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Historie periode 2012-2015 
In 2012 zijn gesprekken gestart tussen de besturen van het Insula College en het Stedelijk 
Dalton Lyceum gericht op een structurele samenwerking. In deze periode is gewerkt aan het 
voorbereiden van een fusie tussen beide VMBO scholen. In augustus 2014 zijn deze scholen 
in 1 gebouw gehuisvest. Per 1 januari 2014 is een nieuwe directeur benoemd die leiding gaf 
aan beide vmbo scholen. De fusie voorbereidingen hebben gedurende deze planperiode 
veel aandacht en verandercapaciteit van de schoolleiding en de docenten gevraagd. In het 
voorjaar 2015 werd de fusieaanvraag door de staatssecretaris voor de tweede keer afge-
wezen. Mede door de onzekerheid met betrekking tot het al dan niet fuseren met Insula 
College is de (dalton)koers voor het SDL 1,5 jaar onhelder geweest.  In juni 2015 is het 
besluit genomen dat beide scholen doorgaan als afzonderlijke scholen met een eigen 
onderwijsbeleid en uitvoering. De koers vanaf 2015-2016 is het ontwikkelen en voorbereiden 
van een zelfstandig Dalton Vakcollege, zowel onderwijskundig als op het gebied van de 
bedrijfsvoering. Het onderwijskundig beleid is gebaseerd op de uitgangspunten van het 
Vakcollege en de Dalton visie op onderwijs. In het schooljaar 2016-2017 is het Dalton 
Vakcollege in leerjaar 1 en 2  gestart. Het Dalton Vakcollege wil zich onderscheiden door 
een ondernemende school te worden. De leerling gaat meer leren dan het examen-
programma vraagt en leert gedurende de opleiding vaardigheden als samenwerken, 
leidinggeven, samen taken uitvoeren.  
 
 
 
 
 
 

Omschrijving: Er is hard gewerkt aan het daltonontwikkelplan. Het plan ziet er goed uit, nu 
is het zaak om de plannen in praktijk te brengen en hier de tijd voor te nemen. Dit geldt 
voor zowel de leefregels, de groepshandelingsplannen, als de studiewijzers. 

 
 
 

Er is een document opgesteld: Regels, Rust, Routines, Respect. Doel is meer rust in de 
school. In dit schooljaar ligt het accent op een consequente uitvoering van de gemaakte 
afspraken. We zijn handelingsgericht gaan werken met het inzetten van individuele en 
groepshandelingsplannen om de docenten beter in staat te stellen om te gaan met de ver-
schillen tussen leerlingen. In de leerlingbespreking wordt gekeken naar het OPP en wat de 
leerling nodig heeft van de docent en het onderwijs om het diploma te behalen. De dalton-
opdrachten en vaardigheden zijn meer geborgd in de studieplanners. De studiewijzers en 
het PTA zijn te vinden in Magister. 

 
 
 

Na een goed gesprek met de schoolleiding is duidelijk geworden dat de daltonontwikkeling 
pas in november 2016 opgestart is vanwege deze visitatie. Door de fusieperikelen en het 
verscherpt toezicht van de inspectie is alle energie gestoken om de opbrengsten weer op 
peil te krijgen. Dat is gelukt.  
Het visitatieteam vindt de nieuwe start dan ook een compliment waard en is er van over-
tuigd dat het Vakcollege uit een ellendige situatie is gekomen en nu kan bouwen aan een 
goede daltonschool. De basis is nu op orde en er zijn genoeg ontwikkelingsmogelijkheden 
en – kansen. Bouwstenen genoeg voor een daltonontwikkelplan (DOP) gebaseerd op de 
huidige situatie en de gewenste situatie over 2 of 4 jaar. 
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Wel geven we nog de volgende terugkoppeling: 
De leerling: 
Het waren leuke, vriendelijk, beleefde en behulpzame leerlingen. Dalton is een begrip wat 
niet veel waarde/inhoud heeft. Met kernwaarden zijn ze niet 'opgevoed'.  
De leraar: 
Betrokken en toegewijde leraren. Ze hebben de school hoog zitten. Zijn blij met de 
schoolleiding en hebben ook rust nadat de inspectie er niet meer 'dagelijks' is. Ze hebben 
behoefte aan (Dalton) kaders om als team zich te gaan ontwikkelen.  
De schoolleiding: 
De schoolleiding heeft heel veel energie gestoken in de fusieperikelen en in het inspectie 
toezicht. Nu dat achter ze ligt is het even 'uitblazen' geweest. In de gesprekken hebben ze 
wel aangegeven dat de komende twee jaar de focus komt te liggen om het dalton karakter 
te versterken door het inhoud te gaan geven (in lessen/scholing/kernwaarden dalton). 

 
 
 

Omschrijving: Gebruik de kijkwijzer ook als intervisie-instrument. De schoolleiding heeft 
zich voorgenomen de kijkwijzer te gebruiken tijdens de lesbezoeken. Gebruik de kijkwijzer 
op uitgebreidere schaal.  

 
 
 

Er is een kijkwijzer ontwikkeld voor het observeren en beoordelen van de lessen en het 
reflectiegesprek welke wordt ingezet in de HRM cyclus. De nieuwe kijkwijzer is uitgepro-
beerd bij de beoordeling van nieuwe docenten en is vanaf het schooljaar 14-15 ook bij de 
lesobservaties van andere docenten ingezet. In ontwikkeling is een vorm van maatjes 
leren en onderwijsleergesprekken; praten met elkaar in kleine groepen over o.a. de goede 
les, rust in de klas, differentiatie. Een docent volgt de scholing professionele leergemeen-
schap. 

 
 
 

Zie opmerkingen bij aanbeveling 1. 
Naast een nieuw DOP zal ook een scholingstraject aangeboden worden om de gewenste 
competenties van medewerkers te ontwikkelen. Zorgvuldig personeelsbeleid hoort bij deze 
ontwikkeling. Aandacht voor nieuwe medewerkers in het kader van deskundigheids-
bevordering / scholing dient gebaseerd te zijn op de ontwikkelingen op het Vakcollege. 
Maatwerk dus. 

 
 
 

Omschrijving: Borg de activerende didactiek in de school. Er is ingezet op scholing in 
activerende didactiek en in het daltonplan is dit ook beschreven. Wij hebben vormen van 
activerende didactiek gezien, maar het wordt nog niet op brede schaal toegepast. 

 
 
 

Er zijn studiemiddagen gehouden over activerende didactiek en differentiatie. In principe 
krijgen de leerlingen op kb niveau les. Afhankelijk wat de leerling aan kan,  kan per vak het 
niveau verschillen (bb, kb of tl). 
In de lessen wordt gedifferentieerd gewerkt, de leerlingen zijn verdeeld in 3 groepen. 
Leerlingen die onder, op of boven hun ontwikkel perspectief presteren. Het klassen 
management en de activerende didactische aanpak is hierop afgestemd.  Nieuwe 
docenten hebben de daltonscholing gevolgd. 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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Zie opmerkingen bij aanbeveling 1. 
We gaan ervan uit dat dit in het DOP en scholingsplan wordt opgenomen. 

 
 
 

Omschrijving: Maak een keuze in het uitwerken van de plannen en werk dit plan uit 
volgens de PDCA-cyclus. Als voorbeeld noemen we het portfolio dat bij Zorg & Welzijn 
wordt toegepast. Zet dit goed neer voordat je het portfolio verder gaat implementeren  
in de school. 

 
 
 

Komend schooljaar wordt gestart met PF volution. Het PF geeft weer wat de leerling weet, 
kan en wat hij/zij heeft gedaan. De leerling houdt zelf zijn/haar PF bij waarbij de leerling 
moet nadenken wat er is gedaan en aangeven waarom. Hierdoor leert de leerling zichzelf 
en zijn talenten kennen en ontdekken.  

 
 
 

Zie opmerkingen bij aanbeveling 1. 
Dit wordt de komende periode opgepakt. 

 
 
 

Omschrijving: De daltoncommissie fungeert nu als klankbordgroep voor de plannen van  
de schoolleiding en bestaat uit 12 personen. Wij  adviseren om meer te gaan werken met 
(kleine) daltonwerkgroepen die delen van het daltonbeleid uitwerken en vooral uitvoeren. 

