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Maak een bewuste keuze voor dalton en laat deze keuze leidend zijn voor het 
onderwijskundig beleid van de school; betrek bij het opstellen van dit onderwijs-
kundig beleid alle geledingen van de school. 
 

 
 
 

De directie heeft een bewuste keuze voor dalton gemaakt door: 

 de visie van de school te herformuleren waarin centraal staat dat de leerling 
zijn unieke talenten moet kunnen ontplooien. 

 de functioneringsgesprekken te voeren vanuit de daltongedachte. Daarbij is 
de daltonwijzer voor docenten ondersteunend. Deze daltonwijzer is samen-
gesteld door de daltoncoördinatoren. 

 een stuurgroep van docenten en directieleden aan te stellen die het dalton-
boek ondertussen heeft gerealiseerd. 
Hierin staat o.a. de visie van de school, de kernwaarden van ons dalton-
onderwijs, de inrichting van het onderwijs en de doelen op korte en lange 
termijn beschreven. 
Het docententeam heeft bijgedragen aan de inhoud hiervan door tijdens de 
daltonbijeenkomsten, gedurende een aantal maanden, te reageren op het 
concept van het daltonboek. Op deze manier hebben veel docenten, uit alle 
geledingen van de school, de kans genomen om hun bijdrage te leveren. 

 nieuwe docenten en stagiaires te coachen op het gebied van dalton. Hiervoor 
zijn 4 daltoncoaches verantwoordelijk. Met regelmaat vinden er intervisie-
bijeenkomsten plaats. 

 de borging van de daltonkernwaarden door constante impulsen vanuit de 
groep daltoncoördinatoren.  
  

 

 
 
 

Het visitatieteam is van mening dat deze aanbeveling stevig opgepakt is door de 
school en dat de school een aanzienlijke ontwikkeling heeft door gemaakt. Zowel in 
de onderwijspraktijk zelf, in het onderwijskundig beleid als in de externe profilering 
naar buiten, is het daltonconcept goed zichtbaar.  

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Maak een keuze uit de veelheid van activiteiten. 
 

 
 
 

Het is op het Maurick College een verworvenheid dat succesvolle initiatieven van 
docenten en leerlingen gehonoreerd worden. Het streven is om dit te behouden. Een 
voorbeeld hiervan zijn de diverse projecten in het kader van  internationalisering, het 
Maurick Dans Collectief, de jaarlijkse musical. Denk daarnaast ook aan een cursus 
programmeren, breien en handschriftverbetering!  De commissie Buitenschoolse 
Activiteiten vormt het aanspreekpunt om alle activiteiten af te stemmen binnen de 
jaarkalender.  

 

 
 
 

Het visitatieteam is van mening dat in de veelheid van activiteiten het huidige 
daltonkarakter van de school voldoende herkenbaar is en hier niet onder lijdt. 
 

 
 
 
 

Zorg voor communicatie naar binnen en naar buiten over wat een goede dalton-
school is en hoe je dat wilt uitdragen. 
 

 
 
 

 In januari 2015 is het daltonboek zowel intern als extern gepubliceerd. (zie 
ook de website van de school www.maurickcollege.nl  en Vensters voor 
Verantwoording) Dit is de leidraad voor alle medewerkers m.b.t. dalton. Hierin 
staat o.a. de visie van de school, de kernwaarden van ons daltononderwijs, 
de inrichting van het onderwijs en de doelen op korte en lange termijn 
beschreven. 

 Er is een daltonwijzer ontwikkeld en verspreid onder alle docenten. Docenten 
kunnen hiermee reflecteren op hun daltonhouding. In deze daltonwijzer staat 
vermeld hoe de school een goede daltondocent ziet. 

 Er is een daltonwijzer ontwikkeld voor leerlingen. De pilot is gestart in klas 3 
en 4! Deze daltonwijzer voor leerlingen is digitaal en wordt  ingevuld door 
leerlingen (twee keer per jaar), ouders en mentor (een keer per jaar). In deze 
daltonwijzer staat vermeld hoe de school een goede daltonleerling ziet. Deze 
daltonwijzer kan worden gebruikt tijdens gesprekken met leerlingen, 
oudergesprekken en klasbesprekingen. 

 De daltonbrochure is gepubliceerd voor de ouders. Hierin staat de werkwijze 
van het Maurick College vermeld. 
 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

http://www.maurickcollege.nl/
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 Tijdens de voorlichting op diverse basisscholen en tijdens het open huis 
worden de visie en de dalton-kernwaarden helder gepresenteerd.  

     ●    Met ingang van dit schooljaar is het presenteren van voorbeelden van 
           “good practices” een manier om ook naar binnen te communiceren. Deze  
           studiemiddagen zullen driemaal per jaar georganiseerd worden. Reflectie en  
           aanpak van toetsing en Onderwijs Nieuwe Stijl (vmbo bb/kb) zijn al aan bod    
           gekomen. 

 
 
 

Het visitatieteam is van mening dat de school hier de afgelopen twee jaar ruim 
voldoende aandacht aan heeft gegeven. Wel vraagt het visitatieteam zich af of nu 
alle ontwikkelde instrumenten (Daltonboek, de Docent Daltonwijzer, de Dalton-
agenda,  de Leerling Daltonwijzer, de Maurick vaardighedenlijst, ook over de volle 
breedte inhoudelijk/onderwijskundig ingezet worden én door een ieder gebruikt 
worden. 

 
 
 

Benoem wat je van een goede daltondocent en van een goede daltonles verwacht; 
laat dit leidend zijn bij de lesobservaties en de scholing van docenten. 

 
 
 

Onderstaand citaat komt uit de daltonwijzer voor docenten: 
“Een docent inspireert, motiveert en stelt zichzelf doelen. Voor de docent is lesgeven 
een proces dat een constante ontwikkeling inhoudt. De docent begeleidt de leer-
lingen zodanig dat zij leren samenwerken, zelfstandig te worden, initiatief te ont-
plooien en kritisch te kijken naar hun ontwikkeling en leerproces. Daarnaast vormt 
actief reflecteren op het eigen werk een belangrijk onderdeel van het vakmanschap 
van elke docent.”(zie p. 23 daltonboek). 
 
Jaarlijks wordt er met elke docent een functioneringsgesprek gevoerd waarbij onder 
meer de afgenomen leerlingenenquête en één of meerdere lesobservaties worden 
meegenomen. De docent en een sectiegenoot vullen vooraf een (zelf)evaluatie-
formulier in waarin o.a. de sterke en zwakkere kanten van de daltonvaardigheden 
van de docent benoemd worden. (zie p. 22 daltonboek). 
 
Nieuwe docenten en stagiaires worden door de vier daltoncoaches begeleid. Ook 
zittende docenten kunnen met vragen bij hen terecht. 

 
 
 

Het visitatieteam is van mening dat o.a. door het opstellen van de  
Daltonwijzer heldere kaders neergezet zijn voor docenten om te reflecteren op hun 
Dalton-docentschap. Het visitatieteam heeft echter geen scholingsplan aangetroffen 
waarin hieraan specifieke aandacht gegeven werd; noch is sprake van een 
systematische ontwikkelde praktijk van intervisie en collegiaal lesbezoek onder 
docenten. 

 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Het is goed dat docenten ruimte en vertrouwen krijgen, maar zonder een helder 
kader blijft het hangen in ad hoc activiteiten. Maak daarom een DOP: een Dalton 
Ontwikkel Plan. 

 
 
 

De daltoncoördinatoren hebben, met inbreng van docenten en directie, een 
daltonboek geschreven. Dit is de leidraad voor docenten wat betreft dalton. Hierin 
staat o.a. de visie van de school, de kernwaarden van ons daltononderwijs, de 
inrichting van het onderwijs en de doelen op korte en lange termijn beschreven. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft geen apart Dalton Ontwikkel Plan aangetroffen maar wel een 
samenhangend Daltonboek en het Schoolplan 2014-2018 waarin de school haar 
visie op Daltononderwijs neer zet. Het visitatieteam is van mening dat de kern-
waarden samenwerking, reflectie en effectiviteit hierin nog te weinig expliciet uit-
gewerkt zijn. 

 
 
 

Zorg dat zowel in het leerlingenbestuur als in de ouderraad ook de vmbo-leerlingen 
en de onderbouwleerlingen (respectievelijk de ouders van deze leerlingen) vertegen-
woordigd zijn. 
 

 
 
 

Leerlingen uit alle afdelingen zijn welkom in zowel het leerlingenbestuur (LLB) als 
andere vertegenwoordigende organen. Vertegenwoordigers hiervan nemen deel aan 
de wekelijkse daltonbijeenkomst.  
In het verleden is het vmbo vertegenwoordigd in zowel de MR als het LLB. Op dit 
moment heeft een leerling uit het vmbo zitting in het LLB.  

 
 
 

Het visitatieteam heeft de indruk dat de schoolleiding actief leerlingen en ouders uit 
onderbouw en bovenbouw alsmede uit de diverse schooltypes bij het leerlingen-
bestuur en ouderraad betrekt. Ouders en leerlingen zijn tevreden en trots op het 
Maurick College. Echter voor niet alle gesproken leerlingen en ouders is het 
specifieke daltonkarakter als onderscheidend concept t.o.v. andere scholen 
herkenbaar en benoembaar.  

 
 
 
 
 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 6. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Het Maurick College heeft de verwerkingsstof ingedeeld door middel van een 
planning in de studiewijzer. De leerling krijgt uit principe het vertrouwen om per week 
of een langere tijdseenheid zijn werk in te delen. 
Daarnaast krijgt hij de mogelijkheid om ondersteuning in dit proces te vragen en legt 
uiteindelijk verantwoording af aan de betreffende docent c.q. mentor. 
De studiewijzers beslaan de tijdsperiode van een semester. Vanaf de brugklas wordt 
de verantwoordelijkheid steeds meer bij de leerling gelegd wat betreft planning en 
toepassing van de verwerkingsstof.  
Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt het gebruik van digitale studiewijzers in de elo 
schoolbreed ingevoerd. 
 
