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 Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Lentiz Dalton MAVO & Het Groene Lyceum 

Adres Professor Holwerdalaan 60-62 

Postcode en plaats 2672 LD Naaldwijk 

E-mailadres school daltonmavo@lentiz.nl 

Telefoonnummer school 0174-624710 

Directeur Frans van der Sman 

Daltoncoördinator  Aline van Rijn 

Aantal klassen 35 

Aantal leerlingen 873 

Schoolsoort/afdelingen Mavo en Het Groene Lyceum 

Aantal leraren 60 

In bezit van Daltoncertificaat 40 

Bezig met Daltoncursus  10 

Nevenvestigingen Nee 

Stand van zaken inspectie Voldoende 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Lid 4.  

Lid 5.  

Lid 6.  

Lid 7.  

Lid 8.  

Lid 9.  

Datum visitatie    07   -  03    - 2018 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 

 X licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
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Nederlandse Dalton Vereniging 
Bezuidenhoutseweg 251-253 

2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  
 
 
 
 

 
 
 
niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Besteed de komende periode aandacht aan de daltonuitingen. De taak houdt niet 
altijd direct verband met de leerstof. Leerlingen zien de taak vaak als losstaande 
opdracht, die niet geïntegreerd is in het curriculum en er wordt geen relatie ervaren 
met de leerdoelen. 

 
 
 

De daltonuitingen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit 
en reflectie zijn zichtbaar op de pilaren in de aula. Zo is voor bezoekers, leerlingen 
en collega’s zichtbaar wat onze kernwaarden zijn. Er zijn daltonposters 
opgehangen, de school ademt dalton als je in de school loopt. 
 
In de laatste 4 jaar zijn wij in een zoektocht terecht gekomen waarin wij onderzocht 
hebben hoe wij onze taken beter kunnen integreren. Paste de oude manier van het 
aanbieden van taken nog met de leerlingen die we in de school krijgen? Deze 
zoektocht heeft geleid tot Dalton 2.0, waarmee wij zijn gestart in leerjaar 1. Hierin 
zijn de taken veel meer geïntegreerd in het programma en niet meer los. 
 
Ook in de hogere leerjaren wordt hiermee geëxperimenteerd. Zo komen bij M&M 
bijvoorbeeld de taken terug in de toets. 
 
Door alle vakken wordt het format voor de daltontaken gebruikt. Dit format is 
ontwikkeld om allemaal hetzelfde te kunnen gebruiken en de link tussen leerstof en 
taak gemakkelijker duidelijk te maken. Het format is te vinden in de map bijlages – 
effectiviteit.  

 
 
 

Deze aanbeveling staat nog steeds. De taken worden door veel leerlingen ervaren 
als ballast en vaak niet als zinnig. Ze maken het voor het vinkje. Ook ouders geven 
dat aan. We verwachten dat het probleem zich vanzelf oplost bij de ontwikkeling 
van Dalton 2.0. 
  

 
 
 

Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 

mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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Evalueer de daltonles en geef antwoord op de vragen: Waarom? Wat? Waar en 
Hoe? Ook kan verduidelijkt worden wat met de taak in de daltonles kan en moet 
gebeuren. Op deze wijze kan er meer inhoud worden gegeven aan de daltonles en 
wordt de effectiviteit daarvan vergroot. 

 
 
 
 
 

Er is een interne daltoncursus ontwikkeld voor docenten. Docenten die in eerder 
jaren nog geen daltoncertificaat hebben behaald, kunnen deelnemen aan deze 
cursus. Zij worden geschoold op het gebied van dalton, bewust gemaakt van het 
daltongehalte van hun onderwijs en uitgedaagd om hun lessen meer dalton te 
maken. De doelen van de daltoncursus zijn toegevoegd in de map bijlages – 
samenwerken.  
 
We werken in de school, en in het bijzonder tijdens het daltonuur, met leerpleinen. 
Gelijksoortige vakken komen hier samen en geven in dezelfde vleugel les. 
Docenten werken zo meer samen in teams en stemmen met elkaar af. Deze 
verandering is leerzaam. Voor de daltonuren betekent dit ook dat leerlingen zich 
bewuster inschrijven voor een leerplein zodat wij en zij het daltonuur bewuster 
kunnen invullen. Een vraag aan de visitatiecommissie is: zien jullie in het daltonuur 
echt een leerplein of meer gewoon lokaalbezetting? De ontwikkeling naar de 
gedeelde verantwoordelijkheid van docenten is namelijk ingezet, maar nog niet 
afgerond. Wat al is bereikt, is dat er meer rust is tijdens het daltonuur en dat de 
leerlingen minder lopen. Ook schrijven de leerlingen gerichter in. 
 
Onze werkwijze in leerjaar 1 noemen wij Dalton 2.0. We zijn daar mee begonnen 
omdat we onze daltonontwikkeling een boost willen geven. Wij hebben scholen in 
Zweden en Nederland bezocht als inspiratie voor deze stap. Eigenlijk bevinden wij 
ons in een continue zoektocht naar het optimale daltononderwijs. 
 
Wij ervaren in leerjaar 1 dat de startvergadering die dagelijks plaatsvindt om 08:00 
uur met de collega’s een must is om met een team zo goed mogelijk samen te 
werken. Door de huidige werkwijze ervaren wij meer tijd en ruimte om leerlingen te 
begeleiden in het maken van keuzes. De verantwoordelijkheid van de leerlingen 
groeit hierdoor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Op papier staan goede ideeën over de lessen. In de praktijk hebben we dit niet 
allemaal waar kunnen nemen. Ook hier verwachten we dat de ontwikkeling van 
Dalton 2.0 automatisch zorgt voor meer duidelijkheid en uniformiteit.  

 
 
 
  
 

Maak duidelijk wat de schoolstandaarden zijn. Maak hierbij onderscheid tussen 
opbrengsten en persoonsontwikkeling. 

 
 
 

De basis van ons onderwijs is vertrouwen. Wij zijn continu met leerlingen in 
gesprek en daar ligt ook een kracht. Tegelijkertijd is er een zoektocht naar balans 
tussen aandacht voor getallen en de persoonsvorming van de leerlingen. 
Voor ouders in deze regio wordt er van de school en-en verwacht. En goede 
resultaten en inzetten op de groei van de leerling. Voor ons is het eerst de groei en 
dan de resultaten, m.a.w. eerst de relatie en dan de prestatie. Ouders geven terug 
dat we er goed in slagen echt van betekenis zijn in de ontwikkeling van een kind. 
 
De eerder genoemde daltoncursus is ingevoerd om docenten bewust te maken 
over Dalton en de persoonsontwikkeling van leerlingen. Er volgt mogelijk een 
vervolgcursus Dalton in samenwerking met andere daltonscholen.  
 
De rol die wij spelen in de persoonsontwikkeling van onze leerlingen is niet 
gemakkelijk meetbaar. Wij baseren ons daarbij op wat wij terug krijgen van 
vervolgopleidingen (leerlingen zijn verantwoordelijker en meer ondernemend). 
Tevens is een alumnibeleid in ontwikkeling waardoor wij meer terugkoppeling van 
oud-leerlingen kunnen ontvangen.  
 
Vanaf leerjaar 1 werken leerlingen in een portfolio. Hierin verzamelen zij 
materialen en delen zij ervaringen van (schoolgerelateerde) gebeurtenissen/ 
projecten/ producten waar zij trots op zijn.  
 
De competenties die gebruikt worden op Het Groene Lyceum maken meer 
inzichtelijk welke persoonlijke ontwikkeling een leerling doormaakt. Een voorbeeld 
van een overzicht van dergelijke competenties dat bij verschillende vakken wordt 
gebruikt, is te vinden in de map bijlages – reflectie.  
 
Wat wij belangrijk vinden als school is te vinden in het schoolmeerjarenplan en 
beleidsplannen. Het schoolmeerjarenplan en beleidsplan Dalton zijn toegevoegd 
als bijlagen in de map hoofddocumenten.  

 
 
 
 
 

aanbeveling 3.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Voor het visitatieteam was niet helemaal duidelijk wat de aanbeveling precies 
behelst. Er is in ieder geval op Lentiz Dalton Naaldwijk veel formeel overleg over 
het hoe en wat. Ook staat er veel op papier. 

 
 
 
 

Informatie bundelen. De informatie over o.a. de daltonwerkwijze is verdeeld en niet 
op één plaats te vinden. We hebben gehoord dat daaraan gewerkt wordt. Streef 
naar een digitale omgeving waar efficiënt en effectief materiaal te vinden is. 

 
 
 

SOMToday is de plek waar alle informatie voor leerlingen te vinden is; rooster, 
studiewijzer, doelen, leermaterialen, etc. Leerlingen van leerjaar 1 werken in een 
portal waar ook voor alle vakken de inhoud en opdrachten te vinden zijn. Deze 
leerlingen hebben dus geen boeken meer. 
 
MijnLentiz is de plek waar alle informatie voor docenten te vinden is. Tevens wordt 
er voor de locatie ieder jaar een handboek opgesteld waarin belangrijke informatie 
kan worden opgezocht. Dit handboek is als bijlage te vinden in de map 
hoofddocumenten.   
 
Voor nieuwe docenten is er een factsheet, het eerder genoemde handboek, en 
worden 4 bijeenkomsten per jaar georganiseerd waarin zij ervaringen kunnen 
delen, vragen kunnen stellen en bijgepraat worden over ontwikkelingen. Daarnaast 
hebben nieuwe collega’s binnen de vaksectie een buddy.  

 
 
 

Het handboek is een prima instrument voor nieuwe docenten. SOM biedt de 

leerlingen veel houvast, soms misschien zelfs te veel.  

 
 
 
 

Neem tijd om te oogsten. Er gebeurt hier erg veel. Reflecteer en bespreek samen 
wat er goed gaat en beter kan. Betrek hier ook de stakeholders bij. 

 
 
 

Het bewustzijn waar de krachten en valkuilen van de school liggen is vergroot. We 
leggen de lat enorm hoog, dit doen we zelf, en daardoor kan het voelen alsof we 
het druk hebben maar bereiken we ook veel met elkaar.  
 
We stellen af en toe ook veranderingen uit of verkleinen ze. Kleine stapjes in 
plaats van grote.  
 
Er wordt op verschillende lagen in verschillende groepen wel gereflecteerd, al 
gebeurt dit nog niet stelselmatig.  

aanbeveling 4.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5.  

evaluatie school 
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In leerjaar 1 is door de indeling van de dagen meer ruimte voor frequent voeren 
van gesprek. Hier is ook ruimte voor intervisie, iets dat de komende jaren 
ontwikkeld zou kunnen worden.  
 
Binnen de school is meer en meer sprake van gespreid leiderschap. Personen met 
een bepaalde expertise zijn ook verantwoordelijk voor een deel van het onderwijs. 
We werken met sectievoorzitters, afdelingscoördinatoren, leerlingenraad, 
ouderraad, voeren breed overleg met de functionarissen, etc.  
 
Gedurende het jaar vinden een aantal teamaangelegenheden plaats die werken 
als teambuilding. De diploma-uitreiking en de jaarafsluitingen van kalenderjaar en 
schooljaar zijn hier voorbeelden van.  

 
 
 

De schoolleiding geeft aan dat hun kracht ambitie is. De regio is ook  voortdurend 
in beweging. Dat bevestigt ook het bestuur. De school heeft als visie “stilstand is 
achteruitgang”, maar is zich ook bewust van de balans tussen energie kosten en 
opleveren. De schoolleiding vraagt zich af hoe ze ervoor kunnen zorgen dat 
iedereen aan boord blijft. Het bestuur roemt de school om hun gedegen aanpak bij 
het waarmaken van hun ambities. De docenten geven aan dat er goed wordt 
geluisterd naar hun kritiek, bijvoorbeeld wat betreft de werkdruk van tto.  
De commissie onderstreept het belang van de ambitie als ook van de balans in 

energie. 

 
  

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. 
 

 
 
 

In leerjaar 1 werken de leerlingen met werkdoelen die ze zelf inplannen in een 
portal. Ze kunnen hierdoor bij een aantal vakken zelf hun tempo bepalen. 
Leerlingen hebben keuzevrijheid binnen de werkdoelen, zo kunnen ze onder 
andere zelf bepalen op welk niveau ze een taak maken (mavo of havo). Dit houdt 
in dat werkdoelen waar een leerling goed in is, niet opnieuw gedaan hoeven te 
worden. Op dit moment plannen docenten afrondingsmomenten voor de leerlingen 
in. Wij werken er stap voor stap naar toe dat de leerling zelf kan aangeven 
wanneer hij/zij een bepaald onderwerp af wil toetsen.  
 