 
 
 

In ontwikkeling is een vorm van maatjes leren en onderwijsleergesprekken, praten met 
elkaar in kleine groepen over o.a. de goede les, rust in de klas, differentiatie. Een docent 
volgt de scholing professionele leergemeenschap. 
In het kader van verbetering van de opbrengsten heeft er een herpositionering van de 
vaksecties plaats gevonden. Zij werken met een vaste agenda en hebben hun vaksectie-
jaarplannen geëvalueerd en opgesteld.  
Er is door hen een concreet zichtbare aanpak van risicoleerlingen opgesteld. Zij analy-
seren de opbrengsten en stellen indien nodig actieplannen op ter verbetering van de 
opbrengsten. 

 
 
 

Er zal nagedacht worden hoe dalton(onderwijs) verder geïmplementeerd wordt.  
Er zijn genoeg mensen in het team die mee willen werken. Zorg voor samenhang en 
samenwerking. 

 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Omschrijving: De visitatiecommissie adviseert om de gedeelde sturing meer vorm te 
gaan geven door de inbreng van de leerlingen hierin te vergroten. Hierbij is het inzetten 
van het instrument ‘reflectie’ van groot belang. Bij Zorg en Welzijn is hier een start mee 
gemaakt door het werken met een portfolio. Maar ook zonder portfolio zijn er voldoende 
reflectie-instrumenten om de ‘leerling-sturing’ meer uit de verf te laten komen. 

In het Vakcollege krijgen de leerlingen vanaf leerjaar 1, tien beroepsgerichte uren per 
week. Zij kunnen een keuze maken uit twee stromen in het ondernemen: Mens en Dienst-
verlening of Techniek. Vanaf dag 1 gaat de leerling praktisch aan de slag met onder-
nemend leren en werken. De leerling werkt direct individueel aan de eigen toekomst en 
samen met anderen in groepen van 5 leerlingen. De leerling leert dan vaardigheden als 
samenwerken, leidinggeven, samen taken uit voeren. 

 
 
 

Zie opmerkingen bij aanbeveling 1. 
Zorg voor samenhang en verbinding van de daltonkernwaarden en de vaardigheden van 
het Vakcollege als ondernemende school. 

 
 
  

aanbeveling 6. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 
Hierbij is sprake van gedeelde sturing. In de studieplanners per vak, is per periode de leer-
stof gepland op BB en KB niveau.  Binnen dit raamwerk maken de leerlingen een eigen 
planning (eigen tempo, eigen volgorde) om hun ontwikkelperspectief te behalen. 
Tijdens de les kunnen leerlingen hun eigen voortgangsschema zien op het smartboard.  
In het mentoruur is er aandacht voor inzet, gedrag, samenwerken, planning. Leerkrachten 
volgen de studieplanner. Deelname aan activiteiten buiten de lessen (CSM activiteiten) zijn 
een onderdeel van het schoolprogramma waarin een uitgebreid beroep wordt gedaan op 
de daltonvaardigheden, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 
In de onderbouw ligt het accent op ondernemend leren en werken. De leerling werkt vanaf 
leerjaar 1 direct individueel aan de eigen toekomst en samen met anderen in groepen van 
5 leerlingen. De leerling leert vaardigheden als samenwerken, leiding geven, samen taken 
uitvoeren. In samenhang met de lesstof van het Vakcollege wordt er geëxperimenteerd 
met leren in en buiten het klaslokaal en het werken in groepen. 
 Praktisch onderwijs staat centraal van leerjaar 1 t/m 4. Uitgangspunt bij het keuzeproces 
is breed -> smaller-> specialisatie. Leerlingen houden hun eigen digitale PF bij.  
In de bovenbouw is ook sprake van gedeelde sturing. In de studieplanner per vak, is per 
periode de leerstof gepland op BB, KB en TL niveau. Er is sprake van een planning over 
een langere periode. 

 
 
 

Leerlingen hebben studiewijzers, alleen niet voor alle vakken. In de studiewijzers valt er 
iets te kiezen. Bij sommige lessen is er iets te kiezen. De kernwaarde komt wat mager 
over. Dit geldt voor de inhoud (krijgen van vrijheid en verantwoordelijkheid) als mede voor 
het uitdragen van de docenten (sturen op gedrag van leerlingen daarop). Leerlingen geven 
aan dat het sporadisch gebeurt. We hebben niet een duidelijk plan ervaren waardoor leer-
lingen 'geleerd' wordt meer vrijheid te krijgen en te leren om meer (eigen) verantwoordelijk-
heid te nemen. 
Waar de leerlingen wel terug geven dat ze vrijheid en verantwoordelijkheid kregen/ 
ervaren, gaat het over de sfeer in het gebouw en het vormgeven van extra activiteiten.  
Niet op het vorm geven van het onderwijs of op eigen (leer/ontwikkel) vaardigheden.  
Drie van de vier leerlingen hebben niet expliciet voor Dalton gekozen. Ze dachten dat 
'Dalton' de schoolnaam was. 

 
 
 
 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 

 
 

Leerkrachten en mentoren geven vertrouwen en vervullen een coachende rol bij de bege-
leiding van  het leerproces van hun leerlingen. Verder houden de leerlingen hun eigen 
digitale PF bij en wordt er bij elk vak gewerkt met studieplanners.  
De leerlingen worden ingedeeld op basis van het advies van de basisschool en naar OPP. 
Er is sprake van gedifferentieerd lesgeven wat betreft tempo en niveau. In het groeps-
handelingsplan staat beschreven wie er op, onder, boven ontwikkelperspectief presteren. 
En op welk gebied de leerling extra hulp nodig heeft, bijvoorbeeld met extra instructie, 
plannen, samenwerken, eigen verantwoordelijkheid.  
Leerkrachten houden rekening met verschillen in niveau, gedrag en leerstrategieën.  
De leerlingen zijn verdeeld in 3 niveaus van werken (onder OPP, op OPP, boven OPP). 
De docenten stemmen met behulp van de groepsplannen aanbod, instructie, verwerking 
en onderwijstijd af op verschillen in cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling tussen 
de leerlingen.  

 
 
 

Na enige aarzeling werd deze kernwaarde genoemd als de kernwaarde waar de docenten 
warm van werden. En dit krijgt vorm doordat de schoolleiding minder hiërarchisch handelt 
dan voorheen, daardoor ervaart het team verantwoordelijkheid. De vrijheid wordt begrensd 
door de kaders vanuit de schoolleiding. Bij sollicitaties valt het woord dalton niet. Ook zijn 
de nieuwe docenten niet meegenomen in een scholing op dit vlak. Er wordt (nog) niet 
gewerkt met een portfolio. Het primaat van organiseren ligt m.n. bij de secties, die bepalen 
de onderwijskundige inhoud, op dat vlak wordt er niet expliciet (maar ook niet impliciet) 
gestuurd op daltonkernwaarden. Om de zes weken zijn er leerling besprekingen. Er is 
geen 'spoorboekje' voor de inhoud/opbouw van een les. Bij AVO-vakken is er veel 
klassikale instructie en weinig differentiatie (klopt ook met observaties). Reflectie komt 
m.n. door enquêtes die leraren (als ze dat willen) inzetten. 

 
 
 

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. 