Kanttekening: een aantal docenten laat zich verleiden tot het klassikaal opgeven van 
huiswerk voor de volgende les. Dit strookt niet met de daltonwerkwijze die de school 
voorstaat. Dit aandachtspunt is als speerpunt in de daltonwijzer opgenomen en komt 
tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek terug. 
 
De leerling maakt voor de open daltonuren de keuze voor een bepaald vak, docent, 
lokaal en met welke medeleerlingen hij eventueel wil werken. Binnen de daltonuren 
bepaalt de leerling de werkvorm. De daltonagenda is o.a. bij het plannen van de 
open daltonuren zijn gereedschap. Deze planning moet de leerling kunnen verant-
woorden bij de mentor. Achteraf bieden de stempels in relatie met de planning 
uitgangspunt voor een gesprek tussen leerling en mentor.  
 
Kanttekening: een valkuil hierbij is dat de stempelcontrole verwordt tot een 
aanwezigheidscontrole in plaats van een reflectie op gemaakte keuzes. 

 
 
 

Schoolbreed krijgen de leerlingen gefaseerd te maken met verschillende vormen 
van vrijheid binnen hun schoolcarrière. Zo leren zij in de brugklas stapsgewijs 
keuzes maken in het plannen van daltonuren en de werk- of studievormen die 
daarbinnen worden aangeboden. De mentor en tutor spelen hierin de belangrijkste 
rol. In principe plannen de leerlingen hun daltonuren in hun daltonagenda tijdens de 
mentorlessen.  
 

1. Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In het brugjaar speelt dit een belangrijke rol, maar vanaf het tweede leerjaar is dit 
een kort terugkomend onderdeel van de mentorles zonder dat daar veel ontwikke-
ling in lijkt plaats te vinden. 
Van leerjaar 1 t/m de examenklassen maken de leerlingen een keuze in het twee-
maal daags bezoek van daltonuren met verschillende doeleinden. Door het rustige, 
gemoedelijke en vertrouwelijke leerklimaat dat in de school heerst worden de leer-
lingen uitgedaagd en gestimuleerd de daltonuren ook effectief te benutten. De 
daltonagenda is hierbij het meest zichtbare instrument waarin 
aanwezigheidsstempels het bezoeken van daltonuren vooral controleerbaar maken 
op de aanwezigheid. Volgens een deel van de leerlingen wordt minder gelet op de  
planning van werk. De leerling is vrij om het vak, het lokaal, het te verrichten werk en 
de begeleidende docent te kiezen. Ook wordt veel gebruik gemaakt van de stilte-
pleinen en practica ruimten binnen de school. Veel daltonuren worden gebruikt voor 
individueel werken aan huiswerk.  
Onder de leerlingen heerst een groot tevredenheidsgevoel, urgentiebesef en inzicht 
van waarde wat betreft de daltonuren en de bijbehorende vrijheid. Door de vrijheid 
die de meeste leerlingen krijgen m.b.t. de eigen keuzes en invulling van hun 
Daltonuren krijgen zij ook de ruimte voor het niet verantwoordelijk omgaan met die 
gegeven vrijheid en te leren van fouten.  
 
Er is een breed scala aan vakoverstijgende-, verdiepende en vakgerelateerde 
mogelijkheden aanwezig binnen (en naast) de daltonuren. Dit wordt vooral gevolgd 
op basis van eigen initiatief en belangstelling van de leerlingen. Ook hierin hebben 
zij veel vrijheid om hun interesses of talenten te ontwikkelen. Wij hebben wel het 
gevoel dat er veel leerlingen zijn, die zich hierin nog niet voldoende ondersteund 
voelen door de docenten. 
 
Binnen de (vak-)lessen krijgen de leerlingen ook ruimte en vrijheid om in eigen 
tempo te werken volgens de studiekalender. Deze wordt ook steeds meer digitaal 
beschikbaar en inzichtelijk gemaakt via de ELO. Er vinden veel projecten binnen de 
school plaats waarbij de leerlingen ook eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
kunnen en moeten nemen.  
 
 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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De docent begeleidt het onderwijsproces en geeft ruimte aan leerlingen die de 
vrijheid aankunnen, of grijpt in als een leerling niet voldoet aan de basiseisen. Een 
leerling kan beperkt worden in zijn vrijheid door de mentor en door de vakdocenten. 
Als het nodig is kunnen leerlingen in dit geval verplicht worden om bepaalde vakken 
in te plannen voor de daltonuren. 
Differentiatie is als doel opgenomen in het daltonboek. De daltonuren bieden 
mogelijkheden tot “maatwerk” en geven daarmee automatisch een vorm van 
differentiatie.  
Binnen het docententeam is nog veel variatie met betrekking tot het loslaten van de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijsleerproces. Hetzelfde geldt voor differen-
tiëren binnen de instructielessen.  
Goed voorbeeld doet goed volgen: door middel van het presenteren van vormen van 
good practice door individuele docenten dan wel vaksecties brengen we onder-
werpen als differentiëren, toetsing en activerende didactiek onder de aandacht van 
alle collega’s. 
 

 
 
 

Centraal binnen de school staat: ken je leerlingen. Het is duidelijk zichtbaar dat het 
personeel zich betrokken voelt met zijn leerlingen. Docenten bieden leerlingen stap 
voor stap mogelijkheden tot het kiezen van eigen leerwegen binnen hun vak middels 
de daltonagenda en studiewijzers. De leerlingen voelen zich gezien binnen de 
school. De coachende en begeleidende rol van de docenten is vooral zichtbaar 
binnen de daltonuren en minder in de reguliere “instructielessen”. De verschillen 
tussen docentgestuurde vaklessen en leerlinggestuurde daltonuren zijn aanzienlijk. 
De docenten die de daltonuren aanbieden hanteren nog geen uniforme aanpak als 
het gaat om de verantwoording van de gegeven vrijheid aan de leerlingen. De 
docenten of begeleiders hebben niet altijd inzicht in het werk dat de leerlingen 
binnen het daltonuur willen verrichten als de leerlingen zich niet hebben inge-
schreven voor dat uur. Er kunnen ook onbekende leerlingen het daltonuur bezoeken 
waardoor die leerling niet specifiek in beeld is. Hiermee geeft de school een groot 
gevoel van vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de leerling. De leerlingen gaan 
hier voor het grote merendeel effectief en verantwoordelijk mee om. Verschillen 
onder de leerlingen worden geconstateerd door het docententeam. Vaklessen maar 
ook daltonuren worden benut voor een gedifferentieerde en didactische aanpak. De 
hoeveelheid vrijheid is vaak nog vak- en docentafhankelijk. Mentoren spelen een 
leidende rol m.b.t. de hoeveelheid vrijheid die leerlingen krijgen binnen hun dalton-
uren: mentoren controleren de aanwezigheidsstempels en kunnen de vrijheid van 
leerlingen beperken. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

De basishouding binnen het Maurick College gaat uit van de positieve instelling van 
medewerkers en leerlingen. Deze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zowel 
personeel als leerlingen laten blijken dat het in hen gestelde vertrouwen zeer 
gewaardeerd wordt en het resulteert in een prettige sfeer op school. 
 
  Het Maurick College is een lerende organisatie: 
- de school werkt met een docent daltonwijzer; dit is een gereedschap waarmee de 
  docenten op hun werk reflecteren; 
- de leerlingen beoordelen hun eigen docenten d.m.v. een leerling-enquête; 
- vier daltoncoaches organiseren intervisie voor nieuwe docenten en de overige   
  leden van het team;   
- wekelijks vindt er op donderdagmiddag een daltonbijeenkomst plaats.                    
  De groep daltoncoördinatoren, bestaande uit één directielid en drie leden, stelt de  
  agenda op en bespreekt onderwerpen die actueel zijn en een langere  
  termijnplanning kennen, zoals de doelen uit het daltonboek; 
- drie à vier studiemiddagen per schooljaar; centrale thema’s zijn didactiek, het  
  vakwerkplan en toetsing; 
- tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek komt o.a. de daltonwijzer aan bod. 
  Hieruit vloeien afspraken tussen docent en schoolleiding voort. 
 

 
 
 

De daltonwerkgroep van het Maurick college speelt een belangrijke factor bij het 
ontwikkelen, doorvoeren en bewaken van de uitgangspunten binnen het dalton-
onderwijs. De wekelijkse daltonbijeenkomsten vinden wij zinvol, zeker door de 
wisselende bezetting vanuit alle secties maar ook door de vertegenwoordiging van 
de leerlingenraad. De schoolleiding biedt de teamleiding en de daltonwerkgroep 
kansen, mogelijkheden en faciliteiten om te kunnen ontwikkelen waardoor een groot 
deel van het docententeam zich gezien en gewaardeerd voelt. Dit heeft een positief 
effect op de docenten en op de leerlingen: er is duidelijk een vertrouwensband 
aanwezig binnen de school.  
 
Docenten worden beoordeeld volgens de daltonwijzer voor docenten en de les-
observaties. Deze elementen worden gebruikt in de jaarlijkse gesprekkencyclussen. 
De beoordelingscriteria voor docenten op zowel dalton- als didactisch en pedago-
gisch gebied zijn transparant. 

