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Ontwikkelingslijn vrijheid en verantwoordelijkheid: Het nadenken over de rol van de 
docent (leerling meer uitdagen, meer verantwoordelijkheid geven) en de rol van de 
leerling (meer keuzes kunnen maken, meer verantwoordelijkheid kunnen nemen) 
in de lessen is gestart. Docenten hebben een grote mate van vrijheid om hun 
lessen vorm te geven, maar het didactisch handelen is niet altijd gekoppeld aan 
specifieke daltonuitgangspunten. Het didactisch onderscheid tussen de lessen van 
40 en 80 minuten is er niet altijd. Dat is anders dan de SL verwoordt in haar 
toelichting, waarbij instructie en andere (samenwerkings)werkvormen juist hun 
plaats moeten krijgen in de lestijdenstructuur. Hier ligt een uitdaging voor de 
komende jaren om de daltonscholing van docenten een follow-up te geven. 
Reflectie is doelgericht nadenken over het eigen handelen (“Hoe doe ik het? 
Waarom doe ik het zo? Wat levert het op?”). Activerende didactiek, de inzet van 
meer gestructureerde samenwerkingsvormen en collegiale intervisie (Kijk bij elkaar 
in de klas) zijn hierbij de sleutelbegrippen.   

 
 
 

Tijdens studiedagen heeft een herbronning van ons daltononderwijs plaats gevonden en na een 
inventarisatie naar de ontwikkelingsbehoeften bij de docenten zijn de volgende thema’s 
geformuleerd waar het team in de komende jaren aan gaat werken (teambuilding): 

1. Keuzevrijheid 
2. Samenwerken 
3. Vertrouwen en veiligheid 
4. Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 
5. Reflectie 
6. Coachen, sturen, beschermen. 

Als praktische uitwerking is gestart met de “5 rollen van een docent” als kader om de kwaliteit van 
de lessen te verhogen. D.m.v. lesbezoeken door buddy’s heeft dit verder vorm gekregen. De 
bedoeling is om deze bezoeken structureel te maken. 
Tevens vormen de nieuw geïntroduceerde studiewijzers een aanleiding om de verhouding tussen 
les en eigen verantwoordelijkheid van de leerling nader te beschouwen. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft de indruk dat pas vanaf het schooljaar 2015-2016 veel veranderingen en 

acties ingezet zijn m.b.t. de Daltonontwikkeling in de school. De school heeft een lastige periode 

van zwaar weer achter de rug. Veel aanbevelingen van de vorige visitatie (febr.2013) zijn pas op 

een laat tijdstip ter hand genomen. De studiedagen “”herbronning Daltononderwijs”; de invoering 

van nieuwe studiewijzers in leerjaar 1 en 5 ; meer aandacht voor activerende didactiek d.m.v. de 5 

rollen van een docent; collegiaal lesbezoek door buddy systeem; de verplichte inschrijving voor het 

Daltonuur; etc. zijn van recente datum. Het visitatieteam beoordeelt deze ontwikkeling als heel 

positief maar stelt wel vast dat het in gang gezet beleid nog fragiel is en in een pril stadium verkeert, 

hetgeen bevestigd wordt in de gesprekken met docenten en leerlingen. Veel plannen en 

voorgenomen acties m.b.t. de gewenste daltonontwikkeling zijn nog intentioneel geformuleerd (zie 

hierboven bij evaluatie school en de geformuleerde thema’s waaraan de teams de komende jaren 

gaan werken) en verkeren daardoor in een fase van “voorgenomen beleid”.  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 
(2013 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Een concrete uitwerking in taken, tijdfasering met welk resultaat c.q. product, wiens verantwoorde-

lijkheid en waar ligt de regievoering, hebben wij weinig waargenomen. In de zelf-evaluatie van de 

school hebben wij vaak zinnen gelezen als: “…het is de bedoeling…; het streven is….; we zijn in 

gesprek om….; …we gaan…; 

Het motto van de school “Leren doe je zelf” (meer aandacht voor activerende didactiek, 

differentiatie en zelfsturing van leerlingen) zien wij in veel “docentgestuurde” klassikale lessen,  

nog onvoldoende terug. Tegelijkertijd hebben wij ook hele mooie, interactieve (Dalton) lessen 

gezien waarin leerlingen wel actief uitgedaagd werden en meer verantwoordelijkheid gegeven werd. 