 

 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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De basis voor goed onderwijs is wederzijds vertrouwen en respect. Er is ingezet op 
effectief gebruik van individuele-en groepshandelingsplannen. Als er gewerkt wordt vanuit 
het ontwikkelperspectief krijgt de leerling het vertrouwen een bepaald niveau aan te 
kunnen. Er worden afspraken gemaakt met leerlingen en hun ouders. Leerlingen en 
ouders zijn gesprekspartners.   
Er is een protocol opgesteld en ingevoerd binnen de school rond rust en regelmaat en  
een vernieuwde procedure voor lesverwijdering. Dit heeft geresulteerd tot een rustige en 
veilige werkomgeving voor leerlingen en docenten. Leerlingen en docenten weten waar ze 
aan toe zijn.  
Het Dalton Vakcollege wil zich onderscheiden door een ondernemende school te zijn/ 
worden. Binnen de school wordt direct begonnen met praktisch ondernemend onderwijs. 
De leerling gaat meer leren dan het examenprogramma vraagt. (aan eigen toekomst 
werken PF, leidinggeven, samen taken uitvoeren) 
Uitgangspunt is leren binnen en buiten de school. Praktijkervaring opdoen, stage = les, 
keuzes maken, verbreden of verdiepen  en je eigen talenten ontdekken en ontwikkelen 
staan centraal. De leerlingen krijgen toekomst gericht onderwijs waarbij de school de 
mogelijkheid biedt om leerlingen hun interesses te laten ontdekken en talenten maximaal 
te ontwikkelen.  
Er is een vorm van leren in ontwikkeling binnen de school als maatjes leren en onderwijs-
leergesprekken. (praten met elkaar over o.a. de goede les, rust in de klas, differentiatie, 
opbrengsten)  
In het kader van het actualiseren van het personeelsbeleid gaan er 22 tot 24 docenten  
deelnemen aan een studiemiddag met de werktitel; de dalton docent voor het SDL met 
vragenlijst voor leerlingen. Praten met elkaar wat is een goede les, wanneer ben je een 
goede dalton docent. De bedoeling is een vragenlijst voor leerlingen te ontwikkelen die 
gebruikt kan worden als input voor verbeterpunten, f-gesprekken, scholing, beoor-
delingsgesprekken.  

 
 
 

De schoolleiding geeft aan dat 'dalton' de afgelopen drie jaar geen prioriteit heeft gehad. 
Nadat een fusie niet was doorgegaan was het vooral zaak om een identiteit op te bouwen 
(met een andere school in het zelfde gebouw), om rust in het gebouw te creëren en om het 
onvoldoende oordeel van de inspectie om te draaien naar voldoende. Die laatste twee 
zaken zijn gelukt, de daltonidentiteit heeft daarin nauwelijks tot geen prioriteit gehad. Nu 
alles rustig en op orde is spreekt de schoolleiding wel uit dat ze vanaf nu het 'dalton' willen 
oppakken.  

 
 
 
 
 
 
 
  

evaluatie school 

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

Binnen de praktijkvakken werken de leerlingen zelfstandig aan opdrachten, plannen de 
eigen werkzaamheden, reflecteren op resultaten en proces, is er afwisseling tussen zelf-
standig werken aan opdrachten en samenwerken.  
Tijdens de lessen wordt er gewerkt met verschillende activerende werkvormen, waarin de 
zelfstandigheid van de leerling wordt getraind.  
In de lessen worden sociale competenties en vaardigheden geoefend. In de stage leren 
leerlingen leiderschap tonen, samenwerken, elkaar complimenteren en aanspreken.  
In de praktijklessen maken de leerlingen een werkvolgorde, materialenlijstje en bepalen 
waar ze gaan weken. Docenten gaan het gesprek aan met leerlingen over hun keuzes.  
In de AVO vakken werken de leerlingen met studieplanners.  
 
Er zijn nakijkbladen in het lokaal aanwezig. Hier kunnen leerlingen gebruik van maken 
wanneer ze klaar zijn met hun opdracht. In de praktijkvakken oefenen de leerlingen 
vaardigheden waaronder zelfstandig werken. Tijdens de les wordt gekeken naar de 
zelfstandigheid van de leerling bij het uitvoeren van de opdrachten. 

 
 
 

Bij de praktijkvakken is zeker wel sprake van zelfstandigheid van leerlingen. Bij binnen-

komst weten leerlingen prima wat er van hen verwacht wordt. Ze pakken hun benodigde 

spullen en gaan verder met de opdracht waar ze mee bezig zijn. De opdracht is helder en 

bij enige twijfel is er overleg tussen leerlingen en anders wordt de docent erbij geroepen. 

Bij de andere vakken kun je spreken van het zelfstandig maken van de huiswerk-

opdrachten. Studiewijzers, mits aanwezig, zijn voor alle leerlingen hetzelfde en vaak  

ook leidend. 

 
 
 

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

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

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

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

 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Alle studieplanners en PTA’s zijn voor leerlingen te raadplegen via Magister. Daarnaast 
wordt er in de praktijkvakken verwacht van leerlingen dat zij een planning en een werk-
voorbereiding maken.  
In de bovenbouw wordt verwacht dat zij een inschatting kunnen maken hoeveel leerstof zij 
af hebben gedurende een bepaalde tijd.  
Uitgaande van ondernemend onderwijs worden leerlingen uiteraard gestimuleerd om eigen 
initiatief te tonen zowel in als buiten de les.  
In het Vakcollege ligt de focus op het in beeld brengen, stimuleren en laten zien van de 
kwaliteiten en talenten van leerlingen. 

 
 
 

De omstandigheden zijn bij de praktijkvakken zo gecreëerd dat leerlingen zelf aan het 

werk kunnen. De opdracht is zo uitgewerkt, dat iedere leerling in zijn eigen tempo en op 

zijn/haar manier, hiermee uit de voeten kan. Er zijn voorbeelden waarbij leerlingen via 

stappenplannen zelfstandig aan een opdracht kunnen werken. 

Bij de andere vakken zie je veelal dat na instructie de leerlingen tijd krijgen voor het zelf-

standig maken van hun huiswerkopdrachten. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Binnen de afgesproken kaders krijgen docenten alle ruimte om hun werkzaamheden en 
onderwijs zelf te organiseren. Binnen de school krijgen docenten de mogelijkheid om hun 
eigen talenten te laten zien en te ontwikkelen. De school zal zich de in de komende twee 
tot drie jaar ontwikkelen tot een professionele lerende organisatie. Een organisatie die er 
op gericht is het leren van elkaar in de eigen organisatie te stimuleren.  
Er is voor de komende jaren een scholingsbeleid ontwikkeld. Van alle medewerkers wordt 
verwacht dat zij hun professie op peil houden. Alle docenten zullen in de komende vier jaar 
geschoold worden in het lesgeven in het Vakcollege. Daarnaast zullen groepen docenten 
geschoold worden in activerende interactie, differentiatie, klassenmanagement en 
opbrengstgericht werken. Nieuwe docenten krijgen een interne scholing aangeboden.  
Jaarlijks krijgt iedere docent een FG op basis van lesbezoeken en een kijkwijzer en een 
leerling evaluatie (enquête). Onderdeel van het FG is een loopbaangesprek. Een voor-
beeld van eigen initiatief is: in leerjaar 1 en 2 is door docenten het vak mens en dienst-
verlening ontwikkeld met een LOB programma. Deze richting omvat de vakgebieden 
economie en ondernemen, Zorg&Welzijn en HBR. De leerlingen kunnen gericht kiezen 
omdat zij in een schooljaar 12 keer gedurende 3 weken in een afdeling rond kunnen 
kijken/kennismaken.  

 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Op schoolniveau is men vooral bezig geweest om rust in de school te creëren. Dit is zeker 

gelukt, tijdens lessen heerst rust in het gebouw. De vaksecties hebben tijd gekregen om 

hun vak weer op orde te krijgen waardoor de school inmiddels weer in het groen staat bij 

de inspectie.  

 

 
 
  

bevindingen visitatieteam 



   
 

Visitatieverslag Stedelijk Dalton Lyceum Vakcollege 2017 12 

 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Er is sprake van wederzijds respect tussen de leerlingen en de docent. Ook onderling 
gaan de leerlingen over het algemeen respectvol met elkaar om. De leerlingen zijn op de 
hoogte van de regels van het Dalton Vakvollege.. Samenwerken zien we vanaf de onder-
bouw naar voren komen. In de onderbouw van het Vakcollege leren leerlingen met name 
tijdens de praktijkuren om samen te werken met anderen, verantwoorde keuzes te maken 
en problemen op te lossen. In de bovenbouw wordt gewerkt met de werkplekkenstructuur, 
waarbij de leerlingen optimaal gestimuleerd worden te gaan samenwerken.  
In de leerlingenraad wordt samengewerkt, leerlingen  bespreken nieuwe ideeën met elkaar 
en hebben regelmatig overleg met de schoolleiding over besluiten die genomen worden en 
praten mee over nieuwe ontwikkelingen. 