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Het Maurick College heeft de verwerkingsstof ingedeeld door middel van een 
planning in de studiewijzer. De leerling krijgt uit principe het vertrouwen om per week 
of een langere tijdseenheid zijn werk in te delen. 
Daarnaast krijgt hij de mogelijkheid om ondersteuning in dit proces te vragen en legt 
uiteindelijk verantwoording af aan de betreffende docent c.q. mentor. 
Elke leerling heeft de mogelijkheid om de stof zelfstandig te corrigeren tijdens de  les 
of in dalton. De leerling kan hiervoor ondersteunend materiaal o.a. binnen de ELO 
vinden.   
Als de leerling zijn doelen niet haalt, ligt in eerste instantie het initiatief bij de leerling. 
Hij neemt contact op met de docent voor extra begeleiding. Dat kan in de les, maar 
ook in dalton zijn. De planning hiervoor kan samen met de docent en/of mentor 
plaatsvinden. 
 
Kanttekening: er zijn leerlingen die om een pasklaar antwoord vragen en niet 
gewend zijn om het initiatief zelf te nemen. De oorzaak hiervoor kan liggen in het feit 
dat docenten te snel het pasklare antwoord geven in plaats van een wedervraag te 
stellen. Daardoor worden leerlingen te weinig uitgedaagd om zelf een oplossing te 
vinden.  

 
 
 

Aangegeven wordt dat de verwerkingsstof wordt ingedeeld door middel van een 
planning in de studiewijzer. We vragen ons af of dit ook geldt voor de leerstof. Vanuit 
de theorie van dalton staat de taak centraal. De taak is meer dan een studiewijzer 
en biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over leer- en verwerkingsstof. 
Kunnen leerlingen een versneld programma volgen? Worden er met leerlingen 
hierover afspraken gemaakt? Een 'leerlijn of begeleidingslijn zelfstandigheid' is 
opgenomen in de leerlingdaltonwijzer. Hoe maakt de leerling zijn eigen leerdoelen 
inzichtelijk? 
In de schoolplan 2014-2018 wordt gezegd dat er met leerstoflijnen gewerkt. Wat zijn 
de basiseisen die aan de zelfstandigheid van leerlingen en medewerkers gesteld 
worden? 
 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We adviseren na te denken over planmatig werken en de stappen die daarin gezet 
kunnen worden. Bestaat er eenduidigheid hoe de reflectie hierop kan plaatsvinden? 
Hoe gaat de leerling er zelf voor zorgen om meer zelfverantwoordelijk te gaan 
werken, te leren en te reflecteren. We zien dat dit onderdeel vooral docentgestuurd 
is en dat leerlingen vaak afwachten. Hoe kunnen jullie de leerlingen hier pro-actiever 
bij betrekken? 
Breng in beeld hoe leerlingen doelmatiger kunnen werken. Wat zijn plannings-
vaardigheden en hoe worden deze aangeleerd en hoe vindt reflectie hierop plaats. 
De daltonagenda is een hulpmiddel, die door leerlingen gewaardeerd wordt. 
Hierin zou gedifferentieerd kunnen worden bijv. bovenbouw bb, kb, vmbo-t, 
havo, vwo geen agenda meer voor leerlingen die deze zelfstandigheid aan 
kunnen. 
We vragen ons af of door stempelen tijdens de daltonuren een meerwaarde is 
om leerlingen zelfstandiger te maken. 
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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. 

 

 
 
 

De leraar voorziet in de randvoorwaarden voor de leerlingen om zelfstandig te 
werken. Per vak is dat verschillend ingevuld. Algemeen kunnen we echter stellen dat 
de secties vanaf dit schooljaar gericht met weekopdrachten werken. Deze staan 
vermeld in de (digitale) studiewijzer. 
In de instructielessen wordt vaak verwezen naar de daltonuren. Docenten geven 
aan dat tijdens de daltonuren voldoende gelegenheid is voor extra ondersteuning. 
Daarbij zien we het als taak van de docent om een actief uitnodigingsbeleid te 
voeren. Leerlingen worden gestimuleerd om voor de daltonuren te reserveren. 
Docenten werken met reserveerlijsten waarop de leerlingen zelf hun naam kunnen 
noteren. Het initiatief komt dus van beide kanten. 
De reguliere lessen vormen de basis voor de leerlingen om de stof te verwerken;  
de werkvormen hierbij zijn onderwijsleergesprekken, directe instructie geven, 
samenwerken aan opdrachten en projectonderwijs. In dalton kunnen leerlingen 
ondersteuning krijgen, aan hun opdrachten werken, c.q. verbreden of verdiepen. 
Twee voorbeelden van projecten waarbij leerlingen de vrijheid krijgen om op eigen 
tempo binnen de gestelde tijd de stof te verwerken: 
- De onderbouw van vmbo-bb/kb werkt volgens de uitgangspunten van het project-
onderwijs. (ONS) Klas 3 en 4 van de afdeling Zorg & Welzijn werken op het plein 
aan de weekopdrachten. 
- Global learning in de onderbouw (klas 1 en 2 vmbo –havo-vwo) werkt met modules 
en vakoverstijgende opdrachten. 
 
Aandachtspunt: meer afwisseling in werkvormen door middel van activerende 
didactiek! 

 
 
 

Gemeld wordt dat de leraar de leerling voorziet in de randvoorwaarden om zelf- 
standiger te worden. Dit verschilt per vak. We vragen ons af hoe samenhang wordt 
aangebracht? Speelt de mentor hierin een belangrijke rol? 
Welke tools heeft de mentor naast de informatie in de leerling daltonwijzer? 
Hoe kun je afstemming bereiken met het team leraren, die aan een bepaalde klas of 
groep lesgeven. Betrek daarbij het planmatig werken, evalueren en reflecteren met 
de leerlingen over hun leerproces. Betrek de leerlingen actiever bij hun eigen 
leerproces. Kortom: in de leerling daltonwijzer staan onderdelen die met 
zelfstandigheid te maken hebben, maar ons is niet duidelijk hoe de voortgang 
inzichtelijk gemaakt wordt. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Docenten krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen binnen hun vakgebied . Denk 
hierbij aan collega’s die aan projecten werken die buiten de lesstof vallen. Deze 
projecten leveren een extra stimulans op voor de docenten en leerlingen. Enkele       
voorbeelden zijn:  
project Verdun, project biking op Mallorca, veldwerk vulkanisme Sicilië, het blazers-
ensemble, de musical, Maurick Dans Collectief, het basis- en selectiekoor, het 
project geluidboxen bouwen. 
Deze projecten zijn ontstaan vanuit persoonlijke interesse van collega’s. De school 
biedt de mogelijkheid om deze projecten uit te voeren. 
 
Het Maurick College streeft ernaar om ook de niet vakgebonden talenten van het 
personeel in te zetten. Op deze manier behoren het coördineren van een afdeling, 
het decanaat, zorgcoördinatie e.d. tot de mogelijkheden van een docent; deze 
activiteiten worden gezien als taken in plaats van functies.  
 
De directie stimuleert en biedt het personeel de mogelijkheid om opleidingen en 
cursussen te volgen binnen en buiten het vakgebied. Op deze manier krijgt het 
personeel de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen. 
Masteropleidingen en cursussen op vakgebied en management worden door de 
directie gefaciliteerd met tijd en financiering.  
 

 
 
 

Het Maurick College beschrijft hier vooral hoe collega's ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen in hun vakgebied ( vanuit persoonlijke interesse). Er wordt ook gebruik 
gemaakt van niet vakgebonden talenten. Er zijn veel projecten die een waardevolle 
aanvulling geven op het curriculum. Leerlingen vinden het aanbod erg groot en zijn 
soms niet op de hoogte van alle mogelijkheden. 
Bij professionalisering van medewerkers wordt de professionele ruimte op ver-
schillende manieren ingevuld. Medewerkers kunnen hier zelfstandig aan werken en 
leggen verantwoording af tijdens de functioneringsgesprekken. 
We adviseren in de komende tijd de kernwaarde zelfstandigheid verder te concreti-
seren en aan te geven wat gewenst gedrag is voor de leerlingen, de medewerkers 
en de schoolleiding. In het daltonboek wordt bij zelfstandigheid omschreven, dat 
dalton een manier is om effectiever te werken. Een efficiënte inzet van tijd, mens-
kracht en middelen. Hoe wordt dit concreet gemonitord en hoe wordt daarop 
feedback gegeven? 
 
 

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

 

 
 
 

Tijdens de instructielessen en daltonuren werken leerlingen zelfstandig al dan niet 
samen aan opdrachten. Impliciet  bekwamen de leerlingen zich op deze manier in 
het samenwerken. De leerlingen nemen hierbij zelf het initiatief tot samenwerking. 
 
Leerlingen maken dagelijks gebruik van de mogelijkheid om na school, of tijdens 
tussenuren, op de pleinen te werken. Hierbij wordt doorgaans veel samengewerkt. 
 
Op het Maurick College gaan personeel en leerlingen met elkaar om op basis van 
gelijkwaardigheid. Dit is alleen mogelijk op basis van wederzijds respect, acceptatie 
en vertrouwen. 
 

 
 
 

De gelijkwaardigheid op basis van wederzijds respect en vertrouwen is duidelijk 
aanwezig in de school. Leerlingen stralen dit uit en het werkt in grote mate door in 
een positief school klimaat. Leerlingen worden gestimuleerd om samen naar de 
lesstof te kijken en elkaar te helpen. Leerlingen kunnen in de lokalen samenwerken 
aan opdrachten, taken en huiswerk. Docenten werken veel samen met de leer-
lingen. Bij de profielwerkstukken, sectorwerkstukken, presentaties, praktische 
opdrachten en de extra projecten wordt er ook op een ander niveau samen gewerkt. 
Hierbij worden de taken verdeeld die nodig zijn om tot het gezamenlijke eind-
resultaat te komen. 
 
