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Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  
 

 
 
 
 
 
 

In de zelfevaluatie wordt, n.a.v. aanbeveling 1 in het verslag van de visitatie in 2010, 
aangegeven dat “Die borging moet plaatsvinden in een apart dalton ontwikkelingsplan”. 
De noodzaak van het maken van dit plan heeft brede steun in de school. Zo’n plan geeft 
de teamleiders houvast bij een schoolbreed-gerichte sturing bij de daltonontwikkeling, de 
teams bij het opstellen van hun teamplannen en de docenten bij het inrichten van hun 
lessen. 
Het visitatieteam verwacht dat in de komende periode een Dalton Ontwikkelplan gemaakt 
wordt, waarmee teamleiders, teams en individuele docenten, gericht op de gekozen 
koers, met de ontwikkeling van de kernwaarden aan de slag gaan. 

 
 
 

In voorgaande jaren is er een dalton ontwikkelplan geformuleerd door de 
daltonwerkgroep. In dit document worden de doelstellingen voor de periode 2014-2018 
beschreven. Dit document is niet specifiek verspreid, maar de doelstellingen zijn wel 
teambreed opgepakt.  
 
Zo is de doelstelling m.b.t. het introduceren van de daltonvaardighedenlijn binnen de 
secties besproken tijdens een speciale middag. Elke secties werd gevraagd een of meer 
van de vaardigheden te adopteren en in het sectieplan op te nemen. Deze 
vaardighedenlijn zouden de docenten dan toepassen en benoemen tijdens de lessen. 
Hoewel een aantal secties dat zeker heeft opgepakt, bemerken we dat we de 
implementatie en verdere uitvoering beter hadden moeten monitoren. Hierin zit ook de 
‘leervraag’ aan de visitatiecommissie die elders is geformuleerd.  
 
Voorbeelden van het toepassen van deze vaardigheden zien we o.a. bij tekenen 
(Leerlingen maken in een groep een schilderij => overleg over sterke en zwakke punten). 
Ook in het brugklasteam is uitdrukkelijk aandacht voor de vaardigheden en is het 
onderwijsgesprek hierover levend en levendig. 
Daarnaast biedt het programma OMZA leerlingen (in de bovenbouw) mogelijkheden om 
te reflecteren op de eigen vaardigheden. Bij het vak wiskunde zien we een mooi voorbeeld 
van een door docenten ontwikkelde leervorm, gebaseerd op vaardigheden: havo 5 werkt 
in een groep aan de oplossing van een vraagstuk, iedereen moet de oplossing kunnen 
verwoorden. Zo kan een extra punt voor de DT-toets behaald worden. 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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We willen naar een situatie en een (digitaal) format waar leerlingen zelf kunnen ‘scoren’ 
op de genoemde vaardigheden. 
Tijdens een plenaire bijeenkomst over de pijlers van het daltononderwijs is door docenten 
de wens uitgesproken dat zij meer handvatten nodig hebben. De dalton werkgroep gaat 
hiermee aan de slag. 

 
 
 
In de  daltonontwikkelgroep zitten vertegenwoordigers van de vijf onderwijsteams. Er is 
een daltonontwikkelplan gemaakt waarin veel ambities zijn verwoord. 
Er zijn teamplannen,die sterk in format en uitwerking verschillen. 
De school heeft als leervraag geformuleerd op welke wijze de daltonvaardigheden meer 
verankerd kunnen worden in de vaksecties en is zoekende naar een format voor de 
planners en reflectie-instrumenten voor leerlingen. 

 

 
 
 
 

De actieve daltonwerkgroep heeft in school onvoldoende draagvlak. Breid de werkgroep 
zodanig  uit, dat alle teams hierin vertegenwoordigd zijn. De werkgroep kan dan zicht en 
grip krijgen en houden op de stand van de daltonontwikkelingen in de school.  
Zorg hierbij ook voor een goede koppeling naar de afdelingsleiders. 
 

 
 
 

De daltonwerkgroep is sinds de vorige visitatie uitgebreid tot 10 leden. Zo is het 
brugklasteam vertegenwoordigd door twee leden. Het mavo-team bestaat uit 4 leden. 
Door verschuivingen binnen de school is er een vacature ontstaan bij het havo/vwo-
onderbouwteam. Het havo bovenbouwteam is vertegenwoordigd door een lid. Het vwo 
bovenbouwteam is vertegenwoordigd door drie leden. 
De taken worden gefaciliteerd vanuit het taakbeleid. 
De supervisie is opgenomen in de portefeuille van één van de teamleiders. 
 
Met de uitbreiding van de daltonwerkgroep merken we dat het onderwijsgesprek veel 
meer op gang is gekomen en dat docenten open staan voor uitwisselen van ideeën en 
durven experimenteren. De zogenaamde teachmeets die o.a. door de daltonwerkgroep 
worden georganiseerd, dragen daar zeer toe bij. Er wordt veel meer gedeeld. 
Omdat twee leden van de werkgroep betrokken zijn bij de daltonscholing binnen de 
school en binnen de Zuidwester, zien we ook daar veel meer ‘halen en brengen’ van 
gedachtengoed en good practices. 

 
 
 
De daltonwerkgroep is breder van samenstelling en er is een directe lijn tussen het 
managementteam en de werkgroep. 

 

 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 
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Zorg voor een blijvende sturing en begeleiding van de teams en individuele docenten bij 
het realiseren van de doelen, die in het daltonontwikkelplan (zie aanbeveling 1) zijn / 
zullen worden opgenomen.  

 
 
 

Voor een blijvende sturing van de teams en de docenten zijn er gedurende het hele 
schooljaar meerdere activiteiten en momenten waarin iedereen samenkomt om ideeën 
en ervaringen uit te wisselen. Het doel van deze bijeenkomsten is dat we kunnen leren 
van elkaar. Tweemaal per jaar organiseren we een plenaire bijeenkomst. Daarnaast 
bijeenkomsten voor het realiseren voor het schoolplan 2017-2021, waarin dalton een 
belangrijke rol speelt. Ook zijn er teamvergaderingen waarin met het gehele team 
gesproken wordt over de doelstellingen uit het teamplan. 
 
Daarnaast zijn de sectieleiders meer in positie gebracht om met hun sectieleden meer 
diepgang te verkrijgen in het gesprek over onderwijs binnen het vak en over resultaten. 
Elkaar kritisch bevragen en elkaar helpen, staan daarbij centraal. In de bijeenkomsten van 
sectieleiders en in die van de verschillende secties staat dalton regelmatig op de agenda. 
 
Eens per jaar willen we een specifieke daltonstudiedag organiseren. Omdat we de 
vaardighedenlijn veel meer centraal willen stellen, zal dat het thema worden van een 
volgende dalton studiedag. Daarvoor kijken we naar kennis die we in eigen huis hebben en 
of we expertise van buiten kunnen gebruiken. 
 
Twee keer per jaar wordt er een Teachmeet georganiseerd waar we in carrouselvorm 
ervaringen en werkvormen delen.  
 
Ook hebben we als school deelgenomen aan de daltonstudiedag in Zoetermeer. Tijdens 
deze dag was er de mogelijkheid om ervaringen op regionaal niveau uit te wisselen en 
elkaar te inspireren.  
 
Nieuwe docenten beginnen voor aanvang van het nieuwe schooljaar met een workshop 
over daltononderwijs. Tijdens de coaching tijdens het eerste jaar wordt in de 
coachgesprekken ook daltononderwijs besproken. Na het eerste schooljaar zijn docenten 
welkom bij de Zuidwester daltonopleiding 
De Zuidwester daltonopleiding wordt elk jaar gegeven aan een groep docenten die 
gedurende zeven avonden bezig zijn met hun ontwikkeling tot daltondocent. Collega’s 
kunnen zich hiervoor opgeven en vanuit het DMT wordt deelname gestimuleerd, feitelijk 
als verplichtend binnen een daltonschool. 
Het is onze ambitie om de ontwikkeling te borgen door het organiseren van 
terugkomdagen voor collega’s die de opleiding reeds hebben gevolgd en georganiseerd 
delen van ervaringen van de cursisten met hun collega’s. 

 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

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

 
Er is volop aandacht voor daltonscholing en de teachmeets worden breed gewaardeerd. 

 
 
 
 

In de school wordt het belang van reflectie onderkend. Er wordt gereflecteerd met en 
door leerlingen én met en door docenten. De mate waarin dit gebeurt, is nu echter (nog) 
erg afhankelijk van (slechte) resultaten van de leerling, van de docent / mentor en of de 
leerling in onder- of bovenbouw zit. 
Zorg voor een goede afstemming en meer verplichting bij deze reflectie. Laat ook de 
teamleiders onderling met elkaar reflecteren. 
 

 
 
 

In de daltonplanner is een reflectieformulier opgenomen. Dit formulier wordt echter niet 
door alle docenten gebruikt voor reflectie. Dit is nog steeds een aandachtpunt. 
 
Daarnaast maken we gebruik van RTTI. RTTI brengt scherp en transparant de vier te 
onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart en maakt de leerprocessen van 
leerlingen inzichtelijk. RTTI wordt gebruikt, maar vaak nog te instrumenteel. Alle docenten 
zijn bekend met RTTI en het gebruik ervan is zichtbaar toegenomen; de stap van het 
verbinden van gegevens naar een doelmatig onderwijsleergesprek kan nog steviger 
gemaakt worden. 
 
Reflecteren op basis van planner en expert/beginner en reflecteren met een doel: niet 
reflecteren om het reflecteren. OMZA kan voor de leerling zichtbaar maken wat docenten 
waarnemen. Er worden steeds meer gesprekken gevoerd om leerlingen bewust te maken 
van hun keuzes. Door zowel vakdocenten als mentoren. 
In het HV team gebeurt dit structureel aan eind van een rapportperiode Alle leerlingen 
vullen een reflectieformulier in; niet alleen de zwakkere. Ingevulde reflectie wordt door 
veel mentoren vervolgens besproken met ouders en de leerling 
Ook in het eerste t/m derde leerjaar is reflectie meer ingevoerd als middel om leren en 
prestaties bewuster te maken.  
Secties wordt gevraagd te reflecteren op opbrengsten en resultaten en hierover met 
elkaar het professionele gesprek te voeren. Hierin heeft de school zich goed ontwikkeld. 
In klas 1 en 2 hebben leerlingen met hun mentor structureel zogenaamde (reflectie-
spreekuren.) 
 
Het reflecteren van teamleiders onderling is niet vastgelegd in een vast plan.  

 
 
 
 
De school gebruikt het woord “reflectie” regelmatig in de officiële stukken, in het 
schoolplan wordt gesproken over  “continue reflectie en feedback” en  “monitoring, visitatie 
en collegiale consultatie”. Verder wordt gebruik gemaakt van  RTTI en OMZA, twee 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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methodieken om tot beter resultaatinzicht, of inzicht m.b.t. leergedrag van de leerlingen te 
komen. 
De school is zoekende m.b.t. het thema reflectie. Dit komt terug in de aanbevelingen in dit 
verslag.  

 
 
 
 

Bij de verbeterplannen die opgesteld zijn n.a.v. de inspectierapporten, lijkt de 
daltonontwikkeling wat meer op de achtergrond te raken. Voorkom dat leerlingen en 
ouders ‘dalton’ gaan zien als een extraatje dat je kunt inzetten wanneer het 
onderwijsrendement al op orde is. De ontwikkeling van daltonvaardigheden kan de 
verbeterplannen juist ondersteunen. 
Koppel waar mogelijk ‘dalton’ aan de verbeterplannen. 

 
 
 

Dalton heeft hernieuwde prioriteit gekregen binnen de school. Er is een betere 
communicatie tussen het DMT en daltonwerkgroep.  
Tijdens teamvergaderingen staat Dalton op de agenda. In het nieuwe schoolplan staan 
verdere daltonontwikkeling en meer gepersonaliseerd uitdrukkelijk als speerpunt 
genoemd. De teamvergaderingen zijn veel meer gericht op onderwijsontwikkeling: de 
agenda van deze vergaderingen is niet meer een droog takenlijstje, maar gericht op het 
onderwijsleergesprek.  
Bij iedere plenaire bijeenkomst wordt Dalton specifiek benoemd. De daltonwerkgroep 
voelt zich meer gesteund bij de plannen die zijn ontwikkeld en het is gemakkelijker om 
mensen mee te laten bewegen nu op alle niveaus dalton zichtbaar is geworden binnen de 
school. 
 