Dit was echter niet het heersende beeld. 

In het algemeen constateren wij dat m.b.t. de vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen om op 

eigen tempo, niveau en plaats te kunnen kiezen hoe, wanneer, waaraan en waar gewerkt wordt, er 

nog veel te winnen valt.    

 
 
 

Ontwikkelingslijn zelfstandig leren: Voor de daltonuren zijn er vakoverschrijdende 
studievaardigheidswijzers ontwikkeld die een ondersteuning bieden voor het 
plannen en oefenen van vaardigheden. Maar zijn de vakspecifieke werkplanningen 
voor de daltonuren een spoorboekje voor de docent of de ‘assistant-teacher’ die 
Parkhurst voor ogen had? Juist de vakplanningen zouden als begeleidings-
instrument moeten dienen, waarin keuze-opdrachten en specifieke samen-
werkingsopdrachten hun weerslag zouden moeten vinden. Op die manier vindt er 
een logische verbinding plaats van oriëntatie op planning, uitvoering en reflectie 
van de vakopdrachten. 

 
 
 

Naast de Vaardighedenwijzers (die ingeoefend worden d.m.v. de nieuwe daltontaken in klas 1 en 2) 

zijn we gestart met studiewijzers. De nieuwe studiewijzers moeten de leerlingen meer vrijheid en 

ruimte geven om hun werk zelf in te delen (“leren doe jezelf”). Naast basisstof voor een week bevat 

de studiewijzer ook differentiatiemogelijkheden. De leerling moet steeds kiezen of hij/zij naast de 

basisstof de extra of de verdiepingsstof gaat doen. De nieuwe studiewijzers worden in schooljaar 

16-17 in elk geval gebruikt in leerjaar 1 en 5. Volgend schooljaar volgen de andere leerjaren. 

 

 

 

In schooljaar (2016-2017) is gestart met de invoering van nieuwe studiewijzers voor de leerjaren  

1 en 5. In de nieuwe studiewijzers wordt t.o.v. de oude studiewijzers meer ruimte gelaten voor 

individuele keuze van de leerling voor differentiatie, voor extra stof of voor verdieping. 1e jaars 

leerlingen en ouders die wij gesproken hebben zijn hier tevreden over. Evenzo zijn zij i.h.a. 

tevreden over de wijze waarop in de onderbouw aandacht besteed wordt aan plannen en leren 

leren.  

Leerlingen in het 5e leerjaar waar de nieuwe studiewijzers ook ingevoerd zijn, waren minder 

tevreden en ervaarden de gedetailleerde studiewijzers vooral als spoorboekje van de docent of 

gaven aan dat docenten er (nog) niet mee werkten of zich onvoldoende aan de planning hielden. 

Uit het gesprek met leerlingen: “De nieuwe studiewijzers maken je niet zelfstandiger. Het is een 

door de docent opgestelde planning die iedereen moet volgen. We moeten leren plannen, maar 

mogen de planning dan niet zelf bedenken….raar toch?” 