De samenwerkingsopdrachten die het visitatieteam heeft waargenomen zijn meren-
deels van een beperkt niveau, de afdeling VMBO b/k uitgezonderd. Deze afdeling 
bood veel gedifferentieerde samenwerking in groepsverband. Samenwerken aan 
een opdracht, eventueel met het verdelen van de taken, is in de meeste gevallen het 
waargenomen samenwerkingsniveau. In de studiewijzers en opdrachten wordt niet 
verwezen naar samenwerkingsopdrachten of naar vaardigheden die bij samen-
werken van belang zijn. Ook is er voor de commissie geen ontwikkelingslijn voor de 
kernwaarde samenwerken waarneembaar.   
 
 
 

 
 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingenniveau 
chrijving 1. 1. 
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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 het Maurick College gaan personeel en leerlingen met elkaar om op basis van 
gelijkwaardigheid. Dit is alleen mogelijk op basis van wederzijds respect, acceptatie 
en vertrouwen. Zie paragraaf 2.1.1 van het daltonboek. 
 
Twee jaar geleden heeft de directie de vaksecties opdracht gegeven om een 
(vernieuwd) vakwerkplan aan te leveren; op basis hiervan is de directie in gesprek 
gegaan met de afzonderlijke secties. De examenresultaten en de voorbereiding 
hierop dienden als uitgangspunt voor deze gesprekken. Dit heeft geleid tot een 
intensievere samenwerking en overleg binnen de vaksecties als het gaat om 
toetsing, normering, didactische werkvormen en kwaliteitsbewaking richting de 
eindexamens.  
 
Het toepassen van verschillende vormen van samenwerken zie je niet elke 
instructieles terug. Het Maurick College heeft zich tot doel gesteld het samenwerken 
meer te integreren binnen de dagelijkse lespraktijk. Maar dan moeten docenten ook 
worden bijgeschoold in werkvormen van samenwerkend leren. De afgelopen jaren 
heeft deze bijscholing op kleine schaal plaatsgevonden d.m.v. een interne cursus 
activerende didactiek. Deze cursus zal dit jaar weer opgestart worden en richt zich 
op samenwerkend leren tijdens de les.(zie daltonboek par. 4.2.1). 
 

 
 
 

Op het Maurick College wordt er door het docententeam veelvuldig samengewerkt. 
Het saamhorigheid gevoel binnen de school is duidelijk aanwezig. Dit kan alleen 
maar op basis van wederzijds respect en vertrouwen. 
Op docent niveau wordt er dus samengewerkt. Binnen de vaksecties wordt de 
verticale ontwikkelingslijn (het vak) geëvalueerd en bijgesteld (dmv het 
vakwerkplan). Het gevaar is echter aanwezig dat door de afwezigheid van een 
teamstructuur, de horizontale ontwikkelingslijn (mentoren leerlaag) onder druk komt 
te staan. De wisselende samenstelling van het wekelijkse overleg met de directie, 
dalton werkgroep, docenten en de leerlingen kan het samenwerken op de 
horizontale ontwikkelingslijn belemmeren. Hierbij moet duidelijk vermeld worden dat 
de commissie deze belemmeringen vooralsnog niet heeft waargenomen! 
 

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.   
 

 
 
 

 Zie 2.1.1 van het daltonboek. 
 
 
 

 
 
 

 
Het Maurick College is een daltonschool. Dat proeft men in sfeer, het onderlinge 
respect en de gelijkwaardigheid. Samenwerken op leerling-, docent- en school-
niveau speelt hierbij een belangrijke rol. Docenten en schoolleiding hebben de 
laatste twee jaren goed samengewerkt om beter daltononderwijs te realiseren.  
Mede door de donderdagmiddagbijeenkomsten zijn docenten beter betrokken bij  
de ontwikkelplannen en voelen meer ruimte voor eigen inbreng. 
Echter de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor samenwerking op een 
hoger niveau verdient alle aandacht. De samenwerkingsopdrachten en doelen die 
wij nu gezien hebben waren vaak van een elementair niveau namelijk het verdelen 
van taken, e.d. bij het voorbereiden van presentaties, en/of samenwerking in twee-
tallen aan huiswerk en taken. Wij raden de schoolleiding aan meer aandacht te 
schenken aan diverse vormen van samenwerking, samenwerkend leren en coöpe-
ratief leren in de vakken in tijd en in werkvormen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 17 

 
 
 

Zie paragraaf 1.1 van het daltonboek. 
Zie ook 2.3 van dit visitatieverslag. 
 
Planning en reflectie vinden plaats zowel binnen het vak als het mentoraat. Het is 
vooral gericht op de planning van leeractiviteiten en de aanpak van (de voorbe-
reiding op) een toets of vakinhoudelijk probleem. 
 
Door middel van gestructureerde feedback op toetsen dan wel leerprestaties, is het 
mogelijk om individuele leerdoelen te stellen. Een aantal secties heeft een format 
ontwikkeld waarbij de leerlingen reflecteren op een gemaakte toets. Aan de hand 
van dit format krijgen de leerlingen meer inzicht in het soort fouten dat ze hebben 
gemaakt. Andere secties reflecteren door in groepsverband een foutenanalyse te 
maken onder begeleiding van een docent.  
 
De Leerling Daltonwijzer wordt door leerlingen gebruikt om te reflecteren op eigen 
gedrag. Dit is een pilot binnen het Maurick College die onlangs is opgestart. De 
leerlingen vullen een digitale vragenlijst in die betrekking heeft op hun dalton-
vaardigheden. 
 

 
 
 

We constateren dat reflectie vooral gericht is op de planning van de leeractiviteiten 
en de (toets) resultaten. Er zijn docenten die werken met reflectieverslagen bij een 
toets. De pilot van de leerling daltonwijzer is gestart maar het is nog te vroeg om 
uitspraken te doen over het effect van de daltonwijzer op de reflectie door leerlingen. 
Ook valt op dat er aan het eind van een les weinig teruggekeken wordt op het 
“geleerde” of dat bijvoorbeeld bij een daltonuur vaak wel gevraagd wordt wat het 
plan is van de leerling maar dat op het eind niet nagevraagd, c.q. verantwoording 
gevraagd wordt.  
Het valt het visitatieteam ook op dat leerlingen aangeven dat er ook een andere 
reflectie in de school aanwezig is, de reflectie op de sociale ontwikkeling. Deze 
reflectie wordt niet expliciet in de geleverde stukken genoemd.  
In gesprekken met leerlingen is aangegeven dat de docenten/mentoren/ 
coördinatoren de leerlingen goed kennen door met ze in gesprek te zijn en de 
leerlingen te laten nadenken over wie ze zijn, waar hun krachten en valkuilen liggen. 
Een leerling gaf aan dat dalton voor hem de ruimte was om zijn ontwikkeling te 
kunnen sturen. Hij was er duidelijk in dat docenten een belangrijke rol hadden in dit 
proces. 
Een advies aan de school is om de pijler reflectie een meer duidelijke/zichtbare 
plaats te geven in de school.  Reflectie zit in de school, reflectie op resultaten maar 
ook reflectie op de sociale ontwikkeling van de leerlingen, op weg naar de mens (de 
burger) zonder vrees. De school zou rekening kunnen houden met een aantal 
factoren op dit gebied: doorlopende leerlijnen, verschillen in niveau (VMBO, HAVO 
en VWO) en het streven naar betekenisvolle reflectie. Ter herhaling, reflectie op 
eigen gedrag zou een even prominente plaats kunnen krijgen als reflectie op 
behaalde cijfers. Hier liggen voor de school mooie kansen. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Tijdens de instructielessen en daltonuren zijn er nakijkmodellen beschikbaar op 
papier en via de ELO. Daarnaast worden gemaakte opdrachten en toetsen klassi-
kaal en/of individueel besproken. De daltonuren zijn voor de docent een goede 
gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerling. Hierbij laat de docent zijn 
leerlingen feedback geven op het eigen functioneren. Het doel is leerlingen meer 
bewust te maken van het eigen handelen. 

 
De docent laat leerlingen een leerlingenenquête invullen. Met deze enquête 
reflecteren de leerlingen op het functioneren van de docent. De uitslag hiervan 
betrekt de docent op zijn functioneren en dit vormt een van de uitgangspunten van 
het functioneringsgesprek. 

 
Docenten geven feedback op elkaars toetsen. Indien nodig passen ze deze 
gezamenlijk aan voordat de toets wordt afgenomen.  
 
Iedere docent krijgt feedback van een sectiegenoot  d.m.v. een evaluatieformulier. 
Ook dit formulier wordt meegenomen tijdens het functioneringsgesprek. 
 
Ter voorbereiding op het functioneringsgesprek vindt er een lesbezoek plaats door 
leden van de schoolleiding en directie. Tijdens dit lesbezoek wordt er gebruik 
gemaakt van een observatielijst die op een later tijdstip besproken wordt. 
 

 
 
 

We hebben tijdens de visitatie verschillende instrumenten gezien die gebruikt 
worden om te reflecteren. De docenten gaven aan dat de leerlingenquêtes een 
effectief instrument zijn om inhoud te geven aan de functioneringsgesprekken en 
richting te geven aan de ontwikkeling van docenten. 
De docenten bespreken met elkaar de toetsen en schrijven zelf een verslag voor 
hun functioneringsgesprek.  In het gesprek met de docenten werd duidelijk dat de 
reflectiegesprekken met de leidinggevende ijkpunten zijn. De daltonpijlers staan in 
deze gesprekken op de agenda. Je kan er niet meer ontsnappen  zei een van de 
docenten, de gesprekken zijn ijkpunten waar je samen op terug kan komen. 
 

 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 
 

 
 
 
 

In het schooljaar 2014-2015 is het Maurick College gestart met studiedagen, waarin 
door secties voorbeelden van “good practice” worden gepresenteerd aan de 
collega’s. Doel hiervan is parels uit de lespraktijk de school in te brengen. 
 