In leerjaar 1 wordt gewerkt met denken in doelen. Leerlingen hebben aan het 
begin van het schooljaar een lange termijndoel gesteld. Via periodedoelen en 
werkdoelen werken zij aan hun lange termijndoel. Alle leerstof is te vinden in de 
learning portal. Dit biedt de leerlingen de mogelijkheid in eigen tempo te werken en 
om op een ander niveau te werken. Dalton 2.0 is nog een zoektocht. Er zijn veel 
mogelijkheden om steeds meer verantwoordelijkheid bij de leerling neer te leggen. 
Zoals we nu naar de ontwikkelingen kijken, zullen leerlingen steeds meer hun 
eigen route gaan bepalen. Dit doen zij dan met ondersteuning van hun coach en 
de vakdocenten. De coaches (mentoren) hebben in een tweewekelijks gesprek 
met de leerling een reflectiemoment waarbij er gekeken wordt naar zijn of haar 
vorderingen en persoonlijke leerdoelen worden gesteld voor de komende 2 weken. 
 
Leerlingen in de hogere leerjaren werken met een studiewijzer voor ieder vak. Dit 
is te vinden in de digitale leeromgeving SOMToday en geeft de planning van 
lessen, huiswerk en toetsen weer. Op basis van deze studiewijzer plannen 
leerlingen hun werk in en dragen zij verantwoordelijkheid voor het vervullen van 
hun taken. Doordat deze studiewijzer voor een gehele periode is ingevuld, hebben 
leerlingen de vrijheid om in een periode vooruit te werken als zij daar behoefte aan 
hebben. Een deel van de leerlingen maakt hiervan gebruik, een ander deel volgt 
liever de planning van de docent. Een leerling is zelf verantwoordelijk voor de 
keuze van zijn leerroute. Leerlingen vinden in de digitale leeromgeving naast de 

Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 

 

Indicatoren op leerlingniveau 

 

evaluatie school 
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studiewijzer ook veel studiematerialen die zij kunnen gebruiken bij het maken en 
leren van hun werk. Te denken valt aan de doelen van een hoofdstuk, 
PowerPoints, oefenbladen, filmpjes en ander materiaal.  
 
De leerling legt verantwoording af over zijn/haar werk op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld middels het beantwoorden van een aantal reflectievragen in een 
gesprek of op papier. Leerlingen geven aan dat die verantwoording met name 
wordt afgelegd als dit door de docent van hen gevraagd wordt. Bij 
samenwerkingsopdrachten leggen leerlingen verantwoording af aan hun 
medeleerlingen. Aan het einde van een les wordt besproken of de doelen van de 
les wel of niet behaald zijn en waardoor dat eventueel komt. 
 
Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen (leer)werk. Indien een leerling 
moeite lijkt te hebben met deze verantwoordelijkheid, gaat de docent of de mentor 
in gesprek met de leerling om met elkaar te bekijken wat de leerling kan helpen om 
de verantwoordelijkheid weer te pakken. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven 
voor de D-uren in leerjaar 2 t/m 4 mavo; iedere leerling schrijft zichzelf via 
SOMToday in voor de D-uren. Indien een leerling hierin verzaakt, volgt een 
gesprek met de mentor en worden hier eventueel consequenties besproken.  
 
Over het algemeen houden leerlingen zich goed aan de afspraken omtrent 
huiswerk, inschrijven en het op orde hebben van hun spullen. De leerlingen gaan 
doorgaans netjes om met hun eigen leeromgeving. Ze geven aan dat zij niet altijd 
gemotiveerd zijn om het werk te doen, omdat taken en opdrachten soms niet leuk 
worden gemaakt en er geen verhaal omheen zit. Het zou voor de leerlingen 
waardevoller zijn als de opdrachten meer gelinkt worden aan hun belevingswereld 
of aan hun toekomstbeeld. Een voorbeeld van een opdracht die hier voor de 
leerlingen wél aan voldoet is het project Day for Change (zie 
www.dayforchange.nl), dat zowel op mavo als HGL wordt ingezet, waarbij 
leerlingen met een microkrediet ondernemen en de winst van hun onderneming 
aan een project in een ontwikkelingsland wordt gedoneerd. 

 
 
 

In de brugklas Dalton 2.0 ervaren de leerlingen een grote mate van vrijheid en 
verantwoordelijkheid. De leerling krijgt de mogelijkheid om zijn of haar werk op 
langere termijn in te plannen. De docent houdt hierin wel wekelijks de vinger aan 
de pols. Voor de klassen 2 t/m 4 mavo uit de vrijheid en verantwoordelijkheid zich 
in het beschikbaar hebben van de werkwijzers/studiewijzers op SomToday. Veel 
werk wordt toch nog dagelijks ingepland. Voor het HGL komt deze Dalton 
kernwaarde het best naar boven bij het vak O&O en dan met name in de grote 
projecten “Day for Change” en “Jong ondernemen”.  
Voor alle drie de schooltypes geldt dat de maatschappelijke stages en de daarbij te 
behalen stagepunten een grote mate van verantwoordelijkheid vereist bij de 
leerlingen. De leerlingen die we gesproken hebben lieten zich zeer positief uit over 
dit onderdeel van de school. 
Vooral de bovenbouwleerlingen zouden graag wat meer vrijheid hebben om voor 
de daltonuren een specifieke docent te kunnen kiezen. 

 
 

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

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

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

 

 

 
 

Docenten gaan uit van de mogelijkheden en capaciteiten van de leerlingen. In 
leerjaar 1 werken de leerlingen met doelen. Ze krijgen leeractiviteiten aangeboden, 
waarna ze zelfstandig aan verschillende verwerkingsopdrachten kunnen werken. 
De leerlingen werken naar een doel toe, waarbij er een verschil is tussen trede- en 
themavakken. Tredevakken zijn zo opgebouwd dat een leerling nog niet door kan 
met het volgende onderwerp (de volgende trede) als de voorgaande trede nog niet 
beheerst wordt en is afgerond. Bij themavakken wordt in een bepaalde periode 
(vaak 8 weken) aan 1 bepaald thema gewerkt. Aan het einde van deze periode 
wordt het thema door alle leerlingen afgesloten. Binnen de periode hebben de 
leerlingen de vrijheid om op eigen tempo en niveau de opdrachten door te werken.  
 
Ook in de hogere leerjaren krijgen leerlingen de vrijheid om hun leerproces (deels) 
zelf vorm te geven. De doelen worden gesteld door de docent, op de weg er naar 
toe heeft de leerling invloed. Docenten geven in lesgedeelten de vrijheid om aan 
verschillende opdrachten en/of vaardigheden te werken en/of verlengde instructie 
te volgen. Docenten bieden differentiatie op zowel verbreding als verdieping van 
de lesstof. Tijdens lessen en D-uren is er gelegenheid om met de leerlingen in 
gesprek te gaan over hun leerproces. Ook bieden de D-uren bij uitstek de 
mogelijkheden om leerlingen te begeleiden bij de eerder genoemde verbreding en 
verdieping. 
 
Het loslaten en vertrouwen scheppen binnen een kader is een leerpunt voor veel 
docenten. We hebben de neiging om de leerroute voor de leerlingen toch 
grotendeels af te bakenen en dit resulteert in minder ruimte om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de leerling. 

 
 
 

Het overgrote deel van de docenten geeft de leerlingen in meer of mindere mate 
voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit is het sterkst zichtbaar binnen 
Dalton 2.0. Uit de gesprekken met zowel de leerlingen als met de docenten blijkt 
dat vooral bij de talen/trede-vakken deze kernwaarde onderbelicht blijft. Dit is tot 
op zekere hoogte begrijpelijk vanwege het cumulatieve karakter van deze vakken.  

 
 

Indicatoren op leraarniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

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

 

 
 
 

Er hangt een fijne sfeer op school. Leerlingen geven aan dat zij het niet erg vinden 
om naar school te gaan en dat zij zich erg op hun gemak voelen. Ze waarderen het 
met name dat ze geen nummer zijn en dat ze een band hebben met zowel het 
onderwijzend- als het onderwijsondersteunend personeel. Docenten kennen de 
leerlingen goed. Er is sprake van een grote vertrouwensbasis en het belangrijkste 
instrument dat wij inzetten voor leerlingbegeleiding is het gesprek. Wij vertrouwen 
erop dat leerlingen hun afspraken nakomen en dat zij zelf de verantwoordelijkheid 
nemen om bijvoorbeeld een toets in te halen die ze hebben gemist of extra uitleg 
te vragen als zij dat nodig hebben. Uiteraard is er sprake van wederzijdse 
verantwoordelijkheid, want docenten en mentoren monitoren de voortgang van de 
leerling, stimuleren deze en ondersteunen waar nodig.  
 
Er worden regelmatig gestructureerde gesprekken gevoerd met secties, 
werkgroepen en coördinatoren over de kwaliteit van het onderwijs en het 
pedagogisch klimaat. Verschillende functionarissen binnen de school zijn 
verantwoordelijk voor een deel van de kwaliteitsagenda, aansluitend bij de 
belangrijke thema’s binnen de school. Met elkaar werken wij vanuit de 
kwaliteitsagenda om de kwaliteit van de school te borgen.  
 
Nieuwe collega’s worden op verschillende manieren begeleid over de werkwijze en 
afspraken die wij op school hebben. Zo hebben zij een maatje vanuit hun sectie en 
worden zij op het gebied van Dalton begeleid door 2 collega’s die ook 4 keer per 
jaar een bijeenkomst voor nieuwe collega’s organiseren. Hier is ruimte voor het 
delen van ervaringen, intervisie, actuele zaken en worden de collega’s geschoold 
in Dalton.  
 
Door verschillende werkgroepen en buitenschoolse activiteiten kan een ieder zich 
ook buiten de klas verder ontwikkelen. Docenten (en leerlingen) zetten zich in voor 
toneel, kunstklas, maatschappelijke stage, etc. Tijdens POP-gesprekken met de 
teamleider wordt de ontwikkelcyclus van een docent besproken en wordt gekeken 
naar de korte- en lange termijn behoeften. Doordat de taken goed verdeeld worden 
binnen het team, wordt een gedeelde verantwoordelijkheid ervaren. 
 

 

Indicatoren op schoolniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

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

 
 

Door de veranderde organisatiestructuur hebben de docenten een grotere mate 
van vrijheid & verantwoordelijkheid gekregen.Zo draagt het hele schoolteam de 
verantwoordelijkheid voor een goede werk- en leeromgeving. De wekelijkse 
gesprekken van de teams, secties en werkgroepen vergroten het 
verantwoordelijkheidsgevoel dat het visitatieteam tijdens het bezoek heeft ervaren. 
Met name de dagopstart van Dalton 2.0 laat goed zien dat de kernwaarde 
verantwoordelijkheid in het dna zit.  
Daarnaast krijgen de docenten de mogelijkheid/vrijheid om zich binnen de school 
te ontwikkelen en worden nieuwe collega’s goed begeleid in hun groei en scholing 
tot daltondocent. 
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2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 

 
 
 

Om zelfstandigheid te bevorderen hebben we als Lentiz Dalton MAVO iedere dag 
een daltonuur. Tijdens de daltonuren wordt er, net als in de lessen, gewerkt via het 
didactisch model (zie handboek in bijlagen – hoofddocumenten). In ieder lokaal 
wordt er gestart met een stiltekwartier. Het doel hiervan is dat leerlingen zelf 
bepalen wat zij in het daltonuur gaan doen en dat zij werken met uitgestelde 
aandacht. Daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan elkaar en aan de 
docent. De drempel om vragen te stellen aan de docent of aan medeleerling is 
laag. We streven ernaar dat leerlingen zich gericht inschrijven op een leerplein. In 
de praktijk blijkt dat leerlingen het kiezen van een leerplein soms ook laten 
afhangen van de vrienden of vriendinnen.  

Leerlingen in de bovenbouw van de mavo geven aan dat zij de mogelijkheid 
hebben om een vak zelfstandig te doen. Dat betekent dat zij zonder de lessen te 
volgen, het lesprogramma afwerken. Hierbij voelen de leerlingen dat zij de 
verantwoordelijkheid dragen voor hun werk. Zij nemen dan veel sneller initiatieven 
richting de vakdocent om vragen te stellen. Leerlingen ervaren zelf dat als zij de 
ruimte krijgen om aan eigen doelen te werken, zij beter plannen en vinden dat zij 
juist dan leren om zelfstandig te werken.  

Tijdens de lessen is er altijd ruimte om zelfstandig met opdrachten aan het werk te 
gaan. Leerlingen hebben dan de ruimte om vragen te stellen aan de docent of aan 
elkaar. De ruimte om zelfstandig te werken is onderdeel van het didactisch model.  

In leerjaar 1 vinden de leerlingen zelf dat zij door het denken in doelen veel 
zelfstandigheid moeten ontwikkelen. Zij moeten zelf doelen plannen, uitwerken en 
controleren. De instructie is ook vaak te vinden in de Learning portal. Het geeft de 
leerlingen ruimte om zelfstandig te werken en de docent pas in te schakelen als zij 
vinden dat dit nodig is. De leerlingen hebben geen daltonuren meer maar 
daltonwerktijd. Dit is niet meer voor alle klassen op hetzelfde moment. Een lesuur 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

 

evaluatie school 
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kan ook opgedeeld zijn in een stuk instructie en een deel daltonwerktijd. Leerlingen 
weten dat ze de tijd die zij krijgen effectief moeten inzetten om het periodedoel op 
tijd af te krijgen.  