Iedere sectie heeft de opdracht gekregen om daltonvaardigheden te adopteren en op te 
nemen in hun PTA/PVT. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat docenten kritisch zijn gaan kijken naar wat er gebeurt tijdens 
de lessen op het gebied van daltonvaardigheden en dit heeft geleid tot meerdere 
projecten binnen vaksecties om leerlingen bewuster te maken van de vaardigheden die ze 
gebruiken bij het onder de knie krijgen van vakinhoudelijke lesstof. 

 
 
 
Dalton is in hoge mate verankerd in het denken en doen van de school. 
De school heeft een leervraag geformuleerd m.b.t. de implementatie van de 
daltonvaardigheden in de secties. 

 
  

aanbeveling 5. 
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. 
 

 
 
 

Huidige situatie: 
 
De leerlingen werken met een Daltonplanner waarin de stof is uitgesplitst (op basis van 
RTTI of TBE (Training-Basis-Expert) waarmee de leerling een bepaalde mate van vrijheid 
heeft om zijn werk zelf in te plannen. De leerling kan tijdens Daltonuren zelf een keuze 
maken waar, hoe en met wie hij/zij het werk uitvoert. Indien nodig kan het werk 
gecontroleerd worden door de docent en kan de leerling reflecteren op zijn leerproces. De 
planner van de leerling wordt gebruikt als instrument om een gesprek op gang te krijgen 
ter bevordering van het bewust worden van het eigen leerproces. 
 
Ambities: 
 
Er zijn enkele praktijkvoorbeelden waar we in de toekomst graag verder in willen 
ontwikkelen, namelijk: 

- Leerlingen starten met een D-toets om het startniveau te bepalen, waarna de 
leerlingen de te volgen stappen kan gaan inplannen 

- De leerling kan flexibel getoetst worden, waarbij hij/zijn zelf het toetsmoment kan 
bepalen in overleg met de docent 

- De leerling kan keuzes maken in toetsvormen (praktisch of theoretisch 
bijvoorbeeld) 

- Mogelijkheden voor vervroegd examen 
- Voorbeelden waarbij leerlingen, met elkaar, verantwoordelijkheid kunnen en 

moeten nemen: Sectorwerkstukken, project day voor change, 
technasiumopdrachten, filmpjes in brugklas over dalton en reflectie, voorbereiden 
Kijk en Luister. Vwo-4 plusproject, presentatieavonden, verwerken van praktische 
opdrachten. In de brugklassen zien we voorbeelden van keuzes in opdrachten.  

 

 
 
 
 

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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Leerlingen krijgen een planner. Per vak hangt het er vanaf welke planner: RTTI of een 
andere planner. Soms krijgen leerlingen de gelegenheid zelf het maakwerk in te plannen, 
maar het komt ook voor dat de docent de planner heeft ingevuld.  
In de planner staat wanneer welke stof wordt uitgelegd en wanneer de toets is. Soms staat 
er ook het onderwerp van het vak bij. Een uitgebreider lesdoel met het ‘waarom’ dit deel 
van het vak geleerd moet worden, staat er niet in. 
Leerlingen uit 4 mavo vertellen dat ze liever de planning van de docent volgen dan zelf 
een planning maken. Ze hebben de planning niet altijd mee. 
In de bovenbouw van de havo kunnen leerlingen vrijstellingen krijgen voor vakken als ze 
voor alle vakken er goed voor staan. Op basis van goede prestatie, een bepaald 
gemiddelde, mogen leerlingen een aantal uren vrij invullen. 
Gebruik van de agenda vervangt bij sommige docenten de planner, deze klopt niet altijd. 
Als er een docent ziek is, klopt de planner voor de rest van de periode niet meer. Deze 
wordt dan ook niet aangepast door de docent. De meeste vakken gebruiken de reguliere 
planner met een weekplanner. Er is een schaars aantal vakken waarbij de lesstof is 
gedifferentieerd; basis, training en expert 
 
We hebben enkele mooie voorbeelden gezien waarbij leerlingen verantwoordelijkheid 
krijgen en nemen: 
 

• In de zelfevaluatie staan enkele ambities geformuleerd, waaronder de mogelijkheid 
tot vervroegd examen. Wij hebben een leerlingen uit 4H gezien, die bezig is met de 
voorbereiding op het examen Frans (5H). Met haar is ook besproken wat zijn kan 
doen in de tijd die vrijkomt volgend jaar. Dan mag ze Frans doen op vwo-niveau of 
een andere cursus Frans of niets. Ze zei dat ze niet niets ging doen, omdat ze een 
duidelijk doel heeft met goed worden in dit vak. 

• We hebben een presentatie gezien van het project ‘Day for change’, waarin 
leerlingen met een microkrediet aan de slag gaan om geld te verdienen voor een 
goed doel. Soms moesten ze eerst zelf nieuwe lesstof opzoeken om er een succes 
van te maken (hoe ziet een businessplan eruit). 

• Ook zagen we leerlingen het lokaal van O&O binnengaan en rustig de benodigde 
spullen pakken en aan de slag gaan zonder dat een docent alles aanreikte. 
Leerlingen zijn hierop getraind.  

Tips: 

• Leerlingen willen graag alles via één medium aangeboden krijgen, maar docenten 
zijn hier heel autonoom in. Leerlingen vragen om meer uniformiteit.  

• Leerlingen hebben aan ons verteld dat ze graag meer keuzemogelijkheden zouden 
willen hebben in de daltonuren, met name op vrijdag. 

• Leerlingen vinden het prettig als de lesstof gedifferentieerd wordt aangeboden 
(basis, training, expert) 
 

 
 

 
 
 

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.  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 

 
 

Huidige situatie 
 
De docenten maken allen een Daltonplanner en werken hiermee in de les. Hiermee wordt 
een kader aangeboden aan de leerlingen waarbinnen zij zelf keuzes kunnen maken.  
Dit is een proces in beweging, de planner wordt in het algemeen goed ingezet, al zijn er 
secties waar dit nog verder doorontwikkeld moet worden. 
Het is lastig gebleken om voor één format te kiezen, vandaar dat de RTTI planner naast de 
TBE bestaat.  
 
Voorbeelden waarbij meer rekening gehouden wordt met verschillen en leerlingen 
vertrouwen kunnen verdienen: 
In een aantal lessen zien we differentiatie in werkvormen. Zeker ook door de invoering 
van digitale methodes maken leerlingen gebruik van variabele mogelijkheden, zoals bij 
Engels, Frans en bij Nederlands. 
Leerlingen in de mavo-afdeling kunnen deelnemen aan een Mavo-havo plusprogramma 
om vanuit de brugklas de stap naar havo te maken. 
Er is Maatwerk voor zogenaamde ‘zorgleerlingen’ (in het Leercentrum en in aparte 
daltonuren onder begeleiding van een professionele medewerker). 
In de bovenbouw kunnen leerlingen geselecteerd worden voor de vwo-plusgroep  

 
Ambities 
De planner moet door alle secties op uniforme wijze worden gebruikt. 
Wij zijn op zoek naar een digitale vorm voor de planner, diverse mogelijkheden worden 
momenteel verkend. Belangrijk is dat de leerlingen zelf moet kunnen invullen wanneer 
hij/zij iets wil plannen. 
 
 

 
 
 

 
Een groot deel van de docenten werkt met de planners en geeft leerlingen de ruimte om 
uitleg te volgen of zelf te werken. Leerlingen kiezen vaak voor uitleg volgen. Docenten 
krijgen de ruimte hun daltononderwijs te versterken door met eigen ideeën te komen. Bij 
teamleiders hangt een bord waarop deze plannen staan vermeld. Er staat niet altijd bij 
wanneer iets een succes is of wanneer iets af kan zijn.  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Docenten geven leerlingen bij creatieve opdrachten ruimte om deze opdrachten in te 
plannen, bij (grotere delen) lesstof/theorie maken docenten zelf de planning. Bij de 
creatieve opdrachten gaat het om tekenopdrachten of om lesstof zelfstandig aan 
medeleerlingen uit te leggen (kunstgeschiedenis) of om een leerdoel bij natuurkunde 
zelfstandig uit te zoeken en te presenteren. 

 

 
 

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. 

 

 
 
 

Docenten en overige medewerkers krijgen het vertrouwen hun kwaliteiten in te zetten en 
daarmee ook het experiment aan te gaan. We willen leren met en van elkaar. In het 
onderwijs, dat veel van mensen vraagt, zien we een grote betrokkenheid en een groot 
gevoel voor verantwoordelijkheid. 
 
Het uitgangspunt dat docenten in en mét hun teams zich kunnen ontwikkelen en eigen, 
nieuwe wegen kunnen inslaan, heeft er zelfs toe geleid dat we nu meer nadrukkelijk willen 
zoeken naar de schoolbrede lijn; naar wat meer uniformiteit.  
Dat vraagt ook weer een andere sturing in de (gebonden) vrijheid. 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 11 

Binnen de Stichting OZHW voor po en vo bestaat een actieve OZHW Academie, waarin een 
groot aanbod aan scholingsmogelijkheden wordt aangeboden. In toenemende mate wordt 
daarvan gebruik gemaakt. Ook de Daltonscholing is ondergebracht bij deze Academie. 
 
Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van zogenaamd ‘werkplaatsleren’, waar 
docenten onder leiding van een moderator een eigen leer- of ontwikkelvraag kunnen 
uitwerken. Deze vorm van leren is binnen de Stichting in oprichting: de eerste, 
voorbereidende bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. 
 
ambitie: 
Uitvoering geven aan het nieuwe schoolplan voor de speerpunten: 
(inbedden) meer gepersonaliseerd leren in het daltonsysteem 
Borgen van huidige ontwikkeling waarin het onderwijsgesprek met elkaar aan het 
toenemen is. 
Met elkaar zoeken naar meer uniformiteit tussen de verschillende teams 
Invoeren plusdocument 

 
 
 

 
De schoolleiding geeft veel ruimte voor ontwikkelingen en geeft vertrouwen aan het 
personeel. Ze hebben het gesprek over onderwijs open gemaakt en ook hebben ze aan 
hun onderlinge communicatie gewerkt. Sommige teamleiders hebben een bord in hun 
kamer hangen met initiatieven van docenten waardoor andere docenten geïnspireerd 

kunnen raken.  

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Huidige situatie 
 
In de brugklas is het onderwijs nog deels docentgestuurd. Naarmate de leerling 
vorderingen maakt op het gebied van zelfstandigheid kan hij/zij meer eigen keuzes maken. 
De leerling krijgt mogelijkheden aangereikt om zelfstandig te werken (planner, It’s 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Learning, digitale methodes). Ook kan elke leerling zich digitaal inschrijven voor de 
daltonuren. 
 
In samenwerkingsopdrachten zien we dat leerlingen –met elkaar- zelfstandige keuzes 
maken en zich daarin leren verantwoorden. Met name het onderwijs in de 
technasiumafdeling laat daarvan veel voorbeelden zien. We vinden dat er nog te veel 
gestuurd wordt. 
 
Ambities 
 
Het onderwijs zou nog meer leerlinggestuurd kunnen worden voor leerlingen die dit 
aankunnen en daarbij gedifferentieerd niveau en tempo kunnen hanteren.. Hier moet 
differentiatie bij toegepast worden. Veel docenten werken met de driedeling uit de 
lesplanner in en of buiten de klas. 
 
Op de doorlopende leerlijn kan de leerling zelf bijhouden waar hij/zij op een bepaald 
moment staat en waar hij/zij heen wil. Hoe komt dit, wat moet hij/zij nog leren? Hoe ver is 
hij/zij al gekomen? 
 
Voorbeelden: biologie mavo-4 (gemeenschappelijk uur); mogelijkheden bij Engels, 
Nederlands en Frans, de werkvormen in het technasium. 
 