Tijdens studiedagen worden cases ingebracht door docenten en deze worden in 
groepsverband besproken en plenair gepresenteerd. Deze cases gaan over 
problemen uit de dagelijkse lespraktijk. Bij een van de studiedagen stond bijvoor-
beeld het motiveren van leerlingen centraal.  
 
De reflectie op leerlingenniveau verloopt sinds schooljaar 2013-2014 ook via de 
Leerling Daltonwijzer. Deze daltonwijzer is opgestart in de derde klassen. In het 
daaropvolgende schooljaar is dit reflectiemiddel ook ingezet in klas 4. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat de leerlingen ieder schooljaar deze daltonwijzer invullen en 
daarmee een dossier opbouwen. 
 

 
 
 

Er worden door de school studiedagen georganiseerd over onderwijskundige 
thema’s (motiveren van leerlingen, het brein van jongeren etc). De docenten ver-
telden het visitatieteam dat dit waardevolle bijeenkomsten zijn. Docenten worden 
tijdens deze bijeenkomsten aan het denken gezet. Verder is met gestart om good 
practices met elkaar te delen en te bespreken. 
 
De reflectie met de leerling daltonwijzer is nog in ontwikkeling. Een doorgaande 
leerlijn  ontwikkelen op het gebied van reflectie op de sociale ontwikkeling en de 
ontwikkeling op de daltonpijlers is een mooi uitdaging voor Maurick. 
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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. 

 

 
 
 

Bij het plannen van de leeractiviteiten stelt de leerling, al dan niet in overleg met de 
mentor en/of vakdocent de eigen leerdoelen. Daarbij wordt ook bepaald op welke 
wijze naar deze doelen toegewerkt wordt.  
Als een leerling niet efficiënt gebruik maakt van zijn keuzemogelijkheden, dan is het 
aan de mentor om met deze leerling in gesprek te gaan. Eventueel kan dan voor 
bepaalde tijd een vaste planning worden opgesteld. Deze vaste planning verplicht 
de leerling om bepaalde vakken en docenten tijdens daltonuren te bezoeken. De 
vakdocent speelt hierin dezelfde rol. Ook hij/zij kan leerlingen uitnodigen en/of 
verplichten naar zijn daltonuren te komen. 
De mate waarin de leerlingen hun doelstellingen bepalen en bereiken, verschilt, 
maar we kunnen vaststellen op basis van de eindexamenresultaten, dat hierin een 
behoorlijke kwaliteitsslag is gemaakt.  
De afgelopen twee jaar zijn deze resultaten, met name in het vwo significant ge-
stegen. De resultaten van vmbo en havo stemden al tot tevredenheid. We huldigen 
daardoor nog steeds het uitgangspunt van kansen bieden aan de leerlingen om hun 
gestelde doelen te verwezenlijken. (zie daltonboek 2.1 t/m 2.5). 

 
 
 

De leerling kan via de studiewijzer in Magister het lesdoel van de les en de planning 
van het vak voor de week bekijken. Leerlingen gebruiken hun agenda voor het ver-
zamelen van de parafen voor aanwezigheid tijdens de daltonuren en het inschrijven 
van de toetsen. Het valt op dat de agenda door weinig leerlingen die we hebben 
gesproken als planningsinstrument voor het te maken werk wordt gebruikt. Wat 
betreft persoonlijke leerdoelen voor de leerlingen geven leerlingen (en ouders) niet 
aan dat deze daadwerkelijk gesteld worden en dat zij hier hun werkwijze op aan-
passen. Wel kan er een verplichting gesteld worden vanuit de vakdocent of de 
mentor als een leerling geen efficiënt gebruik maakt van zijn keuzemogelijkheden. 
De verplichting bestaat dan uit het volgen van specifieke vaklessen, met soms 
daaraan gekoppeld specifieke docenten, tijdens de daltonuren.  
Niet duidelijk is hoe het effectief gebruik van leertijd door leerlingen gemonitord 
wordt. Het lijkt erop dat dit bij het daltonuur alleen door navraag van de docent 
gebeurt. Leerlingen geven aan dat ze aan het begin van het uur wordt gevraagd wat 
ze dat uur gaan doen, maar aan het einde van het uur wordt vaak niet terug-
gevraagd of gelukt is wat ze wilde doen.  

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Door de 5 minuten looppauze starten de (Dalton)lessen ook echt op het beoogde 
moment. Tijdens de daltonuren heerst er in de school en in de meeste lokalen een 
rustige werksfeer die een positief effect heeft op de leerlingen. De leerplein zijn 
goede werkplekken. Op de plaatsen waar het stil moet zijn is het ook daadwerkelijk 
stil en leerlingen kunnen dan hun tijd doelmatig benutten aan het maken of leren van 
het werk. 
 
De examenresultaten zijn goed. Er is veel opstroom, de doorstroom is minder 
gunstig.  
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De examenuitslagen van de jaren 2011 en 2012 maakten het voor de school 
noodzakelijk om te komen tot een verbetering van de leerresultaten. Dit heeft ertoe 
geleid dat vakdocenten en mentoren strikter zijn geworden bij de begeleiding c.q. 
coaching van de leerlingen. Hierbij gaat het om zowel de inspanningsverplichting 
van de docent  als die van de leerlingen, zowel in de instructie- als daltonuren.  
Op alle niveaus heeft het kunnen verantwoorden van de activiteiten een meer 
prominente plaats gekregen: kiezen in verantwoordelijkheid. 
 
Dit jaar is er een aantal studiemiddagen georganiseerd met als thema “het puber-
brein”, waarin het motiveren van leerlingen in deze leeftijd nadrukkelijker aan de 
orde gekomen is.  
 
Het systematisch analyseren van fouten en de oorzaken daarvan heeft meer aan-
dacht dan voorheen. Diverse secties/vakdocenten maken gebruik van fouten-
analyseformulieren en bespreken de resultaten hiervan met de leerlingen. 
(zie daltonboek  4.1 t/m 4.4) 

 
 
 

Docenten geven aan dat in de functioneringsgesprekken meer aandacht is voor de 
leerdoelen van de docent. Deze leerdoelen kunnen zelf of in samenspraak met de 
schoolleiding gesteld worden. Het is de bedoeling dat de functioneringsgesprekken 
jaarlijks gehouden gaan worden en dat in dat jaarlijkse gesprek ook het behalen van 
de leerdoelen van de docent ter sprake komt.  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Door de vijf minuten looptijd kunnen docenten op tijd beginnen met de lessen en 
worden de 45 minuten lestijd in dat opzicht goed benut. De effectiviteit voor leer-
lingen met extra hulp lijkt door een duidelijkere verbinding van de instructielessen en 
de daltonlessen vergroot te zijn.  
Leerlingen die extra maatwerk behoeven en/of extra activiteiten willen ontplooien 
krijgen hiervoor beperkt de ruimte in de instructielessen. Dit vindt weinig plaats 
binnen de reguliere lestijd maar vooral tijdens daltonuren of tijdens extra uren. Het 
initiatief nemen voor deze extra activiteiten of het verdiepen moet veelal wel van de 
leerling zelf komen. Leerlingen voelen zich o.a. door het ontbreken van een meer 
gedifferentieerde aanpak nog onvoldoende gestimuleerd door vakdocenten of 
mentoren om deze keuzes te maken. Hier liggen nog vele mogelijkheden voor 
docenten en leerlingen om hier bewuster mee om te gaan.  
Het maken van een foutenanalyse wordt door verschillende vakken en docenten 
benut. Hier lijkt nog wel een diversiteit te zijn van de manier waarop dit gebeurt en 
welke documenten hiervoor worden gebruikt. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

De school heeft het principiële besluit genomen om vanaf het begin dat er vanuit de 
daltonfilosofie gewerkt werd de keuze te maken voor tien daltonuren per week. 
(streven: minimaal 8 daltonuren per klas). Aangezien de leerlingen een groot aantal 
vakken moeten volgen, moet er ons inziens ook de mogelijkheid zijn om, gedurende 
de week, meerdere keuzen te maken. Dat geldt niet alleen voor de vakken die wat 
moeizaam verlopen en meer ondersteuning vergen, maar ook vakken die de leer-
lingen bij uitstek interessant vinden en op persoonlijke grond de moeite waard 
vinden om extra te volgen. Voorbeelden te over! 
De daltoncompetenties van leerlingen en personeel zijn verwoord in de dalton-
docentwijzer en de daltonleerlingwijzer. Zie de bijlagen van het daltonboek. In deze 
daltonwijzers staat verwoord wat wij van de leerlingen en docenten verwachten. 
De school heeft in haar zorgprofiel de ondersteuning geformuleerd waar leerlingen 
van gebruik kunnen maken. Zie hiervoor de website www.maurickcollege.nl  
Ga naar Over de school en begeleiding, of zie de desbetreffende bijlage in het 
daltonboek. 
 
Het nieuwe schoolgebouw is op 21 sept 2012 officieel geopend. 
Het gebouw is zo ontworpen dat het optimaal gebruikt kan worden voor dalton-
onderwijs. Bij het ontwerp is hier rekening mee gehouden. Zo zijn er overal pleinen 
en is het gebouw ingedeeld in leergebieden, zoals zorg & welzijn, mens & maat-
schappij, talen en science. Hierdoor zitten alle leerjaren door elkaar. Het gebouw is 
ingericht op leergebieden en domeinen en niet aan de hand van de verschillende 
onderwijsstromen.  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

http://www.maurickcollege.nl/
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Zelfstandigheid betekent veel mogelijkheden krijgen: elke leerling kan gebruik 
maken van de ICT-mogelijkheden. Tijdens de tussenuren en na school kunnen de 
leerlingen gebruik maken van deze pleinen om te werken, individueel en samen. 