 
 
 

Op het vakcollege heerst een veilig klimaat en is er rust in de school. Relaties tussen leer-

lingen onderling en leerling-docent zijn grotendeels positief. Er wordt met elkaar gepraat 

i.p.v. tegen elkaar. Binnen de lessen komen soms opdrachten(vooral bij de praktijkvakken) 

voor waarbij leerlingen samen moeten werken. Het samenwerken gaat bij de praktijk-

vakken automatisch omdat werkplekken gedeeld moeten worden of dat er samenwerking 

moet zijn tussen de keuken en het restaurant. Bij de AVO vakken is het samenwerken 

gericht op een product.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Binnen de school heerst een open en prettige sfeer. Van iedereen in de school wordt ver-
wacht dat hij/zij een respectvolle houding naar elkaar heeft. Binnen het Vakcollege is een 
veilig, positief en open leer-en werkklimaat. Samenwerkingsopdrachten komen zowel in de 
onderbouw als in de bovenbouw  bij alle vakken naar voren.  De leerkracht heeft hierbij 
een coachende rol.  
In de theorie lokalen is de setting van de tafels zodat de leerlingen goed kunnen samen-
werken. Onderwijs wordt verzorgd vanuit de secties, iedere vaksectie heeft zijn eigen 
vakwerkplan ontwikkeld. Samenwerken komt naar voren op sectiebesprekingen en studie-
dagen om de docent te leren de leerlingen te stimuleren samen te werken.  

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er is de laatste tijd veel tijd geïnvesteerd in het creëren van rust en een veilig leer-/werk-

klimaat in school. De nadruk op het gebied van onderwijsontwikkeling heeft de laatste 

jaren gelegen bij de vaksecties. De vaksecties hebben hun programma zo ontwikkeld dat 

de resultaten verbeterd zijn.  

 
 
 

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.   
 

 
 
 

 Op het Vakcollege hebben de docenten hart voor de leerlingen en werken vanuit de 
Dalton gedachte. In de lessen en in de omgang met elkaar vinden wij het belangrijk dat 
leerlingen kunnen samenwerken, zelfstandigheid ontwikkelen en hun eigen verantwoorde-
lijkheid nemen voor de keuzes die zij maken.  
De lessen zijn actief gericht op samenwerken en samenwerkend leren, planning en 
onderling respect. In leerjaar 1 en 2 en 3 wordt het programma leefstijl aangeboden, een 
methode gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het vergroten van zelf-
standigheid en samenwerken. 

 
 
 

Het document Regels, Rust, Routines, Respect zorgt voor een basis voor daltononderwijs 
waarbij leerlingen en docenten kunnen samenwerken. De schoolleiding heeft sinds kort 
initiatieven genomen om vaksecties en het team te laten samen werken. Hiermee  staat de 
school aan het begin van een proces om samen aan de school te bouwen. Het doel hier-
van is het vakcollege en daltononderwijs op de school te verbeteren. 

 
 
 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

In de praktijklessen leren de leerlingen bij de voorbereiding van hun opdrachten een 
materialenlijst te maken, een planning van de werkzaamheden en een stappenplan voor 
de uitvoering van de opdracht. Zij reflecteren op het eindresultaat en het proces. Van de 
leerling wordt ook verwacht dat deze reflecteert op zijn eigen taakgedrag.  
De gemaakte toetsen worden besproken met de leerlingen. De leerlingen houden zelf hun 
digitale PF bij waarin zij weer geven wat er is gedaan en waarom. Hierdoor leert de leer-
ling zichzelf kennen en zijn/haar talenten ontdekken.  

 
 
 

Bij de praktijkvakken is er enige vorm van reflectie. Bij techniek is er een uitgewerkte 

studiewijzer waarin ook wordt teruggekeken op hoe het is gegaan. Bij een kookles werd er 

direct na de opdracht in een groepsgesprek gereflecteerd op het verloop van de opdracht.  

Bij de andere vakken is er weinig tot niets te zien van reflectie. 

 
 

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.  

 

 
 
 

De gemaakte toetsen worden besproken met de leerlingen. Dit kan zowel groepsgewijs als 
individueel gebeuren. In de lessen geeft de docent die rond loopt veel individuele feedback 
op het resultaat en het leerproces. Tijdens de lessen worden vaardigheden als zelfstandig-
heid, samenwerken geëvalueerd met de docent.  
In de  mentoruren wordt er samen met de leerling gekeken naar de ontwikkeling van het 
leerproces en de resultaten en daaruit worden leerdoelen opgesteld.  
In het verleden zijn er regelmatig enquêtes onder leerlingen afgenomen om het 
functioneren van docenten te evalueren. Dat wordt dit jaar weer opgepakt. Er start een 
pilot om de tevredenheid van leerlingen te meten over hun docent: leerlingen beantwoor-
den 15 vragen over de docent. Daarnaast voert de docent een gesprek met de klas over 
zijn/haar tevredenheid over de leerlingen.  De uitkomst zal deel uit maken van het 
jaarlijkse FG. 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Bij rekenen wordt er gewerkt met een programma waarbij de leerlingen direct feedback 

krijgen van het programma. De docent kan ook zien hoe ver een leerling is met het maken 

van de opdrachten.  

Bij de praktijkvakken zijn docenten bewuster bezig om de leerlingen terug te laten kijken 

op het proces en het resultaat. 

Het genoemde maatjesleren waarbij de docenten samen reflecteren op hun werk is (nog) 

niet van de grond gekomen. Een individuele docent vraagt wel aan de leerlingen om een 

enquête in te vullen.  

 
 
 

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. 
 

 
 
 

De schoolleiding voert gesprekken met docenten om te komen tot een overzicht van 
wensen en noodzaak tot scholing. Dit in het kader van: uitvoering van het nieuwe 
onderwijsconcept, klassenmanagement, differentiatie en opbrengstgericht werken.  
 
Er is dit schooljaar een proces gestart om van en met elkaar te leren. Een vorm van leren 
wordt binnen de school ontwikkeld als maatjesleren en onderwijsleergesprekken (praten 
met elkaar in kleine groepen over o.a. de goede dalton les, rust in de klas, differentiatie en 
opbrengsten.  
 
Er is nog geen doorlopende leerlijn van reflectie. In komend schooljaar wordt in leerjaar 1 
en 2 gestart met PF volution, de doorlopende leerlijn ontwikkelt zich dan. Wel maakt 
reflectie onderdeel uit van de mentorgesprekken, het digitale portfolio, nabespreking van 
de groeps- en praktijk opdrachten en de toetsen.  

 
 
 

Zoals al eerder genoemd is men vooral bezig geweest om rust in de school te creëren. Het 

is duidelijk dat deze kernwaarde in de school niet of nauwelijks naar voren komt. Dit wordt 

ook in het gesprek met de schoolleiding zo benoemd.   

Ouders zijn enthousiast over de nieuwe wind die door school waait. Het zou goed zijn om 

de ouders te bevragen (enquête) over hun ervaringen. Dit zou dan tegelijk onder de leer-

lingen kunnen gebeuren. 

 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

 

 
 
 

De focus ligt op opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken in de ondersteuning 
van leerlingen. In de leerlingbespreking wordt uitgegaan van de objectieve gegevens 
namelijk de cijfers. Er wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van de leerling, de 
vragen die daarbij horen zijn: wat is het ontwikkelperspectief van de leerling en wat heeft 
een leerling nodig om het diploma te behalen.  
Als er gewerkt wordt vanuit het ontwikkelperspectief krijgt de leerling het vertrouwen een 
bepaald niveau aan te kunnen. In de leerling bespreking wordt steeds het niveau gevolgd. 
In het LVS brengen we van alle leerlingen in beeld welke vorderingen het kind maakt qua 
gedrag en leerontwikkeling.  
De leerlingbespreking heeft een goede kwaliteit en een cyclisch karakter (PDCA).  
De leerlingen zijn in beeld, er zijn groepsplannen, er wordt gedifferentieerd gewerkt op  
3 niveaus (onder OPP, op OPP en boven OPP) Voor iedere LWOO en voor nieuwe 
leerlingen is een OPP geschreven. De OPP’s worden ondertekend door de leerling en de 
ouders. Er is een concreet zichtbare en structurele aanpak van risicoleerlingen in werking.  
 