 
 
 

 
Het visitatieteam heeft gezien dat de leerlingen zelf de ruimte kunnen kiezen waar ze gaan 
werken in het daltonuur. Ze maken daar een planning voor. Leerlingen kiezen ook zelf of 
ze samen werken of alleen en of ze dat in een vaklokaal of in een stilte- of computerruimte 
doen. 
De leerlingen werken vanuit een (RTTI-)planner aan hun leerdoelen. Ze halen ook hun 
opdrachten van verschillende digitale plaatsen als it’s learning en Magister. Enkele 
leerlingen gaven aan dit onoverzichtelijk te vinden.  
De leerlingen kunnen het werk zelf  nakijken omdat de antwoordmodellen digitaal 
beschikbaar zijn. 
Kiezen de leerlingen voor een vaklokaal en zijn ze klaar met dat vak, dan kunnen ze 
verder werken met een ander vak. Dit is ook het geval bij de reguliere lessen. 
Tijdens de meeste reguliere lessen kunnen de leerlingen rustig verder werken als ze de 
instructie niet nodig hebben of reeds begrepen hebben. 
Op de mavoafdeling kunnen leerlingen die het zelfstandig werken moeilijk vinden geholpen 
worden door een zorgassistent. 
 
Uit het gesprek met de leerlingen komt naar voren dat het zelfstandig werken in de les 
afhankelijk is van de docenten.  De bovenbouwleerling heeft meer vrijheid dan de 
onderbouwleerling. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om vervroegd examen te doen in 
een bepaald vak.  Een ander voorbeeld is, mits de resultaten goed zijn, eerst klassikaal 
uitleg volgen daarna iets doen wat je zelf wilt. Ook dat is docentgebonden. Bij andere 
docenten wordt er veel klassikaal gewerkt.  
 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Huidige situatie: 
 
De docenten zijn zich ervan bewust dat leerlingen zichzelf in de loop van hun 
schoolcarrière ontwikkelen en er meer zelfstandigheid van ze gevraagd kan gaan worden. 
De leraar biedt aan de hand van verschillende werkvormen de leerling de ruimte om 
zelfstandig te kunnen werken. 
 
Ook kunnen leerlingen in een aantal gevallen gebruik maken van verschillende 
werkplekken, zoals de LC’s. 
 
In de bovenbouw havo en vwo kunnen leerlingen met bepaalde resultaten keuzes maken 
in de lestijd bij bepaalde vakken of kiezen voor vervroegde examens. 
 
Daarnaast zijn er talloze voorbeelden van projecten, waarin leerlingen gestimuleerd 
worden zelfstandig aan de slag te gaan, vaak in groepen. Een mooi voorbeeld is het 
gezamenlijk project ‘kamp Vught’, waar derdeklassers van drie verschillende scholen (en 
denominaties) met elkaar kamp Vught bezochten en daar in groepjes presentaties over 
hebben gemaakt. 
 
Brugklaseerlingen van de technasiumafdeling hebben deelgenomen aan het 
Beneluxtoornooi FFL en ouderejaarsleerlingen gaan voor het tweede jaar naar Italië in het 
kader van een internationale challenge robotica. Het project ‘day for change’, waar 
leerlingen met een startkapitaal een onderneming opzetten met winstoogmerk voor het 
goede doel. Is al eerder genoemd. 
 
Een ander voorbeeld: Leerlingen zelfstandig opdrachten laten bespreken, waarbij er in een 
groep in ieder geval een expert zit.  
 
Ambities: 
 
De docent en de mentor gebruiken de leerlijn zelfstandigheid als kapstok om 
reflectiegesprekken te hebben met de leerlingen. Aan de hand van deze gesprekken helpt 
de leraar de leerling zich ontwikkelen in zijn/haar zelfstandigheid. 
 

 
 

evaluatie school 
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De visitatiecommissie heeft zowel in de daltonuren als tijdens de reguliere lessen gezien 
dat de docenten veel tijd en ruimte gaven aan leerlingen om zelfstandig te werken. In de 
bovenbouw kan dit ook buiten het lokaal. 
De docenten vullen de  planners waar meerdere raamwerken van in omloop zijn. 
We hebben mooie voorbeelden gezien van docenten die leerlingen hielpen om extra of  
andere  leerstof te vinden om zo eventueel versneld aan hun leerdoelen te werken. 
De docenten werken door het jaar heen met leerlingen aan verschillende projecten. 
Leerlingen kunnen zo andere vaardigheden opdoen en andere kanten van zichzelf 

ontdekken.   

 

 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

 
Zoals eerder is aangegeven, kunnen medewerkers hun talenten ontwikkelen en eigen 
initiatieven nemen. Dat gebeurt in hoge mate. In de wekelijkse Nieuwsbrief geven we zo 
goed mogelijk aandacht aan de vele initiatieven die er zijn en door docenten met hun 
leerlingen worden uitgevoerd. Doel is te delen en de waardering uit te spreken. Een 
voorbeeld van enkele Nieuwsbrieven is meegestuurd met de visitatiedocumenten. 
Er is een groot scholingsaanbod waar medewerkers van o.p. en o.o.p. gebruik van kunnen 
maken. We bemerken daarbij ook dat docenten het soms lastig vinden de belasting van 
het dagelijkse werk te combineren met dit soort scholingsactiviteiten. 
Tegelijkertijd neemt de belangstelling toe. 
 
Waar het schoolspecifieke ontwikkelingen betreft, biedt de school zelf 
deskundigheidsbevordering aan. Zo zijn in het kader van DOD (digitaal ondersteunend 
daltononderwijs) cursussen gegeven in het programma Office 365 en konden eigen 
docenten in een teachmeet hun digitale pareltjes tonen aan de collega’s. 

 
 
 

 
Het Dalton Lyceum Barendrecht valt onder de stichting OZHW, een onderwijsgroep voor 
openbaar onderwijs waaronder meerdere VO- en PO-scholen vallen. Dit schoolbestuur 
geeft Dalton Barendrecht de ruimte om de school te zijn die ze willen zijn en faciliteert ook 
zeker het daltononderwijs. 
De directie van de school, in samenspraak met het DMT en de dalton ontwikkelgroep, 
geeft iedere medewerker de ruimte om zich te ontwikkelen en te scholen. 
Docenten, secties en teamleiders, krijgen de ruimte om initiatieven te nemen en pilots uit 
te voeren die het daltongehalte van de school versterken.  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Wat werd aangegeven in de verschillende gremia is dat er ook behoefte is om alle 
radartjes op elkaar te laten aansluiten. In het 'ruimte geven' is er veel gedivergeerd, nu 
gaan voldoen aan de behoefte ook weer te convergeren. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Huidige situatie: 
 
Leerlingen werken samen tijdens daltonuren. Hier helpen ze elkaar met vragen over taken 
en/of overhoren. 
Brugklassen hebben een aan hen gekoppelde tutor uit VWO 5 die de leerlingen helpt met 
algemene schoolzaken en/of vakinhoud. Ook zijn er leerlingen die bijlessen verzorgen in 
het kader van hun Sociaal Maatschappelijke Activiteit. 
Daarnaast werken leerlingen samen aan groepsopdrachten die meestal voor een cijfer 
zijn. Deze opdrachten worden door de leerlingen onder elkaar verdeeld. Hierbij dienen ze 
aan het eind van de opdracht een verantwoording te hebben. De leerlingen krijgen tijd om 
hier binnen de lessen en buiten de lessen aan te werken.  
In VWO ondersteunen de vijfdeklassers de examenleerlingen tijdens de poëzie-avond; ook 
om zo ‘de kunst al af te kijken’. Ouderjaarsleerling gaan mee als coach voor 
brugklasleerlingen bij Technasiumactiviteiten. In voorlichtingsactiveiten op basisscholen 
worden leerlingen in samenwerking met de teamleider, betrokken om –zonder 
gesouffleerd te worden- de eigen ervaringen met ouders en leerlingen te benoemen. 
 
Projecten waar samenwerkingsvormen als vanzelf gegenereerd worden:: day for change, 
dance for life (doel: samenwerkingsvaardigheden) 
Kijk en luister 
Activiteiten Open dag 
Internationale uitwisseling 
Sectorwerkstukken en profielwerkstujkken 
Praktische opdrachten 
Biologie Olympiade 
 
Ambities: 
Leerlingen krijgen inzicht in de waarde van het samenwerken en gaan buiten de becijferde 
opdrachten om ook samenwerken. De leerling werkt hierbij nauw samen met andere 
leerlingen, docenten en onderwijs ondersteunend personeel (o.o.p.). 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Bij tutoring en of coaching van medeleerlingen of andere leerlingactiviteiten uitdrukkelijk 
ook onze mavo-leerlingen betrekken. Een mooi voorbeeld waren de workshops rond kerst 
die met en door hen gegeven werden. 

 
 
 
Uit het gesprek met de leerlingen komt het volgende naar voren: 

• Bij O&O en Technasium wordt in groepen samengewerkt. Leerlingen vullen van 

elkaar een sterkte/zwakte analyse betreffende competenties in, zodat ze weten of 

ze elkaar aanvullen of juist niet. 

• Bij elk vak is er wel een PO, waarbij samengewerkt moet worden. 

• Het samenwerken in leerjaar 1 wordt begeleid. De docent controleert hier hoe het 

proces van de samenwerking verloopt.  

• In de hogere leerjaren ervaren de leerlingen geen specifiek op het samenwerken 

gerichte begeleiding. Een conflict dat er eventueel uit voortkomt, wordt bij de 

mentor neergelegd. De leerlingen in hogere leerjaren zouden het waarderen, 

wanneer de docent bij wie een  PO gemaakt moet worden, de groepen meer zou 

begeleiden en controleren. 

• De leerlingen vertellen dat ze tijdens het zelfstandig werken wel samenwerken; het 

gaat hier vooral om het elkaar helpen. 

 

We hebben voorbeelden van samenwerken gezien bij bijvoorbeeld een groep leerlingen 

tijdens het daltonuur. Zij waren met een groepje van vijf bezig om samen een presentatie 

voor het vak Nederlands te maken. In de plus-groep bij Latijn in de brugklas zat een groep 

van vier leerlingen, zonder een docent in het lokaal, effectief samen te werken aan 

opdrachten. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Huidige situatie: 
 
Docenten leren van elkaar door met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor organiseren we 
daltondagen, teachmeets, de daltonopleiding en plenaire bijeenkomsten met 
verschillende werkvormen. 
Hier laten we aan elkaar zien wat we in huis hebben en wat er allemaal mogelijk is. 
De daltonopleiding probeert d.m.v. olievlekwerking het samenwerken nog meer onder de 
aandacht te brengen.  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 17 

 
We zien dat er binnen de secties veel meer onderwijsinhoudelijk wordt gesproken en 
nieuwe mogelijkheden worden beproefd. Er is in het algemeen een veilige sfeer van 
‘sparren met elkaar’. 
 
Ook werken docenten samen in tal van (buitenschoolse) activiteiten. 
 
Ambities: 
 
Er zou door de secties meer vakoverstijgend gewerkt mogen worden, daarnaast willen we 
de samenwerking tussen boven- en onderbouwleerlingen intensiveren. 
De samenwerkingsopdrachten worden opgenomen in de planners. 
De leraren moeten nog meer gebruik maken van collegiale consultatie. (zie schoolplan en 
jaarplan). Dat gebeurt structureel in het HV team maar moet ook weer in of tussen de 
andere teams gaan plaatsvinden, zoals we dat een aantal jaren geleden hebben toegepast. 

 
 
 

 

De nadruk op het samenwerken van docenten ligt binnen de secties. 

Secties adopteren vaardigheden en stellen zich hierbij de vraag welke vaardigheid het 

beste past bij de sectie. De sectie Nederlands heeft o.a. samenwerken geadopteerd. 

Als docenten tegen knelpunten aanlopen, dan kunnen zij bij elkaar terecht.  

Op de vraag, of een leerling kan zien dat de docenten samenwerken, werd gezegd: ”Ja, 

dat is goed te zien. Ik zie regelmatig op de gang docenten met elkaar in gesprek en dan 

hebben ze het bijvoorbeeld over toetsen die gemaakt moeten worden en wie wat gaat 

doen.” 

 
Docenten zijn blij met de gegeven ruimte om te experimenteren. Deze experimenten 
kunnen een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking. Men is wel toe aan het 
maken van keuzes over wat wel en niet te behouden. 