  
De pleinen hebben verschillende functies:  

- plein 2, 4, 5 en 7 fungeren als stilteplein tijdens dalton; 
- plein 6 is het plein voor de klassieke talen en dient tijdens de daltonuren 

als werkplein; 
- plein 8 noemen we het scienceplein waar practica en samenwerking 

tijdens de lessen en dalton gestimuleerd worden; 
- plein 3 vormt het talenplein waar tijdens de daltonuren o.a. de eindterm 

spreekvaardigheid voor de verschillende talen geoefend wordt. 

 
 

Het gebouw is zodanig ingericht dat de daltonpijlers tot uiting kunnen komen, met 
leerpleinen, leergebieden en daarmee de mogelijkheid voor leerlingen om onderling 
te kunnen mengen. Het onderwijs heeft ook een zodanige inrichting dat leerlingen 
en docenten daar hun daltoncompetenties effectief en doelmatig kunnen ontwikke-
len. De doorgaande lijn van deze competenties zou mogelijk nog beter in beeld 
gezet kunnen worden. Dus niet alleen waar men staat, maar ook waar de leerling of 
de docent zich naar toe ontwikkeld of wat er in een volgend leerjaar verwacht wordt. 
Door de ontwikkeling van verschillende instrumenten is hier al een hele goede start 
mee gemaakt. 
Bij de inzet van ICT wordt wel gezien dat het gebruik van de laptops nog niet altijd 
optimaal verloopt. De inzet van Magister als ELO is nog erg wisselend. Er zijn grote 
verschillen in hoe en wat een vakdocent op Magister zet. Hier mag meer sturing op 
komen vanuit de schoolleiding.    

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het gepubliceerde daltonboek is een uitwerking van het daltonbeleidsplan. 
Uitgangspunten, doelstellingen etc. worden hierin beschreven. 
Op het Maurick College is sprake van een groep daltoncoördinatoren. Daarin nemen 
zitting vier collega’s, waarvan een directielid.  Zij coördineren de gang van zaken 
met betrekking tot de ontwikkeling van de daltonfilosofie op het Maurick College. 
Elke week vindt er op donderdag een bijeenkomst plaats met leden van de secties  
en vertegenwoordigers van het leerlingenbestuur van de school.  
Door middel van een roulatiesysteem zijn alle collega’s een keer aan de beurt om 
over dalton mee te denken en over voorstellen te praten die de daltonvisie aangaan. 
Naast dit roulatiesysteem zijn de collega’s vrij om op persoonlijke titel deel te nemen 
aan deze bijeenkomst. 
Op verschillende plaatsen op de website wordt verwezen naar de daltonvisie die het 
Maurick College voorstaat in zijn pedagogisch-didactische visie. Het daltonboek, in 
principe bedoeld voor intern gebruik, staat op de website en is voor alle geledingen 
te lezen. 
De informatiebrochure die dit schooljaar is uitgegeven, maakt duidelijk dat de school  
het onderwijs volgens de kernwaarden van dalton heeft ingericht (zie 5.11). 
 
Het Maurick College maakt onderdeel uit van de Zuidwester, een groep van scholen 
die binnen de regio VO samenwerkt om zo gebruik te maken van elkaars expertise 
op het gebied van organisatie, visie en werkwijze. Tijdens het schooljaar 2014-2015  
heeft de leiding van de scholen van de Zuidwester elkaar tweemaal in een ver-
gadering gesproken.  
Opmerking: dit initiatief is weer een extra stimulans om collega’s van de secties van 
de deelnemende scholen bij elkaar op bezoek te laten gaan. 
 
Collega’s worden intern ondersteund door één van de vier daltoncoaches, als daar 
behoefte aan is. 
 
Het leerlingenbestuur (LLB) vergadert eenmaal per week, heeft een eigen locatie op 
school, en wordt gecoacht door een docent. De voorzitter van het LLB ontvangt elke 
week de agenda voor de daltonbijeenkomst en daarop staat als eerste vermeld 
mededelingen llb. Alle vragen, opmerkingen of suggesties kunnen daar besproken 
worden. 
In de afgelopen twee jaar zijn de daltonenquêtes uitgezet. Ouders, leerlingen en 
collega’s hebben in de afgelopen periode de enquêtes ingevuld en deze zijn in de 
diverse geledingen besproken. Tijdens de functioneringsgesprekken met de 
collega’s komt de daltonwijzer aan de orde, worden de lessen bezocht en vullen de 
leerlingen van twee klassen van de betreffende collega de daltonenquête in. 
De ouderraad komt eenmaal per maand bij elkaar en daar is altijd een lid van de 
directie bij om direct de vragen te beantwoorden of ondersteuning te verlenen waar 
nodig. Een zogeheten digipanel reageert op vragen die er vanuit de ouderraad 
gesteld worden en zo een achterban vormen voor het ontwikkelen van een 
standpunt door de ouderraad. Het daltonboek is tijdens de ouderraad in januari 
overhandigd.  
Jaarlijks organiseert de ouderraad een zogeheten thema-avond, waarbij onder-
werpen aan bod komen die direct of indirect met het onderwijs van de school te 
maken hebben. 

evaluatie school 
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Tijdens het open huis staat de ouderraad toekomstige ouders van leerlingen te 
woord over onder andere de daltonvisie van de school. 
Het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs bezoekt de school, voert gesprekken 
met o.a. de rector over de daltonvisie en ondersteunt deze.  
De afgelopen twee jaren zijn gebruikt om de basis te leggen voor het door-
ontwikkelen van ons daltononderwijs (o.a. het schrijven van het daltonboek). 
Daarnaast is er een aantal studiemiddagen georganiseerd omtrent het puberbrein. 
Dit schooljaar is de eerste studiemiddag gehouden, waarin twee vaksecties hun 
‘good practices’ hebben gepresenteerd. Daarbij hebben alle vaksecties de opdracht 
gekregen om hun goede voorbeelden te inventariseren o.a. op het gebied van 
differentiatie en reflectie. Deze worden geïnventariseerd. 
Het plan is om dit soort studiemiddagen vaker te organiseren en op deze manier van 
elkaar te leren en goede initiatieven breder in de school gebruiken. 
 

 
 
 

Sinds de visitatie in april 2013 is er veel werk verzet op het Maurick College in Vught 
om het daltonkarakter en de daltonontwikkeling te borgen. Zo is een helder dalton-
boek samengesteld voor alle betrokkenen; is een duidelijke daltonwijzer voor 
docenten opgesteld en voor leerlingen een daltonagenda; is een nieuw schoolplan 
2014-2018 voor het Maurick College vastgesteld en ervaren leerlingen, personeel en 
ouders de school als een echte daltonschool met een goed pedagogisch leerklimaat. 
Ook in de publiciteitsuitingen (brochures en website) komt het daltonkarakter goed 
naar buiten.  
Toch is het visitatieteam van mening dat het beleid m.b.t. daltonontwikkeling op alle 
vijf de kernwaarden (vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, 
reflectie en effectiviteit nog te veel impliciet is en te weinig vastgelegd is in 
beschreven doorlopende  ontwikkelingslijnen. De kernwaarde samenwerking is te 
weinig zichtbaar maar ook de nieuwe kernwaarden van de NDV: reflectie en 
effectiviteit zijn als zodanig niet herkenbaar terug te vinden in het schoolbeleidsplan 
of bijvoorbeeld het daltonboek. Deze indruk werd tevens bevestigd in de gesprekken 
met schoolleiding en rector. In hoeverre het schoolbestuur van OMO expliciet de 
daltonontwikkeling ondersteunt of beleidsmatig toetst is onduidelijk en niet uit de 
stukken of gesprekken naar voren gekomen. Een daltonbeleidsplan waarin de 
ontwikkelingslijnen op alle kernwaarden geborgd zijn ontbreekt; een scholingsplan 
waarin systematisch aan dalton gewerkt wordt evenzo. Er is sprake van 
ondersteuning door daltoncoaches als daar behoefte aan is; er is geen sprake van 
een systematische praktijk van intervisie en collegiaal lesbezoek. 
De aansturing van de daltonontwikkeling vindt plaats vanuit drie daltoncoördinatoren 
en één directielid en krijgt met name vorm middels de wekelijkse 
daltonbijeenkomsten met wisselende groepen van docenten en leerlingen. Naar de 
indruk van de visitatiecommissie hebben deze bijeenkomsten een hoog praktisch 
gehalte en wordt hier niet daltonbeleid op langere termijn ontwikkeld.  
De betrokkenheid van ouders, leerlingen en docenten bij de daltonontwikkeling is 
gewaarborgd door o.a. periodieke tevredenheidenquêtes, deelname aan ouderraad, 
leerlingenraad en bespreking van de daltonwijzer in functioneringsgesprekken met 
docenten. Docenten zijn zeer bevlogen en betrokken bij de school maar waren niet 
of beperkt op de hoogte van de inhoud van bijvoorbeeld de zelf-evaluatie dalton van 
de school.  

bevindingen visitatieteam 
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In de gesprekken met ouders waren ook zij heel positief maar werd wel opgemerkt 
dat naar de mening van deze ouders het daltonkarakter en de daltonwerkwijze op 
het Maurick t.o.v. andere scholen in Vught e.o. te weinig onderscheidend was. 
Vooral de daltonuren worden uitgedragen maar onvoldoende het concept en hoe 
ook aan de kernwaarden in de “reguliere lessen” gewerkt wordt. Leerlingen die wij 
gesproken hebben waren i.h.a. zeer positief (gaven een ruime 8) maar hadden nog 
de nodige verbeterpunten en suggesties waar te weinig aandacht voor was of 
prioriteit. In dat kader werd de huidige ICT infra structuur als onvoldoende benoemd 
waardoor niet optimaal op eigen tempo en leerstijl gewerkt kon worden. M.b.t. het 
mentoraat en LOB (met name in de bovenbouw) lijkt onvoldoende sprake van een 
gemeenschappelijk en geborgd beleid.  
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 Ouderejaars leerlingen constateren dat het beleid op het Maurick terecht strenger 
geworden is o.a. als gevolg van het absenteïsme; 

 De huiswerk belasting wordt als hoog ervaren vooral in de brugklassen 

 Daltonuur staat voor veel leerlingen synoniem aan huiswerk maken; wat dalton 
betekent in instructielessen is niet zo helder. Instructielessen zijn vaak frontaal en 
klassikaal en krijgt de leerling niet veel keuzes voorgelegd.  