Bij HGL zijn er in de leerjaren 1 t/m 5 (6) geen daltonuren. Tijdens het vak O&O 
wordt er veel aan daltonvaardigheden gewerkt. Hierbij wordt zeker een beroep 
gedaan op zelfstandigheid. Leerlingen geven aan dat de kaders door de docenten 
worden bepaald en dat daartussen vrij bewogen kan worden. In de laatste 
leerjaren van HGL werken leerlingen veel aan de beroepsgerichte opdrachten 
waarbij de docent vooral een begeleidende rol heeft. 

Leerlingen hebben altijd de mogelijkheid om hun werk zelf na te kijken. De 
antwoordmodellen zijn beschikbaar op SOMToday.  

 
 
 

Er is een duidelijk verschil zichtbaar tussen de brugklas (2.0) en de rest van de 
school. Doordat de leerlingen uit de brugklas zelf hun doelen eens in de twee 
weken bespreken met hun coach, zie je bij deze leerlingen meer dat ze uit zichzelf 
aan de slag gaan, dat ze precies weten wat ze te doen hebben en dat ze zelf aan 
de slag gaan. Ze bepalen zelf met welke opdrachten en in welk tempo ze hun 
zelfgestelde doelen willen gaan behalen. In de bovenbouw zien we nog veel 
studiewijzers gemaakt door de docent, die gelden voor iedere leerling. De 
leerlingen volgen dus veel meer de docent. Bij enkele vakken kunnen leerlingen 
zelf bepalen welke opdrachten ze maken en in welk tempo. Op dit gebied valt er 
zeker nog wat te winnen. 
 
Het vastgestelde stoplicht bij iedere les werpt zeker zijn vruchten af. Leerlingen zijn 
op de hoogte dat ze het eerste kwartier zelf aan de gang moeten gaan en ook zelf 
bezig moeten blijven. Eventuele vragen kunnen ze na dit kwartier stellen aan 
medeleerlingen of de docent. Uitspraak van een leerling die het eerste 
stiltekwartier erg fijn vindt : “Je gaat dan echt aan het werk”.  
Na dit eerste kwartier zien we vaak dat de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn 
en dat de docent rondloopt om leerlingen te helpen en/of aan te sporen. Leerlingen 
gaan dan vaak verder met de stof en kunnen soms hun gemaakte werk nakijken. 

 
 
 
 
 

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. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
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2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien 
en te ontwikkelen. 

 

 
 
 

Docenten hanteren in zowel de lessen als in de daltonuren een didactisch model. 
De docent kan hierdoor zijn lessen zo indelen dat er altijd ruimte is voor de 
leerlingen om zelfstandig te werken. Er zijn veel voorbeelden van daltontaken, HO, 
PO en projecten waarbij de docenten de leerlingen de mogelijkheid bieden om 
zelfstandig aan de leerstof te werken. Bij een aantal vakken en zeker in leerjaar 1 
wordt gewerkt met doelen. Hierbij geven de docenten de leerlingen meer ruimte 
om zelfstandig te werken en doelen te bepalen. In de studiewijzer, te vinden op 
SOMToday, kunnen leerlingen de jaarplanning van ieder vak vinden wat hen de 
mogelijkheid biedt om vooruit te werken en een hoger tempo te draaien. Tevens 
zijn er vakken die werken met filmpjes waarin uitleg wordt gegeven, zodat 
leerlingen de mogelijkheid hebben te leren uit een boek, door de uitleg in de 
filmpjes of met hulp van een docent. 

Leerlingen krijgen de kans om bij de talentklassen te laten zien wat zij kunnen. Bij 
maatschappelijke stage, de beroeps oriënterende en beroepsgerichte stages 
kunnen leerlingen vaak andere kwaliteiten van zichzelf laten zien. Bij de 
internationaliseringsprojecten krijgen leerlingen de verantwoordelijkheid om 
activiteiten te organiseren. Hierbij maken de leerlingen gebruik van andere talenten 
dan zij bij de schoolvakken nodig hebben.  

 
 
 
 

Door het ingevoerde didactische model zorgt de docent dat er tijdens de lessen 
veel ruimte/tijd wordt besteed aan zelfstandig werken. Meermalen hebben we een 
rondlopende docent  gezien en leerlingen die zelf bezig waren met hun werk. 
 
Bij dalton 2.0 biedt de portal al genoeg ruimte waardoor de leerlingen zelfstandig 
aan de slag kunnen/gaan. Docenten volgen hierbij het proces van de leerling en 
reflecteert, aan het einde van de opdracht, samen met de leerling. Door de sterk 
coachende rol wordt de leerling gestimuleerd om initiatief te nemen.  
In de bovenbouw zien we daarentegen nog veel docentgestuurde planners waar 
weinig ruimte voor eigen initiatief van leerlingen is. Het zou aan te bevelen zijn om 
deze planners nog eens goed tegen het licht te houden en dan vooral te kijken 
naar de rol die de leerlingen hierin kunnen vervullen. Gebruik hiervoor de 
voorbeelden uit de onderbouw en vergeet zeker ook niet de leerlingen mee te 
nemen in dit proces. 
 
Meerdere keren is door leerlingen genoemd dat ze erg blij worden van de andere 
opdrachten/initiatieven naast de gewone leerstof waarbij andere talenten worden 
aangesproken. De leerlingen roemen de talentklassen, de kerstmarkt, de grotere 
projecten als jong ondernemen etc. Ga hier dus zeker mee door! 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om 
hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

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

 

 
 
 

De school heeft absoluut de intentie dat werknemers zichzelf ontwikkelen. De 
schoolleiding stimuleert docenten om mee te doen aan allerlei activiteiten, 
opleidingen en cursussen. Door Lentiz zelf worden ook cursussen aangeboden. 
Docenten moeten wel zelf aangeven waar hun ambities liggen. Het is moeilijk voor 
de directie om alle talenten van de docenten zelf te ontdekken. Er wordt 
geprobeerd de talenten van de docenten zo passend mogelijk in te zetten voor de 
school.  
Er zijn verschillende taken in de school waarbij docenten meer 
verantwoordelijkheid krijgen. De secties hebben veel verantwoordelijkheid voor 
hun eigen vakgebied. Dat betekent dat secties steeds zelfstandiger kunnen 
werken. Werkgroepen zoals ELOS, Onderwijs & ICT, KET maar ook de 
leerjaargroepen kunnen binnen de kaders van de school veel zelfstandig regelen. 
Er is sprake van gespreid leiderschap.  

 
 
 

Het wederzijds vertrouwen wat in de school heerst, is goed terug te zien in de 
geledingen binnen de school. Door de ontwikkelingen van het creëren van 
verschillende (nieuwe) taken/functies zien we veel eigenaarschap bij docenten 
en/of OOP. De medewerkers voelen zich allen gezien, gewaardeerd en ze voelen 
dat ze verantwoordelijkheid krijgen. Daaruit wordt energie geput om voor de school 
aan het werk te gaan. Regelmatig overleg tussen de verschillende geledingen 
zorgt ervoor dat het dalton 2.0 met veel enthousiasme is neergezet. Een mooie 
start waar weer mooie nieuwe ontwikkelingen uit voort kunnen komen. Zowel in de 
voortgang van 2.0 als ook ontwikkelingen die in de bovenbouw (klas 3&4) 
geïmplementeerd zouden kunnen worden. Al met al zien we een enorme 
daadkracht om door te ontwikkelen. “Het mes blijft scherp”. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  
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De leerling werkt samen op verschillende manieren en op verschillende niveaus. 
Het kan zijn dat leerlingen samenwerken op het moment dat de docent werkt met 
uitgestelde aandacht en de leerlingen elkaar helpen. Ze maken samen de taak en 
zoeken samen naar oplossingen. Bij projecten, zoals bij de vakken M&M, 
wiskunde en biologie wordt veel samengewerkt. Een aantal voorbeelden zijn te 
vinden in de map bijlages – samenwerken. Samen een project uitvoeren betekent: 
taken verdelen, samen kijken naar het gemaakte en elkaar feedback geven om te 
komen tot een goed eindproduct.  
 
Er is veel communicatie tussen docent en leerling. Dit gaat met wederzijds 
vertrouwen en respect. Er wordt door de docenten geluisterd naar de leerlingen en 
andersom.  
 
In leerjaar 1 wordt gewerkt met coachgesprekken. Hierbij coacht de docent de 
leerling om zijn leerdoelen zichtbaar te maken en te volgen. De vakdocenten in 
leerjaar 1 hebben een grote begeleidende taak. Tijdens de begeleiding wordt 
intensief samengewerkt tussen leraar en leerling.  

 
 
 
 

 
 
 

Tijdens praktische opdrachten krijgen leerlingen een formulier dat ze samen van te 
voren moeten invullen. Na afloop reflecteren leerlingen middels hetzelfde formulier 
op het proces. Heel mooi! 
 
Praktische opdrachten worden zo samengesteld dat leerlingen opdrachten echt 
samen moeten maken (verdelen van de taken is (bijna) niet mogelijk). We hebben 
middels het filmpje (talentklassen) en de TTO-weken (Dalton 2.0) gezien dat er 
heel actief wordt samengewerkt (inclusief (keuze)vrijheid voor leerlingen).  
 
Wat zijn belangrijke elementen in samenwerken en hoe leren jullie dit aan? In 
Dalton 2.0 is dit duidelijk (coachingsgesprekken) en in HGL is dit duidelijk 
(reflectie), maar in reguliere lessen veel minder. 

 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Leerlingen krijgen ruimte om te zijn wie ze zijn. Binnen de lessen zijn er vaak 
keuzes, zodat de opdrachten goed bij hen aansluiten. Docenten hebben een 
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luisterend oor voor de mening van leerlingen en gebruiken de feedback van 
leerlingen om het leerproces te verbeteren. 
 
Collega’s staan open voor elkaars feedback. Dit kan tijdens vergaderingen of in 
vrije situaties. We werken samen op leerpleinen binnen de daltonuren, waarin de 
deuren van de lokalen openstaan. We spreken met elkaar en met leerlingen op 
een rustige respectvolle wijze. 
 
De docenten werken ook buiten de vakgebieden samen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
tijdens de Europadagen. Er wordt vakoverstijgend samengewerkt door de collega’s 
in verschillende leerjaren. Een voorbeeld is het project Daltonia, dat gedraaid 
wordt door de docenten van leerjaar 3 mavo en HGL. In dit project werken de 
vakken lo, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, economie en 
maatschappijleer samen.  
 
In leerjaar 1 werken de vakdocenten samen als een team. Er moet veel op elkaar 
worden afgestemd. Om die reden is er dagelijks om 8.00 uur een startbijeenkomst. 
Hier worden kort de belangrijkste zaken van de dag besproken.  
 
In leerjaar 2,3 en 4 van de Dalton MAVO werken samen om taken te ontwikkelen 
die gemaakt moeten worden tijdens de daltonuren. Per leerjaar maakt iedere klas 
dezelfde taken. De taken vormen dan ook een onderdeel van het PTO en/of PTA 
en de taak moet minimaal voldoende zijn om de taak afgerond te hebben. 
Wanneer de taak onvoldoende is, krijgt de leerling feedback zodat hij de taak kan 
verbeteren. We hebben een gezamenlijk format dat gebruikt wordt, waardoor er 
eenduidigheid is. 
 
In leerjaar 1 wordt veel vakoverstijgend gewerkt. Hierbij werken de docenten 
samen om een vakoverstijgend project in elkaar te zetten en samen te draaien. 
Een mooi voorbeeld is het TTO-project over de big bang theorie. In de komende 
jaren zal dit zich verder uitbreiden naar de andere leerjaren, zodra zij ook met 
Dalton 2.0 gaan werken. 
 
Op HGL zijn geen daltontaken, maar worden, in overleg, samenwerkopdrachten 
aan de mbo-onderdelen van de lesinhoud toegevoegd. Ook wordt er door de 
collega’s vakoverstijgend (samen) gewerkt. Vooral de vakken O&O en PSO lenen 
zich daarvoor. 
 
We werken op deze school samen op verschillende niveaus. Regelmatig wordt er 
gewerkt met een starter waarbij leerlingen verkennend samenwerken. Ze 
scheppen bijvoorbeeld in een woordweb een verwachting, geven hun voorkennis 
aan, of de starter heeft betrekking op de herhaling van de vorige les waarbij ze 
samen tot een antwoord komen. Een voorbeeld hiervan is het samenwerken met 
een mini whiteboard waarbij begrippen van de vorige les getekend worden en 
samen worden uitgelegd.  
 