 

Tip:  wanneer een sectie een vaardigheid heeft geadopteerd, kan de samenwerking zélf 

het doel zijn die je opbouwt als doorlopende leerlijn.  De rol van de docent is dan het  

proces bewaken  en leerlingen laten reflecteren op de samenwerking. 

 

 
 
 

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.   
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We zien in onze school een gemakkelijke en open omgang met elkaar, leerlingen, 
docenten en medewerkers van het o.o.p. We willen geen sfeer van autoriteit en sancties, 
maar van respect, de juiste rollen en de dialoog. 
 
Dat kan bereikt worden als we elkaars kwaliteiten willen zien en van elkaars kwaliteiten 
gebruik maken. 
 
Een aantal voorbeelden van gereguleerde of spontane samenwerking tussen leerlingen en 
docenten is reeds genoemd. 
 
Andere voorbeelden, waarbij democratisering, burgerschap en socialisering worden 
vormgegeven, zijn de projecten in het kader van internationalisering, de leerlingenraad en 
de leerlingenresponsgroepen. 
 

 
 
 

 

Op schoolniveau zien we samenwerking tussen de verschillende geledingen: schoolleiding 

– dalton werkgroep - secties. De leden van de dalton werkgroep werken goed samen. Zij 

zijn een schakel tussen de schoolleiding en de teams. 

 

Tijdens de dalton training werken docenten twee aan twee samen als maatjes. 
Het leren met en van elkaar wordt mooi vormgegeven tijdens de teach-meet-momenten. 
Docenten kiezen uit het aanbod van de ervaringen van collega’s en ervaringen worden 
gedeeld; het zijn momenten van halen en brengen.  
 
Ook binnen vakgroepen wordt samengewerkt, zoals bijv. binnen de afdeling Technasium. 
Tijdens het gesprek met het OOP/OP werd aangegeven, dat men trots is op de goede 
sfeer, dat zowel personeel als leerlingen worden gezien en gekend en dat het hebben van 
gesprekken met collega’s en leerlingen belangrijker wordt gevonden dan het invullen van 
formulieren. Hier ligt een mooie basis voor een goede samenwerking in en tussen alle 
geledingen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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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Huidige situatie: 
In de brugklas wordt er gestart met een reflectie op de eerste weken op school. Elke 
leerling maakt een reflectiefilm en deze wordt onderwerp van gesprek tussen leerling, 
ouders en mentor. In dit gesprek wordt vooral gereflecteerd op het welzijn en op de 
zelfstandigheid van de leerling. In alle leerjaren wordt vooral het mentorspreekuur 
gebruikt voor persoonlijke reflectie op de leerling. 
In de bovenbouw wordt de leerling uitgedaagd om zelf te plannen, doordat er meer 
vrijheid aan de planner wordt gegeven. Hierdoor reflecteren leerlingen veel meer op de 
leerstof zelf. 
Vanuit RTTI krijgen de leerlingen, in onderbouw en bovenbouw, meer informatie over de 
cognitieve niveaus van leren. Op grond daarvan kunnen de leerlingen keuzes maken welk 
leertraject ze gaan volgen. 
Vooral binnen het vak O&O en tekenen wordt er veel ruimte geboden voor reflectie op 
het proces. Terwijl er bij O&O gewerkt wordt voor externe opdrachtgevers, die op een 
product zitten te wachten, wordt er toch in de beoordeling een reflectie op jezelf en 
medeleerlingen meegenomen.  
 
In de bovenbouw wordt een plan van aanpak opgesteld, in overleg met leerling en ouders, 
indien nodig. 
 
In leerjaar 1: reflectiefilm en gesprekken met de mentor (spreekuur/reflectieuur)  
In leerjaar 2 t/m 3 havo/vwo invullen reflectieformulier na elk rapport. 
 
Ambities: 

• Reflectie moet een meer structureel karakter krijgen in de loopbaan van een 
leerling en dus door alle docenten op een bepaalde herkenbare wijze worden 
toegepast. 

• Leerlingen krijgen tijdens de ouderavond zelf regie over het gesprek. Een aantal 
mentoren doet dit al. In het HV team vullen leerlingen zelf een “ambitieformulier” 
in; dat is dan onderwerp van gesprek  

• Niet alleen reflecteren naar aanleiding van een toetsmoment of een resultaat, 
maar dit meer verplaatsen naar reflectie op proces. 

 
 

 
 
 

 
Leerlingen weten niet altijd dat zij zelf hun ouders uit mogen/moeten nodigen naar 
aanleiding van een door de leerling ingevuld reflectieformulier bij het rapport. Een paar 
jongens uit V5 vertellen ons dat dit alleen moet als je er slecht voor staat. Eén van de 
jongens staat er qua resultaten gezien niet zo denderend voor, maar zegt hier niets van te 
weten. Hij heeft wel met zijn mentor gesproken over zijn resultaten.  
In de lessen zien we de leerlingen niet expliciet reflecteren, bij beeldende vorming hebben 
we hier nog expliciet om gevraagd omdat er leerlingen met diverse opdrachten in de weer 
waren. “Je hebt het af en de juf geeft je een cijfer, dan ga je de volgende opdracht doen”.   
Bij het einde van een wiskundeles werd de behandelde lesstof nog eens middels “Kahoot” 
getest, altijd leuk om te doen. Tijdens de afsluiting van een les geschiedenis werd middels 
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“Quizlet” vooruit gekeken naar de komende periode, dit in twee rondes met wisselende 
groepjes. Leerlingen die wij hebben gesproken noemden niet de RTTI planners. 
Tegenvallende resultaten worden besproken met de mentor of de docent. Er werd niets 
gezegd over verslaglegging daarvan. 
 
Leerlingen geven aan dat eigenlijk alleen bij het vak O&O een reflectieformulier ingevuld 
moet worden en bij de mentor. Dat formulier gaat over zelfkennis, eigenwaarde en 
zelfvertrouwen. Dit is in de vorm van een spinnenweb, ingekleurd.  Bij het vak O&O telt 
reflectie op het eigen werkproces en elkaar voor 50% mee voor het eindcijfer.  
 
Toetsen worden in het systeem ingevoerd, sommige docenten laten de resultaten zien, 
zodat de leerling ziet waar hij/zij de volgende keer meer aandacht aan moet besteden. 
Soms krijgt de leerling het advies dat een bepaald daltonuur extra gevolgd zou moeten 
worden. De leerlingen die wij hebben gesproken hebben geen idee wat OMZA inhoudt.  
 
Bij een onvoldoende moet er een reflectieformulier worden ingevuld over wat er fout is 
gegaan en wat er aan gedaan kan worden om dat verbeteren.  Aan het eind van de 
schoolcarrière wordt het invullen van reflectieformulieren als een trucje ervaren. Er wordt 
weinig navolging aan gegeven.  
 
De 10-minutengesprekken zijn met docent/mentor en ouders en soms met de leerling erbij. 
De leerlingen kunnen zelf kiezen of ze daarbij aanwezig willen zijn. De docent is de 
gespreksleider.  

 

 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

Huidige situatie: 
Docenten zetten de volgende reflectiemiddelen in: RTTI uitslagen, de planner, gesprekken, 
OMZA. 
 
Reflectie op samenwerking wordt vaak middels een formulier bepaald. Ook binnen 
groepen wordt het cijfer mede bepaald door een samenwerkingscijfer. 
Aan het einde van de toets wordt, bij een aantal vakken, het verwachte cijfer gevraagd en 
hoe de voorbereiding verlopen is. 
Het komt incidenteel (HV team) voor dat docenten d.m.v. collegiale consultatie bij elkaar 
kijken in de les al is er wel veel en voortdurend overleg. Het open karakter van het 
gebouw maakt ook dat men elkaar ziet en men gemakkelijk even bij elkaar binnenloopt. 
Het komt wel veel voor dat er reflectie op de toetsen plaats vindt tussen collega’s. 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Daarnaast gebruiken we leerlingenenquêtes om docenten feedback te geven en docenten 
gelegenheid te geven te reflecteren op het eigen vakmanschap. Indien gewenst kan een 
docent een beroep doen op een coach, een collega-docent die daarvoor gekwalificeerd is. 
 
Ambities: 

• Collegiale consultatie weer nieuw leven inblazen. Laat docenten zelf een keus 
maken met wie ze dat willen doen en zelf de leervraag kunnen formuleren. 

• Jaarlijkse Dalton nascholing en of delen van scholingsopbrengsten van cursisten 
met hun collega’s. 

 

 
 
 

 
Bij het docentengesprek kwam vooral de rol van RTTI zeer sterk naar voren, vooral 
uitgedragen door de sectie natuurkunde. Engels, economie en aardrijkskunde keken 
vooral wat er goed was voor de boven niveau scorende leerling: versnellen of te toetsen 
stof overslaan, of aan een ander vak mogen werken.  
Docenten spraken vooral vanuit hun vak, het mentoraat kwam niet ter sprake helaas 
waardoor er geen vragen over OMZA gesteld konden worden. 
 
De docenten gaven duidelijk aan dat ze de gegeven ruimte richting onderwijsinhoud en –
innovatie als motiverend ervaren, wel werd er expliciet benoemd dat de schoolleiding niet 
moest vergeten hier een goede evaluatie op te zetten. Reflectie op docentgedrag vindt 
plaats in de zgn. gesprekkencyclus, die naar het lijkt niet in elk (onderwijs-)team gelijkelijk 
wordt gehanteerd.  Een teamleider meldde dat zij de gesprekken qua structuur aanpast 
aan degene die ze voor zich heeft. Docenten ervaren de schoolsfeer als open en denken 
alles wel te kunnen en mogen benoemen. 

 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

 
Veel meer dan voorheen zijn docenten –al dan niet door de school georganiseerd- met 
elkaar in gesprek over onderwijs en begeleiding. Georganiseerde vormen van leren met en 
van elkaar hebben dat ongetwijfeld gestimuleerd. Ook de invoering van digitale 
ondersteuning in de les. 
 
Ook is de school altijd bereid collega’s van andere scholen te ontvangen of, omgekeerd, 
docenten bij anderen in de keuken te laten kijken. 
 
Een doorgaande reflectielijn, als één van de daltonvaardigheden is niet voldoende 
zichtbaar. We kunnen daar meer op inzetten. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 22 

 

 
 
 

 
Geen van de ouders die wij hebben gesproken heeft weet van de door hun kind in te 
vullen reflectieformulieren en de daarbij behorende uitnodiging voor een leerling-ouder-
mentor-gesprek. Wel weten de ouders met kinderen in de eerste klas dat er aan het begin 
van het jaar een “wen-reflectie” met bijbehorende ouderavond is geweest. 
De ouders spreken positief over de sfeer en soms specifiek over de  mentorbegeleiding op 
school (ouder met kind in Cluster-4, bijvoorbeeld) aan de andere kant wordt er duidelijk 
een sterke communicatie tussen mentor(en) en ouders gemist. Zeker bij tegenvallende 
resultaten lijkt er op alle ouder-niveaus pas laat aan de bel te zijn getrokken. Ouders 
vinden dat jammer. Via Magister kunnen de ouders hun kinderen volgen qua 
cijferprestaties en absenties. 
 
Tijdens het gesprek met de schoolleiding valt op dat het DMT goed kan reflecteren op hoe 
het gaat in de school, zich open stelt voor het visitatieteam en zelf met een leervraag komt 
over het verbeteren van het eigenaarschap van de secties m.b.t. de daltonvaardigheden  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Huidige situatie: 
De leerling behaalt nog voornamelijk de doelen die er door de docent gesteld worden. De 
leerling kan gebruik maken van de daltonuren om effectief bezig te zijn met de gegeven 
taken. De leerling maakt keuzes uit de uitgesplitste stof per vak, zo kan hij/zij naar 
behoefte zelf de hoeveelheid werk binnen kaders uitwerken. 
Deze stof staat in de planner en biedt ook weer de mogelijkheid om via reflectie tot een 
nog effectievere vorm van gepersonaliseerd leren te komen. 
In de bovenbouw zien we dat leerlingen wat meer keuzes krijgen en daar ook 
verantwoord mee om gaan. 
 