 
 
 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Reflectie en het nemen van verantwoordelijkheid op het niveau van de leerling:   
voor de 3e klas is een PVC (Persoonlijk Verbeter Contract) ingevoerd als 
resultaatgericht interventie-instrument voor leerlingen die onder de maat scoren. 
De docenten zijn zelf verantwoordelijk voor welke leerlingen ze dit instrument 
inzetten. Het PVC moet functioneren als een sturingsinstrument voor betere 
resultaten en effectief daltonuurgebruik. Maar het rendement van de daltonuren 
voor alle leerlingen kan nog verder verbeterd worden in relatie tot het (moment 
van) plannen van de daltonuren door de leerling. De slag naar meer opbrengst/ 
resultaatgerichtheid kan gemaakt worden door het vooraf reserveren van de 
daltonuren te effectueren. De school zou kunnen overwegen om leerlingen toch 
bewuster voor daltonuren te laten kiezen door ze van te voren (digitaal) te laten 
inschrijven voor een bepaald uur. 

 
 
 

PVC’s moeten gebruikt worden bij onvoldoende resultaten in klas 3 en 4 (middenbouw). We 
stimuleren dat ze ook in de bovenbouw gebruikt worden. 
Sinds oktober 2016 moeten de leerlingen vooraf inschrijven voor het daltonuur en dus bewust 
plannen. Daarbij kunnen ze ook kiezen voor stilteruimtes, computerlokaal, muziekcabines, 
practicum etc. 
Reflectie blijft een lastig punt; in de daltontaken en grote werkstukken (bijvoorbeeld profielwerkstuk) 
zijn structureel reflectievragen opgenomen. Het streven is het mentoraats programma volledig te 
herzien; het is nu nog te ad hoc per leerjaar georganiseerd. In de nieuwe doorlopende lijn in het 
mentoraats programma moeten nadrukkelijk reflectiemomenten op worden genomen (zonder te 
vervallen in een grote papierwinkel). 

 
 
 

Sinds oktober 2016 moeten leerlingen zich inschrijven voor het daltonuur. Leerlingen moeten hier-

door bewuster kiezen wat ze in het daltonuur gaan doen, met wie en welke spullen ze daar voor 

nodig hebben. De meeste leerlingen en docenten die wij gesproken hebben vinden het systeem 

van inschrijven voor het daltonuur een verbetering en geven aan dat de effectiviteit van het dalton-

uur toegenomen is. In het daltonuur constateerden wij dat sprake was van een rustig en veilig 

leerklimaat waarin goed gewerkt werkt door veel leerlingen en veel docenten actief hun 

begeleidingsrol namen. Wel constateerden we dat er ook “gewoon” lesgegeven werd in daltonuren. 

 
 
 

Rekening houden met verschillen: In het DOP en het onderwijsplan 2012-2013 
is er sprake van een werkgroep Motivatie en Begaafdheid die aparte leerroutes 
voor meerbegaafde leerlingen moet gaan ontwikkelen naast het reguliere 
gymnasium, het TTO-aanbod en het brede scala aan examenvakken van de 
school. Dit staat nog in de kinderschoenen. Probeer leerlingen met specifieke 
talenten en ambitie ook uit te dagen door meer individuele leertrajecten mogelijk te 
maken zoals vervroegd examen. Dit vergt niet alleen meer gesprekken met 
(begaafde) leerlingen over wat ze zouden willen, maar ook gesprekken met 
docenten/secties over de opzet van flexibele leerprogramma’s. 

 
  

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 
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Voor ambitieuze leerlingen hebben we een uitdagend aanbod in de vorm van Tweetalig 
Gymnasium/IB. Daarnaast doen al onze leerlingen een extra examenvak en kunnen ze indien 
gewenst (maatwerk) nog een extra examenvak doen in de daltonuren. Verder stimuleren we dat 
leerlingen niet alleen een cognitieve uitdaging zoeken maar ook in de creatieve sector hun uit-
daging zoeken (drama, dans, muziek,..).  
De  werkgroep Motivatie en Begaafdheid heeft niet geleid tot concrete plannen. We zijn momenteel 
(conform de planning in het Onderwijsplan) in gesprek met de secties  om te komen tot een extra 
aanbod in de daltonuren waar leerlingen op kunnen inschrijven: VVV (Verbeterend, Verdiepend en 
Verrijkend). Bijvoorbeeld: boekhoudcursus, cursus priemgetallen, kennismakingscursus Spaans,…  
Verder besteden we nadrukkelijk aandacht aan goed presterende leerlingen: cum laude bevorderde 
leerlingen in de onderbouw worden beloond; op het diploma wordt cum laude expliciet vermeld en 
we zijn partner school van Socrates International Honnour Society voor een lidmaatschap voor de 
beste 10% van de leerlingen. Leerlingen van V6 doen mee met diverse profielwerkstukwedstrijden 
en Olympiades. 