Daarnaast wordt samengewerkt op productniveau. Leerlingen maken in 2, 3 of 4 
tallen (afhankelijk van de opdracht) samen een product of ze lossen een 
probleem/vraagstelling op waarbij ze van en met elkaar leren. In hogere klassen 
verwachten we steeds meer van leerlingen dat ze een gedeelde 
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verantwoordelijkheid hebben, waarbij ze gezamenlijk eigenaar zijn van de 
opdracht. We stimuleren leerlingen om samen belangrijke beslissingen te nemen 
over hun eindproduct door met de leerlingen tijdens het proces in gesprek te gaan. 
Op HGL wordt veel gedaan aan samenwerking. Denk daarbij aan 
groepspresentaties, lessen door en voor leerlingen, projecten, overleggroepen, 
e.d.  
 
We werken met het didactisch model in lessen en D-uren waarin de 5 rollen van de 
docent centraal staan. Dit schooljaar is er een 6e rol aan toegevoegd “de coach”. 
Door deze nieuwe rol is er veel overleg tussen de docenten van leerjaar 1 om 
samen zo goed mogelijk op dezelfde manier deze rol uit te voeren. Deze rol wordt 
in leerjaar 1 uitgevoerd en is in ontwikkeling.  
 
De samenwerking tussen leerlingen vindt soms plaats door een random indeling 
en soms mogen leerlingen zelf kiezen. Om een veilige samenwerking tot stand te 
laten komen, wordt er bijvoorbeeld gewerkt met een samenwerk- en/of 
planningsformulier waardoor er mooie gesprekken kunnen ontstaan. 
Op HGL hebben de leerlingen een eigen stamlokaal. Dat geeft hen een eigen, 
vertrouwde leeromgeving.  

 
 
 

Er is veel gevoel voor draagvlak en samenwerken. In de ochtend start-up van 
Dalton 2.0 zie je mooi dat er als team wordt gewerkt. Binnen de Dalton mavo zien 
we dat docenten (binnen de sectie) inhoud van taken, planners, toetsen en de 
leerpleinen op elkaar afstemmen. Zet dit door en probeer dit ook bij HGL; 
leerlingen geven aan dat de communicatie tussen docenten beter kan.  
Samenwerken ontstaat ook op de leerpleinen tussen de verschillende docenten 
van verwante vakken.  

 
 
 
 
 

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.   
 

 
 
 

Dagelijks werken docenten en leerlingen samen aan verschillende taken en 
projecten op school. Dit zijn georganiseerde maatschappelijke projecten met een 
externe link, zoals bijvoorbeeld de kerstmarkt, acties voor de voedselbank 
(organiseren sinterklaasfeest voor kinderen voedselbank, zie bijlagen – 
samenwerking), de sponsorloop en het project Jarige Job. Ook op kleinere schaal 
vindt samenwerking plaats. Zo wordt er jaarlijks een schooltoneelstuk opgevoerd 
waarbij zowel leerlingen als docenten rollen vervullen, vindt er een open podium 
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plaats waar leerlingen, docenten, en combinaties daarvan acts opvoeren en 
helpen leerlingen met voorbereiden van bijvoorbeeld schoolfeesten en de 
kerstmarkt. Ook de corveediensten worden door de leerlingen gedraaid en 
leerlingen helpen het onderwijsondersteunend personeel met klusjes, zoals het 
optuigen van de kerstboom. Al deze projecten zorgen voor samenwerking tussen 
alle partijen maar zeker ook voor bewustwording van de maatschappij om de 
leerlingen heen. 
 
Op onze school wordt gewerkt met afdelingscoördinatoren en sectievoorzitters. De 
afdelingscoördinatoren en sectievoorzitters werken onderling samen. De 
sectievoorzitters dragen er zorg voor dat er in de sectie samen wordt gewerkt door 
de docenten. Zo wordt er binnen de secties onderling nauw samengewerkt door de 
collega’s en is elke collega verantwoordelijk voor één of meerdere leerjaren. Elke 
leerling (ongeacht welke collega) ontvangt hierdoor dezelfde les / lesstof.  
 
Wij vinden het als school belangrijk dat de leerling verantwoordelijk is voor 
zijn/haar onderwijs en hier dus ook actief bij betrokken is. Zo is bij ieder 
sollicitatiegesprek altijd een leerling aanwezig. Deze leerling kan vragen stellen 
aan de gesprekskandidaat en besluit mee over de uiteindelijke benoeming van een 
nieuwe collega. Tijdens de lessen en de daltonuren wordt het samenwerken 
bevorderd. Leerlingen kunnen de vakdocent bevragen, zowel over vakinhoud als 
niet-vakgerelateerd. Er is ruimte voor de leerling om zijn/haar stem te laten horen, 
zowel in de dagelijkse gesprekken alsook in georganiseerde momenten zoals 
bijvoorbeeld een leerlingpanel of de leerlingenraad.  
 
De eerder genoemde leerlingenraad, de Dalta, wordt begeleid door 2 docenten en 
bestaat uit leerlingen uit de verschillende leerjaren. Hier wordt besproken hoe 
bepaalde dingen beter of anders georganiseerd kunnen worden. De leerlingen 
laten het geluid van hun achterban horen, komen met initiatieven en denken mee 
over de verdere ontwikkeling van de school. Ook hebben wij een ouderraad waarin 
de ouders zijn vertegenwoordigd en mee worden genomen in de koers van de 
school. Binnen de lessen besteden wij veel aandacht aan het groepsproces, zodat 
er een veilige basis ontstaat voor democratisering en socialisering. In zowel  
mentorlessen als vaklessen is ruimte voor gesprek, discussie en een positief 
kritisch geluid.  

 
 
 

Door de gedeelde verantwoordelijk (nieuwe structuur) voelen de docenten zich 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs. Ze geven aan dat door de 
komst van de leerjaarcoördinatoren en verschillende functionarissen de drempel 
om elkaar aan te spreken verlaagd is.  
 
Er wordt vaker en sneller over onderwijs gesproken, dit komt de samenwerking ten 
goede.  Dit alles moet zorgen voor de olievlekwerking van ontwikkelingen zoals 
Dalton 2.0. Er heerst een veilig gevoel in het overleg en de omgang met elkaar 
voor wat wij hebben gezien. 
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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. 
 

 
 
 

Het gesprek is leidend in de begeleiding van de leerlingen in hun ontwikkeling. Er 
wordt veel gereflecteerd, het zit zo in het DNA van de school dat we het ons soms 
niet bewust zijn. Lessen, mentorlessen, toetsen, gedrag en projecten, door 
docenten en ondersteunend personeel, reflecteren is een must. 
 
De leerlingen in het eerste leerjaar (Dalton 2.0) starten op maandag altijd met 
inplannen van hun agenda. De leerlingen kijken welke werkdoelen ze willen 
behalen en plannen om de lessen heen de invulling van de daltonwerktijd.  
 
De leerlingen in de bovenbouw maken met behulp van de studiewijzer een 
planning, een overzicht voor het te maken werk. Hierbij wordt het daltonuur 
effectief gebruikt om het huiswerk te maken of een samenwerking in te plannen. 
De leerlingen die het lastig vinden worden begeleid door de mentor om overzicht te 
creëren. 
 
De leerlingen in leerjaar 1 hebben elke twee weken een gesprek met hun coach 
waarbij de leerdoelen worden besproken en er gekeken wordt naar de planning. 
De coach bekijkt en bespreekt hoe het inplannen van het werk verloopt en hoe de 
voortgang is. Indien nodig wordt er bijgestuurd. 
 
Voor de overige leerjaren hebben de leerlingen studiewijzers in SOMToday staan. 
De leerlingen kunnen op deze manier de planning indien nodig bijsturen. 
 
Door reflectievragen te stellen, mondeling of op papier, krijgt een leerling zicht op 
het leerproces. Verder wordt een verslag, toets of opdracht besproken met de 
leerlingen. De leerlingen krijgen zicht op wat goed is gegaan en welke leerpunten 
meegenomen kunnen worden voor de volgende planning van een taak of 
opdracht. 
 
Na een samenwerkingsopdracht wordt de samenwerking geëvalueerd, vaak 
gebeurt dit in een gesprek. Een samenwerkingsformulier kan als instrument 

4. Reflectie  
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worden ingezet. Wat ging er goed, wat kan er worden verbeterd en wat zou je de 
volgende keer anders doen, zijn vragen die vaak aan de orde komen. 
 
Er zijn in het verleden coachingskaarten op basis van rubrics gemaakt, die worden 
nog zelden ingezet. Er wordt nagedacht om de ontwikkeling van de 
daltonvaardigheden in een ontwikkellijn in te zetten bij LOB. 
 
Kortom, het gesprek op school is dus het belangrijkste middel om te reflecteren. 
Hierboven is een aantal voorbeelden omschreven, maar reflectie is voornamelijk 
een proces wat vaak minder zichtbaar is. Dit proces gebeurt doorlopend op school 
en ieder gesprek dat wij op school voeren. 
 
Voorbeelden van instrumenten die voor reflectie worden ingezet: 

- Circle time; om in een klas leerlingen te laten reflecteren over de veiligheid 
in de klas. 

- Rots en water; om leerlingen te laten reflecteren hoe ze met hun 
klasgenoten omgaan. 

- Het weerbericht of taartdiagram om het proces te verbeelden om vervolgens 
te reflecteren op de samenwerking en/of het proces. 

  
 
 

De planning van het taakwerk wordt nog vaak vastgesteld door de docenten, zeker 
in klas 2 t/m 4. Leerlingen vinden dat wel prettig. Er is een groot vangnet voor de 
leerlingen. In hoeverre ondersteunt dit de ontwikkeling van de reflectie- en 
planningsvaardigheden van de leerlingen?  
 
Het contact tussen docent en leerling is erg laagdrempelig. Dat geven ouders ook 
aan. Er is veel vertrouwen.  
 
Er wordt gewerkt met verschillende reflectiemodellen en het 
samenwerkingsformulier. Leerlingen vullen die serieus in. De commissie is erg 
enthousiast over de daltonvaardigheden en inzet van de leerlingen bij het EiO-
project recycling.  
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

Er wordt op school gebruik gemaakt van verschillende reflectiemethoden. Zowel 
interpersoonlijke, product- of procesreflectie. Bij bijvoorbeeld het vak wiskunde 
wordt gewerkt met feedbackopdrachten. Leerlingen maken deze opdrachten alsof 
het een toets is van twee of drie opgaven. De docent kijkt deze na en schrijft tips of 
feedback op voor de leerling. Een leerling weet zo zonder (meetellend) cijfer hoe 
hij / zij ervoor staat en kan zichzelf dan verbeteren.  
 
Na presentaties wordt gereflecteerd en volgt er feedback van de leraar (en soms 
ook van leerlingen) aan de betreffende leerling. Aan het einde van zoveel mogelijk 
lessen wordt (kort) de les geëvalueerd door middel van tips en tops. Een aantal 
voorbeelden zijn te vinden in de map bijlages – reflectie. 
 
De docenten hanteren voor veel samenwerkingsopdrachten het 
samenwerkingsformulier. Leerlingen geven daarop aan hoe het proces verlopen is, 
wat ze geleerd hebben en wie welke bijdrage geleverd heeft. Samen met de 
docent reflecteert de groep op de samenwerking. Mocht een leerling een grotere of 
betere bijdrage hebben geleverd dan kan het zijn dat er een cijferverdeling 
gemaakt wordt. Dit op initiatief van de leerlingen.  
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Bij iedere nieuwe docent wordt de ‘Roos van Leary’ afgenomen. Hierbij wordt aan 
twee klassen gevraagd om een vragenlijst in te vullen over het docentschap van 
de betreffende leraar. De docent vult zijn huidige situatie in en zijn ideale situatie. 
De uitslag van de ‘Roos van Leary’ wordt nabesproken met de teamleider en de 
betreffende docent schrijft een verslag over deze bespreking. Sinds vorig 
schooljaar is er een nieuwe vragenlijst: vragenlijst interpersoonlijk leraarsgedrag.  
 
Bij de evaluatie van de lessen (aan het einde van de les) blikt de docent niet alleen 
terug op het gedrag en het groepsproces van de leerlingen maar ook op het eigen 
handelen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om verbeteringen aan te geven. Dit 
gebeurt meerdere keren per jaar zowel tijdens de vakken als in de mentorlessen. 
Docenten stellen zich op deze school erg ontwikkelingsgericht op. Ze luisteren 
naar feedback van leerlingen en collega’s. Nieuwe collega’s op onze school 
hebben het eerste jaar regelmatig bijeenkomsten om van en met elkaar te leren. 
Deze bijeenkomsten zijn ook gericht op daltononderwijs. Ook krijgen zij een maatje 
uit de sectie toegewezen die hen helpt bij alledaagse vragen en vakinhoud.  
 
Voor de iets meer ervaren leerkrachten is er ook een daltoncursus. Tevens gaan 
de sectievoorzitters minstens één keer per jaar op lesbezoek bij de sectieleden, 
zowel de sectievoorzitters als de vakdocenten leren hiervan. Aan de hand van de 
bevindingen worden lessen al dan niet verbeterd. Binnen de school wordt men 
door elkaar gemotiveerd om bij elkaar op lesbezoek te gaan, al dan niet met een 
specifieke hulpvraag. 
 
