenten zijn voor het 
coachen van de leerlingen geschoold. Daarnaast vinden er vier keer per jaar 
oudergesprekken plaats waarbij de leerling de eigenaar is van het gesprek en 
deze ook leidt. Het is de bedoeling dat leerlingen na afloop van  de 
coachingsgesprekken een verslag in het logboek maken. In de praktijk lijkt het 
logboek weinig gebruikt te worden door de leerlingen zelf en maakt de coach vaak 
zijn/haar eigen aantekeningen. 
Het gebruik van de “Skilfie” is in ontwikkeling en zal het model nog krachtiger 
maken. Het vastleggen en borgen van het reflecteren van de leerling is ook nog in 
ontwikkeling. 
Voor het coachen van de leerlingen is het noodzakelijk om de kwaliteit van de gesprekken 
te blijven monitoren.. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  
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In ons format van de ideale les neemt reflectie een belangrijke plaats in. Wij vinden 
het belangrijk om een les inhoudelijk, maar vooral ook procesmatig te evalueren. 
Alleen zo krijgt de docent en de klas informatie over de samenwerking en het 
functioneren van de leerlingen. 
 
Docenten nemen twee keer per jaar leerlingenenquêtes af om aan de leerlingen 
feedback te vragen op het eigen functioneren. Ook vragen zij feedback aan elkaar. 
Op deze manier zijn docenten continu in beweging om zich verder te ontwikkelen. 
 
 

 
 
 

Er is door de school een ambitieus instrument ontwikkeld voor de “ideale les”. 
Daarin is ook reflectie opgenomen. In de bezochte lessen zijn weinig 
reflectiemomenten waargenomen. Leerlingen geven ook aan dat er maar zeer 
incidenteel wordt gereflecteerd op eigen leren of op de docent. De leerlingen 
krijgen een weektaak die met name leerstof gericht is. Wanneer de taak inhoudelijk 
niet voor elkaar is dan moet deze op vrijdagmiddag worden afgemaakt. 
De docenten ervaren een hecht team in de school. De kleinschaligheid wordt als 
zeer prettig ervaren. De onderlinge cultuur is (nog) geen aanspreekcultuur. Wel 
zijn er duidelijke afspraken gemaakt over met name het coachmodel met de 
leerlingen en daar houdt men zich ook aan. Collegiale consultatie is nog een 
uitzondering. Nieuwe collega’s worden wel intensief begeleid en verder komt 
alleen de leidinggevende in de les kijken. Samen onderwijs ontwerpen is wel een 
wens maar gezien de hoge werkdruk, ook op de dinsdag vergadermiddag, komt 
dat er nog niet van. Het is de bedoeling dat de docent twee keer per jaar 
leerlingen-enquêtes afneemt om aan de leerlingen feedback te vragen op het 
eigen functioneren. In de praktijk gebeurt dit nog niet consequent.   
Het is aan te bevelen om met name in het komende jaar meer in te zetten op 
collegiale consultatie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.9 De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en 
met elkaar te leren. 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 
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Er worden veel momenten gecreëerd waarop medewerkers met elkaar kunnen 
leren. Studiedagen, maar ook elke dinsdagmiddag staan in het teken van 
uitwisseling en kennisoverdracht. Op deze dagen worden verschillende 
onderwerpen behandeld.  
 
Er is op schoolniveau een duidelijke lijn in de manier waarop we reflectie 
toepassen. We vragen hier ook meer van oudere jaars leerlingen dan van 1e jaars 
leerlingen. Reflecteren gebeurt vanaf volgend jaar ook door middel van de skilfie.  
 

 
 
 

De school heeft de afgelopen jaren enorm veel ontwikkeld. De docenten zijn 
meegenomen en gehoord in dit proces. De ontwikkelingen worden breed gedragen 
door alle lagen van de organisatie. Docenten en ook OOP geven aan dat de 
werkdruk hoog is. Werkplezier voert echter de boventoon. De gereserveerde 
dinsdagmiddag zit vaak te vol met allerlei regelzaken en mededelingen. De tijd om 
met elkaar rustig onderwijs te ontwikkelen is er dan vaak niet meer. Docenten 
hebben nu tijd en ruimte nodig om dat wat in gang is gezet kwalitatief een “boost” 
te geven. Het met elkaar leren is daarin cruciaal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 
leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

Het werken met maatwerk (verbreden, verdiepen, werken op een hoger niveau) 
zorgt voor het werken aan de persoonlijke ontwikkeling. In de coachgesprekken 
kijkt de leerling terug op de keuzes die hij maakt en wordt hij hierin begeleidt door 
zijn coach. Door de coachgesprekken worden ook de ouders waar nodig 
ingeschakeld, op een voor de leerling effectieve manier.  
 
Zie ook ons nieuwe overgangsbeleid.  
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Leerlingen werken zelfstandig aan hun weektaak en huiswerk. Als het niet af is 
moeten ze vrijdagmiddag in KWT (keuzewerktijd) terugkomen, waardoor 
achterstanden worden voorkomen. Hoewel deze maatregel in dit kader effectief 
lijkt denken wij dat e.e.a. op gespannen voet staat met het principe van 
Keuzewerktijd. Slechts een beperkt aantal leerlingen maakt echt op vrijwillige basis 
gebruik van de keuzewerktijd om extra hulp te krijgen of te verdiepen.  
We hebben tijdens ons bezoek te weinig kunnen zien of leerlingen effectief 
omgaan met hun leertijd tijdens de les, omdat we weinig lessen konden bezoeken. 
Coachingsgesprekken eindigen vaak met concrete afspraken. Echter leerlingen 
maken weinig gebruik van het logboek; de coaches noteren de afspraken vaak op 
hun eigen PC, veel leerlingen noteren zelf niets en maken geen verslag in hun 
logboek. Leerlingen krijgen hierdoor weinig eigenaarschap.  
Leerlingen die achterstanden hebben maken zelf met behulp van hun coach een 
persoonlijk leerplan om deze weg te werken. 
Leerlingen geven aan dat tijdens de meeste (theorie)lessen alle leerlingen 
hetzelfde doen (tenzij ze het vak op een hoger niveau volgen). De weektaak biedt 
meestal geen keuzemogelijkheden.  
 

 
 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd. 

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 

5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften 
en leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het 
niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet 
halen. 

 

 
 
 

 
Door de pilot recht op maatwerk vragen we effectiviteit van elke docent. De 
docenten zijn continu bezig om de leeractiviteiten zo effectief mogelijk te maken. 
De docenten op het Vakcollege sluiten hun lessen zo goed mogelijk aan op het 
niveau van de leerlingen, hun belevingswereld en hun leerbehoeften. Dit doen zij 
door te kijken welke onderwerpen hen bezighouden en daar bijvoorbeeld Engelse 
teksten bij aan te sluiten of hun eigen scooter in te zetten bij 
motorvoertuigentechniek.  
 
Leraren analyseren leerproblemen van leerlingen door met hen in gesprek te gaan 
en erachter te komen waar zij behoefte aan hebben. Wanneer nodig wordt ook 
leerlingenzorg ingeschakeld door coaches of vakdocenten om leerproblemen te 
analyseren en op te lossen.  
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In het beperkt aantal AVO lessen dat wij bezocht hebben werd niet of weinig 
gedifferentieerd naar niveau en tempo; er was vooral sprake van een frontale en 
klassikale les; de doelstellingen van de “ideale les” waren nog weinig zichtbaar.  
 
De invoering van coaching door alle docenten als vast onderdeel van het 
onderwijsleerproces lijkt bijzonder effectief en succesvol. Zowel leerlingen, 
docenten, ouders als schoolleiding zijn hier tevreden over. In het algemeen heeft 
men het gevoel en de waarneming dat het onderwijskundig proces en de 
ontwikkeling van leerlingen nu veel beter gevolgd worden en leerlingen door 
docenten meer gezien en gekend worden. 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van 
leerlingen en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  

 

 
 
 

Voor leerlingen die vastlopen biedt leerlingenzorg verschillende mogelijkheden. Op 
onze school is een onderwijszorgcoördinator aanwezig en kunnen wij ook de 
remedial teacher, dyslexiecoach en leerlingbegeleiders inschakelen van de andere 
locatie.  
 
Waar mogelijk vindt leerlingbegeleiding in de les plaats en niet in één op één 
begeleiding buiten de lessen om. Daar waar dat wel heel nuttig is voor leerlingen, 
gebeurt dat vaak door externe deskundigen die een heldere opdracht krijgen om 
de betreffende leerling bij een specifiek probleem te ondersteunen.  
 
De eerstelijns begeleiding ligt natuurlijk bij de coach die alleen in gevallen waarbij 
dat echt nodig is een beroep doet op de onderwijszorgcoördinator voor extra 
ondersteuning. De coach blijft altijd verantwoordelijk voor het leren van zijn 
coachleerlingen, ook als deze leerling door een externe extra ondersteund wordt. 
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Leerlingen met achterstanden/slechte resultaten worden op tijd aangespoord en 
maken een persoonlijk leerplan waarbij ook ouders betrokken worden. 
 