Ons technasium biedt verschillende mogelijkheden om tot leren te komen. Dit bevordert 
de effectiviteit van het onderwijs. 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Daarnaast wordt veel lesstof in projectvorm aangeboden binnen verschillende 
vakgebieden. Dit zorgt voor meer effectieve leertijd en er wordt doelmatiger gewerkt. 
 
Ambities: 
 
Door meer gepersonaliseerd leren moet de leerling meer grip op het eigen leerproces 
krijgen en hoe daar verantwoord mee om te gaan. Idealiter maakt dat het leren 
effectiever. De leerling is een ontdekkingsreiziger hij/zij kan zelf bepalen hoe, met welke 
‘reis’ de bestemming gehaald wordt. 
 

 
 
 

 
Leerlingen geven aan daltonuren goed te gebruiken om hun werk te maken en vragen te 
stellen aan een vakdocent. Leerlingen ervaren de daltonuren als zinvol.  
Er is een diversiteit aan planners in omloop: daltonplanner, RTTI-planner en huiswerk in 
Magister. Leerlingen in de bovenbouw vinden hun eigen weg hiermee, voor 
onderbouwleerlingen is het een zoektocht. De dalton werkgroep erkent dit probleem.  
Leerlingen geven aan dat de bezetting in de daltonuren door vakdocenten niet optimaal is. 
Op donderdag kunnen leerlingen moeilijk plannen waar ze gaan zitten omdat veel lokalen 
vol zijn. Soms ervaren zij dat er niet genoeg vakdocenten aanwezig zijn om je vragen te 
stellen. Leerlingen vinden wel dat docenten je altijd willen helpen als je iets niet lukt.  
Er is een opbouw in het aantal daltonuren. Leerlingen kunnen op deze manier wennen aan 
daltonuren. Docenten ervaren dit als positief en denken dat de effectiviteit van de 
daltonuren wordt verhoogd als er een zekere schaarste is: leerlingen worden zo 
gestimuleerd hun daltonuren goed in te zetten. Examenleerlingen ervaren het aantal 
keuzes bij de daltonuren te beperkt, waardoor ze voor hen minder effectief zijn.  
 
  
Na de rapportgesprekken wordt er bepaald welke leerlingen extra werk krijgen, dit gebeurt 
vooral in de eerste klas. Een bovenbouwleerling heeft deze ervaring niet. Is dit mentor 
afhankelijk?  
 
Een enkele docent, natuurkunde, gebruikt ‘flipping the classroom’. Deze manier van 
werken wordt als erg effectief ervaren en ook anders dan de andere lessen.  
In de examenklassen is er momenteel weinig rendement in de les. Ze moeten een groot 
deel van de les stil zitten, luisteren en hun mond houden.  Dit verschilt per vak, per docent. 
De ene docent praat het hele uur vol, bij een andere docent is er tijd voor het maken van 
opdrachten en huiswerk.  
Eén docent gaf leerlingen helemaal de vrije ruimte: ze mochten vrij discussiëren tijdens de 
les over een willekeurig onderwerp. De docent had het volste vertrouwen dat de leerlingen 
voldoende waren voorbereid om het eerstvolgende schoolexamen te maken.  

 
 
 

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. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Huidige situatie: 
 
De leraar legt de verantwoordelijkheden vast in PTA’s en PVT’s en gebruikt hierbij de 
planner om voor zichzelf zichtbaar te maken of er voldoende afwisseling is in 
leeractiviteiten. Daarnaast maken de planners (RTTI) ook inzichtelijk waar een leerling 
extra tijd in moet stoppen om tot het behalen van de doelen te kunnen komen. 
 
Mede door de digitale methodes kunnen docenten meer loskomen van een soms te rigide 
lesschema. Er ontstaat meer flexibiliteit, maar er zijn verschillen in de mate waarin 
docenten afwisselend en efficiënt hun les- en leerstof aanbieden. 
Wel bemerken we dat docenten open staan voor realistische feedback en daar ook iets 
mee willen doen. 
 
Leerlingenenquêtes helpen bij feedback 
De indicatoren voor een ‘goede les’ zijn bekend bij elke docent en worden ook gebruikt bij 
lesbeoordelingen. 
 
Ambities: 
 
We maken (via de planners) de leerdoelen inzichtelijk voor onze leerlingen en geven onze 
leerlingen vaker keuzevrijheid waardoor de leerling meer eigenaar kan worden van zijn / 
haar leerproces.  
We zoeken een meer activerende houding van docenten tijdens daltonuren om zo te 
zorgen voor meer effectiviteit van de daltontijd.  
Onderzoeken of daltontaken een onderdeel van het curriculum kunnen zijn. 
Het gebruik van de digitale leermiddelen dient beter begeleid te worden, zodat de 
leerlingen dit leermiddel effectiever kunnen toepassen in het leerproces.    
 

 
 
 
 
 

 
Er zijn verschillen tussen docenten in hun manier van werken en het gebruiken van de 
planners die er zijn. Voor leerlingen is dit niet altijd duidelijk. Docenten geven wel aan 
vrijheid te willen in het gebruik van een bepaalde planner. De ene planner is geschikter 
voor een bepaald vak dan een andere planner. In theorie is er de mogelijkheid voor de 
leerlingen om een eigen route te bepalen en een keuze te maken in opdrachten. In de 
praktijk wisselt dit tussen de docenten. Het komt voor dat de leerstof hierdoor meer leerling 
gestuurd is. Over het algemeen is het de docent die het proces aanstuurt.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Leerlingen geven aan dat er ook bij de lessen grote verschillen bestaan in de mate van 
instructie. Van "Flipping the classroom" tot één heel lesuur instructie waardoor er geen tijd 
is om zelfstandig te werken.  
De docenten hebben verschillende instrumenten, zoals OMZA, om leerlingen zo goed 
mogelijk te begeleiden. OMZA houdt verband met de RTTI-toetsen.  
Om de effectiviteit van Dalton te verhogen wordt er een daltoncursus gegeven. Voor het 
olievlekeffect worden cursisten gekoppeld aan een maatje. Dit wordt als positief ervaren.  

 
 
 
 
 

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 is voldoende ingericht om de noodzakelijke opbrengsten te realiseren.  Er is een 
goed, veilig pedagogisch klimaat, al moeten we dat blijven bewaken, waar in een enkel 
geval een leerling te ver de grenzen zoekt. 
In didactisch opzicht willen we verdere stappen maken naar meer keuzes en een meer 
gepersonaliseerd aanbod afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling.  
 
Er is zichtbaar ondersteuning voor leerlingen die om wat voor reden de leerdoelen niet 
halen. 
 
De daltoncompetenties staan nu veel meer prominent in het nieuwe Schoolplan. Met een 
enthousiaste dalton werkgroep en met kortere lijnen naar de collega-docenten, is er het 
vertrouwen dat we nog meer uit die leerlijn van daltoncompetenties kunnen (en moeten) 
halen. 

 
 
 

 
Alle geledingen in de school zijn zich bewust van de verschillen die er in de school 
bestaan. De school ontwikkelt zich op allerlei terreinen. De docenten krijgen vrijheid om 
zich te ontwikkelen en dingen uit te proberen. Dat wordt als positief en passend bij dalton 
ervaren. De docenten geven aan dat niet alles precies het zelfde hoeft te zijn. De school is 
goed op weg om informatie, ontwikkelingen en good practices zo goed mogelijk te delen. 
De teach-meets, de nieuwsbrief, de vergaderingen bij teams en secties zorgen voor 
informatie uitwisseling. Voor leerlingen is het lastig dat er geen lijn is in de lessen en bij de 
planners.  Het zorgt voor onduidelijkheid.  
Het prachtige gebouw, de lokalen en leercentra worden goed benut  door de leerlingen. 
Het valt op dat de leerlingen in het mavo-gebouw het prettig vinden "onder elkaar" te zijn. 
 

 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

De beoogde daltonontwikkeling is vastgelegd in het Dalton Ontwikkelplan 2014-2018. (zie 
bijlage). De zelfevaluatie en de reacties van de visitatiecommissie zullen worden 
meegenomen in de volgende planperiode van deze DOP. Ook zal het volgende Dalton 
Ontwikkelplan mede gebaseerd zijn op het nieuwe schoolplan.  
De daltonwerkgroep ziet dar er meer aandacht is voor daltononderwijs en het 
onderwijsgesprek in het algemeen. Er is meer de olievlekwerking. Tegelijkertijd ziet de 
daltonwerkgroep dat er via nieuwsbrieven, scholingsbijeenkomsten e.d. een nóg pro-
actievere aanpak mag zijn. 
 
In het nieuwe schoolplan en in andere informatievormen wordt daltononderwijs benoemd 
en beschreven; in het schoolplan zelfs zeer uitgebreid. 
 
De school is betrokken bij regio-activiteiten en –via de daltonscholing en collegiale 
consultatie- ook heel actief samen met de andere Zuidwesterscholen. 
 
In de kwaliteitskalender van de school staan de regelmatige gesprekken met leerlingen en 
ouders in de vorm van leerlingen- en ouderresponsgroep. Een leerlingenraad verzamelt de 
informatie uit deze responsgroepen en deelt deze met de schoolleiding en met de 
leerlingengeleding van de MR. 
 

Borging als voorwaarde  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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We zien in de ontwikkeling van het Dalton Lyceum dat kwaliteitsaspecten van onderwijs 
en andere beleidsterreinen goed geborgd zijn, dat er meer kennis en ervaring is 
gegenereerd en dat daarmee het zelfvertrouwen van het team merkbaar is toegenomen. 
Ieder realiseert zich en mag dat ook, dat elke medewerker ertoe doet en gewaardeerd 
wordt in zijn of haar betrokkenheid, in de samenwerking met de andere collega’s en in de 
toegenomen open houding om met en van elkaar te leren. 
 

 
 
 

 
Op de website staat een fraai vormgegeven schoolplan waarin de missie (in lijn met de 
missie van het bestuur) en de daltonkernwaarden duidelijk staan verwoord als 
uitgangspunt voor het beleid van de school. 
Er is veel aandacht voor daltonscholing van nieuwe én zittende docenten en dit wordt 
gefaciliteerd. 
Het ruime gebouw biedt volop mogelijkheden voor personeel en leerlingen om op een 
gevarieerde manier aan het werk te gaan. 
De school is actief betrokken bij daltonactiviteiten en participeert in daltonvisitaties. 
Uit het gesprek met het bestuur blijkt dat er vertrouwen is in de leiding van de school en 
dat de daltonkernwaarden worden onderschreven en omarmd. 
 
De school heeft serieus werk gemaakt van de aanbevelingen van het vorige visitatieteam 
en is na een periode van hard werken om de kwaliteit op orde te krijgen voortvarend aan 
de slag om de daltonkernwaarden verder vorm te geven. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Algemeen  
De door ons gesproken leerlingen vinden het Dalton Lyceum en de Dalton mavo in Barendrecht 
een fijne school, met aardige docenten die hun vak verstaan, er is veel ruimte voor zelfstandigheid 
en er is ruimte om te kiezen in de daltonuren. 
 

• Is er bewust gekozen voor deze school?  
De nabijheid van de school speelt zeker een rol, maar  dat een leerling op een 
daltonbasisschool heeft gezeten kan ook hebben meegeteld in de beslissing. De manier 
van werken sluit goed aan.  Veel leerlingen geven aan dat de sfeer goed is. Leerlingen 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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voelen zich gekend door de docenten. Als je initiatief neemt is er altijd een mogelijkheid 
om hulp te vragen.  Een aantal van de leerlingen heeft heel bewust gekozen voor het 
Technasium.  De mogelijkheden als werken in een daltonuur en de keuzeruimte zijn ook 
een factoren.  

• Mogen de leerlingen meepraten binnen de school? 
Er zijn veel mogelijkheden om mee te praten binnen de school. In de DMR en 
leerlingenraad kunnen leerlingen meedenken over de school.  Leerlingen zijn niet heel 
tevreden over de terugkoppeling van de docenten / DMT. (vraag: is er ook een Nieuwsbrief 
voor leerlingen?) Het lijkt er soms op dat docenten zich niet helemaal houden aan 
gemaakte afspraken en dat zorgt voor verwarring bij leerlingen (zeker brugklassers)  

 
Tip vanuit leerlingen - Graag meer keuzemogelijkheden creëren tijdens de daltonuren. Vooral op 
vrijdag zijn er te weinig mogelijkheden. Vooral ‘moeilijke vakken’ als wiskunde zijn schaars.  
 