Minimaal één keer per jaar komt de teamleider op lesbezoek. De les wordt 
beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier. Na de les word je 
uitgenodigd voor een POP-gesprek en wordt de les nabesproken. In dat gesprek 
worden doelen geformuleerd die je meeneemt voor je POP-cyclus.  

 
 
 

Leerlingen geven aan dat het vragen om feedback door docenten wat verwaterd is, 
maar het gebeurt nog wel, vooral bij de projecten. Ze geven aan dat ze alles 
kunnen vragen en zeggen tegen de docenten als dat nodig is, maar over het 
algemeen “vinden ze alles best”.  
 
Vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid lopen de docenten makkelijker bij 
elkaar de les binnen. De drempel is laag om met elkaar over onderwijs te spreken.  
 
Leerlingen geven aan dat er echt goed geluisterd wordt en dat er iets mee wordt 
gedaan, bijvoorbeeld de daltonuren die eerst over de dag waren verspreid, en nu 
op het derde uur staan.  
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4.9 De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en 
met elkaar te leren. 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 
 

 
 
 

Binnen onze school is op verschillende manieren aandacht voor het leren van en 
met elkaar. Zo hebben de sectievoorzitters afgelopen schooljaar met elkaar 
intervisie bijeenkomsten gevolgd om met en van elkaar te leren in hun rol als 
sectievoorzitter. Dit jaar wordt daar weer opnieuw invulling aan gegeven.  

De coördinatoren worden begeleid in hun ontwikkeling door een externe partij. 
Nieuwe docenten worden begeleid om de school in al zijn facetten te leren kennen 
waarbij leren van en met elkaar centraal staat. 

Twee collega’s verzorgen elk schooljaar de daltoncursus om van en met elkaar te 
leren. 

Er wordt in de school sterk ingezet op ontwikkeling en professionalisering van de 
medewerkers, denk hierbij aan coaching, cursussen en intervisie.  

Voor leerjaar 1 (Dalton 2.0) is veel ruimte gemaakt voor de docenten om tijdens 
studiemiddagen het ontwikkelproces te evalueren en te leren van elkaar. Elke 
vrijdagmiddag nemen een aantal coaches van leerjaar 1 de week door in een 
informele intervisiesetting.  

Regelmatig vindt er ook afdelingsoverleg plaats waarin alle mentoren van dezelfde 
jaargroep bij elkaar komen. Hierbij is ook voldoende aandacht voor evaluatie en 
reflectie op het gebied van mentoraat.  

Zowel sectievoorzitters als afdelingscoördinatoren komen een aantal keren per 
jaar bij elkaar om te evalueren en reflecteren. Meerdere keren is hierbij ook de 
schoolleiding aanwezig. 

De sectievoorzitters worden twee keer in het jaar uitgenodigd voor een overleg met 
de schoolleiding, dit overleg gaat over de doelen van de sectie en/of behaalde 
resultaten en ontwikkelproces in de secties. In dit gesprek worden de doelen en 
uitvoering daarvan besproken, de schoolleiding denkt mee over de uitvoering 
hiervan.  

Docenten hebben ook de mogelijkheid tot het volgen van de daltoncursus. In deze 
cursus worden docenten die al geschoold zijn gekoppeld aan de cursisten om van 
en met elkaar te leren. Daarnaast is een bezoek aan een andere daltonschool een 
onderdeel van de cursus. Sinds dit schooljaar zijn we gestart met gepersonaliseerd 
leren in leerjaar 1. De vakdocenten en coaches (mentoren) van leerjaar 1 komen 
regelmatig bij elkaar voor evaluatie, feedback, reflectie en aanpassingen voor de 
komende periode. Tevens zijn de coaches enkele vakdocenten begin dit 
schooljaar geschoold in ‘denken in doelen’ en ‘coaching van leerlingen’. Daarnaast 
vormen de lesbezoeken en de feedback daaromheen de basis voor de POP-
cyclus. 

In leerjaar 1 gaat dit jaar gestart worden met een digitaal portfolio via OneNote. 
Leerlingen kunnen docenten uitnodigen om hun portfolio te bekijken en te 
beoordelen. In dit portfolio gaan leerlingen hun leerdoelen, ontwikkeling en 
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evaluaties tonen. In het portfolio zullen leerlingen bewijsmaterialen verzamelen die 
gedurende het hele schoolloopbaan mee blijft groeien. In de hogere leerjaren is 
deze doorlopende lijn nog niet uitgestippeld.  

 
 
 

Iedere drie jaar wordt de taak zoals bijvoorbeeld die van coördinator geëvalueerd: 
past het nog bij jou en past het nog bij de school? 
 
De docenten ervaren de gedeelde verantwoordelijkheid voor de nieuwe werkwijze 
en op de leerpleinen.  
 
Het OOP ervaart een goede samenwerking met het overige personeel en de 
leerlingen. Ze geven aan te weinig kennis te hebben van de ontwikkelingen op het 
gebied van dalton en zou hier meer bij betrokken willen worden.  
 
Er is veel formeel overleg binnen de school om alles af te stemmen. Ook ouders 
roemen de korte lijntjes en de laagdrempeligheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leerling plant zijn eigen D-uren in met behulp van SOMToday. De mogelijkheid 
om zelf te bepalen op welk leerplein de leerling zich inschrijft, zorgt voor een 
bewuste keuze van leerlingen waardoor zij doelgericht en efficiënt aan het werk 
kunnen en gebruik maken van de deskundigheid van docenten en andere 
leerlingen. Op het moment dat dit nodig blijkt, bijvoorbeeld door het uitblijven van 
goede resultaten, kan er in samenwerking met de mentor gerichter worden 
ingeschreven voor een bepaald leerplein.  
 
In leerjaar 1 stellen leerlingen al zelf doelen op voor de korte en de lange termijn 
waarin zij worden gecoacht door hun mentor. De leerling bekijkt zijn doelen elke 
dag en past zijn planning daarop aan. 
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In de andere leerjaren volgen de leerlingen voornamelijk de planning van de 
docent waarbinnen ook ruimte is om zelf taken te plannen. Tevens zijn er bij 
verschillende vakken doelenlijsten (voorbeelden in map bijlages – 
verantwoordelijkheid), zodat leerlingen weten waar zij aan moeten voldoen om een 
opdracht of toets voldoende te kunnen afronden. Leerlingen maken graag gebruik 
van de doelenlijsten om te checken om ze hun doelen behaald hebben voor die 
periode. Ook overig lesmateriaal is naast de doelenlijstjes te vinden op 
SOMToday. 
 
Wanneer leerlingen het lastig vinden hun schoolwerk goed en efficiënt in te 
plannen, kan de DBG (daltonbegeleiding) ingeschakeld worden. Hierin krijgen 
leerlingen begeleiding bij het plannen van het werk. Na het onvoldoende afronden 
van een toets wordt voor sommige vakken een aanvullende opdracht gegeven. 
Deze moet voldoende worden afgerond en zo toont de leerling aan dat hij/zij het 
niveau toch beheerst. Een voorbeeld is te vinden in de map bijlagen – effectiviteit.  
 
Leerlingen vinden het prettig dat er een D-uur is in de ochtend. Ze zijn dan actiever 
en meer gefocust op het werk, zodat dit efficiënt gedaan wordt. Leerlingen zijn 
gericht en actief bezig met hun taak wanneer zij het nut inzien van deze taak. De 
docent maakt in de les de koppeling tussen de taak en de leerstof duidelijk. Er is 
op deze manier een extra mogelijkheid om te oefenen met (verdiepende) leerstof. 
Het format van de daltontaak is te vinden in de map bijlages – effectiviteit.  

 
 
 

De inspanningen en acties zijn, zeker in Dalton 2.0 veel meer verlegd van docent 
naar leerling. De leerling leert zelf doelen te bepalen en kan hierin ook een eigen 
tempo en niveau hanteren; kan dus keuzes maken. Leerlingen zijn er trots op als 
zij met deze doelen soms ‘boven zichzelf uitstijgen’. Ze ervaren dat als een soort 
privilege. 
Leerlingen vinden het nog lastig juiste doelen te stellen, maar zij worden hierin en 
met hun planning steeds begeleid door hun coach.  
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Deze vorm van onderwijs is een doelmatige manier van leren en genereert 
daarmee de daltonvaardigheden.  
Ook kunnen leerlingen keuzes maken om (delen van) vakken niet of minder te 
volgen. Zij kunnen dan ander schoolwerk doen. 
 
De daltonuren zijn in algemene zin wat effectiever geworden nu gepland wordt 
naar leerplein. Er wordt minder gelopen, er is meer rust en docenten van gelieerde 
vakken zijn bij elkaar en gemakkelijker bereikbaar. De reactie van leerlingen op het 
systeem van de leerpleinen is (nog) wisselend. Wel zijn de daltonuren ingewisseld 
voor wat ‘daltonwerktijd’ wordt genoemd. Daarmee is er voor leerlingen ook meer 
keuzemogelijkheid ontstaan. 

 
 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

De docenten zijn op de hoogte van de leerdoelen die voor hun eigen vak behaald 
moeten worden. Er wordt met de sectievoorzitters en een leidinggevende 
gesproken over de behaalde resultaten. Binnen de sectie worden de resultaten en 
leerdoelen van het afgelopen schooljaar bekeken en geanalyseerd, zodat aan de 
hand daarvan de doelen voor het komende schooljaar bepaald kunnen worden. In 
de POP-cyclus wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de persoonlijke doelen 
op o.a. de deskundigheid en het functioneren binnen de school. De docenten die 
met Dalton 2.0 gaan werken worden in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen 
binnen deze nieuwe vorm van onderwijs. 
 
De lessen duren 60 minuten, waardoor er genoeg ruimte en tijd is om variatie aan 
te bieden in verschillende leerstijlen en werkvormen. Veel docenten hebben de 
CLIL-cursus gevolgd waar een verscheidenheid van werkvormen is aangeboden. 
Ook het behalen van een Daltoncertificaat draagt bij aan het aanbieden van 
verschillende werkvormen binnen de lesuren. Er wordt daarnaast gewerkt met het 
didactisch model en de 6 rollen van de docent. Beginnende docenten worden 
begeleid door meer ervaren docenten. 
 
Elke leerling is uniek en dat is ook de reden dat er uiteraard wordt gekeken naar 
de persoonlijke omstandigheden en dus leerbehoeften en leermogelijkheden van 
een kind. Op het moment dat dit noodzakelijk wordt geacht, kan de docent het 

Indicatoren op leraarniveau 

 

evaluatie school 



 
 

 29 
Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 

aanbod van de leerstof daarop aanpassen. Er wordt bijvoorbeeld ook verlengde 
instructie aangeboden bij verschillende vakken, zodat leerlingen die dat nodig 
hebben, daar ook aan kunnen deelnemen. Een docent kan een leerling daarvoor 
uitnodigen of de leerling maakt deze keuze zelf. De leerdoelen moeten hierbij 
uiteraard niet uit het oog worden verloren. Een docent kan er ook voor kiezen om 
de centrale instructie te verkorten, waardoor er juist tijd is om leerlingen meer 
individueel te begeleiden. 
 
De leerling wordt door de docent aangemoedigd om net iets meer van zichzelf te 
vragen dan vooraf gedacht werd. Dit kan zijn door deel te nemen aan 
talentgroepen, een faalangsttraining, activiteiten te helpen organiseren zoals een 
kerstmarkt, een rondleiding te verzorgen bij een Open Huis, maar ook een 
moeilijkere taak te volbrengen of feedback te geven aan medeleerlingen bij een 
samenwerkopdracht. Op deze manier leren leerlingen niet alleen door middel van 
de leerstof, maar groeien ze ook in hun persoonlijke competenties. 
 
Taken worden ontwikkeld door de docenten zelf waarbij een variatie aan 
verschillende werkvormen wordt geboden. Zo worden er filmpjes en vlogs 
gemaakt, maar ook bordspellen, presentaties en maquettes. Tijdens D-uren is er 
altijd de mogelijkheid tot het stellen van vragen of extra uitleg. Voor de vakken 
Nederlands en wiskunde wordt ook de mogelijkheid geboden om het vak voor een 
gedeelte op havo-niveau te volgen, zodat de leerlingen extra worden uitgedaagd 
om in hun leerbehoefte te kunnen worden voorzien. 
 
Toetsresultaten kunnen worden geanalyseerd door middel van de RTTI-toetsen 
die we gebruiken, in combinatie met het aangaan van het gesprek met de leerling. 
Hoe komt het dat het niet zo goed is gegaan? Wat en wie heb je nodig om verder 
te kunnen? In leerjaar 1 vinden deze gesprekken nog veel vaker plaats dan in de 
andere leerjaren. Op het moment dat de vakdocent en/of mentor vast loopt, is er 
sowieso samenwerking met de zorgcoördinator om de leerling verder te helpen en 
een passende oplossing te bieden. 