Leerlingen kunnen in samenspraak met hun coach en de maatwerk coördinator 
kiezen om vakken op een hoger niveau te volgen. Circa 40 leerlingen van het 
vakcollege maken gebruik van het maatwerktraject. 
 
Er wordt in het Vakcollege nog weinig vakoverstijgend gewerkt. Zeker in de AVO 
vakken kan hier wellicht winst gehaald worden om bepaalde “theoretische” vakken 
aantrekkelijker te maken door ze in project of thema-vorm  aan te bieden waarin 
meer ruimte is voor doe-activiteiten van leerlingen. 
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6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door 
een daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen 
over de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-
ontwikkeling van de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

Zie inleiding. 
 
Onze school heeft een duidelijk onderwijskundig concept, met een goed daarbij 
aansluitende ideale les. Alle facetten van het onderwijskundig concept en veel 
onderdelen van de ideale les laten een “ontwikkelde daltonschool” zien, met 
coaching als een vorm van reflectie, maatwerk als een vorm van effectiviteit en 
ondernemend leren als een vorm waarin leerlingen leren met vrijheid om te gaan, 
verantwoordelijkheid verder ontwikkelen en de samenwerkingsvaardigheden zich 
verder eigen te maken.  
 
Op bijna alle indicatoren (6.1 tot en met 6.4 en 6.6 t/m 6.10) zien wij een positieve 
ontwikkeling ten opzichte van een paar jaar geleden. Aandachtspunten zijn dat wij 
het woord “dalton” langzamerhand weer wat vaker mogen noemen en dat wij in het 
school wat meer daltonmogelijkheden mogen creëren en de docenten dit 
stimuleren. Bij dit laatste punt hebben wij daarom onze onderzoeksvraag 
opgesteld.  
 
 
 
 

Borging als voorwaarde  
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De missie en koers van het Stedelijk zijn helder. Ook de toekomstvisie van het 
Vakcollege op het buitenschools leren in het beroepsonderwijs en de ontwikkeling 
van het regionaal VMBO zijn duidelijk en aansprekend.  
Het Stedelijk Zutphen heeft een onderwijsconcept waarin veel kenmerken en 
kernwaarden van een Daltonschool herkenbaar zijn. Echter daarmee is niet 
gezegd dat het Stedelijk automatisch een “ontwikkelde daltonschool” is en zich als 
zodanig in de toekomst wil profileren en kan onderscheiden van andere scholen. 
Een daltonbeleidsplan en de uitvoering van een meerjarig daltonontwikkelings plan 
kan hierbij helpen. Ook het voornemen van de school om het komend schooljaar 
actief in te zetten op gerichte Daltonscholing voor alle docenten, zal zeker 
bijdragen aan een verdere borging van de daltonontwikkeling.  
M.b.t. de “ideale les” kan de borging van dit ontwikkelde instrument aan kracht 
winnen door dit te verbinden met collegiale consultatie, “kijkweken” te organiseren 
zodat docenten bij elkaar in de lessen gaan kijken, collegiale consultatie en 
intervisie te faciliteren.  
 
 
 
 
 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 



 
 

31 
Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Verslag van gesprek met leerlingen 

We hadden gesprek met Daan (BWI), Jasper(MVI), Lana en Esma (beiden ZW) Allen uit 
dezelfde 2e klas. 

De leerlingen zijn vooral trots op de praktijkvakken. Ze ervaren dat als zinvol en krijgen 
daar opdrachten, waardoor ze echt worden uitgedaagd. 

Samenwerken komt er in het algemeen op neer dat ze samen aan de opdrachten in de 
les werken. Bij Engels mogen de leerlingen elkaar wel beoordelen. 

De coaching ervaren ze als positief en zeer zinvol. Over de KWT-uren zijn de leerlingen 
minder enthousiast. Indien je extra uitleg of steun krijgt, ja dan is het voor hen wel zinvol, 
maar als het een soort strafuur is omdat je werk niet af dan ligt dit anders. Vooral omdat 
de weektaak (huiswerk in SOM) zeker niet altijd op tijd verschijnt. Als je dan naar KWT-
uur moet dan wordt dat niet als rechtvaardig ervaren. Het is zelfs wel eens voorgekomen 
dat de weektaak er pas vrijdag in de loop van de dag er ineens opstond. 

Voor de Dalton+uren moeten de leerlingen iets kiezen en krijgen dan in een periode van 6 
weken daar les in. Tijdens deze uren zitten de leerlingen binnen hun leerjaar door elkaar 
heen. Het is wel zo dat je op tijd moet kiezen want vol = vol. De leerlingen ervaren dit in 
het algemeen als positief en geven aan daar wel meer te doen aan samenwerken. 

Coaching hebben de leerlingen in klasverband en individueel. In klasverband wordt 
aandacht besteed aan hoe het met de klas gaat, of huiswerk in orde is en of er problemen  
spelen.Tijdens de individuele coaching worden prestaties besproken en hoe het zowel 
thuis, als op school en in de vrij tijd gaat. 

In de lessen wordt sinds dit jaar gedifferentieerd gewerkt. Uitleg en instructie vinden op 
verschillende niveaus plaats en worden afgewisseld met zelfstandig werken. Een aantal ll. 
in de klas werkt op een hoger niveau. Zij krijgen aparte uitleg van de docent. Deze uitleg 
wordt veelal klassikaal frontaal gegeven. Heel incidenteel is er sprake van reflectie aan 
het eind van de les of vraagt een docent aan het einde van de les om feedback. 

 
Als hoogtepunt van dit schooljaar had Daan het maken van een tafel zeer prettig ervaren. 
Jasper vond kunst en cultuur erg leuk en Lana voelt zich het prettigst bij LO-lessen en 
Esma vond juist LOB lessen erg gezellig. 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 
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Lana en Esma zitten in de Leerlingenraad, die sinds kort is opgericht. Maar zij konden 
daar eigenlijk niet zo veel over vertellen omdat deze raad nog niet bij elkaar is geweest. 

Toen kwam Ryan uit leerjaar 4 binnen. Hij had net mondeling gehad en dat was volgens 
hem goed verlopen. Hij gaf aan dat de inzet van coaching prettiger was, want dan kun je 
eigenlijk de gehele weg naar vervolg en diploma bespreken. Ook bij Engels kon hij 
zichzelf beoordelen. Vrijheid en nut had hij vooral in het praktijkvak (MVI) 

Als de leerlingen voor 1 dag de directie mochten zijn, dan: 

● Zou de aula als de 1e jaars van Isendoornstraat komen gymmen groter worden 
gemaakt. 

● Zou er minder lesuitval zijn (vaak door ziekte docenten, maar nu ook met het 
CSPE) 

● Mochten de leerlingen het laatste stukje naar de fietsenstalling wel fietsen ipv 
lopen. 

● Dan zou SOM wel actueel zijn, vaak blijkt dat lesuitval en weektaken veel te laat 
wordt gecommuniceerd, waardoor de leerlingen vergeefs naar school komen of 
weektaken niet af hebben. Bij lesuitval heeft elke klas wel een telefoonboom, maar 
die wordt eigenlijk nooit gebruikt. 

● Zouden de lessen meer persoonlijker worden ingevuld en er zou meer 
verantwoordelijkheid bij de leerlingen moeten komen.  

Dit laatste punt is (in gesprekken tussendoor, op de gang of tijdens lesbezoek) benoemd 
door meer leerlingen. Leerlingen voelen zich soms teveel als klein kind 
behandeld/aangesproken: ze ervaren teveel regels en vinden sancties bij overtreding van 
die regels te streng.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gesprek met docenten 

 
We hadden een gesprek met Harm Reitsema (docent bouwen, wonen, interieur), Nancy 
Rutgers (docent wiskunde), Kobbe jan Boekelo (docent M&M) & Luduine Ebbers (docent 
MVI). 

 
De docenten geven aan trots te zijn op de nieuwe visie die de afgelopen jaren is 
neergezet en stap voor stap wordt uitgevoerd. Vooral het werken met coaching wordt als 
positief en motiverend ervaren. Er is veel en goed contact met de leerlingen. De 
samenwerking binnen het team is goed te noemen, men is erg betrokken op elkaar en 
door de korte lijnen is er snel actie en resultaat. Eén van de docenten geeft aan trots te 
zijn op de groei en de zelfstandigheid van de leerlingen in het examenjaar; je ziet ze echt 
groeien en zich ontwikkelen naar zelfstandige mensen met een positief zelfbeeld. Weer 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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een andere docent is trots op de praktijkafdeling van de school en op de skilfies die zijn 
ontwikkeld. 