 
Tot slot: Leerlingen voelden zich vrij om de vragen te beantwoorden en om elkaar aan te vullen en 
zij konden hun antwoorden goed onderbouwen. Veel antwoorden hebben wij kunnen verwerken 
bij ons bevindingen n.a.v. de kernwaarden. Wij danken de leerlingen voor hun openheid, 
vriendelijkheid en informatie.   

 
 

 
 
 
 
Gesprek daltoncommissie 
 
De daltoncommissie is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van de secties. De sectie 
waaruit een docent afkomstig is, is bepalend of hij/zij zitting kan nemen in de werkgroep. 
 
De docenten zijn er trots op dat na het verbetertraject van de inspectie Dalton weer meer is gaan 
leven in de school. Het draagvlak is toegenomen na uitbreiding van de dalton commissie. In de 
lessen zijn meer werkvormen te zien. Er is een grote groep collega’s die de dalton scholing 
hebben gevolgd. Momenteel volgen 15 collega’s de scholing, zij hebben allemaal een maatje, 30 
docenten zijn er dus mee bezig. Vanuit het DMT is de daltonscholing meer verplichtend 
geworden. In de teamvergaderingen zijn de collega’s weer in gesprek over dalton. Wat als prettig 
wordt ervaren is dat een schooleider (onderbouw v/h) de verbinding verzorgt tussen 
daltoncommissie en DMT. 
 
De daltoncommissie heeft overleg met secties en teams. In de schoolbrede bijeenkomsten wordt 
besproken en nagedacht hoe de dalton vaardighedenlijn vorm gegeven kan worden. De ideeën 
van de schoolleiding worden door de daltoncommissie vormgegeven. In de "teach- meets" komen 
de pareltjes naar voren. Docenten kunnen een keuze maken uit het aanbod, zij kunnen ervaringen 
delen, halen en brengen, leren van elkaar. 
 
Planners worden ingezet om de lessen meer leerling gestuurd te maken. Iedere docent werkt met 
een planner. Het is belangrijk dat de leerling zich bewust wordt van zijn/haar keuzes en kan 
beargumenteren waarom hij/zij die keuze heeft gemaakt.  
Er zijn verschillende planners: de daltonplanner en RTTI.  
In klas 1 en 2 wordt er gewerkt met de ipad, er is helaas nog geen gebruiksvriendelijke app voor 
de planner. In de brugklas raken de leerlingen overspoeld door de verschillende planners, zij 
overzien het niet. De docent heeft hierbij een begeleidende rol, geeft aan wat er geleerd moet 
worden en welke keuzes de leerlingen kunnen maken. Leerlingen loslaten is moeilijk voor 
sommige docenten. 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Secties adopteren vaardigheden en stellen zich hierbij de vraag welke vaardigheid het beste past 
bij de sectie. De sectie Nederlands heeft o.a. samenwerken geadopteerd. Bij navraag in gesprek 
met docenten dringt de vraag zich op:” Hoe wordt de voortgang van deze ontwikkeling bewaakt, 
hoe ziet de regie eruit?” In het sectieoverleg wordt besproken hoe de rubrics vertaald kunnen 
worden in het programma. Als docenten aanlopen tegen knelpunten dan kunnen zij terecht bij 
elkaar. De vaardighedenlijn wordt besproken in het sectieoverleg waarbij de schoolleiding ook aan 
tafel zit.  De commissie heeft zich voorgenomen om de vaardigheden in de secties aandacht te 
geven en hierbij het zelfde invoeringstraject als bij de planner te volgen. 
 
Er is een ambitie om naast het cijferrapport ook een daltonrapport te ontwikkelen. Er worden veel 
instrumenten ingezet zoals RTTI, rubrics, OMZA. Hoe past dit bij jullie daltonvisie? In de 
rapportvergadering is dankzij OMZA direct zichtbaar waar het probleem van de leerling zit. De 
daltonvaardigheden worden meegenomen in het gesprek over het knelpunt. De 
rapportvergaderingen verlopen anders en effectiever sinds de inzet van genoemde instrumenten. 
 
In het team H/V 2,3,4 zijn docenten verplicht om van elkaar te leren d.m.v. collegiale consultatie. 
Een onderwerp kan zijn RTTI. In de mavo is deze ontwikkeling nog niet in gang gezet. De nieuwe 
teamleider volgt momenteel zelf de dalton scholing. Het mavo team weet te weinig over wat er in 
andere teams gebeurt. De communicatie hierover verloopt via de Nieuwsbrief. Sinds deze is 
ingevoerd is het team van de mavo wel beter geïnformeerd. Een warme overdracht vindt plaats 
indien leerlingen overstappen. 
 
Tip: Invulling dalton uur: onderzoek of daltontaken een onderdeel van het curriculum kunnen zijn. 
Op andere scholen is er door de daltontaken meer lijn ontstaan in het daltonuur. De 
daltonwerkgroep denkt aan een eindopdracht die uit het curriculum komt, hierdoor kan ruimte 
ontstaan om meer tijd te besteden aan moeilijke onderwerpen. Het dalton uur is dan meer 
onderdeel van het lesprogramma.  
 
Positief is de daltoncommissie over de opbouw die is aangebracht in het aantal daltonuren per 
week per leerjaar De leerlingen zien de meerwaarde van het daltonuur, als deze effectief worden 
aangeboden.  

 
Gesprek OOP en OP 
 
Bijna alle aanwezigen werken of hebben gewerkt op beide locaties. 
Het is een voor hun vanzelfsprekend gegeven dat ze samen een team zijn. 
 
Waar zijn jullie trots op? 

• Dat wij op school lef en durf hebben om nieuwe dingen te doen, initiatieven te nemen, en 
te experimenteren. Dat we zo met zijn allen het dalton gehalte van de school groter 
maken. 

• Het is zelfs leuk dat er dingen fout gaan. Wij hebben een cultuur op school waarin fouten 
maken mag. Dit zelfde telt voor de leerlingen. 

• In plaats van mopperen en reactief reageren, reageren de collega’s nu veel meer proactief. 
Dit is na “onze dip” een fijne en belangrijke ontwikkeling. 

• De leerlingen worden meer en beter in kaart gebracht. 

• We hebben een leerlijn gemaakt van twee daltonuren in de onderbouw naar vijf uren in de 
bovenbouw. De daltonuren worden hierdoor door de leerlingen effectiever gebruikt. 

• Op het vaardighedenoverzicht, echter de implementatie moet nog wel beter plaatsvinden. 

• Dat wij een goede sfeer hebben en gesprekken met collega’s en leerlingen belangrijker 
vinden dan het invullen van het zoveelste formulier. 

• De leerlingen en al het personeel wordt hier gekend en gezien. 

• De sfeer is veilig, plezierig en laagdrempelig. De gevoelstemperatuur is hoog/warm. 
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• Hier op school heerst heel erg een ja-cultuur, personeel mag experimenteren en pilots 
worden omarmd. 

 
 
Jullie horen in een team en in een sectie. Wat is bv de rol van de sectieleider? 
De sectieleider kiest de vak gerelateerde zaken om te bespreken en uit te werken, de andere 
zaken gaan via de teamleider. 
Er volgde een gesprek waarin naar voren kwam dat deze actieve docenten na alle experimenten 
nu de wens hebben dat ze ,na alles gedeeld te hebben( pitch, nano, macro, teachmeet , 
Nieuwsbrief ) nu toe zijn aan” het goede behouden” en knopen doorhakken  wat betreft wat wel en 
wat niet! Dit telt binnen de teams maar ook binnen de secties. 
 
Wat is het verband tussen de planner, de RTTI-planner en OMZA? 
Dit laatste is een manier om gedrag te beschrijven en te bespreken. Dit telt voor enkele leerlingen. 
Elke sectie heeft een keuze gemaakt voor het gebruik van de planner. Zoals het nu lijkt werkt de 
RTTI planner goed voor de exacte vakken. De andere ( gewone) planner wordt vaker gebruikt in 
de school. 
 
Hoe zit het met jullie eigen ontwikkeling en hoe geef je dat vorm? 
Er ontstond een gesprek waarin vooral naar voren kwam, dat dit een zelfstandig gekozen traject is 
en waarin de daltonscholing een plaats heeft. Soms volgen de docenten een workshop, anderen 
kunnen zich ergens in specialiseren omdat dat een wens is of als uitkomst van een 
functioneringsgesprek. De meeste docenten maken gebruik van de daltonscholing in de eerste 
drie jaren dat ze op school werken. Het volgen van de daltonscholing lijkt geen voorwaarde te zijn 
voor een vaste aanstelling. 

 

 
 
 

 
Sinds de vorige visitatie is er sprake van een positieve ontwikkeling: het leerlingenaantal is 
gegroeid, er zijn zaken beter geborgd, het team heeft meer vertrouwen. Per 15 maart is de 
aanmelding binnen, er zijn 50 leerlingen meer aangemeld dan verwacht. De organisatie is 
kleinschalig opgezet. Elk team wordt geleid door een teamleider en heeft de beschikking over een 
teamassistent. Elke teamleider heeft ook een aantal secties in portefeuille. De mavo is apart 
gehuisvest, naast het hoofdgebouw. Dit is een bewuste keuze geweest. In de secties staan 
onderwijskundige zaken weer op de agenda en wordt weer meer gesproken over onderwijs, De 
sectieleiders hebben overleg met directie en teamleiders. 
In de stukken die de visitatiecommissie heeft ontvangen staan veel ambities.  
 
Waar is de school trots op? 
 
Marian geeft aan ingezet te hebben op versterking van dalton in de lessen. Zichtbaar bij projecten 
is dat leerkrachten experimenteren in het loslaten van leerlingen.  
Ilse geeft aan dat er meer stabiliteit is in het brugklasteam en zij bezig zijn met 
daltonvaardigheden. Leerlingen kunnen de betekenis van dalton aangeven en wat dat voor hen 
betekent.  
Leo ziet dat de lessen meer doelgericht zijn en er meer wordt gedifferentieerd, ook is hij trots op 
het economie project waarin leerlingen meer vrijheid kregen en hun zelfvertrouwen is 
toegenomen.  
Koendert heeft docenten meer ruimte gegeven binnen kaders. Docenten hebben aan kunnen 
geven waarmee zij bezig willen zijn. Tot slot brengt Peter naar voren dat de schoolleiding 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Er waren 8 ouders aanwezig met kinderen in verschillende leerjaren en afdelingen. De 
samenstelling was zodanig dat er ook ouders aanwezig waren met kinderen die al van school 
waren, ouders van kinderen die extra zorg nodig hadden en een ouder die minder tevreden was 
en ook zo zijn bijdrage mocht leveren. Ouders kunnen zitting nemen in ouder responsgroepen, 
oudervereniging en MR. 
 
Hoe merken ouders dat dit een daltonschool is? 

• Zelfstandigheid  

o zelf plannen weektaak 

o gemiste repetities zelf inplannen 

o inleveren briefjes bij afwezigheid maar ook ouderavond 

• Daltonuur  

• Zelf plannen 

o weektaak,  

o daltonuur 

• Eigenaarschap van de leerling voor eigen leerroute/proces  

o je mag een ander vak doen als je goed bent in een bepaald vak 

o versneld examen doen 

o leerling wordt gehoord 

gecoacht is en hierdoor meer binding en vertrouwen is ontstaan binnen het team. Peter is trots op 
zijn team. 
Communicatie vindt plaats via de Nieuwsbrief en de website. Hoe blijft er binding in een school 
die groter wordt? Wat neem je mee als je op een andere school zou gaan werken? Peter 
investeert in persoonlijk contact, het gesprek met elkaar. Daardoor is de wij/zij relatie die er was, 
veranderd in een open relatie met leerlingen, OP en OOP en schoolleiding. 
Peter heeft veel oog voor lief en leed en wordt daarom zeer gewaardeerd.  
De Nieuwsbrief is belangrijk om elkaar te informeren en projecten met elkaar te delen. De 
schoolleiding is bezig om de communicatie meer te stroomlijnen. 
Op de vraag aan de teamleiders "hoe laat je leerlingen en docenten glanzen",  kwam naar voren: 

• door elke dag aan te geven wat goed gaat; 

• veel in gesprek zijn met docenten en hen vrijheid geven en ruimte geven om zich te 
ontplooien; 

• korte lijnen, deur altijd open; 

• focus op wat leerlingen en docenten kunnen en diversiteit tussen mensen erkennen en 
ruimte geven om zich te ontplooien; 

• vertrouwen geven. 
 