 “Er is voor mij ruimte om meer verantwoordelijkheid te kunnen krijgen” 

 Inhoud mentoraat en rol mentor in de bovenbouw wordt soms als te mager 
ervaren; vaak weinig begeleiding en veel zelfstandig werken; soms gewoon les. 

 Voor echte uitdagingen: moet je heel gemotiveerd zijn en er vooral zelf achteraan 
gaan, Maurick is prima als je al zelfstandig bent maar als je minder initiatief neemt 
blijf je vaak onder de radar. 

 “Een goede daltondocent kan zich aanpassen aan de situatie”. 

 Maak gebruik van de de ideeën en talenten van de leerlingen m.b.t. het aanbieden 
van vak (-overstijgende) projecten/-verdieping, daltonuren en buitenschoolse 
activiteiten. 

 Informatie/communicatie m.b.t. de veelheid van activiteiten kan beter 

 Tevredenheidsscore: tussen de 7 en 9. 

 Veel enthousiaste docenten met passie 

 ICT-faciliteiten wordt als knelpunt ervaren; moet speerpunt worden. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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 er is de laatste jaren veel veranderd, de visie is helder en de verwachtingen 
scherper. Meer duidelijkheid; beleid en instrumenten sluiten meer aan. Minder 
vrijblijvendheid m.b.t. dalton; dit wordt als positief ervaren. 

 “De pioniers hebben de school verlaten en aan ons om het stokje over te nemen” 

 Er wordt tussen de docenten meer samengewerkt; secties zijn versterkt, meer 
doorlopende leerlijnen en voeding vanuit Daltonwerkgroep. We weten meer van 
elkaar. 

 “Het spel van ruimte geven is ook het spel van voortdurend balans zoeken” 

 De verschillen tussen instructielessen en daltonuren groeien naar elkaar toe. 

 Maurick is een grote school met circa 1800 leerlingen. Desondanks is de sfeer 
ontspannen en rustig en wordt er opvallend weinig rommel gemaakt. Conciërges 
zijn over het algemeen te spreken over gedrag van leerlingen en ervaren het 
Maurick College als een prettige werkplek. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ouders beoordelen de school heel positief op goed pedagogisch klimaat, extra 
steun voor zorgleerlingen, en geeft ruimte voor kansen en talentontwikkeling. 

 Docenten zijn betrokken en toegankelijk, 

 Wat dalton inhoudt wordt volgens een aantal ouders nog steeds onvoldoende 
uitgedragen; zij zien het verschil met andere scholen niet zo “daar hebben ze ook 
een studie-uur”. Sommige ouders vroegen zich af of samenwerking wel deel 
uitmaakt van Dalton onderwijs. 

 Ouders denken dat er meer hulp gegeven moet worden in het plannen en dat er 
meer sturing gegeven moet worden in het leren en eigen maken van 
Daltonvaardigheden/kernwaarden. 

 Schoolleiding/school constateert dat de omslag (kantelpunt) voor een bewust 
keuze voor dalton –na 2013- inmiddels gemaakt is; ontwikkeling dalton lijkt nu 
verankerd. Dalton leeft op de werkvloer.  

 Er moet nog het nodige geëxpliciteerd worden in daltontermen waaronder de 
uitwerking en concretisering van de lange termijnsdoelen van het schoolplan  
2014-2018. Schoolleiding kan nog geen concrete tussendoelen benoemen wat  
in 2017 bereikt moet zijn. 

 School kiest er bewust voor zich minder expliciet te willen verantwoorden op de 
kernwaarden reflectie en effectiviteit en rekent deze niet tot de pijlers van haar 
dalton onderwijsconcept. 

 Docenten moeten nog meer eigenaar van ons daltonconcept van onze school 
worden; de wekelijkse dalton donderdagmiddagbijeenkomsten dragen daartoe bij. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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 Ouders zijn niet altijd tevreden met de schoolorganisatie en planning van de vele 
activiteiten: bijv. theatervoorstelling net voor de toetsweek; veel extra-curriculaire 
activiteiten waardoor veel gemiste “reguliere” contacttijd door afwezigheid 
leerlingen of docenten.  

 In de bovenbouw vinden heel veel extra-curriculaire activiteiten plaat; in de 
onderbouw nauwelijks. 

 
 
 
 

naam bestuurslid: 

Geen bestuurder van OMO gesproken. Wel heeft een gesprek plaatsgevonden met de 
rector van de school. Aangegeven werd, dat het bestuur de daltonontwikkeling van het 
Maurick volgt en ondersteunt.  

 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 x 

2 Zelfstandigheid  x 
3 Samenwerking  x 
4 Reflectie  x 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  x 
6 Borging ** x  

* niet van toepassing bij licentieverlening 

** m.i.v. 27 maart 2015 (ALV – NDV) is borging geen kernwaarde maar voorwaarde 

 

 

 

 

 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 

x Licentie voor vier jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vierjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

Uit de gesprekken met het bestuur 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Draag zorg voor de continuïteit en borging van de daltonontwikkeling in 
de school.  
Stel een daltonbeleidsplan op waarin je expliciteert waar je over 4 jaar 
met alle kernwaarden van de NDV wilt zijn. 
 

Nr.2 Beschrijf de doorlopende en gefaseerde ontwikkelingslijnen van de 
kernwaarden samenwerking, reflectie en effectiviteit. 
 

Nr.3 Maak de ontwikkeling van planningsvaardigheden op langere termijn 
inzichtelijk. 
 

Nr.4 Expliciteer je daltonwerkwijze in al je activiteiten: van instructie en 
vaklessen, van mentorlessen, daltonuren en extra curriculaire activiteiten. 
 
 

Nr.5 Versterk, o.a. in het kader van een lerende organisatie, de horizontale 
samenwerking en uitwisseling van docent/mentoren/leerlingbegeleiding 
op klasse/jaarlaagniveau en bevorder collegiaal lesbezoek en intervisie.  
 

 
 
 
 

Het visitatieteam heeft een mooie daltonschool gezien die met veel inzet en 
betrokkenheid, sterk in ontwikkeling is. Een school met een fijn en inspirerend 
leer- en werkklimaat. Een school met een prachtig gebouw, bevlogen en 
enthousiaste docenten en medewerkers, trotse leerlingen en tevreden ouders. 
Wij hebben de visitatie bij het Maurick College als leerzaam en boeiend ervaren en 
wij willen alle medewerkers, leerlingen en ouders van het Maurick College 
bedanken voor hun hartelijke ontvangst. 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

  

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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De visitatie op 18 maart jongstleden is goed verlopen. De open houding van de visiteurs 
en de reacties van de verschillende geledingen van de school wijzen op een prima 
verlopen dag. De collega’s op de werkvloer reageerden met verhalen dat er duidelijk 
sprake was van een bezoek van een collega van een andere school en niet een “ visiteur” 
die kwam kijken of het Maurick College het volgens de regeltjes allemaal goed doet. Ook 
daar kwam dus de daltonhouding goed naar voren en in de evaluatie heeft dit de meeste 
indruk gemaakt.  
 
De voorbereiding op de visitatie heeft geresulteerd in een daltonboek. In dit daltonboek 
staat de visie en de werkwijze van onze school zoals we die in de afgelopen twee jaar  
gerealiseerd hebben. De bedoeling is dat dit daltonboek eind 2018 geüpdatet wordt. 
 
Pratend over tips en tops kwamen we tijdens de visitatie op een goede uitwisseling van 
gegevens en daarbij viel op dat de visiteurs ook kwamen  “ halen”. Verschillende aspecten 
wat betreft bijvoorbeeld het gebruik van het gebouw en de stiltepleinen waren zogeheten  
“eyeopeners”. Dit heeft geresulteerd in een later bezoek van een collega-daltonschool om 
informatie op het gebied van ruimtelijke indeling en organisatie van  de Moderne Vreemde 
Talen. 
 