 
Coaching 

Vorig jaar zijn alle personeelsleden intensief getraind in het coachen van leerlingen. Dit 
jaar is elke docent ook coach van een aantal leerlingen (max 15). Naast individuele 
coachmomenten zijn er coachmomenten met de hele groep waar groepszaken en LOB 
worden besproken. Ouders komen viermaal per jaar naar school voor een gesprek lln - 
ouder - coach. De leerling moet dit gesprek zelf voorbereiden en dat valt nog wel tegen. 
De leerling maakt wel een verslag van het gesprek. Aan het begin van het jaar is 
afgesproken dat leerlingen een logboek bijhouden, waarin planning en afspraken staan. 
Hier wordt niet consequent mee gewerkt, maar dit lijkt ook niet altijd iets toe te voegen. 
De basis van de coaching ligt in het feit dat de leerlingen (echt) gezien worden en dat er 
een goede band met de coach wordt opgebouwd. De docenten zien dit als een zeer 
waardevolle ontwikkeling die zijn vruchten in de gehele school afwerpt. 

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie 

Docenten geven aan dat als zij initiatieven hebben, dat zij daarmee naar de schoolleiding 
kunnen gaan en zich gehoord voelen. Bijvoorbeeld aanpassing van coaching – gebruik 
logboek is bespreekbaar en wordt dan ook opgepakt.  Er is alle ruimte om mee te denken. 
Zo worden er ontwikkelavonden georganiseerd waarbij je aan mag sluiten als je wilt. Je 
krijgt de gelegenheid om je bijdrage te leveren en mee te denken, maar hebt ook de 
vrijheid hier niet aan mee te doen.   

Professionele cultuur? 

De docenten geven aan dat ze zeker worden betrokken en meegenomen in wat er op 
school speelt. Zaken kunnen open op tafel worden gelegd en besproken. De 
aanspreekcultuur is nog in ontwikkeling. De ene docent vindt dat er meer sturing gegeven 
mag worden, de ander waardeert de vrijheid. Je wordt in ieder geval gezien als 
professional en krijgt als professional ook de vrijheid om je eigen keuze te maken. Er is 
een grote mate van autonomie. Er is nog geen praktijk van collegiaal lesbezoek en 
intervisie. Eigenlijk komt alleen de leidinggevende bij je in de les. Nieuwe docenten 
worden wel intensief gevolgd. 

 

Verschil tussen de 2 locaties: 

Collega’s die onlangs zijn overgestapt van de Isendoornstraat naar de Wijnhofstraat 
vinden de kleinschaligheid op het Vakcollege prettig. Er is meer structuur gekomen door 
meer overleg. De contacten met de Isendoornstraat zijn wisselend. De ene docent ziet 
zijn collega’s op de Isendoornstraat regelmatig; de ander geeft aan er echt alleen voor te 
staan. Opvallend is dat de leerlingen weinig gebruik lijken te (kunnen) maken van de 
activiteiten op de Isendoornstraat. 

Op de Wijnhofstraat vinden nog weinig schoolbrede activiteiten plaats buiten het regulier 
lesprogramma. Ook vindt er nog weinig samenwerking plaats over de vakken heen in 
vormen van projectonderwijs of thema’s. 

Dinsdagmiddag 
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De overlegmiddagen op de dinsdag zitten te vol: er zijn plenaire bijeenkomsten,  
ontwikkelgroepen, mentorenoverleg, etc. De onderdelen worden wel door de SL 
ingepland.  Het is een mooi moment om bij te praten. Maar het zou een werkmiddag 
moeten zijn waarin meer ruimte is voor inhoudelijke ontwikkeling  en scholing, maar dat 
wordt nog niet zo ervaren. Eigenlijk is het veel meer een overlegmiddag. Wel is er de 
verwachting dat er meer ruimte komt om te werken de komende tijd. 

 
Sfeer 

De sfeer is goed. Het team zet de schouders eronder. Het programma is wel heel vol, 
waardoor de focus soms wat moeilijker is te vinden. 

 

Gesprek met de daltoncoördinator, de maatwerkcoördinator en de coördinator 
coaching: 

We hadden een gesprek met de dalton coördinator Marisanne van der Valk, de maatwerk 
coördinator Rianne Loskamp en de coördinator coaching Jolijn van Dalen. 

Jolijn geeft aan dat ze door de schoolleiding is benaderd, om als aanjager, coaching op te 
zetten. Ze zelf IB-er geweest en heeft daar veel ervaring in coachen opgedaan en heeft 
hiervoor ook veel interesse. Omdat coaching juist in het maatschappelijk beeld van nu 
past en aansluit bij de 21e -eeuwse vaardigheden. De professionele docent is coach, is 
daarbij uitgangspunt. Om vaardigheden van de docenten te verbeteren hebben zij 
ondersteuning gehad van Leraar2020, hieronder een model van hen: 

 

 

Zeer regelmatig heeft de leerling een gesprek met de coach, over thuis- en schoolsituatie, 
schoolprestaties, wat de leerling nodig heeft (maatwerk) en alles wat er verder ter sprake 
komt. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. Met behulp van dit logboek maakt de 
leerling zelf een agenda voor het oudergesprek met de coach en zichzelf. Dit gebeurt vier 
keer per jaar en de rol van de leerling is dat hij het gesprek leidt en dat hij er verslag van 
doet. Dit wordt dan in SOM gezet. 

Tijdens onze aanwezigheid bij de coachgesprekken op woensdagochtend viel op dat 
meerdere leerlingen de logboeken voor de coachgesprekken niet bij zich hadden en/of 
daar nauwelijks in werkten. In veel van de logboeken die gezien zijn stond slechts 
huiswerk genoteerd en werd geen kort verslag gedaan door de leerling of afspraken 
genoteerd. De indruk bestaat bij ons dat op dit terrein nog de nodige ontwikkeling geboekt 
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kan worden m.b.t. verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en eigenaarschap van de leerling 
voor zijn/haar leerproces.  

Dit traject wordt op dit moment regelmatig op dinsdagmiddag geëvalueerd en men is 
positief over het resultaat. Daarbij is het gedrag van leerlingen verbeterd en is er minder 
behoefte aan leerlingzorg. 

Er is nog geen doorlopende ontwikkelingslijn voor coaching voor de leerjaren 1 t/m 4 
beschreven. 

Marisanne is als aanjager voor Dalton op deze locatie gevraagd. Ze werkt samen met 
Hanna die aanjager is op de Isendoornstraat. De Dalton-Commissie is opgeheven, maar 
had nog wel de kijkwijzer gemaakt voor de ideale les en de leerling-enquête voorbereid. 
Haar taak is om de ideale les te implementeren, zorg te dragen voor de leerling-enquête 
en de visitatie voor te bereiden. Daarna staat daltonscholing voor docenten op het 
programma. Deze scholing willen ze intern regelen. Wij hebben wel het idee dat intervisie 
dit positief zou kunnen beïnvloeden. Vooral in de lessen van de AVO-vakken ligt hier een 
uitdaging. Daarnaast geeft Marisanne aan dat er nog geen Daltonontwikkelplan is en dat 
dat ook op de planning staat om te worden geschreven. 

Rianne is de aanjager voor maatwerk. Maatwerk was er al wel maar was ondoorzichtig 
omdat het nergens geborgd bleek. Vanuit de coachgesprekken wordt dat nu wel gedaan, 
hiervoor wordt er bij het Maatwerkloket een schriftelijke aanvraag gedaan, die wordt 
vastgelegd in SOM. Het initiatief voor de aanvraag voor maatwerk ligt bij de leerling en is 
dus vraaggestuurd. Wel houdt de coach samen met de leerling voortgang in de gaten. Er 
wordt al veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid: 35 a 40 leerlingen volgen op dit 
moment een maatwerktraject. 
Leerlingen kunnen in principe ook niet meer blijven zitten en moeten bij achterstanden 
een contract tekenen waarin de opdrachten die ze nog moeten maken staan of waarin 
een persoonlijk leerplan wordt vereist. Hierdoor worden de meeste leerlingen 
gestimuleerd en uitgedaagd om een extra tandje bij te zetten.  

De aanjagers werken nauw samen en geven aan dat er korte lijntjes zijn met de 
schoolleiding. Ze ervaren veel vrijheid bij het uitvoeren van hun taak. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst elke 2 jaar een enquête afgenomen gaat worden 
onder ouders, leerlingen en coaches om de gang van zaken op school te evalueren. Het 
andere jaar is er dan een tevredenheidsenquête vanuit het overkoepelende bestuur van 
de scholen. 

 
 
Gesprek O.O.P.  

 
Sandra - decaan, Susan - ambulant begeleider/leerlingzorg, Stefan - hoofdconciërge, Marja - 
verzuimcoordinator. Arne, Sebastiaan en Han. 
 
Waar ben je trots op?  
Marja: lager verzuim, band met de leerlingen. Ze is de “moeder van de school”. Leerlingen weten 
dat er controle is, aanspreken gebeurt op een leuke manier. Er zijn protocollen maar dat is geen 
belemmering voor de autonomie in haar vak. 
Stefan: Het leren van een vak door leerlingen. Collega’s werken graag samen met Stefan; er is 
sprake van een hecht team.  
Susan: De persoonlijke aandacht voor de leerlingen uit zich in coaching en maatwerk. 
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Sandra: Leerlingen worden in hun kracht bediend. De extra docenten en leerlingen die er dit jaar 
zijn bijgekomen hebben zich als vanzelf in het team gemengd en gaan mee. Ook is men trots op 
het trapsgewijs aanbieden van de profielen en de keuzevakken.  
Stefan geeft aan dat er geluisterd wordt naar plannen en gereageerd wordt op initiatieven. Bijv. 
het verbieden van energydrank en chips op school. 
 