 
 
 

In een les voor klas 1 wordt klassikaal gewerkt uit een theorieboek. Er zijn geen studie-
planners, geen spoorboekje maar wel 3 niveaus (TL, KB en BB) in één groep van onge-
veer 20 leerlingen. Er wordt minimaal gedifferentieerd tijdens het lesgeven. De BB-leer-
lingen krijgen summier extra hulp. Voor de potentiële TL leerlingen is geen aanvullende 
aandacht. De algemene lage werkhouding is niet optimaal. 
Er wordt niet gewerkt met activerende werkvormen. De proefjes worden vanwege het 
ontbreken van een TOA mondeling uitgelegd. Na de les blijven de boeken op school voor 
de volgende groep. Een huiswerkopdracht is bijvoorbeeld het maken van een foto van de 
meterkast thuis. 
Leerlingen laten geen gemotiveerde houding zien. De effectiviteit van de les kan beter. 
( Opmerking: hierboven is een weergave gegeven van slechts 1 les; echter een aantal 
onderdelen zijn ook terug te vinden bij andere lessen.) 

 
 
  

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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 vaksecties werken met een vaste structuur, agenda en notulen. Er is monitoring door 
directie en teamleiders. De vaksecties bespreken op ieder vaksectieoverleg de opbreng-
sten (na een proefwerkperiode), zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs 
en de opbrengsten. Om de kwaliteit van de toetsen en de schoolexamens te borgen 
houden de vaksecties en de docenten van het Vakcollege zich aan de basisregels die 
onderdeel zijn van het Docenten ABC, hoofdstuk 9.  
In gesprekken met de schoolleiding legt de sectievoorzitter verantwoording af over het 
gevoerde beleid door de sectie. De leerlingbespreking heeft een goede kwaliteit en een 
cyclisch karakter (PDCA). De leerlingen zijn in beeld, er zijn groepsplannen, er wordt 
gedifferentieerd gewerkt op 3 niveaus (onder OPP, op OPP en boven OPP) In de leerling 
bespreking wordt steeds het niveau van de leerling gevolgd. De docent is de coach van 
het leerproces van zijn/haar leerlingen.  
Activerende didactiek is hierbij ook een belangrijke ontwikkeling binnen het team, omdat 
onze leerlingen op deze manier leren: visualiseren, presenteren, onderzoeken, reflecteren. 
Binnen de activerende didactiek/ en het Vakcollege zijn de daltonvaardigheden geborgd.  

 
 
 

De docenten geven aan dat er te weinig aandacht besteed wordt aan doelmatigheid en 
effectiviteit van het onderwijsproces. Tot november 2016 lag het accent op de rende-
menten en nu is het tijd voor deze kernwaarde. Bij de praktijkvakken is al een start 
gemaakt. 
Aandachtspunten zijn: 
 Straal enthousiasme voor het vak uit 
 Werk meer met praktische opdrachten 
 Geef richting door te werken met een studieplanner 
 Varieer via een spoorboekje en activerende werkvormen 

 
 
 

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.  

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vertrouwen hebben in leerlingen, belangstelling tonen voor wat hen beweegt en open-
staan voor hun ideeën en initiatieven is de belangrijkste dalton faciliteit.  
 
De faciliteiten die worden ingezet voor de leerlingen om zich als dalton leerling te kunnen 
ontplooien zijn: praktijklessen vanaf leerjaar 1, werken met het ontwikkelperspectief van de 
leerling, coachingsgesprekken door mentoren, leefstijl lessen in leerjaar 1, 2 en 3, studie-
planners, planmatige aanpak van de leerlingzorg, maatwerk voor risico leerlingen.  
 
In de praktijkvakken en de Vakcollege lessen is een doorgaande daltonlijn m.b.t. samen-
werken, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid.en reflectie. 
Een voorbeeld: samenwerken –samenwerkend leren. Samenwerken zien we in alle lagen 
van de school vanaf de onderbouw naar voren komen. Leerlingen kunnen met een 
omschreven taakverdeling tot een resultaat komen zowel in de praktijkvakken als in de 
theorievakken.  
 
Samenwerkend leren: bij het zelfstandig werken geven leerlingen die een opdracht hebben 
uitleg aan de anderen. We zien dit vooral in de praktijklessen terug.   
 
Met leerlingen die hun leerdoelen niet halen wordt door de vakdocent en de mentor 
gesproken om de oorzaak te achterhalen en worden er afspraken gemaakt. Mochten 
desondanks de ingezette acties onvoldoende zijn, dan worden de teamleider en de ouders 
erbij betrokken.  

 
 
 

Na een intensieve periode van chaos waar leerlingen de regie voerden en dalton geen 
prioriteit had zit de school door de aanpak van de nieuwe schoolleiding in rustiger vaar-
water. De omslag heeft geleid tot  een veilig schoolklimaat en er is leer-/werkrust. De 
nieuwe schoolleiding, 1 directeur en 2 teamleiders functioneren op basis van gelijkwaar-
digheid. In de wandelgangen en in de verblijfsruimtes is sprake van rust en regelmaat. De 
SL werkt niet vanuit hiërarchie maar geeft een route aan, schept voorwaarden waarbinnen 
het docententeam een eigen verantwoordelijkheid kan pakken. 
De verdeling van taken binnen de SL is gemaakt op basis van expertise. De sterkere 
kanten van een individu worden ingezet.  
Aandachtspunten:   
- enthousiasmeer het Dalton en laat het team komen tot een gedragen visie    
- investeer in daltonscholing voor het team op de eigen locatie 
- maak eenvoudige, heldere afspraken over de gezamenlijk werkwijze 

 
 
  

evaluatie school 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

 

Dalton is onlosmakelijk verbonden met het onderwijs op onze locatie. We hebben er 
daarom voor gekozen geen apart Dalton ontwikkelingsplan (DOP) te maken. In de 
praktijklessen en het Vakcollege zijn de daltonvaardigheden geïntegreerd in de 
opdrachten. 
 
In het Strategisch Beleidsplan van het Stedelijk Dalton Lyceum (Strategie en visie 
2016-2020) staat in het Voorwoord (paragraaf 1.1) als gemeenschappelijk doel: 
 
“Het Stedelijk Dalton Lyceum zorgt voor kwalitatief hoogstaand, pluriform en modern 
voortgezet onderwijs voor Dordrecht en omgeving volgens de Dalton uitgangspunten. 
De Dalton werkwijze, met een nadruk op vertrouwen in de mogelijkheden en de eigen  
verantwoordelijkheid van de leerlingen en het personeel,is de bindende factor in onze 
school en vormt de basis voor de vormgeving van ons onderwijs en de organisatie. 
Dit leidt tot een school waarin personeel en leerlingen op basis van wederzijds 
vertrouwen en respect met elkaar omgaan en samenwerken.  
(…) Het Plan geeft weer welke filosofie, waarden en uitgangspunten de locaties van het 
SDL gemeenschappelijk dragen. De kernwaarden van Dalton worden nader toegelicht 
en de uitgangspunten van de organisatie en ons onderwijs worden aan de hand van die 
Dalton kernwaarden benoemd.” 
 
Daltonontwikkeling en onderwijsontwikkeling gaan wat ons betreft gelijk op. Voor de 
inhoud verwijzen we daarom naar het Strategisch beleidsplan en ons schoolbeleidsplan. 
 
 
 
 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Dit Strategisch beleidsplan (Strategie en Visie 2016-2020), waarin de waarde en de 
importantie van dalton voor het SDL expliciet beschreven staat, en het schoolbeleids-
plan 2016-2020 met het bijbehorende Activiteitenplan 2016-2017 zijn leidend. Het 
activiteitenplan is de jaarlijkse uitwerking van de plannen en hierin zijn de dalton 
ontwikkelingen geïntegreerd. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en aan-
gevuld met nieuwe doelen/plannen voor het volgende jaar. (PCDA). Integratie van 
dalton binnen het activiteitenplan is dan ook de beste basis voor borging van dalton 
binnen het onderwijs. 
 