Op de vraag van welk cijfer elk directielid aan zijn of haar team zou geven krijgt ieder team een 
ruime voldoende.  
 
N.a.v. de leervraag die is gesteld aan het visitatieteam, wil men graag horen wat wij terugzien van 
de dalton vaardigheden. Opgemerkt werd dat de ontwikkeling om daltonvaardigheden te 
adopteren door secties nog in de kinderschoenen staat.  

 

Uit de gesprekken met ouders 
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• Verschil tussen leerlingen mag 

• Samenwerking 

o Veel samenwerking in groepjes 

o Iedereen heeft eigen taak 

o Zelf kiezen met wie 

o Wanneer samenwerking niet zo goed loopt wordt sturing vanuit docent wel gemist 

 
Helpt de school om een goede daltonouder te worden? 
Soms lastig in te schatten wanneer je als ouders wel iets of juist niets moet doen. De lijnen met de 
mentor zijn kort. Zeker bij leerlingen in de onderbouw. Leerlingen in de bovenbouw vinden het 
vaak ook minder fijn als een mentor direct met ouders communiceert. In de bovenbouw of als het 
minder goed gaat, wordt de communicatie overigens vanuit school wel eens gemist. Dit lijkt wel 
mentor of docent afhankelijk te zijn. Er zijn veel positieve ervaringen, echter ook wat mindere 
ervaringen. 
Communicatie naar ouders bij een incident is wel heel accuraat.  
Er heerst wel onduidelijkheid over de ‘regels’ bij een ouderavond. Leerling wel of niet mee, wie 
moet nu inschrijven en moet je het laten weten als je niet komt. Dit komt enkele malen terug. 
De teamassistent belt als je kind afwezig is en niet ziek gemeld. Even dat contact tussen school 
en ouders is dan een geruststelling dat het kind in de gaten gehouden wordt. 
 
Wat merken ouders van reflectie in de school? 
Wanneer er ontevredenheid heerst en dit gemeld wordt bij de directeur is er een snelle 
communicatie en uitnodiging om bij hem langs te komen. Hier wordt ook van geleerd door de 
school en zaken worden dan waar mogelijk aangepast.  
Reflectie van leerlingen is in ieder geval bij het eerste gesprek dat ouders, leerling en mentor 
hebben in de brugklas in september/oktober. De leerling vult dan een reflectieformulier in dat 
besproken wordt. Andere reflectieformulieren worden niet besproken/herkend door ouders.  
Er is een ouder responsgroep, oudervereniging en ouders zitten in de MR. Hier worden zaken in 
besproken en benoemd. Er is een mogelijkheid om dan één en ander aan te geven en daar wordt 
dan wel aandacht aan besteed. Indien mogelijk worden dan zaken aangepast. Denk hierbij aan 
het gelijk trekken van de excursies en betrekken van mavo bij de rest. Dit laatste is zeker nog een 
aandachtspunt. 
 
Wat zijn nog aandachtspunten voor de school? 
Soms is het contact vanuit mentor wat te laat voor het gevoel van ouders. Ouders uit hogere 
leerjaren geven aan dat, wanneer het niet zo goed gaat met de leerling, niet te lang gewacht hoeft 
te worden voordat ouders geïnformeerd en ingezet worden. Dan mag er meer gedaan worden 
vanuit school. 
Soms wordt de mavo ervaren als een apart onderdeel. Deze afdeling mag van de ouders meer 
betrokken worden bij de rest.   
 
Wat zijn de pareltjes en moet zeker blijven in deze school? 

- Blijven luisteren naar de leerling en kijken naar wat het individu nodig heeft. 

- Uitdaging en motivatie 

- Leerling wordt gehoord 

- Veilige school en fijne sfeer 

- Superschool  

- Zelfstandigheid en daltonuren 

- Open contact 

- Pre-gymnasium (voor groep 8) 

- Leerlingen hebben geleerd dat leren een proces is en niet een prestatie 

- Leerlingen hebben geleerd te denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden 
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- Bij een overstap van een andere school wordt gezocht naar het positieve benadrukken 

en niet het negatieve. Leerling moest vanuit andere school naar de havo op deze 

school. Er wordt gekeken naar mogelijkheden. Inmiddels is er een programma waar hij 

in meerdere vakken versneld examen doet. 

- De warme aanpak van zorgleerlingen. Met de persoonlijke aanpak van de mentor en 

samenwerking tussen ouders en school is de leerling na zeer lang thuis zitten weer 

terug op school en bloeit ze helemaal op. Ze heeft een kans gekregen en die heeft, 

dankzij school en natuurlijk de leerling zelf, zeer positief uitgepakt. School heeft hierbij 

niet gekeken naar de financiën want dan had ze misschien niet mogen komen. School 

heeft gekeken naar mogelijkheden. 

 

 
 
 
 

naam bestuurslid: Jenny Everts 

 
We hebben gezien dat er de afgelopen jaren, 2010-2014-2018, veel is gebeurd: Visitaties en een 
inspectie die feedback heeft gegeven op resultaten die tegen vielen. Kortom er was zorg over de 
resultaten, nu gaat dat goed. Onze vraag: Hoe kan Dalton helpen/ondersteunen bij het 
vormgeven/ondersteunen van beter resultaten. Antwoord: "Peter is met zijn personeel aan de slag 
gegaan, op relatie niveau. Hij is het gesprek aangegaan, zonder anderen uit hun rol te duwen. 
Van oudsher deed hij dat wellicht meer vanuit principes/idealen. Nu is het een combinatie van 
principes/idealen ondersteund met 'harde' gegevens. Dat maakt het slagvaardiger". 
Tevens vult Jenny Everts aan: "De directeur heeft de schoolvisie en het schoolplan mooi in lijn 
met de visie vanuit het bestuur vormgegeven. Ik benoem dat als 'klein binnen groot'." 
Tevens heeft de directeur een rol in het DPOVO en een speciale rol in het DVO als de meest 
senior van het stel en die rol vervult hij goed. 
Als we de kwestie van 'docenten met bestuursaanstelling' bespreken geeft Jenny Everts aan: "Dat 
er uiteraard naar het karakter van de school gekeken wordt (Dalton), alleen dat ze ook niet om het 
feit heen kan dat een docent wellicht (over)geplaatst moet worden. Dat gaat in principe altijd goed, 
temeer daar Peter daar een goede rol in speelt. En mocht een docent echt niet willen, ja dan moet 
je afscheid nemen". 
We stippen aan of er ook dilemma's zijn waar de school tegenaan loopt: 

• Formatie rond maken in tijden van groei, personeel vinden en behouden en dat er 

coördinatie vraagstukken liggen.  

• Daarnaast ook klein leed: m.b.t. het fietsenrek buiten waar fietsen worden gestolen. 

• Tevens is werkdruk een thema: " 

 

 Slotopmerking van de bestuurder:  "Op basis van vertrouwen heeft Peter de school heel goed  

opgepakt". 

Het was een open en prettig gesprek, waarin de waardering en het vertrouwen van de bestuurder 
richting de locatiedirecteur duidelijk naar voren kwam. 

 

 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

nr Beoordelingskader 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 x 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  x 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 

 

 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 + 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 Omschrijving 

Nr. 1 Vrijheid/verantwoordelijkheid 
We constateren dat de schoolleiding het team veel ruimte biedt en dat het team 
daar graag gebruik van maakt. Leerlingen gaan in vrijheid en met 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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verantwoordelijkheid om met het fraaie gebouw en de vele materialen en 
werkplekken om te leren en te werken of te chillen, want dat mag soms ook.  
 

➢ Welke volgende stap zouden jullie kunnen zetten om leerlingen meer 
ruimte te bieden om hun eigen leerroute te kiezen? 

Nr.2 Zelfstandigheid 
De kracht van de zelfstandigheid die ervaren wordt door leerlingen en 
medewerkers geeft heel veel positieve energie.  
 

➢ Hoe kunnen jullie de volgende stap zetten opdat leerlingen nog 
zelfstandiger kunnen kiezen en plannen? 

➢ Hoe kunnen jullie de vele initiatieven die door jullie ontwikkeld worden 
meer laten convergeren i.p.v. divergeren? 

 
 

Nr.3 Samenwerking 
We hebben mooie voorbeelden gezien o.a. bij Latijn en drama en Nederlands. 
Samenwerken krijgt zeker ook in de projecten buiten de lessen en bij de 
praktische opdrachten een belangrijke plaats. 
 

➢ Welke kansen zien jullie om samenwerking binnen de vaklessen een 
grotere plaats te geven zonder de leerlingen los te laten en waarbij je 
goed het proces blijft bewaken? 

➢ Tip: teachmeet is een gewaard en krachtig instrument, dat je voor het 
uitwisselen van good practice m.b.t. deze daltonvaardigheid goed zou 
kunnen inzetten. Versterk de kracht van jullie teach-meets: het levert 
positieve energie en mooie uitwisselingen op. 

➢ Kijk naar de mogelijkheid om een doorlopende leerlijn van brugklas tot 
eindexamenjaar op het gebied van samenwerken te formuleren en te 
gebruiken. 

 

Nr.4 Reflectie 
Wij constateren dat reflectie nogal terloops en nog niet structureel wordt ingezet 
in de lessen of in de gesprekken met leerlingen.  
 

➢ Ga met elkaar op onderzoek op welke wijze je reflectie een meer centrale 
rol kunt geven, op leerlingniveau maar ook op docentniveau, waarbij de 
focus niet alleen op cijfers ligt maar ook op vaardigheden. Er ligt een 
wens van de ouders om hierbij betrokken te worden.  

➢ Tip: op het gebied van LOB liggen kansen, denk hierbij ook aan het 
Plusdocument. 

 
 

Nr.5 Effectiviteit/doelmatigheid 
Er is stevig ingezet op het werken met een daltonplanner en met 
planningsinstrumenten zoals RTTI en OMZA. Tegelijk constateren wij grote 
verschillen in het gebruik en de toepassing van deze instrumenten. Wij 
adviseren jullie om samen met de leerlingen te onderzoeken wat het effect is van 
deze instrumenten en om een duidelijk overzicht te maken. 
 

➢ Mogen docenten hun eigen keuze maken waarbij je er toch voor zorgt 
dat het duidelijk is voor leerlingen? Is het mogelijk om verschillende 
instrumenten naast elkaar te hanteren waarbij je ervoor zorgt dat het voor 
leerlingen duidelijkheid en structuur biedt? 
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➢ Is het denkbaar dat leerlingen zélf een keuze maken uit deze 
instrumenten? 

 
 
 
 
Wij zijn vandaag zeer hartelijk ontvangen op een open en dynamische daltonschool, waar 
leerlingen in een rustige sfeer respectvol met elkaar, met de medewerkers en met het gebouw 
omgaan. 
Van directeur, DMT (Dalton Management Team) tot leraren, medewerkers en ouders wordt 
dalton omarmd en doorleefd. 
Bovenal hebben wij fijne, open en tevreden daltonleerlingen gezien en gesproken die zich veilig 
en gekend voelen op deze school. De leerlingen van gebouw B vinden het fijn in een aparte en 
eigen setting te kunnen functioneren maar voelen zich vrij om ook met de andere leerlingen op te 
trekken. Citaat van een leerling uit mavo 3: “Ik krijg veel vrijheid, maar als het nodig is word ik 
goed geholpen” 
 
In het startgesprek hebben wij bewust ingezoomd op de oogst van bereikte resultaten. Bij de 
voorbereiding lazen wij veel ambitie maar ook veel open eindjes. Het was mooi om te zien hoe 
jullie in staat zijn om te verwoorden waar jullie trots op zijn en wat jullie hebben bereikt. 
 