Hoe kan de school meer vrijheid bieden?  
De doelgroep heeft veel structuur nodig. Kaders moeten duidelijk blijven. Op vrijdagmiddag 
hebben leerlingen de keuze voor extra begeleiding. Ze komen wel, niet, of komen omdat ze het 
huiswerk niet af hebben. Voor echte keuze zou het een andere plek in het rooster moeten krijgen. 
In keuzevakken binnen het profiel verschilt de keuzevrijheid per profiel, buiten het profiel gaat dat 
makkelijker omdat het aanbod groter is. Dit gebeurt op het volume van inschrijvende leerlingen. 
Techniek biedt 3 keuzevakken (in praktijklokaal), Economie uit praktische overwegingen 1 
waarbinnen leerlingen hun eigen keuzes kunnen maken binnen de opdracht (achter computer). 
 
Hoe worden jullie betrokken bij de ontwikkeling in de school de afgelopen 2 jaar? 
Stefan: Onderwijs technisch niet zo zeer, maar bij inrichting van lokalen (binnen zijn expertise) 
wel. 
 
Verandering in pedagogisch klimaat (gevolg stijgende leerlingaantallen). 
De onderwijsvisie is duidelijk naar basisscholen uitgedragen (coaching, de sfeer). Er zijn 
cursussen ‘omgaan met conflicten’ gevolgd. 
 
Professionele aanspreekcultuur. 
Er is veel overleg / feedback over situaties met leerlingen. Het gebeurt meer dan voorheen 
aangejaagd door de interim van 3 jaar geleden “we doen wat we beloven. We beloven wat we 
doen”. Susan wordt een enkele keer in de les gevraagd door een docent, biedt handelingstips en 
zorgtips m.b.t. een leerling. Sommige docenten staan hier open voor. 
Coach overlegt met conciërge over een leerling “houd hem een beetje in de gaten” en andersom 
hoe een leerling is binnengekomen. Er zijn korte lijnen.  
Gesprekken met een leerling vinden zoveel mogelijk in het lokaal plaats met de coach erbij. Voor 
zorgleerlingen is deze route gestandaardiseerd, voor “gewone” leerling niet, maar dit gaat 
terloops. 
 
Maatwerkuren. 
Het is de verantwoordelijkheid van de leerling wanneer hij/zij een vak op een hoger niveau wil 
volgen (ong. 40 leerlingen nu). Vanuit het maatwerk loket is iemand verantwoordelijk voor de 
afhandeling (boeken, registratie in SOM). Zij informeert, helpt en beoordeelt of een leerling het 
kan (Rianne).  
Decaan vertrouwt erop dat leerlingen zelf open dagen kiezen en hoe ze de LOB opdrachten 
verwerken. 
 
Buiten het lokaal werken. 
Leerlingen werken weinig buiten het lokaal m.u.v. handelingsdelen op het veld of een project bij 
de zorginstelling. Bij theorievakken zou dat meer kunnen. Meer vertrouwen geven is een kans.  
Het afschaffen van de bel ging snel. Leerlingen gaan over het algemeen eerder naar de lokalen; 
concreet voorbeeld van meer vertrouwen geven. 
Een kantine gerund door leerlingen is een kans, maar continuïteit in het aanbod was een reden 
om voor de cateraar te kiezen.  
Leerlingen klagen soms over het aanbod in de kantine, door de cateraar kan de vraag van 
leerlingen vaak niet worden gehonoreerd (waarom zijn de broodjes zo duur?) 
 
Werkdruk vs werkplezier. 
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De werkdruk is hoog, maar het werkplezier is veel hoger! Conciërge is alleen i.p.v. met 3 heeft 
hier iets invloed op gehad, maar collega’s helpen wanneer gevraagd, of leerlingen met een open 
dag. 
 
Verhouding Isendoornstraat / Wijnhofstraat (zij / wij). 
Leefde in het verleden meer dan nu. Rector zorgt voor verbinding. Er zijn voldoende 
mogelijkheden om elkaar te vinden. Collega’s kijken met bewondering c.q. verwondering bij elkaar 
en wisselen successen uit (vb decanen die bij elkaar gaan zitten m.b.t. vakken op een hoger 
niveau). 
 
Leeft dalton?  
We zijn van nature dalton. Dit wordt herkend in het type docent dat aangenomen wordt / kiest voor 
deze school en de omgang met leerlingen.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Janneke veldhuis: eindverantwoordelijk voor locatie Wijnhofstraat. 
Ronald Rondeel: coördinatie onderwijs. Driehoek ouder-kind-school. Examensecretariaat. 
Arnold van Gessel: rector. 
  
Aftrap Arnold. 
Arnold licht toe dat er een omslag is gemaakt. Twee jaar geleden bijna gestopt met de 
school. 
Met hele team schouders eronder. School staat weer in de markt. Ligt vooral aan 
concept.  
Borgen kan pas als je iets hebt staan. Enquêtes gaan we pas dit jaar afnemen.  
Coaches dit jaar ingezet. Nog geen kans gehad alle ouders te bevragen over wat ze van 
coaches vinden. 
 

Gaan regionaal vmbo maken vanwege krimp in de regio.. Droom over 2 jaar regionaal 
vmbo. Hybride school: leerlingen werken op locatie, dus bv in verzorgingstehuis. Huidige 
locatie school is geen toplocatie, dus verhuizen naar betere locatie in centrum. Leerlingen 
gaan ‘in het echt leren’. Praktijklokalen zoveel mogelijk op locatie. 
 

Is er draagvlak voor binnen de organisatie? Docenten die beroepsrichtingen geven zijn 
erg gehecht aan programma. Met name mensen die een vak al lang geven vinden het 
moeilijk om anders te gaan denken. Docenten krijgen volgend jaar ontwikkeltijd om 
lesmateriaal te ontwikkelen waarbij leren in de praktijk centraal staat. Gevraagd aan 
bedrijfsleven: welke kerndoelen kunnen leerlingen bij jullie afvinken? Dat bleken er veel te 
zijn! 
 

Sinds dit jaar ook leerjaar 2 op deze locatie. Komende jaar komen brugklassers erbij. 
Vakcollege: alle leerlingen volgen eerst alle richtingen in leerjaar 1. Eind klas 1 kiezen ze 
twee richtingen waar ze in jaar 2 mee verder gaan. Na 1e semester maken ze keuze voor 
richting. 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Zelfevaluatie, hoe kijken jullie erop terug? 

Janneke: Marisanne is sinds dit jaar Dalton coördinator van het Vakcollege. Ze heeft de 
collega’s meegenomen in het proces, er is uitgebreid beproken: wat gaat goed en wat 
niet? Op dinsdagmiddag is er steeds over gesproken. 
Rol leerlingen in zelf-evaluatie? Leerlingen zijn niet bevraagd en op de hoogte van zelf-
evaluatie. Docent wel.  
Wat heeft het opgeleverd? Pittige discussie en het heeft een aantal kritische punten in 
schoolontwikkeling geëxpliciteerd. Uitgangspunt: Wat voor school willen we zijn en hoe 
past Dalton daarin? Bekijken zelfevaluatie vorige keer: sommige punten waren 
ondergesneeuwd, daar moeten we weer aandacht aan besteden. Sommige zaten er 
automatisch al in vanwege nieuwe concept. 
Vraag: hoe kunnen we omgaan met onze leerlingen? Extra stap in vrijheid geven. 
 

Waar zijn jullie trots op? 

Ronald: Hoe we de beroepsprofielen hebben neergezet. Op het Open huis: Ouders 
gingen weg met: we wisten niet dat het hier op de Wijnhofstraat zat! 
Voorgaande jaren open huis op Isendoornstraat. 
Arnold: team dat lang met elkaar werkte, docenten wilden niet altijd doen wat 
schoolleiding zei. Nieuwe koers: docenten worden ook aangesproken. Iedereen weet 
waar we naartoe gaan. Focus.’ Dit zijn de speerpunten en zo doen we dat’. dat’.De 
speerpunten zijn Coaching, 
Maatwerk en Ondernemend leren. Dit schooljaar gestart met nieuw team, ook aantal 
collega’s van Isendoornstraat. Vanaf begin is het 1 team en 1 cultuur. 
Elke week plenair moment: iedereen die iets wil kan wat vertellen, delen, om 15u gaat 
iedereen eigen weg: sectie, team, coachgesprek, scholing, etc. 
Janneke: coachen ingevoerd. Na excursie Kunskapsskolan hebben we dit ingezet. In 2e 
jaar waren ze het niet gewend, dat hebben we niet goed ingezet bleek aan begin van het 
schooljaar. Elke docent is coach, max 15 leerlingen per docent. Elke leerling heeft elke 
week een gesprek in leerjaar 1 en 2, leerjaar 3 en 4 1x per 2/3 weken ivm te weinig 
coaches. 
4x per jaar gesprekken met ouders erbij, er zijn die dag geen lessen. Opbrengsten zijn 
gigantisch. 
 