 
 
 
 

De docenten zijn erg positief over de wijzigingen in de organisatiestructuur, waarbij 
verantwoordelijkheden steeds meer gedeeld werden. Daardoor is de 
betrokkenheid voor en bij het onderwijs en bij de collega’s zeker gegroeid. Dat 
heeft er tevens toe geleid er er veel meer en ook ‘laagdrempeliger’ overleg  
plaatsvindt en dat de lijntjes van overleg kort blijven. Het is geen 
topdownorganisatie, maar er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
Bovendien kun je je bij Dalton 2.0 feitelijk niet onttrekken aan die gedeelde 
verantwoordelijkheid: je bent een onmisbare schakel in een geheel. Dat zien we 
aan de start van de dag. Prettig, maar zakelijk en snel nemen de docenten 
belangrijke zaken voor de komende dag even door en gaan dan aan het werk met 
de klas of met individuele leerlingen. 
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dagstart docenten 

 

Ook wordt opgemerkt dat docenten van andere leerjaren vaker ervaringen uit 
Dalton 2.0 meenemen voor de eigen lespraktijk. 
 
Hoewel dat niet expliciet als ‘dalton’ wordt benoemd, zien we dat er in het Groene 
Lyceum wel degelijk en zichtbaar gewerkt wordt met en vanuit de daltonwaarden. 
Leerlingen nemen in hoge mate verantwoordelijkheid voor het eigen werk. De 
onderwijsvorm en de (werk)sfeer van HGL zouden meer in termen van Dalton 
geëxpliciteerd mogen worden. Dat verdient het Groene Lyceum. 

 
 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

In het begin van het schooljaar zijn we verhuisd naar de andere kant van het 
gebouw. Hierin zijn de vleugels ingericht als leerpleinen. Overeenkomstige vakken 

Indicatoren op schoolniveau 
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zijn geclusterd op een plein, waardoor er een efficiëntere inrichting is van de 
ruimte. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer 
zitten bijvoorbeeld op één plein waardoor er ook materiaal makkelijk gedeeld kan 
worden. Docenten en leerlingen kunnen vaker hulp vragen en makkelijker 
samenwerken. Dit zal de opbrengsten ten goede komen. Daarnaast zijn de lokalen 
ingericht in groepjes, zodat leerlingen kunnen samenwerken en elkaar hulp kunnen 
bieden. 
 
Daarnaast zijn we overgegaan op Bring Your Own Device (BYOD), waardoor 
leerlingen veel meer gebruik maken van de ICT-middelen. Dit is inmiddels 
doorgevoerd t/m leerjaar 3. Tijdens de les kunnen leerlingen hierdoor altijd bij het 
lesmateriaal en optimaal gebruik maken van de lestijd. 
 
Er wordt aan de docenten een daltoncursus aangeboden waarin uitgebreid wordt 
stilgestaan bij de daltoncompetenties. Daarnaast wordt er tijdens lesbezoeken en 
de gesprekkencyclus aandacht besteed aan de daltoncompetenties voor het 
personeel. De leerlingen worden hierin begeleid tijdens de mentorlessen en –
gesprekken. LOB is hierbij een belangrijk instrument. De kernwaarden van Dalton 
zijn verweven in de lessen en D-uren. 
 
Een aantal keren per jaar is er een leerlingbespreking en een 
prognosevergadering waarin leerlingen die risico lopen hun leerdoelen niet te 
behalen, in kaart worden gebracht. Hierbij worden acties opgesteld voor de leerling 
en eventueel ouders, vakdocenten en mentor. De zorgcoördinator wordt 
ingeschakeld wanneer nodig. De acties kunnen uiteenlopen van begeleiding bij het 
plannen van het werk tot gesprekken met maatschappelijk werk, het volgen van 
een training SoVa of BOF en bijlessen. In sommige gevallen werken we samen 
met een huiswerkinstituut waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen onder 
begeleiding te werken aan schoolwerk.  

 
 
 

De school heeft bewust ingezet om een aantal verworvenheden van 
Kunskapsskolan te verweven in het al geborgde, goede daltononderwijs. De 
gedrevenheid om dalton weer een extra ‘boost’ te geven in de vorm van 
onderwijskundige verdieping, kwam overigens uit het team zelf. 
Die keuze is gemaakt om het leerproces en het eigenaarschap meer bij de 
leerlingen te leggen, om differentiatie mogelijk te maken, recht te doen aan 
verschillen en om leerlingen via coaching nog meer te kunnen begeleiden. In 
Dalton 2.0 zien we die elementen evident terugkomen. In het startgesprek van het 
docententeam, in de start van de dag met de klas, maar ook in het gebruik van het 
(digitale) materiaal dat leerlingen kunnen aanwenden om doelen te stellen, te 
plannen en leerstof te bereiken.Daarmee wordt onderwijs doelmatig en 
betekenisvol. 
 
Ook, zoals door docenten wordt genoemd is het effectief, dat er een keuze is 
gemaakt en dat er een eenduidige koers is: ‘we gaan voor Dalton 2.0’. 
 
De keuzes die door de school gemaakt zijn en gemaakt worden, de ontwikkeling 
die de school altijd zoekt en het kwalitatief hoogwaardige daltononderwijs hebben 

bevindingen visitatieteam 
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rendement: leerlingen en ouders zijn heel tevreden over de school en in het 
vervolgonderwijs herkent men in positieve zin de daltonleerlingen van Dalton 
Naaldwijk, die kennelijk zeer vaardig zijn in verantwoordelijkheid nemen, in 
zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren en daarmee kansrijk zijn hun nieuwe 
studie in het vervolgonderwijs succesvol doorlopen. 

 
 
 
 
 
 
 

6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zie Dalton beleidsplan, toegevoegd als bijlage in de map Hoofddocumenten.  

 
 
 

De daltonontwikkeling is goed geborgd in de school. Er is een helder 
daltonbeleidsplan, waarin de plannen op korte en langere termijn worden 
beschreven. Het is duidelijk dat de onderwijsontwikkeling van de school helemaal 
op dalton is georiënteerd. De school wilde meer eigenaarschap voor de leerlingen 
en heeft middels bezoeken aan Zweden en Dokkum ervoor gezorgd, dat er een 
nieuwe aanpak, Dalton 2.0, met ingang van het huidige schooljaar is gestart. De 
school is ook bezig met de daltonontwikkeling van Het Groene Lyceum.  
 

Borging als voorwaarde  
 

Indicatoren op schoolniveau 

evaluatie school 
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In de school zijn alle geledingen, ouders, leerlingen en personeel, goed betrokken 
bij de daltonontwikkeling. Tijdens de visitatie is de wens uitgesproken door het 
OOP én de schoolleiding, om ook het ondersteunend personeel bij de 
daltonontwikkeling te betrekken. 
 
In het gebouw is er alles aan gedaan om duidelijk te maken dat we hier met een 
daltonschool van doen hebben. Ook de faciliteiten met lespleinen en ICT-
ondersteuning zorgen ervoor, dat de daltonaanpak goed uit de verf kan komen. 
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Leerlingen kunnen heel goed aangeven wat hun school tot daltonschool maakt. Ze 
noemen daarbij zelfstandigheid, samenwerken en het daltonuur. 
 
Leerlingen vinden hun school een fijne school, waar ze zichzelf mogen zijn, waar ze zich 
veilig voelen en waar ze alle aandacht krijgen. Als zij toch een verbetering moeten 
noemen, geven ze aan dat soms de instructie in een les wat korter mag; ze willen aan de 
slag. 
 
De vrijheid die de leerlingen krijgen bij de maatschappelijke stage en de daarbij 
behorende punten kwam telkens in de gesprekken terug. Het leukste onderdeel van de 
school vond men de Kerstmarkt. Leerlingen uit de hogere jaren hadden graag onderwijs 
gekregen zoals de eerstejaars met Dalton 2.0. Deze manier van onderwijs wordt door 
zowel de leerlingen uit de eerste klas zeer gewaardeerd, maar ook door de leerlingen die 
er niet mee werken, maar er wel over gehoord hebben. De Dalton 2.0-leerlingen vinden 
de portal een fijne manier van werken en ze krijgen wel enige vrijheid in het tempo, maar 
bij sommige vakken is dit toch nog wel docentgestuurd. Dit gebeurt het meest bij de trede-
vakken. Elke twee maanden komen de ouders van de Dalton 2.0-leerlingen op school om 
te horen van hun eigen kind hoe het op school gaat. Deze betrokkenheid wordt door de 
leerlingen op prijs gesteld. Ze voelen zich niet zozeer gecontroleerd als wel begeleid. In 
de klassen 2 t/m 4 van de mavo is er 3 keer per jaar een tien-minutengesprek en dat 
vonden ze ook wel voldoende. De leerlingen die wij gesproken hebben van het HGL 
gaven aan dat de ouders/verzorgers amper op school komen. Ook dit werd niet als een 
probleem ervaren.  
 
De leerlingen van het HGL spraken passievol over een aantal projecten. Vooral die van O 
& O konden rekenen op veel enthousiasme. De vrijheid die je krijgt bij het project “Jong 
Ondernemen” om te laten zien wat je allemaal in huis hebt, wakkert het 
verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfstandigheid aan. De gesproken leerlingen gaven 
aan dit heel erg fijn te vinden.  
 
Op de vraag wat de leerlingen eventueel zouden veranderen hing af van het leerjaar waar 
de leerling in zat. De HGL-leerlingen wilden graag wat meer onderwijs op de Dalton 2.0 
manier en wilden met name bij de aanwezigheidsplicht wat meer vrijheid. De mavo-
leerlingen uit de klassen 2 t/m 4 zouden graag wat meer vrijheid krijgen in de keuze van 
de daltonuren en de docenten die zij eventueel willen raadplegen. De groep die sowieso 
relatief nieuw is op school en daarom ook niet echt aan konden geven wat ze wilden 
veranderen waren die van Dalton 2.0. 

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

Uit de gesprekken met leerlingen 
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Alle leerlingen uit het interview waren zeer te spreken over de school. Uiteraard hadden 
ze hun punten van aandacht, maar het enthousiasme en plezier dat de leerlingen hadden 
met betrekking tot de school was opmerkelijk. 

 
 
 
 

Gesprek met vertegenwoordiging vanuit het Onderwijsgevend Personeel 
Uit de gesprekken met de docenten is naar voren gekomen dat met de veranderde 
organisatiestructuur een grotere gedeelde verantwoordelijkheid wordt ervaren. Door het 
creëren van nieuwe functies waar de docenten op kunnen solliciteren en naar de ambities 
vragen van docenten tijdens pop-gesprekken zorgt ervoor, dat zij zich gehoord voelen. 
Dat er meer een horizontale structuur is ontstaan maakt, dat docenten elkaar makkelijker 
aanspreken, maar dat zij ook makkelijker hunnen ideeën durven te uiten. Je hoeft niet 
telkens meer naar de teamleider als er iets is of als je een idee hebt. Er is een 
laagdrempelige cultuur ontstaan. 
 
De nieuwe functies/taken worden elke 3 jaar ingevuld en het hele team kan daar op 
solliciteren. Het is niet mogelijk om je hier aan te onttrekken. Zeker niet binnen Dalton 2.0 
waar je veel moet overleggen en gezamenlijk verantwoordelijk bent voor elkaar. De 
dagstart van Dalton 2.0 vergroot de verantwoordelijkheid voor elkaar en de leerlingen. 
Sterker nog, docenten uit hogerejaars gaan kijken bij Dalton 2.0 en kunnen niet wachten 
om ook mee te doen. Het enthousiasme onder de docenten is groot. Door de aandacht 
die Dalton 2.0 krijgt blijven volgens de docenten de daltonwaarden bij de hogere jaars een 
beetje achter. Daar is men vooral bezig met resultaten in aanloop naar het examen. Er 
wordt verwacht dat met Dalton 2.0 dit zal verdwijnen. 
 
Het enthousiasme van de docenten wordt mede veroorzaakt door het feit dat de 
leerlingen in meerder mate hun eigen lijn beginnen te bepalen en dat zij meer eigenaar 
worden van hun leerroute. Dit komt terug in de coachgesprekken die de docenten met de 
leerlingen voeren. Voor deze coachgesprekken hebben de docenten een cursus gevolgd 
om dit op een goede manier te doen. Er wordt door de docenten nog wel een goede 
manier gezocht om dit nog beter vorm te geven. 
 
Over het werken met leerdoelen over een langere termijn zijn de docenten wat 
voorzichtiger. Zij geven aan dat een aantal docenten het nog moeilijk vindt om de 
leerlingen los te laten. Ze willen nog heel graag de leerlingen laten produceren. De 
schakeling naar het denken in leerdoelen is nog volop aan de gang. Dit heeft ook tijd 
nodig, omdat aan het einde van de schoolloopbaan de leerlingen allemaal door hetzelfde 
landelijke hoepeltje moeten springen. Docenten lopen nog rond met de vraag of de 
leerlingen wel op niveau zijn en of ze de leerstof wel onder de knie hebben. Deze 
onzekerheid of de leerlingen wel op de goede weg zijn zie je ook weer terug bij de 
leerlingen uit de eerste klas. Zij missen het behalen van cijfers om te zien waar zij staan. 
Dit komt wel aan het eind van het jaar terug, waar een toetsweek staat gepland, die de 
leerlingen moet leren met de vaardigheden die horen bij toetsing om te gaan.  
 