Ook verdient de directeur een compliment voor de wijze waarop hij als zeer betrokken en 
bevlogen meewerkend voorman zijn team het vertrouwen en de ruimte geeft om samen ieder dag 
mooi daltononderwijs te realiseren. Hij krijgt dan ook het vertrouwen van en de waardering van 
het bestuur. Wij hebben geconstateerd dat de school sinds 2014 bepaald niet heeft stil gezeten 
en dat er daadwerkelijk werk is gemaakt van de destijds geformuleerde aanbevelingen. Niet 
alleen zijn de resultaten langzaam maar zeker weer op orde, ook de daltonkernwaarden staan 
weer helemaal centraal. 
 
In het kader van het waarderend perspectief heeft het visitatieteam geprobeerd om in plaats van 
louter aanbevelingen te formuleren, jullie als daltoncollega’s een spiegel voor te houden. Tevens 
maken wij van de gelegenheid gebruik om enkele prikkelende vragen te stellen. 
 
Pareltjes 
 

• Geschiedenis: een creatieve quiz om voorkennis te activeren 

• Drama: instuderen musical door een bevlogen en getalenteerde docent die leerlingen op 
speelse wijze laat samenwerken en samenspelen  

• Latijn: leerlingen van een plusgroepje werken voorbeeldig samen 

• Natuurkunde: een leeg lokaal, want leerlingen waren elders heel hard aan het werk om 
een eindpresentatie voor te bereiden 

• Leerling uit 4 havo die alvast 5 havo Frans examen doet 

• Pitches van enthousiaste leerlingen over verschillende onderwerpen, van 
ondernemerschap in de dop tot robotica op niveau 

 
Ten slotte: de daltonradertjes draaien in diverse gremia op volle toeren. Dit is het moment voor 
keuzes en focus, zodat de verschillende radertjes in elkaar gaan haken om samen een mooi 
dalton vliegwiel te maken. 
 
Beste daltoncollega’s uit Barendrecht, wij gaan geïnspireerd naar huis en wensen jullie heel veel 
succes met jullie groeiende en bloeiende daltonschool. 

 
 

slotopmerkingen 
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Beste leden van het visitatieteam, 
 
Met genoegen hebben we de feedback van jullie als visitatieteam gelezen en vooralsnog binnen 
het MT en met de leden van de dalton werkgroep gedeeld. We hebben grote waardering voor 
jullie werk, de voorbereiding en voor alle observaties die toch binnen het relatief korte bestek van 
één dag zijn verzameld en later zijn verwerkt in dit visitatieverslag. 
 
We onderschrijven die observaties, de verslaglegging van de verschillende gesprekken, evenals 
de tips en aanbevelingen die door jullie zijn aangereikt. En we waren en zijn zeer ingenomen met 
de open en enthousiasmerende wijze waarop jullie als visitatieteam de school benaderd hebben 
en gesprekken zijn aangegaan met onze leerlingen, personeelsleden ouders, bestuur en ons als 
schoolleiding. Dank daarvoor! 
 
In deze schriftelijke ‘schoolreactie’ en daarna in het vervolgtraject willen we als volgt te werk gaan: 
 
Het conceptverslag is inmiddels besproken binnen het MT (DMT) en is ter bespreking ook aan de 
daltonwerkgroep gestuurd. De werkgroep zal de tips en aanbevelingen doornemen en op basis 
daarvan een aantal (nieuwe) doelstellingen voor de komende vier jaar formuleren. Deze zullen als 
Plan van Aanpak worden opgenomen in het nieuwe dalton ontwikkelplan. Als het Plan van 
Aanpak klaar is, zullen we dat, zoals met Anna-Paulien is afgesproken, later als bijlage bij het 
visitatieverslag nog toesturen. 
 
Als DMT hebben we op basis van de vijf aanbevelingen wel de eerste contouren genoemd van de 
onderwerpen die we met de dalton werkgroep willen oppakken of verder willen ontwikkelen. 
Daarbij zullen we keuzes maken in die zin dat niet alles tegelijk kan. In onderstaand ‘Plan 
van Aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen’ zijn die contouren genoemd. Nogmaals nog vrij 
algemeen, omdat de dalton werkgroep het Plan van aanpak verder zal uitwerken.  
 
Ook heeft ieder lid van het DMT in een gespreksronde een eerste reactie op dit visitatieverslag 
gegeven. Die reactie laat zich als volgt samenvatten: 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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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- Een heel positief verslag; de school is goed doorgelicht en met de zaken die genoemd 
zijn, kunnen we echt weer verder. 

- Heel positief verslag met tips, waar we wat mee kunnen. Een verslag, gewoon ook erg 
leuk om te lezen. 

- Misschien mogen we uit het verslag leren dat we kritisch moeten blijven, maar soms 
zelf wat positiever mogen zijn over wat we bereiken of bereikt hebben.  

- Een echt waarderend verslag, waar ik (één van de teamleiders) het wat kritischer had 
verwacht. 

- Terecht heeft het visitatieteam gewezen op de mogelijkheden van – meer 
gestructureerde- reflectie. Uit het verslag lijkt het of het visitatieteam verslag doet van 
twee scholen, de mavo-afdeling én de havo/vwo-afdeling. We begrijpen dat en we zien 
dat signaal ook als uitnodiging om daar iets mee te doen. 

- Positief verslag, waarin ook gewezen wordt op reflectie van en door de teamleiders. 
- Een mooi verslag, waarin zeker ook de gespreksverslagen een beeld geven van de 

school dat we mogen koesteren, zonder daarbij achterover te gaan leunen. Het 
visitatieverslag is een grote steun in de rug bij de inspanningen die de afgelopen jaren 
door alle medewerkers zijn geleverd. Een mooie basis om verder te bouwen. 

 
Graag ontvangen we het definitieve visitatieverslag ondertekend terug. Daarna willen we 
het graag delen met het gehele personeel. 
 
We voelen ons verrijkt en geïnspireerd door een mooie visitatiedag, door jullie uitgevoerd 
als zeer gewaardeerde kritische vrienden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens ons allen, 
 
Peter Timmers 
directeur   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 
We constateren dat de schoolleiding het team veel ruimte biedt en dat 
het team daar graag gebruik van maakt. Leerlingen gaan in vrijheid en 
met verantwoordelijkheid om met het fraaie gebouw en de vele 
materialen en werkplekken om te leren en te werken of te chillen, want 
dat mag soms ook.  
 
Welke volgende stap zouden jullie kunnen zetten om leerlingen meer 
ruimte te bieden om hun eigen leerroute te kiezen? 

actie Naast de huidige mogelijkheden van bijvoorbeeld vrijstellingen van (delen 
van) vakken in de bovenbouw, willen we onderzoeken welke andere 
mogelijkheden er zijn om meer een eigen leerroute te bepalen. We willen 
bij die onderzoeksvraag uitdrukkelijk ook leerlingen betrekken. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Belangrijk daarbij is het proces van kleinschalig beginnen en ervaren 
naar bredere aanpak. De aanbeveling past overigens bij de doelstelling 
uit het nieuwe schoolplan, waarin we streven naar vormen van 
gepersonaliseerd leren. 
Actie: PvA met concrete mogelijkheden om meer een eigen leerroute 
(inhoud en vorm)te kunnen bepalen. 

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zelfstandigheid 
De kracht van de zelfstandigheid die ervaren wordt door leerlingen en 
medewerkers geeft heel veel positieve energie.  
 

➢ Hoe kunnen jullie de volgende stap zetten opdat leerlingen nog 
zelfstandiger kunnen kiezen en plannen? 

➢ Hoe kunnen jullie de vele initiatieven die door jullie ontwikkeld 
worden meer laten convergeren i.p.v. divergeren? 

 

actie We willen de huidige planners herijken. Dat vanuit de achterliggende 
gedachten: hoe willen we dat leerlingen leren; wat is het doel van een 
(goede) planner en welke rol verwachten we van de leerling bij het 
maken van een goede planning. 
Ook de daltonuren willen we scherper inzetten vanuit de gewenste 
leerroutes van leerlingen. 
Tenslotte moeten we de vraag blijven stellen én mogelijke antwoorden 
vinden hoe docenten op verantwoorde wijze nog meer ruimte kunnen 
geven. 
Actie: herijken planners en definiëren daltonuren en rol docent daarbij. 
 
De aanbeveling ‘meer laten convergeren i.p.v. divergeren’ valt wat ons 
betreft in een veel breder kader, dat ook in het schoolplan benoemd is: 
waar is meer overeenkomst nodig in uitvoering van onderwijskundig 
beleid en in regels en praktische zaken en waar moet de ruimte bij 
secties en teams nog steeds voelbaar blijven. 
Anders gezegd: hoe formuleren we de kaders, hoe communiceren we 
dat. 
Actie: onderzoek met het gehele team waar uniformiteit noodzakelijk is 
en waar divergentie gewenst is. 
 

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Samenwerking 
We hebben mooie voorbeelden gezien o.a. bij Latijn en drama en 
Nederlands. 
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Samenwerken krijgt zeker ook in de projecten buiten de lessen en bij de 
praktische opdrachten een belangrijke plaats. 
 

➢ Welke kansen zien jullie om samenwerking binnen de vaklessen 
een grotere plaats te geven zonder de leerlingen los te laten en 
waarbij je goed het proces blijft bewaken? 

➢ Tip: teachmeet is een gewaard en krachtig instrument, dat je voor 
het uitwisselen van good practice m.b.t. deze daltonvaardigheid 
goed zou kunnen inzetten. Versterk de kracht van jullie teach-
meets: het levert positieve energie en mooie uitwisselingen op. 

➢ Kijk naar de mogelijkheid om een doorlopende leerlijn van 
brugklas tot eindexamenjaar op het gebied van samenwerken te 
formuleren en te gebruiken. 

 

actie We hebben veel in huis om een meer doorlopende leerlijn van 
‘samenwerken’ op te tuigen. Een mooie basis om te overdenken, te 
onderzoeken en uit te bouwen ligt in het vak O&O en in het team HV1 
Actie: opzetten leerlijn ‘samenwerken’ 

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie 
Wij constateren dat reflectie nogal terloops en nog niet structureel wordt 
ingezet in de lessen of in de gesprekken met leerlingen.  
 

➢ Ga met elkaar op onderzoek op welke wijze je reflectie een meer 
centrale rol kunt geven, op leerlingniveau maar ook op 
docentniveau, waarbij de focus niet alleen op cijfers ligt maar ook 
op vaardigheden. Er ligt een wens van de ouders om hierbij 
betrokken te worden.  

➢ Tip: op het gebied van LOB liggen kansen, denk hierbij ook aan 
het Plusdocument. 

 

actie Al eerder hebben we geconstateerd dat we als daltonschool meer 
gestructureerd en meer herkenbaar ‘reflectie’ als vaardigheid moeten 
opnemen. Echter zonder dat het een instrumenteel trucje wordt. 
Misschien moeten we daarbij een onderscheid in aanpak maken tussen 
onder- en bovenbouw. Hoe ziet een natuurlijke en authentiek gevoelde 
leerlijn reflectie eruit? 
Actie: ontwikkelen leerlijn reflectie, ingebed in bredere vaardighedenlijn. 

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
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aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Effectiviteit/doelmatigheid 
Er is stevig ingezet op het werken met een daltonplanner en met 
planningsinstrumenten zoals RTTI en OMZA. Tegelijk constateren wij 
grote verschillen in het gebruik en de toepassing van deze instrumenten. 
Wij adviseren jullie om samen met de leerlingen te onderzoeken wat het 
effect is van deze instrumenten en om een duidelijk overzicht te maken. 
 

➢ Mogen docenten hun eigen keuze maken waarbij je er toch voor 
zorgt dat het duidelijk is voor leerlingen? Is het mogelijk om 
verschillende instrumenten naast elkaar te hanteren waarbij je 
ervoor zorgt dat het voor leerlingen duidelijkheid en structuur 
biedt? 

 

actie Leerlingen en docenten spreken zich uit over noodzaak en 
mogelijkheden van beide instrumenten. Daarna moeten we als school 
één lijn (zie ‘convergeren’) trekken. 
Actie: onderzoek bij leerlingen en docenten nut en noodzaak van 
genoemde instrumenten en maak een keuze. 

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

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 