Wat moeten we zeker zien vandaag? 

·         Coaches 

·         Leerlingen in hun kracht 
·         Twan: leerling in 4 vmbo, bouwtechniek. Vorig jaar moest hij eigenlijk blijven zitten 

deed niks. Programma opgezet: binnen 8 weken had hij grootste achterstanden 
weggewerkt en hij is overgegaan. 
 

Onderwijskundige koers 

Hoe krijgen Daltonleren en maatwerk vorm? Liefst concrete voorbeelden. 
Ideale les: kijkwijzer: kijken naar wat er bij de leerling gebeurt ipv de docent. Aan leerling 
kun je zien hoe docent het doet. Vooral bij beginnende docenten. Graag ook bij zittende 
docenten, dat gebeurt nu minder. Collegiale consultatie vindt mondjesmaat plaats. Nog te 
veel een individuele verantwoordelijkheid van de  docent. 
Wat zie je in les ervan? Nog niet bij zittende docenten. 
Activerende didactiek. Bv Engels: krijgen andere voorbeelden die beter aansluiten bij 
leefwereld/profiel. 
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Recht op maatwerk: maatwerkloket. Maatwerkcoordinator (docent). Formulier voor 
aanvraag. Vak op hoger niveau, versnellen. Dit jaar eerste leerlingen die op hoger niveau 
examen doen. Op Vakcollege minder dan op Isendoornstraat maar gebeurt wel. Leerling 
is aan zet en moet het initiatief tonen/nemen Moet het zelf organiseren. 
Voor Ondernemend leren is er een dag georganiseerd, waarbij bedrijven waren 
uitgenodigd 

op branchetafels. Daar is gesprek op gang gekomen om te leren in een reële context. 
 

Term Dalton 

Wanneer is Dalton niet meer ‘besmet’? Beeld was: Dalton is die school met negatief 
imago. Totaal verkeerde associatie. Daltonuren waren  synoniem met  huiswerk maken of 
de stad inlopen. Imago van de school verbetert snel. Dalton wordt nu weer in de folders 
genoemd. Langzaam komt het terug en wordt Dalton weer een kenmerk waar we ons op 
kunnen voorstaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gespreksverslag met drie ouders ( twee met 4e jaars leerling en 1 met een 2e jaars 
leerling) 
 

Op de vraag waarom ouders voor het Stedelijk hebben gekozen werd eigenlijk door 
alledrie aangegeven dat er eigenlijk geen andere keus was. Een moeder gaf aan in eerste 
instantie moeite te hebben met het advies dat haar zoon van de basisschool had gehad. 
(VMBO BB/KBl). Ze vond het VMBO eigenlijk niet goed genoeg. 
Het gesprek met de teamleider van het Stedelijk deed haar van inzicht veranderen. Haar 
zoon heeft zich goed ontwikkeld op school en gaat examen doen op KB. Ze geeft aan dat 
haar kind echt gezien wordt op school. De andere ouders beamen dit. Er vinden veel 
gesprekken plaats tussen de ouders en de school. Het contact is laagdrempelig. 
Het geven van verantwoordelijkheid aan de leerlingen zien de ouders terug in het 
maatwerk dat er door de school geboden wordt. De leerling kan op een hoger niveau 

Uit de gesprekken met ouders 
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gaan werken wanneer de resultaten dat toelaten. De leerling vraagt dat zelf aan en is in 
de reguliere lessen zelf verantwoordelijk om op dat niveau te blijven. De drie ouders 
verschilden nogal van mening over de vraag of er ook huiswerk werd gemaakt. De ene 
ouder gaf aan daar thuis geen strijd van te willen maken en zich er dus niet mee 
bemoeide en de ander zat er toch wel bovenop. Het huiswerk (taak) staat in SOM. De 
leerlingen werken met een weektaak die op vrijdag af moet zijn. Wanneer dat niet het 
geval is dan blijven ze op vrijdag twee uur na om het alsnog af te maken. Ouders geven 
aan dat dit voor de leerlingen een stok achter de deur is. 
De ouders worden niet rechtstreeks betrokken bij het ontwikkelen van het beleid op 
school. Ze worden in het ouderpanel, dat 6x per jaar bijeen komt, wel op de hoogte 
gebracht van de ontwikkelingen. 
De ontwikkeling van de Skilfie was bij de aanwezige ouders (nog) niet bekend. 
Als tip voor de school gaven eigenlijk alledrie de ouders aan dat de school wel wat meer 
buitenschoolse activiteiten zou mogen organiseren. Of activiteiten die binnen het 
curriculum zouden kunnen vallen maar een wat meer projectmatig karakter hebben. Er 
zou wel wat meer ondernomen kunnen worden. Met name cultuur werd door de ouders 
genoemd. 
De kracht van de school zit vooral in de enorme betrokkenheid van de school bij de 
leerlingen. Leerlingen en school doen het echt samen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Maria van Hattum. 

Maria werkt sinds kort bij het bestuur. Het bestuur heeft 23 vestigingen met zo'n 15000 
leerlingen en 1700 medewerkers. Er is een tweekoppig bestuur, waarvan Maria er één is. 
De krimp in de regio is al tien jaar een groot thema. Ze proberen zo veel mogelijk overal 
het onderwijs in stand te houden, maar het vraagt veel creativiteit. 
De filosofie is dat de scholen erg autonoom zijn. Het bureau is ook maar klein (9 fte). Het 
Stedelijk zat 5 jaar geleden in financieel zwaar weer. Er was toen sprake van een fusie 
met de buren. Zij hebben zich toen lastminute teruggetrokken. Dat viel enorm tegen voor 
het Stedelijk. Dat betekende dat er een belangrijke keuze lag voor de school. Het bestuur 
heeft besloten te investeren, ook om het basis en kader overeind te houden. 
Scholen moeten in de regio wel kleur bekennen, maar het bestuur heeft geen wensen 
hierin. Het bestuur streeft naar diversiteit. 
Het is in het verleden misgegaan in de pr en daarom is het woord dalton uit de naam 
gehaald. Arnold is er nu twee jaar en sindsdien wordt dalton weer omarmt. Ze hebben 
zich binnen het concept opnieuw uitgevonden, zegt Maria. 
De aankomende fusie zorgt ervoor dat de scholen op termijn samengaan. Dat moet ook 
wel in een krimpende markt. Er is veel ervaring met fusies binnen het bestuur. Het 
Stedelijk heeft een voorrangspositie omdat ze het nu beter doen, maar de fusie moet het 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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beste zijn van de twee scholen. De licentie is voor de school van belang en dus ook voor 
het bestuur. 
Door de nieuwe schoolleiding is er meer vertrouwen. De roerige periode ervoor was voor 
de medewerkers buitengewoon onzeker. Docenten gingen weg, financiën vielen tegen, 
aanmelding, etc. Nu is het een school geworden waar alle bewoners weer trots op zijn. 
De visie van de schoolleiding is helder en dat wordt gewaardeerd. Ze durven keuzes te 
maken, zoals geen energie steken in mensen die niet mee willen. 
Er is een bovenschoolse personeelsplanning. Voor de kerst wordt al centraal bepaald 
waar de boventalligheid zit en wie hoe mag werven. De rectoren en P&O-ers kijken 
samen wie waar naar toe kan of wie in een traject komt. In samenwerking met de HAN 
heeft het bestuur een eigen opleiding opgericht voor een aantal vakken. 
Dezelfde principes gelden op beide scholen (Het Stedelijk en het Vakcollege) maar 
hebben elk een andere uitwerking. De coaching werkt op beide vestigingen erg goed. Het 
zijn binnen het bestuur de enige stadsscholen. De leerlingen zijn mondiger en directer. 
Bij het vakcollege heerst een grote betrokkenheid bij zowel leerlingen als docenten. De 
leerlingen hebben ook daar veel eigenaarschap. Het is een zoekend docentencorps. Het 
contact met andere vmbo’s doen ze op eigen initiatief. Samenwerking wordt alleen vanuit 
het bestuur gestimuleerd om het onderwijs in stand te kunnen houden. 
Het Achterhoek VO werkt volgens het principe van Carver. R&D hebben twee keer per 
jaar bestuurlijk overleg over alle belangrijke thema’s. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr Beoordelingskader O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie*  V 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 V 

2 Zelfstandigheid  V 
3 Samenwerking  V 
4 Reflectie  V 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  V 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beoordeling 

Advies aan het bestuur van de NDV 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 
onvoldoende kernwaarden 

 Licentie voor vier jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vierjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 
kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen 
vorige visitatie + borging 

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling 
en 
ontwikkelings
kansen 