De reactie ten aanzien van de uitstraling van dalton hebben we zeer serieus genomen.  
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een promotiefilm die de daltonwerkwijze  van 
het Maurick College laat zien. We hopen zo de ouders van onze leerlingen en 
geïnteresseerden van buitenaf een helder beeld te verschaffen van de daltonwerkwijze 
van onze school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

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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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Draag zorg voor de continuïteit en borging van de 
daltonontwikkeling in de school.  
Stel een daltonbeleidsplan op waarin je expliciteert waar je over 4 
jaar met alle kernwaarden van de NDV wilt zijn.  

actie Studiemiddagen, kwaliteitsbewaking, coaching 

uitvoerenden Daltonstuurgroep, kwaliteitsgroep, coaches, docenten 

tijdvak 2015-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

-  

toelichting Zie de bijlage Studiemiddagen Dalton Maurick College 

 
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Beschrijf de doorlopende en gefaseerde ontwikkelingslijnen van de 
kernwaarden samenwerking, reflectie en effectiviteit. 
 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak 2015-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

intern 

toelichting  
Drie keer per jaar zal er een studiemiddag plaatsvinden 
met een wisselend thema. 
Elke volgende studiemiddag zal beginnen met een 
terugkoppeling van het voorafgaande thema. 
Introductie van het thema door een docent (good 
practice). Vervolgens discussie over het thema binnen 
kleinere groepen. Conclusies daarvan worden daarna 
gedeeld binnen de vaksecties, waarna een actieplan 
wordt opgesteld.  De verslaglegging hiervan wordt 
verzameld en geïnventariseerd door de daltonstuurgroep 
en vervolgens verspreid onder de collega’s. 
De output hiervan wordt gemeten door de 
kwaliteitsgroep. 
Een voorlopig overzicht van de planning van deze 
studiemiddagen staat in de bijlage. 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Kwaliteitsbewaking:  
Twee door de directie aangestelde collega’s bezoeken 
sinds dit schooljaar de secties vanuit het kader van de 
kwaliteitszorg/-beleid. Op deze manier laten zij secties 
o.a. kritisch reflecteren op de behaalde resultaten en een 
beleid uitstippelen voor de nabije toekomst. Hierin wordt 
ook de reflectie ten aanzien van de inhoud van het vak 
verwerkt en zullen de daltonkernwaarden worden 
opgenomen.  

- Het heropstarten van het wederzijds lesbezoek.  Hierbij 
is het aan de secties om zelf een schema op te stellen 
wie welke les bezoekt en dit te bespreken binnen de 
sectie  en te rapporteren aan de beide collega’s met 
betrekking tot de genoemde kwaliteitsbewaking.. 

- In de Zuidwester is in het afgelopen jaar gesproken over 
het gezamenlijk opleiden van docenten in het kader van 
het daltoncertificaat voor docenten. Toch is de keuze op 
dit gebied gevallen op coaching c.q. een interne 
opleiding voor docenten op het gebied van dalton op het 
Maurick college zelf. Er zijn 4 daltoncoaches aangesteld 
die door middel van een cursus van 10 tot 12 weken 10 
collega’s gaan begeleiden. In één schooljaar kan deze 
cursus minimaal twee keer starten, waardoor je in totaal 
30 docenten per jaar bereikt. De cursus moet breed 
worden aangeboden en deelname vindt plaats op 
inschrijving c.q. aanbeveling van de directie. 
 
Borging: 
De Maurick Vaardigheden Lijst wordt twee keer per 
jaar door de vakdocenten ingevuld. Tijdens de 
rapportvergaderingen (2 en 4) komt de MVL aan bod bij 
de bespreking van de leerlingen. 

- De Daltonwijzer voor leerlingen wordt in klas 3 en 4 
ingevuld door mentoren, leerlingen en ouders. Deze 
gezamenlijke informatie resulteert in een totaalbeeld van 
de leerling. Dit beeld wordt individueel besproken door 
de mentor met de betreffende leerling, de ouders en 
opgeslagen in een digitaal portfolio dat de leerling het 
volgende schooljaar weer opnieuw invult. 
Het komend jaar wordt deze Daltonleerlingwijzer 
geëvalueerd en breder in de school uitgezet.  

- De Daltonwijzer voor docenten wordt twee keer per 
jaar ingeleverd bij de daltonstuurgroep om de balans op 
te maken waar we op dat moment met het team staan. 
Ten tweede komt de daltonwijzer voor docenten elk jaar 
tijdens het functioneringsgesprek aan bod, waarbij de 
docent aangeeft welke progressie hij op dit terrein voor 
zichzelf nog ziet en welke onderwerpen nog aandacht 
verdienen. 
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aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak de ontwikkeling van planningsvaardigheden op langere 
termijn inzichtelijk. 
 

actie Zelfverantwoordelijk leren omgaan met planning aan de hand 
van de studiewijzer. 

uitvoerenden Docenten 
tijdvak 2015-2019 
scholing/ externe 
ondersteuning 

intern 

toelichting De studiewijzer geeft een overzicht van de leer- en verwerkingsstof 
van een semester. We werken op dit moment nog grotendeels met 
een planning per week. 
Doel voor de komende twee jaar: herijking van de 
basisafspraken ten aanzien van het omgaan, lees planning, met de 
studiewijzers door leerlingen, vakdocenten en mentoren.             
We onderkennen dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden 
om een te strakke planning per vak te voorkomen. Het streven is 
juist om het zelfverantwoordelijk plannen te stimuleren en te laten 
integreren in de dagelijkse lespraktijk voor de docenten én de 
leerlingen. 
Situatie tot nu toe: 
In de eerste brugklas krijgt de leerling dit overzicht het eerste 
semester ook op papier. Voor deze brugklasleerling staat er per les 
wat er verwacht kan worden. 
Voor het tweede en derde leerjaar staat er vermeld wat er per 
week verwacht kan worden. 
Vanaf het vierde leerjaar wordt er door de leerling zelf van toets tot 
toets gepland. De docent kan in de studiewijzer wel aangeven wat 
hij zelf onderneemt in een bepaalde les. Uitzondering hierop zal de 
basis/kadergroep zijn. Deze leerlingen zullen meer gestuurd 
worden via projectmatig onderwijs (Onderwijs Nieuwe Stijl). 
In de eindexamenklassen is er een overzicht voor het hele jaar. 
Tijdens de mentorlessen worden leerlingen hierin begeleid al naar 
gelang het niveau. 
 

 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Expliciteer je daltonwerkwijze in al je activiteiten: van instructie en 
vaklessen, van mentorlessen, daltonuren en extra curriculaire 
activiteiten. 
 

actie  Van impliciet naar expliciet 

uitvoerenden Directie, schoolleiding, docenten, daltonstuurgroep 

tijdvak 2015-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

intern 

toelichting Bij inventarisatie is gebleken, dat er veel vanuit de daltongedachte 
ontwikkeld en gerealiseerd wordt. Dit kun je expliciteren door het 
proces en de resultaten van de gekozen aanpak te benoemen. 
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Om dit mogelijk te maken gebruiken we de studiemiddagen, 
coaching en daltonwijzer. Hierbij toetsen de docenten gezamenlijk 
hun dagelijks handelen op “daltongehalte”. 
 
- Per sectie wordt geformuleerd waar volgens hen de 
daltonmomenten/vaardigheden zitten in de lessen. 
- Aan het begin van het schooljaar zal er per sectie een dalton-
vertegenwoordiger worden aangesteld.  
- Secties wordt gevraagd om te formuleren wat zij willen en kunnen 
aanbieden als extra ondersteuning en verdieping. 
- Er moet een overzicht komen met vakoverstijgende cursussen, 
daltonplusactiviteiten, verdiepende trajecten, bijzondere 
studiereizen waardoor het voor de leerlingen ook beter zichtbaar is 
wat ze allemaal extra kunnen kiezen. 

 
 

aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Versterk, o.a. in het kader van een lerende organisatie, de 
horizontale samenwerking en uitwisseling van 
docent/mentoren/leerlingbegeleiding op klasse/jaarlaagniveau en 
bevorder collegiaal lesbezoek en intervisie.  
 

actie Zie aanbeveling 1: studiemiddagen en wederzijds lesbezoek 

uitvoerenden  

tijdvak 2015-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

intern 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de 
visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van 
de NDV. 

 

 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 
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Bijlage 

STUDIEMIDDAGEN DALTON MAURICK COLLEGE 

Programma studiemiddagen: 

1) terugkoppeling thema voorafgaande studiemiddag 

2) introductie actueel thema a.d.h.v. “good practices” van collega’s en/of    

    interne/externe deskundigen 

3) brainstorm / uitwisseling ervaringen in kleine groepen      

    - uitkomsten dienen als uitgangspunt voor de sectiebijeenkomsten 

    - (wisselende) functionele indeling groepen o.b.v. jaarlagen, mentoraat,  

       intervaksecties, ervaring/kennis, at random 

    pauze 

4) sectie overleg 

    - formulering actieplan per sectie o.b.v. de brainstormsessies (PDAC-methode) 

    - verslaglegging aan directie en daltonstuurgroep 

5) algemene mededelingen 

6) sluiting 

 

schooljaar 
plenaire vergadering 

(start schooljaar) 
studiemiddag Dalton I Studiemiddag Dalton II 

Studiemiddag Dalton 
III 

plenaire vergadering 
(einde schooljaar) 

2014-2015 
    aankondiging 

herstart dalton+ 

2015-2016 

inventarisatie 
dalton+ activiteiten 
- Afspraken met 
betrekking tot hanteren 
studiekalenders 

differentiatie 
1) daltonstuurgroep 
2) good practice 
TE/LO 
3) indeling at random 

activerende didactiek 
1) daltonstuurgroep 
2) good practice AK 
3) o.l.v. deelnemers 
cursus 
 

collegiale intervisie 
1) daltonstuurgroep 
2) daltoncoaches 
3) secties 

 
nader in te vullen 
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2016-2017 

 
nader in te vullen 

reflectie 
1) daltonstuurgroep 
2) 
3) 

samenwerken 
1) daltonstuurgroep 
2) 
3) 

vakoverstijging 
1) daltonstuurgroep 
2)  
3) intervaksecties 

 
nader in te vullen 

2017-2018 
 
nader in te vullen 
 

 
nader in te vullen 
 

 
nader in te vullen 
 

 
nader in te vullen 
 

 
nader in te vullen 
 

2018-2019 
 
nader in te vullen 
 

 
nader in te vullen 
 

 
nader in te vullen 
 

 
nader in te vullen 
 

 
nader in te vullen 
 

NB. De verslagen van de secties worden geïnventariseerd en gebundeld door de stuurgroep en vervolgens verspreid onder alle 
collega’s. 

De kwaliteitsmedewerkers controleren de output o.b.v. de actieplannen van de secties. 