Het schoolbeleidsplan 2016-2020 geeft de komende jaren richting en sturing aan de 
koers van het Dalton Vakcollege met betrekking tot de uitvoering van onze missie en 
visie. Het geeft richting aan het onderwijs, de zorgondersteuning, het personeelsbeleid 
en voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld en aan de wijze waarop wij onze 
doelstellingen en daarmee onze resultaten willen bereiken. Dit plan dient als basis voor 
de verbeteracties binnen de school in het kader van het inspectie toezicht en voor de 
toekomstige positionering van de school.  
De belangrijkste doelen voor het beleid van 2016-2020 zijn: 
- Onderwijs bieden vanuit het Dalton Vakcollege en haar brede visie op onderwijs en  
  leren. 
- Bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep met mogelijkheden  
  voor leerlingen om zich optimaal te ontplooien en zich voor te bereiden op een plaats  
  in de maatschappij met aandacht voor talentontwikkeling.  
- Komen tot een gedragen en nieuw  onderwijsconcept (Vakcollege) voor het Stedelijk  
  Dalton Lyceum alsmede de implementatie daarvan.  
- Realiseren van een versterkte onderwijskwaliteit. (betreffende de opbrengsten en  
  processen) 
- Schoolbreed planmatig en opbrengstgericht werken.. 
- Optimaliseren van de uitvoering van het HRM beleid en het algehele personeelsbeleid.  
- Komen tot een herijking van rollen en taken binnen de school, zodat er effectief en  
  planmatig gewerkt kan worden aan de doelen van de school.  
- Toegesneden ondersteuning bieden aan leerlingen om optimaal te presteren.  
- Versterking van de docentvaardigheden door intervisie, matjesleren en scholing als  
  mede door uitvoering te geven aan het HRM beleid.  
- Versterking van de werking van de vakgroepen en het systematisch analyseren van de  
  opbrengsten.  
- Versterken van het aanname beleid en de public relations van de school.  
- De inrichting van het gebouw zodanig aanpassen dat er een pretig werkklimaat wordt  
  gerealiseerd en een goed basisklimaat ontstaat. 
 
Op het gebied van ouder- en leerling betrokkenheid bij dalton kan nog een verbeterslag 
gemaakt worden. Met de leerlingenraad en de ouderraad is er overleg over diverse 
schoolzaken. Dalton (als onderwijsconcept) staat daarbij niet expliciet als agendapunt 
genoteerd, maar komt in de organisatorische zaken die besproken worden wel aan de 
orde. 
Er  worden volgens een vaste cyclus ouder-, leerling- en personeelstevredenheids-
onderzoeken uitgevoerd. De resultaten worden besproken door de mentoren en in de 
teams en zonodig worden verbeter acties opgezet. 
 
We nemen deel aan de jaarlijkse regio bijeenkomsten (regio Zuid West), het dalton-
congres en we participeren in de daltonvisitaties. Han Verpalen?? 
De daltonidentiteit wordt door ons nadrukkelijk uitgedragen op onze site (www.dalton-
dordrecht.nl) en schoolgids. In het wervingsmateriaal is dalton in combinatie met het 
Vakcollege, Ondernemend leren en leren door doen ons speerpunt en unique selling  
point. 

 

http://www.dalton-dordrecht.nl/
http://www.dalton-dordrecht.nl/
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Tijdens het gesprek met de schoolleiding is duidelijk geworden waar de school nu staat en 
waarom ze daltonschool willen blijven. De daltonontwikkeling heeft sinds 2013 drie en een 
half jaar stil gestaan.  
Deze zelfevaluatie is niet congruent met wat er zichtbaar is (onze perceptie) en wat we 
horen uit de gesprekken met schoolleiding, medewerkers, leerlingen en ouders en niet 
geschreven door de schoolleiding zelf. 
Gebruik deze zelfevaluatie en verslag van het visitatieteam om een daltonkoers te ont-
wikkelen. Een plan te schrijven waarom je daltonschool wilt zijn. Wordt eigenaar van je 
daltonontwikkeling. 
 
Het visitatieteam heeft geprobeerd te werken vanuit de vijf principes van het waarderend 
perspectief: 

1. Waardeer wat er is. 
2. Versterk wat werkt 
3. Vanuit een onderzoekende houding 
4. Het proces is van alle betrokkenen (gelijkwaardig) 
5. Het proces geeft energie. 

Deze werkwijze was tijdens deze visitatie lastig te realiseren, omdat een aantal voor-
waarden niet aanwezig waren. 

 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
We hebben drie 4e klas leerlingen, uit verschillende richtingen nl. Techniek, Zorg  & Welzijn en 

Handel, gesproken die deel uit maken van de leerlingenraad.  

De leerlingenraad bestaat uit zo’n 20 leden (niet allemaal even actief) die assisteren bij feestjes en 

de open dag. Daarnaast hebben zij gesprekken met de SL over zaken die in de school spelen. 

Soms wordt daar ook iets meegedaan. Soms duurt het lang voordat er iets veranderd. Een mooi 

aantoonbaar resultaat vanuit de leerlingenraad is de sfeer in het gebouw. Het kleurgebruik in 

school en de verschillende posters maken het een aangename werkplek voor alle betrokkenen. 

De drie leerlingen hebben niet bewust voor Dalton gekozen. 1 meisje heeft eerst op een andere 

locatie van het stedelijk gezeten en zij wist wel wat Dalton was en vond dat ook fijn. De andere 

twee leerlingen dachten dat dalton gewoon de naam was van de school.  

Zelfstandigheid: 

- Leerlingen hebben studiewijzers, maar niet voor alle vakken. 

- Dit hangt wel van de docent af. 

- De studiewijzers zien er hetzelfde uit. (de leerlingen hadden geen voorbeeld) 

- Er valt bij de studiewijzers ook iets te kiezen. 

- Bij lessen is er wel eens te kiezen of je iets zelfstandig wilt doen of samen.  

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

- Leerlingen hebben de mogelijkheid vakken af te sluiten op verschillende niveaus 

- Leerlingen die op een lager niveau zijn getest of een lager advies hebben gekregen, 

kunnen het toch op een hoger niveau proberen.  

 

Samenwerken:  

- Samenwerken is vaak een keuze. 

- Er is geen aandacht voor hoe je moet samenwerken 

- Er wordt niet terug gekeken naar het samenwerkproces. 

- Bij gym wordt er wel samengewerkt.  

 

Reflectie: 

- Leerlingen kennen het woord reflectie niet.  

- Na uitleg van het woord reflectie herkenden de leerlingen dit niet. 1 leerling heeft bij een 

stagiair wel eens gereflecteerd op het leerproces en anders les gekregen wat hij als zeer 

prettig heeft ervaren!! 

- Bij de praktijkvakken wordt wel eens besproken of er knelpunten zijn geweest bij het 

maken van een opdracht.  

 

 

Portfolio: 

- Leerlingen hebben geen portfolio ( dit waren wel 4e klassers)  

- Leerlingen vonden dat ze te weinig begeleiding krijgen bij het kiezen van een vervolg-

opleiding. 

- Er is nooit gekeken naar bijvoorbeeld de kwaliteiten die je nodig hebt voor een vervolg-

opleiding.  

- De leerlingen wisten wel welke vervolgopleidingen ze gingen doen maar dat hadden ze 

zelf uitgezocht. 

 

Mentor: 

- Bij een mentor worden vooral dingen neergelegd die niet goed gaan in de school.  

Het hangt van de mentor af of daar iets mee gebeurt.  

- Af en toe zijn er gesprekjes met een mentor maar dan vooral als het niet goed gaat  

met je cijfers.  

 

Veiligheid: 

- Leerlingen voelen zich wel prettig op school 

- Ze vonden zelf dat ze wel veel negatieve dingen vertelden maar dat er ook echt veel 

dingen goed gaan.  

- Er zijn wel eens vechtpartijtjes op school. 

- Er zijn wel eens leerlingen die de sfeer in de klas verknallen.  