Omschrijving 

Nr.1 Bij kernwaarden vrijheid/verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
De school heeft ons expliciet gevraagd om tips en adviezen m.b.t. hun 
onderzoeksvraag “Hoe kunnen we leerlingen meer loslaten” 
Om deze reden geven wij hieronder naast een aanbeveling ook een 
aantal praktische tips en adviezen. 
Jullie hebben als school heel veel in huis om leerlingen meer vrijheid en 
vertrouwen te geven. Jullie hebben deze stevige basis zelf geschapen 
door een goed en veilig leer- en werkklimaat te creëren en een heldere 
onderwijskundige visie en koers neer te zetten. Binnen deze kaders 
kunnen jullie meer ruimte geven om leerlingen stapsgewijs meer vrijheid 
te geven, verantwoordelijkheid te laten nemen en keuzes te laten maken 
in hun leerproces. Geef leerlingen met name in de AVO- en 
theorielessen meer ruimte in de klas zelf om dit gedrag te oefenen door 
bijvoorbeeld minder busopstelling en meer mogelijkheden voor het 
werken in kleinere groepjes; door minder frontaal lesgeven, kortere 
instructie, meer differentiatie naar tempo en niveau, meer ruimte voor 
doe-activiteiten en zelfwerkzaamheid. Faciliteer de leerlingen die groei in 
zelfstandigheid tonen met positieve beloningen en waardering om 
buiten de klas te leren en te werken o.a. door gericht gebruik van 
leerplekken/pleinen op de gangen, in kantine en mediatheek. 
Geef leerlingen meer vertrouwen, positieve feedback en kansen om 
fouten te maken en er van te leren. Geef leerlingen meer invloed op hun 
schoolleven en leren door ze regelmatig te bevragen in leerlingpanels of 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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leerlingarena’s. Geef ze ruimte voor (gevraagd en ongevraagd) initiatief 
en vier hun geslaagde plannen als succes. Betrek leerlingen meer bij het 
uitbreiden van het nu nog geringe aanbod van buitenles activiteiten op 
het Vakcollege. De leerlingenraad van het Vakcollege schijnt nog nooit 
bij elkaar geweest te zijn. 
 

Nr.2 Bij kernwaarde samenwerken. 
In een aantal praktijkvakken werken leerlingen samen en ook 
bijvoorbeeld in de Daltonplusuren. Wij hebben de indruk gekregen dat 
aan de kernwaarde samenwerking niet structureel en systematisch 
gewerkt wordt in een meerjarige ontwikkelingslijn. Wij zien hier een 
mooie ontwikkelingskans: verbind een ontwikkelingslijn samenwerken 
met de leerlijnen Daltonleren en ondernemend leren. 
Wat betreft de samenwerking van docenten: ook hier kansen te over! 
Gebruik het veilige en plezier werkklimaat in de school om meer van en 
aan elkaar te leren. Investeer structureel meer in collegiaal lesbezoek, 
intervisie, samen ontwikkelen van programma’s en lesdesign. Kijk 
kritisch naar het aantal overleggen en vergadering op de 
dinsdagmiddag. 
Zet de goede samenwerking op schoolniveau tussen docenten, zorg en 
coördinatoren dalton, maatwerk en coaching vooral voort. 
 

Nr.3 Bij kernwaarde reflectie. 
Zet de ingeslagen weg van coaching en de ontwikkeling van mooie 
instrumenten als skilfies vooral door. Kijk kritisch naar het gebruik van 
de logboeken en eigenaarschap van leerlingen. 
Ondanks dat we maar een beperkt aantal lessen konden bezoeken 
hebben wij de indruk dat “ideale les” nog niet helemaal geland is onder 
alle docenten. Zo hebben wij bijvoorbeeld nauwelijks gezien dat 
docenten leerlingen om feedback vroegen op hun lessen. Monitor de 
voortgang van het gebruik van “de ideale les” in de praktijk door 
bijvoorbeeld collegiaal lesbezoek en kijkweken aan te moedigen. 

Nr.4 Bij kernwaarde effectiviteit en doelmatigheid. 
De effectiviteit van het leren vonden wij in een aantal theorielessen laag. 
Ook hier ligt in combinatie met onze aanbevelingen onder 1 en 3 een 
mooie kans en valt veel winst te halen. 
Waarschijnlijk is de huidige Keuze Werk Tijd effectief voor leerlingen die 
achterlopen en/of huiswerk moeten afmaken. Bevorder wel dat er echt 
meer keuzes te maken zijn door leerlingen zelf in de vorm van meer 
keuze werk uren en/of meer maatwerkuren. 
 

Nr.5 Borging. 
Er is heel veel, beleidsmatig en in de uitvoering,in gang gezet. Gelet op 
de hoge ambities van de school voor de komende jaren en het werk- en 
leerplezier van allen, prioriteer en focus. Geef extra zorg en aandacht 
aan zorgvuldige implementatie, tijdige evaluatie, monitoring en borging. 
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Als visitatieteam hadden wij ons vooraf goed ingelezen. Jullie visitatieverslag en jullie 
onderzoeksvragen maakten ons heel nieuwsgierig, wekten verwachtingen en riepen 
tegelijkertijd ook veel vragen op hoe de praktijk er uit zou zien. 
 
Tijdens ons bezoek hebben wij genoten van jullie school en de uitstekende stemming en 
sfeer die er heerste.  
Wat ons opviel was een groot enthousiasme van docenten en OOP en een sterke 
betrokkenheid van schoolleiding, docenten en ouders op elkaar en een gedeeld 
draagvlak voor de ingezette koers van de school en de schoolleiding.  
Op alle niveaus (docenten, ouders, leerlingen, coördinatoren, schoolleiding en bestuur) 
was het verhaal en de boodschap consistent en congruent. Er was een opvallende 
eenheid in taal, denken en doen waarvoor onze complimenten voor jullie en met name 
voor de schoolleiding! Van een op andere scholen soms aanwezige Wij-Zij tegenstelling 
(schoolleiding versus werkvloer) hebben wij weinig gemerkt. Ook hebben wij 
geconstateerd dat de schoolleiding er goed in slaagt om verantwoordelijkheden op een 
lager niveau in de organisatie te leggen en dat die ook opgepakt worden. Men voelt zich 
vrij en gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen; er is sprake van een veilige en open 
cultuur waarin samengewerkt, geleerd kan worden en men fouten kan maken. 
 
Er is de afgelopen 2 jaar veel in gang gezet in de school en het ambitieniveau is hoog. 
Eigenlijk kwamen wij als visitatieteam te vroeg om alles op zijn waarde en duurzaamheid 
te beoordelen en staat er nog veel in de steigers.  
Toch hebben wij nu al heel veel moois gezien en rechtvaardigt het onze conclusie dat 
het Vakcollege een 4 jarige verlenging van de Daltonlicentie echt verdient.  
Ook al is lang nog niet alles klaar, geïmplementeerd of doorontwikkeld; wij hebben er het 
vertrouwen dat het jullie gaat lukken!  
Wij noemen nu graag enkele pareltjes waar jullie met recht trots op kunnen zijn:  
-de ingezette coaching aanpak,  
-de leerling gerichtheid,  
-de laagdrempeligheid en persoonlijke benadering, geen bel! 
-de goede en veilige sfeer, 
-maatwerk voor circa 40 leerlingen,  
-de goede samenwerking tussen de zorgco, de coaches, decaan en maatwerkco, 
-de skilfies.  
-en als laatste en niet onbelangrijke parels: leerlingen komen graag naar school en    
docenten en OOP ervaren een hoge werkdruk maar een nog hoger werkplezier! 
 
Wij wensen jullie heel veel succes en plezier in jullie verdere ontwikkeling en het 
realiseren van jullie ambities. Wij verwachten, als straks alle steigers weg zijn dat er dan 
niet ergens een klein Dalton licentie bordje op een muurtje hangt maar dat er een groot, 
goed zichtbaar en herkenbaar Dalton naambord aan de gevel prijkt waar jullie apetrots 
op kunnen zijn.  
 
Tot slot: 

slotopmerkingen 
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We willen jullie bedanken voor de hartelijke en goed verzorgde ontvangst. Als jullie dat 
prettig vinden komen wij graag tussendoor (bijvoorbeeld over 2 jaar) nog eens langs om 
de voortgang in jullie ontwikkeling te zien.  
 
 
N.B. Ook willen we jullie nog een laatste tip meegeven voor een volgende visitatie: 
We hebben nu heel weinig verschillende klassen/leerlingen gezien en te weinig lessen kunnen bezoeken. 
Feitelijk waren vooral 2e klassers aanwezig.  De 1e klassers zaten dit jaar nog op de Isendoornstraat; de 3e 
klassers waren op stage; en bijna alle 4e klassers waren thuis i.v.m. de nadere examens voor het 
beroepsonderwijs. Daarnaast vonden er ook nog eens mondelinge toetsen (talen) plaats voor de 2e 
klassers en waren er ’s middags erg weinig lessen ingeroosterd. Kortom geen handige planning voor een 
evenwichtig visitatiebezoek.  
Hiermee deden jullie ons tekort maar vooral jullie zelf! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 

 17 april 2018 

 

 

 

Schoolreactie 
 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 

(letterlijk overnemen 

uit visitatieverslag) 

Bij kernwaarden vrijheid/verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid 

De school heeft ons expliciet gevraagd om tips en adviezen m.b.t. 

hun onderzoeksvraag “Hoe kunnen we leerlingen meer loslaten” 

Om deze reden geven wij hieronder naast een aanbeveling ook 

een aantal praktische tips en adviezen. 