 
 
 

De school heeft voor ambiteuze en goed presterende leerlingen een gevarieerd aanbod zoals 

hierboven omschreven. Leerlingen en ouders zijn heel tevreden over het ruime aanbod en met 

name op het gebied van CSM en B&S. Specifieke individuele leertrajecten gericht op vervroegde 

examinering en individuele flexibele leerprogramma’s kent de school nog niet. 

 
 
 

Daltonontwikkeling en borging: De schoolleiding kiest ervoor om de schoolbrede 
daltonontwikkeling van onderop vorm te geven door een breed samengestelde 
daltoncommissie die voornamelijk door de daltoncoördinatoren/stafleden aange-
stuurd wordt. Daarnaast bestaan er (vrijwillig geïnitieerde) intervisiegroepen van 
docenten. Probeer de daltonthema’s (bijv. de inzet van meer gestructureerde 
samenwerkingsvormen) voor beide groepen docenten op de agenda te zetten. 

 
 
 

De schoolorganisatie hebben we geheel gewijzigd. Sinds dit schooljaar werken we in drie teams 
(OB, MB en BB) en is de oude daltoncommissie gesplitst in drie commissies: de dalton-werkgroep 
(specifiek voor dalton ontwikkeling en scholing), de onderwijscommissie (gericht op het onderwijs-
programma en kwaliteit) en een personeelsraad. 
Na studieochtenden verzorgd door de daltonwerkgroep over “wat is ons dalton?” zijn de teams 
verder gegaan met lesbezoeken door buddy’s. De bedoeling is om deze bezoeken structureel te 
maken.  
Daarnaast werken de docenten in de teams samen aan het realiseren van de (zelf geformuleerde) 
teamdoelen.  

 
 
 

In het schooljaar 2016-2017 zijn diverse studieochtenden gehouden in het kader van “de her-

bronning van Dalton”. Ook is gestart met het collegiaal lesbezoek (2 maal) door teamleden 

(buddy’s). Hiervoor gaat nog een “kijkwijzer” gemaakt worden. Van een systematische en geborgde 

intervisie-praktijk in de school is (nog) geen sprake.  

 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De school lijkt nu nog heel erg gericht op goede onderwijs- en examenresultaten; op cijfers, op 

toetsen, op het aanscherpen van bevorderingsnormen, op instrumenten zoals PVC ‘s (Persoonlijke 

Verbeter Contracten), op verbetering van het proces in de lessen. Hierdoor scoort de school m.b.t. 

de opbrengsten heel goed waarvoor onze grote waardering. Het evenwicht tussen enerzijds goede 

onderwijsresultaten en anderzijds een krachtige Daltonontwikkeling lijkt hierdoor soms in onbalans. 

Bij de keuze van de school om niet te kiezen voor een apart Dalton ontwikkelingsplan maar dit 

samen te laten vallen met het Onderwijsplan en Activiteitenplan 2016-2017 met een sterke focus  

op rendementsverbetering hebben wij twijfels bij. De specifieke verdeling van onderwijs-

ontwikkelingstaken en rendementsbewaking bij de onderwijscommissie enerzijds en de bewaking 

van de daltonontwikkeling bij de daltonwerkgroep anderzijds, creëert een scheiding of tegenstelling 

die wellicht kunstmatig en onnodig is.  