 

Als we vragen wat er leuk is aan de school: 

- Dat de leerlingen iets te zeggen hebben 

- Het is wel relaxt op school  

- De afdelingen zijn goed ingericht. 

- Je krijgt een kans om op een hoger niveau een vak te volgen. 
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Alle drie de leerlingen zouden weer voor deze school kiezen als ze nu in groep 8 zouden zitten.  

Bij onze vragen over Dalton, heeft één leerling een idee wat Dalton inhoudt omdat zij ook op een 
andere locatie heeft gezeten en daar Daltononderwijs heeft gehad. De andere twee leerlingen 
weten niet wat Dalton inhoudt. Zij kunnen wel vertellen waar er wordt samen gewerkt of zelf-
standig gewerkt of dat er keuzes gemaakt kunnen worden. Ze weten niet wat reflectie is.   

Het valt op dat de leerlingen goede ideeën hebben om het onderwijs op het vakcollege verder te 
verbeteren. 

 
 
 
 

aanwezig:  
 

2 docenten AVO (WI - EN) 
1 docent BG techniek + zorgcoördinator 
1 docent BG consumptief 
1 docent LO  

1. Van welke dalton 
kernwaarden word je 
warm? 

Na enige aarzeling werd vrijheid en verantwoordelijkheid 
genoemd binnen het kader van de school. De geschiedenis 
wordt geschetst waarbij de school stuurloos was en de 
pubers aan de macht waren. Door de nieuwe schoolleiding 
is nu een nieuw speelveld gecreëerd met een veilig klimaat 
en rust in de school. 
Dit is mede tot stand gekomen door niet meer hiërarchisch 
te werken maar de verantwoordelijkheid te delen. Het team 
is hierdoor in beweging gekomen. De SL heeft kaders 
gegeven waarbinnen de docenten meesturen. 
De LO-docent noemt ook nog de waarde samenwerken. 

2. Is het feit dat het 
licht op groen ging in 
november 2016 
gevierd? 

Er was een gebakje waarbij nu pas duidelijk is waarvoor dat 
was. 
Wel wordt er enige scepsis in acht genomen. Men realiseert 
zich aan het begin van een nieuwe fase te staan en dat er 
pas gevierd kan worden als de examenresultaten 
verbetering laten zien 

3. Hoe wordt de 
Daltonscholing vorm 
gegeven? 

2 docenten zijn al wat langer werkzaam op deze school, 2 
zijn vrij recent in de organisatie en voor 1 is het zelfs het 
eerste schooljaar.  
Er is bij de sollicitaties niet gevraagd naar Daltoncertificaten 
of zelfs maar kennis over Dalton. Er is ook niets aan Dalton-
scholing gedaan. Er is wel een overkoepelende scholing 
voor alle 3 locaties maar die is dit schooljaar nog niet ge-
organiseerd 

4. Hoe wordt het 
portfolio ingezet 

Na enige verbaasde gezichten wordt aangegeven dat men 
niet met een portfolio werkt. Er is wel eens over gesproken 
maar niet daadwerkelijk geactualiseerd. Wel hanteert men 
voor individuele leerlingen een OPP. Dit is een praat-
document waarin acties worden omschreven om het leer-
proces te bevorderen. In deze cyclus spelen de school via 
mentor en zorgcoördinator, ouders en leerling een 
gedeelde rol. De leerling is eigenaar van dit document 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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5. In hoeverre is er 
afstemming over de 
didactiek? 

Er wordt in secties gewerkt die vrij autonoom opereren. 
Elke dinsdagmiddag zijn er teambijeenkomsten waarbij alle 
docenten aanwezig behoren te zijn. Er is geen duidelijke 
verbinding tussen de secties. Om de 6 weken zijn er leer-
lingen besprekingen. 
De wiskundedocente is fel tegen een spoorboekje. Na een 
klassikaal instructiemoment moeten leerlingen vooral 
buffelen met de opdrachten. Na 40-45 minuten is de rek uit 
de spanningsboog maar dan zit de les er ook op. 
(Het begrip “maatjesleren” is onbekend) 

6. Wordt reflectie 
ingezet? 

Individueel laten docenten zich via een anoniem ingevulde 
enquête door de leerlingen beoordelen 

7. Hoe beoordelen 
jullie de effectiviteit 
binnen de lessen? 

Er wordt geklaagd over blokuren. Deze zijn te lang om de 
aandacht en concentratie vast te kunnen houden. 
Doorvragen over activerende werkvorm en afwisseling van 
didactische vaardigheden levert weinig respons op 

8. Hoe wordt uitval 
opgevangen? 

Er is een pedagogisch medewerkster in dienst die uit-
gestuurde leerlingen opvangt. Bij ziekte neemt zij ook 
lessen over. Hierin is ze gespecialiseerd 

 
 
 
 

 
 
 
 
Er is gesproken met twee ouders; beide ouders met leerlingen in leerjaar 3 en in de horeca-
afdeling. Ook zitten beide ouders in de ouderresponsgroep. De school  is vooral om de afdeling 
horeca gekozen.  
Ze hebben wel van daltonvaardigheden gehoord. Ze vinden vooral de omgangsvormen binnen de 
school goed passen. Problemen worden (breed) besproken en er wordt gezamenlijk naar een 
oplossing gezocht. 
 
 
 

De schoolleiding geeft aan dat ze druk bezig zijn met een (dalton)koers te vinden. Een nieuw 
managementteam (vanaf 01-08-2015) en veel nieuw personeel. De afgelopen periode stond in 
het teken van eerst overleven en dan tijd voor dalton(ontwikkeling) 
De schoolleiding heeft geprobeerd visitatie uit te stellen, omdat er pas vanaf november 2016 weer 
ruimte voor dalton was.. 
Er staan geen daltonuren op het rooster. 
Toch wil de schoolleiding een daltonschool blijven: aantal daltonwaarden wel belangrijk en het is 
een uniek PR punt. 
De secties zijn op dit moment leidend: de SL opereert als één team. 
Daltonscholing van nieuwe collega’s is dit jaar niet van de grond gekomen. 
Bij de kernwaarde samenwerken worden de stappen snel gemaakt, reflectie is moeilijker en in 
leerjaar 1 zie je de verantwoordelijkheid al meer terug. 
Daltontijd zit in de lessen. 
Personeel heeft een introductie gekregen rond het maatjes leren. Dit staat nog helemaal aan het 
begin. 
De rode kaart van de Inspectie heeft veel druk gegeven: nu weer aan de goede kant van de 
streep. Nu met het vertrouwen aan het werk. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Positieve punten: 

1. Nieuwe directie heeft goed doorgepakt; roosters op orde, voldoende en adequate 
docenten, inhoud verbeterd o.a. excursies. 

2. Mentoren zijn toegankelijk; ze zien de leerlingen echte en weten hoe zaken aan te 
pakken. Leerkrachten bieden structuur en de leerlingen kunnen zich zelf zijn. 

3. Flexibiliteit. 
Ontwikkelpunten: 

1. Communicatie; met name binnen de eigen organisatie. Dit geeft soms ook verwarring 
naar leerlingen en ouders. 

2. Reflectie; ouders zijn de afgelopen drie jaar niet geënquêteerd. 
Ouders hebben vertrouwen in de school, het is een veilige school, leerlingen worden gezien, er 
zijn duidelijke normen en waarden (burgerschap), er wordt een basis gelegd voor de vervolg-
opleiding. 
Drie kenmerkende woorden voor de school zijn: ondersteunend, veilig en positief. Andere 
woorden waren: sociaal, groeien, ijverig (iedereen doet zijn best om het werk te verzetten), 
ondernemend. 

 
 
 

Het gesprek met het bestuur is uitgevoerd door Anna Paulien Smits.  
 
Zij heeft gesproken met Marlies van der Krogt, bestuurder, en Marian Luijten, medewerker 
kwaliteitszorg. 
 