Jullie hebben als school heel veel in huis om leerlingen meer 

vrijheid en vertrouwen te geven. Jullie hebben deze stevige basis 

zelf geschapen door een goed en veilig leer- en werkklimaat te 

creëren en een heldere onderwijskundige visie en koers neer te 

zetten. Binnen deze kaders kunnen jullie meer ruimte geven om 

leerlingen stapsgewijs meer vrijheid te geven, verantwoordelijkheid 

te laten nemen en keuzes te laten maken in hun leerproces. Geef 

leerlingen met name in de AVO- en theorielessen meer ruimte in 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  

Schoolreactie op de visitatie 

 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 
“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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de klas zelf om dit gedrag te oefenen door bijvoorbeeld minder 

busopstelling en meer mogelijkheden voor het werken in kleinere 

groepjes; door minder frontaal lesgeven, kortere instructie, meer 

differentiatie naar tempo en niveau, meer ruimte voor doe-

activiteiten en zelfwerkzaamheid. Faciliteer de leerlingen die groei 

in zelfstandigheid tonen met positieve beloningen en waardering 

om buiten de klas te leren en te werken o.a. door gericht gebruik 

van leerplekken/pleinen op de gangen, in kantine en mediatheek. 

Geef leerlingen meer vertrouwen, positieve feedback en kansen 

om fouten te maken en er van te leren. Geef leerlingen meer 

invloed op hun schoolleven en leren door ze regelmatig te 

bevragen in leerlingpanels of leerlingarena’s. Geef ze ruimte voor 

(gevraagd en ongevraagd) initiatief en vier hun geslaagde plannen 

als succes. Betrek leerlingen meer bij het uitbreiden van het nu nog 

geringe aanbod van buitenles activiteiten op het Vakcollege. De 

leerlingenraad van het Vakcollege schijnt nog nooit bij elkaar 

geweest te zijn. 

 

De ideale les, bijbehorende kijkwijzer en leerlingenenquête blijven 

in ontwikkeling. Dit schooljaar krijgen alle personeelsleden de 

gelegenheid om feedback te geven op deze instrumenten. In 

schooljaar 2018-2019 worden deze documenten definitief 

aangepast. 

 

Actie -Organiseren teammiddag:  

We organiseren een teammiddag om het bovenstaand advies 

vanuit de visitatiecommissie en dit plan van aanpak te bespreken. 

Hierbij zoomen we voornamelijk in op de onderzoeksvraag die wij 

gesteld hebben om leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid en 

keuzevrijheid te kunnen geven. Het doel voor komend schooljaar is 

dat de bus opstelling voor het grootste deel verdwijnt, dat alle 

collega’s aantoonbaar kunnen differentiëren binnen lesverband dat 

zelfstandigheid beloond wordt door leerlingen buiten de klas te 

laten leren. In deze middag maken we samen met de collega’s een 

actieplan waaruit blijkt dat de doelstellingen aan het einde van het 

schooljaar 2018 – 2019 gerealiseerd zijn.   

 

-Creëren studieplekken buiten de klas:  

Om het leren buiten de klas te faciliteren zullen er studieplekken 

ingericht moeten worden. Volgend schooljaar krijgt de mediatheek 

een andere functie. Op dit moment onderzoeken wij hoe 

studieplekken in andere ruimtes van de school gehuisvest kunnen 

worden. Er wordt een concreet plan geschreven om dit te 

realiseren. In het kader van de samenwerking met het Beeckland 

zullen de ontwikkelingen verder vorm krijgen zodra de scholen 

fysiek verder samen gaan. Op 5 juni vindt er een bijeenkomst 

plaats waarbij alle medewerkers van het Beeckland en het Stedelijk 
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mee kunnen denken over huisvesting en inrichting van de nieuwe 

scholen. Hierin zullen wij de ruimte voor zelfstandig werken en 

leren absoluut meenemen.  

 

De activiteiten van de leerlingenraad worden vanaf heden weer 

opgepakt. Nog dit jaar zal de leerlingenraad bij elkaar geroepen 

worden en vanuit school zal er gezorgd worden voor goede 

begeleiding van de leerlingenraad. Naast de leerlingenraad zullen 

de coördinatoren van de diverse afdelingen iedere zes weken 

lunchen met een aantal leerlingen uit hun eigen afdeling om 

informeel te horen wat goed gaat en wat beter kan.  

Uitvoerenden - Organiseren werkmiddag en samen met docenten maken 

plan van aanpak met concrete opbrengsten voor juni 2019 + 

monitoren uitvoering en in kaart brengen opbrengsten → 

aanjager dalton (Marisanne) 

- Opzetten scholing differentiëren binnen klasverband en 

scholing laten uitvoeren → aanjager dalton (Marisanne) 

- Creëren studieplekken buiten de klas → coördinatoren en 

teamleider (Janneke) 

- Leerlingenraad opzetten en faciliteren (inclusief aanjager) → 

teamleider (Janneke) 

- Lunches groepjes leerlingen → coördinatoren 

- Meenemen opbrengsten van dit plan van aanpak naar 

nieuwbouw → aanjager dalton (Marisanne) en schoolleiding 

(teamleider en coördinatoren).  

tijdvak 2018-2019 

scholing/ externe 

ondersteuning 

Bij opstellen plan van aanpak met concrete doelen → Arnold 

Bij scholing differentiatie binnen klasverband → interne deskundige 

(paar collega’s zijn hier al heel goed in) en eventueel ook externe 

deskundige / trainer. 

toelichting - 

 
 

aanbeveling 2. 

(letterlijk overnemen 

uit visitatieverslag) 

In een aantal praktijkvakken werken leerlingen samen en ook 

bijvoorbeeld in de Daltonplusuren. Wij hebben de indruk gekregen 

dat aan de kernwaarde samenwerking niet structureel en 

systematisch gewerkt wordt in een meerjarige ontwikkelingslijn. Wij 

zien hier een mooie ontwikkelingskans: verbind een 

ontwikkelingslijn samenwerken met de leerlijnen Daltonleren en 

ondernemend leren. 

Wat betreft de samenwerking van docenten: ook hier kansen te 

over! Gebruik het veilige en plezier werkklimaat in de school om 

meer van en aan elkaar te leren. Investeer structureel meer in 

collegiaal lesbezoek, intervisie, samen ontwikkelen van 

programma’s en lesdesign. Kijk kritisch naar het aantal overleggen 

en vergadering op de dinsdagmiddag. 
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Zet de goede samenwerking op schoolniveau tussen docenten, 

zorg en coördinatoren dalton, maatwerk en coaching vooral voort. 

 

Actie - Doorontwikkelen leerlijn samenwerken 

Er is een leerlijn samenwerken, die gaan wij verder uitwerken. Wij 

gaan kijken waar ondernemend leren hier een plek in kan krijgen 

en waar de daltonwaarden aan bod komen.  

 

- Collegiale lesbezoeken verplichten en faciliteren in 

schooljaar 2018-2019. 

 

Leren van elkaar (en dus ook bij elkaar in de les kijken) is van groot 

belang in een lerende organisatie. Komend schooljaar (18-19) 

krijgen alle docenten bij de start van het schooljaar de opdracht om 

minimaal twee lessen (of vier halve lessen) bij een collega te 

bezoeken. In het jaarlijkse opbrengstengesprek met de 

leidinggevende komt dit punt (lesbezoeken bij collega) expliciet 

terug en wordt naar opbrengsten gevraagd (wat heb je ervan 

geleerd, welke nieuwe ideeën heb je opgedaan, et cetera). De 

teamleiders kijken of deze opbrengsten nog op ludieke manier 

gedeeld kunnen worden zodat ook de komende jaren lesbezoek bij 

collega’s hoog op de agenda blijft staan.  

 

We starten in 2018-2019 met het opzetten van intervisie. De twee 

schoolopleiders (we zijn officieel aspirant-opleidingsschool) 

organiseren intervisie voor nieuwe docenten. Ze zijn er ook 

verantwoordelijk voor dat intervisie structureel wordt ingebed in het 

introductie- en begeleidingsprogramma voor nieuwe docenten. 

Daarnaast organiseren we ook intervisie voor ervaren collega’s. 

We vragen twee (LD of LC) docenten om dit op te pakken en aan 

te sturen. Minimaal twee groepen gaan van start. De SL zorgt voor 

een pizza-intervisie-budget. Docenten kunnen intervisie gebruiken 

bij de verantwoording van hun uren voor scholing. Aan het einde 

van het schooljaar koppelen aanjagers intervisie de opbrengsten 

en meerwaarde van intervisie terug aan alle collega’s.   

 

Na de evaluatie van de lesbezoeken en intervisie kijken we hoe 

deze aanpak structureel een plek kan krijgen in ons 

scholingsbeleid.   