Sinds schooljaar 2016-2017 wordt er gewerkt met 3 teams van circa 20 docenten die gemiddeld 

één keer per kwartaal bijeenkomen. De teams zijn primair gericht op de kwaliteit en het rendement 

van het onderwijs: determinatie (leerjaar 1 en 2), voorkomen van uitval en onvertraagde door-

stroming (leerjaar 3 en 4) en examen-voorbereiding (leerjaar 5 en 6) en op het mentoraat. In de 

gesprekken met docenten hebben wij begrepen dat de invulling van “zelf geformuleerde team-

doelen” in de teams en de invoering van functioneringsgesprekken en lesbezoeken door team-

leiders, nog in de beginfase verkeert.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Ons uitgangspunt is dat leerlingen zelf hun werk kunnen organiseren (”leren doe je zelf”) en hun 
eigen leerstijl kunnen kiezen. Na een studiemiddag in juni 2016 zijn we gestart met studiewijzers 
waarin de basisstof per week is vastgelegd en een keuze uit of extra of verdiepingsstof. Dit school-
jaar heeft in elk geval leerjaar 1 en 5 een studiewijzer en de overige leerjaren in ieder geval een 
goede planner. Hierdoor weet de leerling wat er van hem/haar verwacht wordt en wanneer zaken af 
moeten zijn. Controle hierop wordt door de docenten op verschillende manieren gedaan. Er heerst 
een cultuur van vertrouwen op deze school, hierdoor kan er een situatie ontstaan dat leerlingen te 
veel ruimte krijgen. 
Doel is om steeds meer verantwoordelijkheid bij de leerling te gaan leggen.  
Met ingang van schooljaar 2016-2017 worden studiewijzers in alle leerjaren ingevoerd. 
 
Leerlingen maken zelf een planning om Dalton uren te bezoeken. Nemen leerlingen deze verant-
woordelijkheid niet, dan worden ze hierbij geholpen door mentoren en of vakdocenten. Dit gaat 
voornamelijk om leerlingen met matige cijfers. Sinds oktober 2016 schrijven de leerlingen vooraf in 
voor het Daltonuur via magister. De mentoren bespreken met de leerlingen hun keuzes in relatie tot 
hun resultaten. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken of het achterblijven van leerresultaten 
worden ouders geïnformeerd door mentor of vakdocent en eventueel op school uitgenodigd door de 
mentor. 
 
 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Bij de uitvoering van de daltontaken (in leerjaar 1 en 2) en opdrachten (leerjaar 3 en hoger) wordt 
een grote mate van verantwoordelijkheid verwacht in het naar behoren en tijdig afronden hiervan,  
al dan niet samen met klasgenoten. Uiteraard wordt de voortgang gemonitord door de vakdocent.  
 
Leerlingen hebben corvee in de aula, verder zijn ze goed aanspreekbaar op het schoon en 
opgeruimd houden van de school.  

 
 
 

Als we leerlingen vroegen wat dalton voor ze inhoudt dan noemden ze, naast samenwerken, 

vrijheid. Doorvragend naar wat dat voor ze betekent konden ze moeilijk verwoorden waar die 

vrijheid nu precies in zat. Ze noemden dan vooral het daltonuur. Ze zagen de daltonuren vooral als 

de plek waar ze vrijheid kregen om zelf te werken aan hun huiswerk, daltontaken, etc. Met de komst 

van de studiewijzers hebben de leerlingen goed inzicht in wat van hen per week wordt verwacht. 

Leerlingen geven aan het prettig te vinden dat ze het overzicht hebben. Omdat niet ieder vak op tijd 

met de planners/studiewijzers komt werd er geopperd de studiewijzers gebundeld aan te bieden. 

De studiewijzers geven duidelijkheid voor de leerling en een enkele leerling neemt de vrijheid 

vooruit te werken, maar het blijkt vooral een docentgestuurd instrument. Leerlingen krijgen weinig 

ruimte de stof zelf in te plannen. We vinden het wel heel mooi dat er in de nieuwe studiewijzers 

gedifferentieerd wordt en er gekozen kan worden naast de basisstof voor verrijking of verdieping. 