De huidige bestuurder moest bij haar aantreden eerst saneren, omdat er een behoorlijk 
financieel tekort was. Ze heeft geprobeerd dit zo transparant mogelijk te doen. 
Er is een groot verschil tussen de drie locaties. 
Het Leerpark komt uit een chaotische situatie, omdat er sprake was van een fusie die op 
het aller laatst niet is doorgegaan. Er zitten nu twee scholen van verschillende signatuur 
en met een verschillend onderwijsconcept in één gebouw. Er is voor het Vakcollege een 
nieuwe directeur aangetrokken die voortvarend te werk gaat. 
Ook op de locatie Overkampweg komt een nieuwe directeur. 
De bestuurder probeert de drie locatiedirecteuren te stimuleren om met lef en moed aan 
de slag te gaan met de daltononderwijsontwikkeling. Dat vraagt op alle niveaus een 
daltonmanier van leiding geven: veel ruimte bieden, maar binnen duidelijke kaders. 
Het bestuur ziet veel mogelijkheden dat de verschillende locaties van elkaar kunnen gaan 
leren. Tot op heden gebeurt dat nog nauwelijks. 
Om de kwaliteit op orde te krijgen is ervoor gekozen om het gesprek met de leerlingen 
zélf aan te gaan. Dat is vaak heel verhelderend. Zeker als je ook met de risico-leerlingen 
praat.  
Je krijgt dan snel in beeld wat de problematiek is op een locatie. Vervolgens gaat het 
bestuur dan met de locatiedirecteur in gesprek over een plan van aanpak. 
Daarbij wil de bestuurder vermijden op de stoel van de schoolleider te gaan zitten. Zíj zijn 
richtinggevend voor de onderwijsontwikkeling op hun locatie. 
 
Het is heel bijzonder dat er drie daltonlocaties zijn onder één bestuur. Dit kan de komende 
jaren nog veel meer worden benut als een kans om samen te komen tot nog beter dalton-
onderwijs, waarbij van de kant van het bestuur vooral gekeken wordt naar doelmatigheid 
en borging. Als de kaders duidelijk zijn, is er ruimte op iedere locatie voor de verdere 
ontwikkeling van het daltononderwijs. 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
  

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 
 

 Advies Criteria 

 
Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 
Over twee jaar versnelde visitatie voor 
licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 
Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 

onvoldoende kernwaarden 

 
Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

x 
Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vierjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

 
Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 

kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie 

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 
Nr.1 Spreek je uit voor dalton. Er zijn vele daltonkenmerking in de school zichtbaar; 

de daltonkernwaarden komen overal voor en zouden meer in samenhang 
benoemd kunnen worden.  
Werk vanuit het Vakcolllege – de begroepsgerichte vakken bevatten vele 
daltonelemeneten en integreer de AVO-vakken daarin. 
Reflecteer regelmatig door elkaar gevraagd en ongevraagd van feedback te 
voorzien. 

Nr.2 Het gebouw leent zich er voor om het juiste pedagogisch klimaat te creëren  
(op bijvoorbeeld de leerpleinen) en dat leidt vanzelf tot het gewenst didactisch 
handelen. Er kan effectiever en efficiënter gebruik gemaakt worden van de 
aanwezige ruimtes. 

Nr.3 Kies voor een organisatiemodel waarbij de daltonontwikkeling goed tot ont-
wikkeling kan komen. Een hybride model waarbij de sectie en het team een rol 
spelen is het onderzoeken waard. Betrek het team meer bij de dalton-
ontwikkeling. 
Het gaat er uiteindelijk om: 
Wat heeft de leerling nodig en wat hebben de medewerkers nodig? 

Nr.4 Maak een gedragen daltonontwikkelingsplan. Ga uit van vertrouwen, toon lef en 
geef eigenaarschap van de daltonontwikkeling aan. 

 
 
 
 
Het visitatieteam ziet genoeg mogelijkheden om de daltonontwikkelingen te (her)starten en heeft 
het vertrouwen dat dit zal lukken. Echter een verlenging voor 4 jaar afgeven is op dit moment een 
stap te ver. De randvoorwaarden zijn er en er kan gebouwd worden. De school schrijft een 
daltonontwikkelingsplan en geeft aan waar ze over 2 en 4 jaar willen zijn.  
Er is een aanzet gemaakt naar en visie op leren en ontwikkelen en bouw dit uit.  
Zorg voor samenhang van het zogenaamd ondernemend leren, daltononderwijs en ICT.  

 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 

  

 

 

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Missie van het Dalton Vakcollege en de weg er naar toe…………..tussen nu en 3 jaar 
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het een Vakcollege wordt waarin het Daltongehalte duidelijk 
herkenbaar is. Het uitgroeien tot een Vakcollege impliceert al vaak dat aan een aantal daltonpijlers 
tegemoet gekomen wordt. 
Het Dalton Vakcollege anno 2020 voldoet aan de volgende eisen: 

- Alle vakken (incl. AVO-vakken) zijn in ieder geval deels geïntegreerd in de Vakcollege uren 

en zijn terug te vinden in de opdrachten. 

- Het vak Mens- en Maatschappij is ook terug te vinden binnen de Vakcollege uren. 

- Er is een doorlopende leerlijn in de afdelingen vanaf klas 1 tot en met 4 en doorlopend tot 

in het MBO (in overleg met het Da Vinci). Per leerling wordt bekeken wat voor hem of haar 

de beste leeroute zou moeten zijn in een voor die leerling juiste balans tussen school en 

stage/werk. 

- Het examen in de afdelingen start eigenlijk al in klas 2 met een keuzedeel (wisselen blijft 

echter wel mogelijk aan het eind van leerjaar 2) en eindigt in leerjaar 4. 

- De leerlingen hebben geen label BB of KB, maar volgen per vak het niveau wat ze 

aankunnen. We bieden alle niveaus van het VMBO aan. (TL altijd o.l.v. TL afdeling SDL) 

- De leerlingen werken samen aan vakoverstijgende opdrachten, maken hierin keuzes en 

delen de opdracht qua tijd zelf in (binnen de kaders die de docent geeft) en doen dit in een 

voor de opdracht handige ruimte (in overleg met de docent) 

- De leerlingen houden zelf in “Volution” hun vorderingen bij evalueren zelf hun prestaties 

samen met de leerkrachten. Dit uiteindelijk volledige portfolio is een startpunt voor het 

MBO. 

- Wanneer er achterstanden zijn zal de leerling in de daarvoor bestemde uren deze 

achterstanden bijwerken. 

- Het gebouw bevat meerdere werkzones buiten de lokalen voor de theorievakken en voor 

de praktijkvakken. 

- De docenten zijn in dit Vakcollege steeds meer coach, sturen het proces en laten de 

leerlingen verantwoord keuzes maken en geven vooraf de gevolgen van deze keuzes aan. 

- Alle leerlingen worden beoordeeld naar hun gedrag en competenties, onafhankelijk van 

afkomst. De talenten van alle leerlingen worden gezocht, ontdekt en ontplooit. 

- Wij hebben een organisatie voor 450 leerlingen, gebouw kan veel meer huisvesten. Wij 

gaan dus uit in onze organisatie van 450 ll-n) 

Het Dalton Vakcollege is een school, waar iedereen terecht kan met een KB/BB-advies en waar 
alle leerlingen op een veelal praktisch ingestelde wijze op zoek kan naar zijn talenten. Deze 
talenten worden op een hoog mogelijk niveau ontwikkeld en zullen in overleg met het MBO 
vervolgens via een passende leerweg verder ontwikkeld worden.   
 
Om dit te bereiken hebben wij nog een weg te gaan. Wij hebben in elke afdeling iemand nodig die 
de doelen helder voor ogen houdt en de stappen daarnaar toe een voor een neemt en het team 
daarin meeneemt. Van elke teamspeler per afdeling wordt gekeken wat de sterke eigenschappen 
zijn en juist die eigenschappen moeten worden ingezet en ontwikkeld. De mensen van de afdeling 
moeten in goed overleg samenwerken en communiceren.  

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 
“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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Met het Dalton Vakcollege is afgesproken dat zij een uitgebreid Plan van Aanpak 
Ontwikkeling daltononderwijs voor de komende periode op gaan stellen.  
 
Over twee jaar komt de Nederlandse Dalton vereniging terug voor een versnelde visitatie. 
Dan is het Plan van Aanpak gemaakt, besproken met alle geledingen, ingevoerd en is er een 
jaar mee gewerkt.  

 

 

 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

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

 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