In de evaluatie van de school wordt met regelmaat gesproken over “zoektocht”. Volgens 
de docenten en de daltoncommissie moet dit meer gezien worden als een uitgestippelde 
route waar af en toe bijgestuurd wordt.  

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Al met al wordt de ingeslagen weg van de school zeer positief ontvangen. Het 
samenwerken met de docenten en de collegialiteit alsook het goede contact met de 
leerlingen zien zij hier als groot pluspunt. 
 
 

Gesprek met vertegenwoordiging vanuit Onderwijs Ondersteunend Personeel: 
Het OOP is niet per se bezig met dalton. Er zijn eilandjes: administratie, conciërges, etc.. 
Iedereen heeft z’n eigen verantwoordelijkheid. De OOP’ers ervaren de organisatie als 
heel erg natuurlijk en de sfeer is goed. Na de visitatie is er een inschrijfdag en dan is de 
hele school 1 team.  
 
Afgelopen zomer is de school verhuisd in het gebouw. Er is gesproken over de gevolgen 
van de verhuizing. Er is beter over nagedacht en de medewerkers kunnen elkaar nu 
sneller vinden. Als we vragen wat het leukste is aan de school dan is het antwoord: de 
collega’s. Het is leuk en gezellig. Het wordt gestimuleerd om met elkaar praatjes te 
maken.  
 
Verschillende keren per jaar zijn er bijeenkomsten. Dan wordt ook de omgang met de 
leerlingen meegenomen. De conciërges nemen daarin het voortouw. Ze zoeken ook de 
coördinatoren op en melden als het niet goed gaat. Ze krijgen daarin ook de vrijheid. De 
zelfstandigheid bij conciërges is groot. Ook van de andere medewerkers is de vrijheid is 
groot. Dat is heel prettig. Er is geen controle. Er wordt uitgegaan van vertrouwen. Als je 
komt met nieuwe ideeën wordt dat heel erg gestimuleerd.  
 
Iedereen is altijd bezig met de processen beter te maken. Eigenaarschap is erg 
belangrijk. Er zijn veel nieuwe jonge mensen aangenomen. Het is een heel jong team. Er 
zijn nieuwe functies gecreëerd. Het OOP was niet betrokken bij het tot stand komen van 
de daltonevaluatie. Dat is een aandachtspunt voor de volgende keer.  
 
Een medewerker vertelt hoe enthousiast leerlingen zijn bij activiteiten: kistjes spuiten, 
filmpje maken, in de trapportalen bezig zijn. De hele school leeft. Er is op een goede 
manier reuring in de school. De kinderen zijn heel goed bezig. Alle leerlingen zijn 
doordrongen van de regels van op de gang werken. De conciërges lopen ook wel heel 
vaak rond. Als het niet goed gaat dan wordt dat doorgegeven aan de mentor. 
Sleutelwoord is respect. De leerlingen respecteren de conciërges. De hoofdconciërge zit 
er bovenop. Hij laat een probleem pas los als het is opgelost en checkt achteraf of het is 
goed gegaan. Als hij het idee heeft dat het niet wordt opgepakt gaat hij naar de 
coördinator. De OOP-medewerkers hebben de indruk dat iedereen goed samenwerkt. Het 
OOP is echt onderdeel van het hele schoolteam. Er wordt goed naar ze geluisterd en er 
wordt ook goed samengewerkt tussen OP en OOP en tussen OOP-leden onderling. 
 
Er gebeurt heel veel in de school, de leerlingen luisteren wel. Ook als ze je niet kennen. 
Ze houden de deur voor je open. Als er iets wordt georganiseerd, de kerstmarkt, het open 
huis, dan worden er 100 kinderen ingezet. De kinderen blijven en helpen opruimen. Dan 
is iedereen gelijk en onderdeel van het schoolteam. Het is echt met elkaar. Het OOP hoeft 
niet de aula in te richten. Dat doet OP, OOP en de leerlingen. Het OOP voelt zich 
gewaardeerd door het OP. 
 
Tip: dalton voor OOP. Met opleidingen wordt er naar OP gekeken en niet naar OOP. Dat 
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is wel een verbeterpunt. Als het over dalton gaat, de daltonconferentie bv, dan wordt het 
OOP niet betrokken, terwijl het belangrijk is dat iedereen in de benadering van de 
leerlingen de schoollijn volgt.  

 
 
 
 

De schoolleiding vertelt dat er behoorlijk veel docenten waren die aangaven dat het 
onderwijs niet paste bij de leerlingen die van het basisonderwijs kwamen. In Zweden 
vonden ze inspiratie en daar geven ze eigen inhoud aan. In plaats van dat het kind de 
docent volgt, volgt de docent het kind in het leerproces. Er wordt gewerkt vanuit doelen 
ipv taken.  
 
Om Dalton 2.0 te bewerkstelligen is draagvlak belangrijk. De schoolleiding moest een 
aantal keren op de rem trappen omdat de docenten te snel wilden gaan, omdat er 
plannen waren waarvan de gevolgen niet voor iedereen duidelijk waren. Voor docenten is 
het best ingewikkeld en het was spannend in augustus bij de start. Belangrijk is dat 
mensen inspiratie op kunnen doen. Het werkt als mensen de deur uit mogen. De school 
is met een dagstart begonnen. De inspiratie daarvoor komt vanuit zo’n bezoek. 4x4 
mensen zijn naar Zweden gegaan. Ook om af te stemmen of we op de juiste weg zitten. 
Die gaan ook praten in de school en dat vergroot het draagvlak.  
 
Het doel van de verandering is het zweet op de juiste rug te krijgen. In de lessen gingen 
de leerlingen achterover hangen. De schoolleiding constateert dat het Lentiz Dalton een 
sterke school is. Schaduwkant is dat ze te snel willen en erg klantvriendelijk zijn. Ook is 
het noodzakelijk om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.  
 
Er zijn ook nog mensen naar Dokkum geweest. Niet iedereen is op pad geweest. De 
Zwedengangers vertellen wat ze hebben gezien. In de bovenbouw vinden mini 
experimentjes plaats.  
 
De school wilde geen kunstskapskolanschool worden. De vorm is dalton. De school zit op 
vertrouwen en samenwerken. De basis blijft Dalton.  
 
Het is de bedoeling dat dalton 2.0 door de hele school gaat. Voor de 2e klas zit de helft al 
in dalton 2.0. In de bovenbouw moeten de docenten echt toch summatief leren toetsen. 
De resultaten moeten goed zijn anders zijn de’ klanten’ niet tevreden. Landelijk zit de 
ontwikkeling van kunskapsskolan in leerjaar 3 dus de school profiteert van de ervaring die 
inmiddels is opgedaan. De tweedeklasser zijn nieuwsgierig naar Dalton 2.0. Leerjaar 1m 
zit in een aparte vleugel. Het zoemt. 
 
De schoolleiding organiseert de eigen feedback vooral via de daltoncie en de gesprekken 
met de collega’s. De verantwoordelijkheden liggen lager in de school. Er is een collega 
die heeft aangegeven dat ze op zoek gaat naar een andere baan. Er zijn heel veel 
gesprekken. Ook met bestuur. Die zetten ook aan het denken. Donderdagmiddag is 
vergadermiddag. Een aantal jaren geleden is de school begonnen met kwaliteitsagenda. 
Voorheen was er veel informeel overleg, nu gestructureerd. 
 
Mbo geeft terug dat ze binnen twee weken weten als een leerling van het Lentiz Dalton 
komt. Ze zien dat ze verantwoordelijkheid nemen, ze kunnen samenwerken en 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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reflecteren. Reflecteren gaat de hele dag door met de leerlingen. Het zit in het systeem 
van de school. 
 
De schoolleiding ziet dat het belangrijk is om energie en stress in balans te houden. Elke 
kracht heeft een schaduwkant. De regio waarin de school zich bevindt is voortdurend in 
beweging. Dalton 2.0 kwam uit het personeel. Schoolplan 18-22 is ook gericht op balans. 
Ook hier gaat het over werkdruk. Er is dalton, elos, tto. Elos is belangrijk in de 
internationale omgeving waarin de school zich bevindt. De school heeft besloten om te 
stoppen met de vereniging tto, maar niet met tto zelf. De school gaat zelf het eigen tto 
vorm geven. Dat levert verlichting op. Tto is ingevoerd voor de hele school.  
 
Het bezoek aan Het Groene Lyceum is voor de school een nulmeting. Volgens de school 
zitten verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie er duidelijk in. Het is alleen 
nergens vastgelegd.  

 
 
 
 
 
 

Ze zijn enthousiast over de samenwerking tussen leerlingen en docenten. Er zijn lagere 
drempels, maar er is wel respect. De ouders zien verschillen met ervaringen van vrienden 
met kinderen op andere scholen.  
 
Beide ouders hebben 3 kinderen die allen hier op school zitten/hebben gezeten. De 
oudste van een van de twee doet nu havo op het ISW. Ze gaat de jongste aanmelden 
voor HGL. De dochter voelde zich hier direct thuis. De moeder had wel wat twijfels over 
een mbo-opleiding met een havo-advies, maar ze denkt dat andere talenten naar boven 
zullen komen. Het ondernemende spreekt haar dochter aan. Ze horen ook veel goede 
verhalen van andere ouders. Dat enthousiasme gaat vaak over het persoonlijke en de 
eigen ontwikkeling en tempo.  
 
Voor de ouders is dalton een duidelijk concept. De leerlingen ontwikkelen zich in 4 jaar tijd 
van timide brugpieper tot een jongvolwassene die weet wat ze wil, eigenlijk al in de 
onderbouw. Deze doelen worden soms ook bijgesteld. Bevriende ouders met kinderen op 
andere scholen klagen vaak dat hun kind nog niet weet wat ze wil Na het behalen van het 
diploma.  
 
De daltonleerlingen kunnen goed samenwerken met elkaar. Dat komt doordat dat 
versleuteld zit in het onderwijs. Je eigen ideeën zijn goed en geloof daar in. Het is een 
geleidelijk proces. De ouders zijn erg enthousiast dat er aan de persoon gewerkt wordt. 
Alle docenten kennen alle leerlingen bij naam. Iedereen kent elkaar. Bij andere scholen is 
dat wel anders.  
 
De ouderraad (mr) is erg betrokken bij school. Ze noemen zichzelf positief kritisch. Ze 
vinden het belangrijk dat alle jaarlagen en ook het HGL vertegenwoordigd zijn. Ze wilden 
het onderwijs van dalton 2.0 zelf ook graag zien en hebben daarom een ochtend 
meegelopen. De moeder vond het ongelofelijk te zien dat er iets in de die bruggers wordt 
aangewakkerd om zelf die verantwoordelijk te nemen. Ze starten en eindigen de dag met 
de mentor. Zo wordt dagelijks bekeken of de doelen zijn behaald. Het geeft niet als dat 

Uit de gesprekken met ouders 
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niet gelukt is. De kinderen willen laten zien wat ze waard zijn. Het geeft de leerlingen 
duidelijkheid. Het is voor elk kind te behappen. De leerlingen uit de bovenbouw ervaren 
geen verschillen met de manier van lesgeven uit de onderbouw: voor hen is het normaal 
hoe het gaat. Ze zijn wel kritisch over de taken. Ze kennen die taken niet uit de 
onderbouw en vinden het mede daardoor minder zinnig.  
 
De ouders voelen zich goed geïnformeerd via de mail en informatieavonden. In 
SOMtoday is veel zichtbaar. Elke vrijdag voor de vakantie verschijnt de ouderbrief en een 
mentormail, zodat je weet wat er in de school en in de klas gebeurt. De ouders hebben 
voldoende ruimte om feedback te geven aan de school. Bij vragen of zorgen richt de 
ouder zich eerst tot de mentor. Indien nodig wordt je doorverwezen. Daar wordt serieus 
mee omgegaan. De lijntjes zijn kort.  
 
In de brugklas is SOM anders dan in de ander klassen. Er zijn geen cijfers maar alleen 
behaalde doelen zichtbaar. Dat is voor ouders en leerlingen wennen. De ouders denken 
dat de taak nog wel eens over het hoofd wordt gezien door de leerlingen. Voor huiswerk 
wordt vaak een cijfer gegeven of het resulteert in een so. De taken zijn een aantal jaren 
geleden opnieuw ingevoerd. Uiteindelijk moeten de taken af zijn, anders moet je 
terugkomen in de terugkomweek. Dat motiveert wel om het uiteindelijk te maken. De 
leerlingen zien niet dat de taken er toe doen. Ouders weten niet of de leerling de hele taak 
moeten maken. Niet alle leerlingen kunnen heel goed omgaan met opdrachten voor 8 
weken. Daar wordt wat begeleiding gemist. Met dalton 2.0 zien de ouders wel kansen. 
Bepaalde items van Dalton 2.0 worden wel al gebruikt in de andere klassen.  
Dalton is wel lastig voor de jongens, maar de begeleiding vanuit mentor en docenten is 
heel goed. Ze redden het daardoor prima. De collega’s geven niet op.  
 