 

- Collegiale lesbezoeken Stedelijk-Beeckland: 

Collegiale lesbezoeken tussen collega’s van het Beeckland en het 

Stedelijk vinden in dit schooljaar al plaats. Dit zullen wij voortzetten 

in schooljaar 2018-2019. Ook is er veel tijd ingebouwd om met 

elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen over de inhoud 

en planning van onderwijsprogramma’s en de wijze waarop wij dit 
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willen aanbieden. Samenwerkingsmogelijkheden en ondernemend 

leren zijn centrale onderwerpen in deze besprekingen.  

 

In dit schooljaar heeft al meerdere malen overleg plaatsgevonden 

en worden cursussen en studiedagen waar mogelijk samen 

gevolgd zodat ook hier uitwisseling centraal staat. In schooljaar 

2018-2019 staat elke eerste dinsdag van de maand ingeroosterd 

om bijeen te komen. 

 

- Dinsdagmiddagen efficiënt inrichten. 

Er wordt op dit moment al kritisch gekeken naar het aantal 

overleggen en vergaderingen op de dinsdagmiddag. De 

schoolleiding gaat bepalen waar de nadruk wordt gelegd. 

 

 

Uitvoerenden - Opdracht lesbezoeken: rector / directeur / teamleider 

- Bundelen opbrengsten lesbezoeken: Marisanne 

- Check of lesbezoeken wel plaatsvinden aan de hand van 

ingeleverde verslagen (ook tussentijds): Marisanne 

- Aanspreken collega’s die lesbezoeken niet uitvoeren: 

teamleider (Janneke) 

- Opzet intervisie nieuwe docenten: schoolopleiders 

- Opzet intervisie ervaren docenten: twee collega’s die zich 

daarvoor aanmelden (aanjagers intervisie) 

- Evaluatie intervisie (schoolopleiders en aanjagers intervisie) 

- Evaluatie lesbezoeken en intervisie: Marisanne 

- Intervisie het Stedelijk / het Beeckland: Docententeams van 

het Stedelijk vakcollege en het Beeckland 

- Door ontwikkelen leerlijn samenwerken: docententeam Het 

Stedelijk vakcollege 

tijdvak 2018-2019 

scholing/ externe 

ondersteuning 

Indien gewenst kunnen collega’s ondersteuning krijgen van interne 

deskundige of externe deskundige bij opzetten intervisie. 

toelichting  

 
 

aanbeveling 3. 

(letterlijk overnemen 

uit visitatieverslag) 

Zet de ingeslagen weg van coaching en de ontwikkeling van mooie 

instrumenten als skilfies vooral door. Kijk kritisch naar het gebruik 

van de logboeken en eigenaarschap van leerlingen. 

Ondanks dat we maar een beperkt aantal lessen konden bezoeken 

hebben wij de indruk dat “ideale les” nog niet helemaal geland is 

onder alle docenten. Zo hebben wij bijvoorbeeld nauwelijks gezien 

dat docenten leerlingen om feedback vroegen op hun lessen. 

Monitor de voortgang van het gebruik van “de ideale les” in de 

praktijk door bijvoorbeeld collegiaal lesbezoek en kijkweken aan te 

moedigen. 

Actie - Verbeteren logboek 
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Dit logboek is opgesteld naar aanleiding van de bezoeken die we 

gedaan hebben aan het Kennemercollege die werken volgens het 

concept van Kunskapsskolan. Ons logboek is een eerste opzet om 

het coachen gestructureerd vorm te geven en de leerling zoveel 

mogelijk eigen verantwoordelijkheid te bieden. Inmiddels is het 

gebruik van het logboek dit schooljaar al geëvalueerd en worden 

naar aanleiding van de input van leerlingen en docenten 

verbeteringen aangebracht. Ook is de inhoud van coaching 

inmiddels geëvalueerd. De verbeteringen worden in volgende 

schooljaar meegenomen. 

 

- Door ontwikkelen ideale les, kijkwijzer en leerlingen 

enquête. 

Sinds dit jaar zijn wij begonnen met de inzet van de ideale les, de 

kijkwijzer en de leerlingen enquête om de kwaliteit van ons 

onderwijs te verbeteren. Collega’s moeten er nog aan wennen dat 

we kiezen voor een gelijke werkwijze en evaluatie. Ook beoordelen 

leidinggevenden sinds dit jaar de lessen met de kijkwijzer waardoor 

dit steeds verder gestandaardiseerd wordt en dus beter landt in het 

team.  

 

Deze instrumenten zijn volop in ontwikkeling. Dit schooljaar hebben 

docenten de mogelijkheid om feedback te geven. Naar aanleiding 

hiervan worden de instrumenten aangepast en gaan werken wij 

volgend schooljaar met een verbeterde versie. Door docenten de 

mogelijkheid te bieden om input in te geven zal naar verwachting 

meer eigenaarschap ontstaan waardoor docenten zich meer 

verbonden gaan voelen met de ideale les..  

 

Wij willen ook leerlingen input geven in de criteria van de ideale les 

omdat zij als geen ander weten wat zij prettig vinden in het 

onderwijs. Om rekening te houden met alle partijen vindt er dit jaar 

een evaluatie plaats en zullen de daltoncoördinator in schooljaar 

2018-2019 een verbeterde versie presenteren. 

 

Uitvoerenden - Verbeteren logboek→ aanjagers coaching (Jolijn en Freek) 

- Evalueren logboek→ aanjagers coaching (Jolijn en Freek) 

- Door ontwikkelen ideale les, kijkwijzer en leerlingen 

enquête→ daltoncoördinator (Marisanne) + input van 

docententeam en leerlingen  

tijdvak 2018-2019 

scholing/ externe 

ondersteuning 

 

toelichting  
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aanbeveling 4. 

(letterlijk overnemen 

uit visitatieverslag) 

De effectiviteit van het leren vonden wij in een aantal theorielessen 

laag. Ook hier ligt in combinatie met onze aanbevelingen onder 1 

en 3 een mooie kans en valt veel winst te halen. 

Waarschijnlijk is de huidige Keuze Werk Tijd effectief voor 

leerlingen die achterlopen en/of huiswerk moeten afmaken. 

Bevorder wel dat er echt meer keuzes te maken zijn door 

leerlingen zelf in de vorm van meer keuze werk uren en/of meer 

maatwerkuren. 

 

Actie - Doorontwikkelen ideale les, kijkwijzer en leerlingenenquête. 

 

- Meer keuzemogelijkheden creëren in het rooster.  

Op dit moment wordt er kritisch gekeken naar het rooster door een 

ontwikkelgroep. Er is besloten dat wij de daltonplusvakken volgend 

jaar op een andere manier invullen. Wij gaan deze invullen als 

maatwerkuren.   

 

Wij willen toe naar een rooster waarin leerlingen zelf op een aantal 

momenten keuzes kunnen maken. Dit kunnen keuzes zijn op basis 

van hun resultaten of interesses. Dit rooster wordt in schooljaar 

2018-2019 verder ontwikkeld en krijgt in 2019-2020 haar definitieve 

vorm. 

 

We gaan sturen op activerende didactiek en differentiatie binnen 

lesverband. Eerst inventariseren door lesbezoek wat goed gaat en 

wat beter kan en daarna gerichte scholing voor collega’s die dat 

nodig hebben / die graag beter willen worden.  

 

Uitvoerenden - Door ontwikkelen ideale les, kijkwijzer en leerlingen 

enquête→ daltoncoördinatoren (Hanna en Marisanne) + 

input van docententeam en leerlingen. 

- Verder ontwikkelen rooster→ ontwikkelgroep rooster + 

docententeams het Stedelijk vakcollege + het Beeckland 

- Aansturen lesbezoeken en scholing activerende didactiek + 

differentiatie binnen lesverband (Marisanne) 

 

tijdvak 2018-2020 

scholing/ externe 

ondersteuning 

Indien nodig  voor activerende didactiek / differentiatie binnen 

lesverband. 

toelichting - 

 
 
 

aanbeveling 5. 

(letterlijk overnemen 

uit visitatieverslag) 

Er is heel veel, beleidsmatig en in de uitvoering, in gang gezet. 

Gelet op de hoge ambities van de school voor de komende jaren 

en het werk- en leerplezier van allen, prioriteer en focus. Geef extra 
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zorg en aandacht aan zorgvuldige implementatie, tijdige evaluatie, 

monitoring en borging. 

 

actie 1. We implementeren onze plannen verder en voeren de 

maatregelen zoals hierboven beschreven uit. 

2. We nodigen in de tweede helft van 2019-2020 een viertal 

visiteurs uit voor een “tussenvisitatie”. 

uitvoerenden Marisanne 

tijdvak April 2020 

scholing/ externe 

ondersteuning 

Minimaal vier visiteurs van buiten, liefst visiteurs die ook bij het 

bezoek in april 2018 aanwezig waren. 

toelichting - 
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Wordbestand) opgestuurd naar de visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de 
visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van de NDV. 
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