Er is veel keuze in de regio voor mavo en havo. Het HGL is een echte concurrent, voor de 
mavo zijn er minder opties. De kinderen van deze ouders hebben echt gekozen voor 
dalton en de jongere voor tto. De moeder is erg enthousiast over de opbrengsten van het 
tto. Ze denken dat veel ouders en leerlingen kiezen op gevoel en de eerste indruk. De 
leerlingen merken geen verschillen in de andere aanpak bij tto dan een aantal jaren terug.  
De ouders zijn erg enthousiast over de uitwisseling in klas 3. Het is een prettige ervaring. 
Ze weten dat er ook ouders zijn die het niks vinden, maar die kinderen gaan dan ook niet 
mee. 
 
De ouders zijn erg tevreden over de school en over de rol van de directeur in het 
bijzonder. Het is fijn dat hij ‘s morgens altijd bij de ingang staat en een praatje maakt met 
de leerlingen.  
De vervolgopleidingen zijn erg enthousiast over de leerlingen van Dalton mavo. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Rick van Dam 

Dhr. Van Dam werkt 18 jaar bij Lentiz en kent de school goed. Hoe borgt het bestuur de 
identiteit, oa bij boventalligheid? Het bestuur stuurt op verscheidenheid. Er is geen lijst 
met eisen vanuit bestuur, maar er wordt verwacht dat ze passen binnen de regio waar de 
school staat, in samenwerking met basis- en vervolgonderwijs en de gemeente. Ze 
noemen dat resultaatverantwoordelijkheid: veel ruimte binnen relatief globale kaders. 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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Iedere school kan dus zijn eigen identiteit behouden. Bij boventalligheid wordt er een 
soort markt georganiseerd. De afgelopen jaren is niemand verplicht geplaatst. Wel 
schuiven docenten soms door omdat een andere school beter past.   
 
Het HGL is een speciale constructie. Het bestuur is daar blij mee. De praktische mavo+-
leerling heeft nu eindelijk een plek. Ze hebben vooraf goed geïnventariseerd of er 
behoefte was en bij welke Lentiz-school het het beste zou passen. Via het MBO kunnen 
de leerlingen ook weer in de regio aan het werk.  
 
De manier waarop het HGL is opgezet, maakt dat het bestuur verwacht dat dalton 
onderdeel is van de HGL-cultuur. Het is tenslotte één team met Dalton mavo. Ook het 
bestuur is nieuwsgierig naar onze bevindingen en adviezen hierover.  
 
Veel ambitie is ook het cultuurkenmerk van Lentiz. Dalton mavo is goed in het kiezen van 
een gedegen tempo. Het proces komt heel afgewogen over: hoe gaan we het doen, wie 
doet wat, etc.? Ze verliezen zich niet in de ambitie. Docenten moeten echt geremd 
worden. Er zijn altijd werkgroepen binnen de school. Er wordt veel met elkaar gesproken 
en niet van buiten opgelegd.  
 
De Lentiz-scholen kennen elkaar onmiddellijk goed. Dalton mavo heeft een sterke positie 
binnen het bestuur. Dalton mavo is een voorbeeldschool omdat ze al jaren kwaliteit 
leveren, op resultaten maar ook op ontwikkeling. Het initiatief om Dalton 2.0 wordt 
omarmt: hoe krijg je de kinderen meer aan het werk en is er minder werkdruk voor de 
docent? 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 V 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

beoordeling 

Advies aan het bestuur van de NDV 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

V 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 Maak het hoe van Dalton 2.0 expliciet. Kijk naar mogelijkheden om goede 
punten van Dalton 2.0 alvast te implementeren in de hogere jaren. We 
denken aan de coachgesprekken, het (leren) samenwerken en de opzet 
van de daltontaken.  

Nr. 2 Maak Dalton explicieter op het HGL: het is er al, maar wordt door de 
leerlingen en docenten niet altijd herkend. Zorg ervoor dat men dezelfde 
taal spreekt en borg het. 

Nr. 3 Het OOP is tevreden over de samenwerking, maar wil graag meer 
betrokken worden bij de daltonontwikkeling. 

Nr. 4 De planning in de hogere leerjaren is nog erg docentgestuurd. Denk na 
over mogelijkheden om de leerlingen meer eigenaarschap te geven 
hierin. Hiermee los je ook de piekbelasting op voor de leerlingen. 

 
 
 
 
 

We hebben met buitengewoon genoegen de Lentiz Dalton-mavo en Het Groene 
Lyceum bezocht. We zijn gastvrij ontvangen, We hebben een zeer dynamische 
school gezien. We zien nog wel verschillen tussen beide scholen, maar we zien 
ook kansen en ambitie om tot één daltonschool te komen. 
 
Het visitatieteam heeft veel inspiratie opgedaan voor de eigen scholen. We wensen 
het team van Lentiz Dalton mavo en Het Groene Lyceum heel veel plezier met het 
verder doorwerken aan Dalton 2.0 en het verder uitwerken van de 
daltonwerkwijzen in Het Groene Lyceum. 

 
 

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

 
 
 

  

 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Onderstaande aanbevelingen zijn tevens opgenomen in het Dalton beleidsplan. Dit is 
toegevoegd als bijlage.  
 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak het hoe van Dalton 2.0 expliciet. Kijk naar mogelijkheden om 
goede punten van Dalton 2.0 alvast te implementeren in de hogere 
jaren. We denken aan de coachgesprekken, het (leren) 
samenwerken en de opzet van de daltontaken. 
Vraag: worden alleen hogere leerjaren bedoeld of bedoelen jullie 
ook het hoe voor leerjaar 1 en 2?  
 

actie Vernieuwing mentoraat klas 4, onderzoeken en eventueel 
doorvoeren andere invulling van daltontaken, meer vanuit 
doelen werken 

uitvoerenden Mentoren leerjaar 4, daltoncommissie, docenten 

tijdvak Vanaf schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Geen 

toelichting Reeds dit schooljaar is een voorstel gedaan voor vernieuwing van 
het mentoraat in leerjaar 4, gebaseerd op uitgangspunten van 
Dalton 2.0. De mentoruren van leerjaar 4 worden volgend jaar op 
hetzelfde moment georganiseerd. De mentor begeleidt een groep 
leerlingen als coach, de leerlingen hoeven niet per definitie in 
dezelfde stamklas te zitten. Leerlingen stellen doelen op voor hun 
eigen ontwikkeling of gericht op bepaalde vakken. Deze doelen 
worden opgesteld van vakantie tot vakantie en in sommige 
gevallen van week tot week. Achteraf wordt geëvalueerd en 
gereflecteerd, vervolgens worden nieuwe doelen gesteld of doelen 
verlengd.  
 
Op het moment van het mentoruur hebben leerlingen een keuze bij 
welke activiteit zij aansluiten (MBO-voorlichting, HAVO-
voorlichting, etc.). Ook zijn er momenten waarop de leerlingen 
dezelfde instructie volgen, bijvoorbeeld over PVT of zak- en 
slaagregeling. De mentoren verzorgen met elkaar het mentoruur. 

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. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Er zijn waarschijnlijk meerdere mentoren zodat er een 
roulatiesysteem kan worden gemaakt. Een aantal mentoren 
verzorgt de activiteit in het lokaal, de overige mentoren hebben tijd 
voor coachgesprekken (in groepen) of ontwikkeling van de nieuwe 
mentoraatslijn.  
 
Betreffende de daltontaken is het belangrijk om de autonomie te 
vergroten zodat de motivatie bij leerlingen verbetert. Het is 
wenselijk dat leerlingen meer inspraak krijgen in de afronding van 
hun taak; zij kiezen zelf in welke vorm ze dat kunnen doen 
bijvoorbeeld. De taak zou moeten worden ingezet vanuit het doel 
van die taak. Het doel bereiken is dan ook het afronden van de 
taak. De daltoncommissie gaat in schooljaar 2018-2019 onderzoek 
doen, onder andere naar good practices, en de uitkomsten en 
aanbevelingen collega’s verspreiden.  

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak Dalton explicieter op HGL: het is er al, maar wordt door de 
leerlingen en docenten niet altijd herkend. Zorg ervoor dat men 
dezelfde taal spreekt en borg het. 

actie Bewustwording op meerdere lagen stimuleren, beeldvorming 
afstemmen, dalton lessen ontwikkelen, studiemiddagen en 
overige scholing organiseren   

uitvoerenden Daltoncommissie, schoolleiding, alle docenten 

tijdvak Vanaf schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Daltoncursus (intern), studie(mid)dagen (intern), Daltondag 
(extern) 

toelichting Het is belangrijk dat er met docenten en leerlingen gesproken 
wordt zodat er meer bewustwording plaatsvindt; HGL is Dalton 
maar wordt niet altijd herkend. Als docenten die op HGL les geven 
zich meer bewust zijn dat ze op een daltonschool werken, dan kan 
dit ook uitgedragen worden naar de leerlingen. Tijdens de lessen / 
projecten kunnen de daltonpijlers bewuster benoemd worden. 
  
Ondersteunend voor dit bewustwordingsproces zijn communicatie 
en beeldgebruik. Lentiz | Dalton is de ‘roepnaam’ van onze school 
en voor zowel MAVO als HGL zouden bijvoorbeeld dezelfde 
powerpointsheets gebruikt kunnen worden. 
 
Twee à drie keer per jaar een dalton les voor de leerlingen kan ook 
bijdragen aan de bewustwording. Leerlingen kiezen bewust voor 
een daltonschool maar worden niet bewust meegenomen in de 
basis en het gedachtengoed van dalton. Het is belangrijk om deze 
momenten in het lesprogramma in de bouwen. De 
daltoncommissie gaat hier een aanzet voor geven in het schooljaar 
2018-2019 met als doel om dit een vast onderdeel van het 
programma in alle leerjaren te laten zijn. 
 
Vanaf volgend schooljaar (2018-2019) worden minimaal 4 (delen 
van) studie(mid)dagen gereserveerd voor dalton. Op die 
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momenten wordt op verschillende manieren aan dalton gewerkt en 
wordt het gesprek tussen collega’s over dalton gestimuleerd. 
  
Daarnaast blijven Rob Kleiweg en Nanda de Roo ieder jaar de 
interne daltoncursus verzorgen en nemen alle collega’s deel aan 
de schooloverstijgende daltondag (2-jaarlijks). 
 
Ook valt er winst te behalen door de nieuwe collega’s gelijk mee te 
geven in de bijeenkomsten voor nieuwe docenten dat de hele 
school dalton is.   

  
 
 
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Het OOP is tevreden over de samenwerking, maar wil graag meer 
betrokken worden bij de daltonontwikkeling. 

actie Studiemiddagen uitnodigen, 1x per jaar aanschuiven bij 
vergadering 

uitvoerenden Daltoncommissie 

tijdvak Vanaf schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Geen 

toelichting Het OOP krijgt vanaf schooljaar 2018-2019 de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij dalton studiemiddagen. Zij worden hiervoor ook 
expliciet uitgenodigd. 
 
Bij de daltoncommissie nodigen we minimaal één keer per jaar 
iemand van het OOP uit (roulerend) om aan te schuiven bij een 
vergadering, zodat zij worden bijgepraat over de 
daltonontwikkeling.  

 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

De planning in de hogere leerjaren is nog erg docent gestuurd. 
Denk na over mogelijkheden om de leerlingen meer eigenaarschap 
te geven hierin. Hiermee los je ook de piekbelasting op voor de 
leerlingen. 

actie Meer aandacht voor plannen bij leerlingen en differentiatie in 
tempo 

uitvoerenden Secties 

tijdvak Vanaf schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Studie(mid)dag  

toelichting Wij vinden het belangrijk om meer recht te doen aan de verschillen 
in tempo tussen leerlingen. De snellere, sterkere leerling zou voor 
een vak meer ruimte moeten krijgen voor de eigen planning. Hierbij 
vervult de docent een sleutelfunctie; hij of zij kan de leerling 
begeleiden bij het plannen van het werk. Wat moet er gebeuren, 
hoe lang heeft de leerling de tijd, hoe ga je het verdelen? 
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In samenwerking met de secties organiseert de daltoncommissie 
hiervoor een (deel van) een studie(mid)dag om de docenten in 
deze richting mee te nemen en hen handvatten te geven om hier 
met de leerlingen mee aan de slag te gaan. Een studie(mid)dag 
omtrent dit onderwerp zal een jaarlijks terugkerend 
scholingsmoment zijn.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 
 

directeur   

 
 

visitatievoorzitter    

 
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 