De studiewijzer stimuleert echter nu nog, door de gedetailleerde weekplanning, weinig dat de 

leerlingen echt zelf (over een wat langere periode) gaan plannen. Het is voor veel leerlingen 

genoeg om de studiewijzer te bekijken als een soort agenda voor het werk om aan de slag gaan. 

 Ze hoeven niet na te denken over de wat langere termijn en het tempo van te maken opdrachten. 

Met het inschrijven voor dalton hebben leerlingen in principe de zekerheid dat ze een plekje hebben 

bij het vak waar ze willen werken. Bij veel lokalen is de eis dat het eerste half uur aan het 

betreffende vak in dat lokaal wordt gewerkt. Wij vragen ons af of dat niet de eigen keuze van de 

leerling zou moeten zijn. Leerlingen hebben in dalton keuze voor stilteruimtes. Meerdere leerlingen 

geven aan behoefte te hebben aan meer stilteruimtes tijdens dalton. De mediatheek staat open 

voor leerlingen om ook buiten de daltonuren te werken. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. 

Verder hebben we tijdens de lessen niet gezien dat leerlingen op andere plekken in het gebouw 

kunnen c.q. mogen werken. 

Waar vrijheid wordt gegeven zal verantwoording afgelegd moeten worden zodat de vrijheid niet 

verwoord tot negatieve vrijheid. We hebben weinig of geen systematische manieren ontdekt waarop 

door de leerling verantwoording wordt afgelegd. Het is ons opgevallen dat veel van de extra 

begeleiding rondom het maken van keuzes ingezet wordt naar aanleiding van negatieve resultaten. 

Binnen het CSM programma hebben leerlingen heel veel verantwoordelijkheid. Leerlingen 

organiseren daar voor en met elkaar allerlei activiteiten. Per jaarlaag ( in ieder geval in de onder-

bouw) dienen leerlingen punten te verzamelen ( 60). Leerlingen zijn enthousiast en trots op deze 

“buitenschoolse activiteiten”. 

Opvallend vonden wij hoe schoon en opgeruimd de school was en leerlingen daarin zonder veel 

gemor of sturing hun taken en verantwoordelijkheid namen d.m.v. corvee, opruimen van leer-

middelen, e.d.  

 
  

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. 

 

 

 
 

Leerlingen hebben studiewijzers die er voor zorgen dat leerlingen zicht hebben op wat er de 
lopende periode op de planning staat. Verder kunnen ze met de studiewijzers vooruitwerken, 
gemiste lessen zelfstandig inhalen, waar nodig extra oefeningen maken en waar gewenst 
verdiepingsopdrachten maken. 
 
Tijdens de les bespreekt de docent met de leerlingen wat per leerling de verstandigste aanpak is. 
Maken de leerlingen juist de herhalingsopdrachten, of de verdiepingsopdrachten. 
 
Binnen het zelfstandig werken houden we rekening met de verschillende vaardigheden 
(differentiëren waar mogelijk). De leerlingen kunnen elkaar helpen en dat wordt ook gestimuleerd. 
Het ideaal is dat de docent in de bovenbouw steeds meer in de rol van coach komt. Dit sluit aan bij 
het niveau van onze leerlingen en de vervolgstap die ze gaan zetten na het VWO. 
 
Naar aanleiding van de collegiale visitaties is er extra aandacht voor de inhoud van de les, 
differentiatie en afwisseling van werkvormen. Binnen de studiewijzers is er sprake van differentiatie, 
maar in de les is dit nog een aandachtspunt.  
 
Met name in klas 1 en 2 worden de Daltonvaardigheden aangeleerd en gestimuleerd, waarvan 
leerlingen in de rest van de schooltijd gebruik maken. Hiervoor zijn 25 Vaardighedenwijzers 
ontwikkeld. De daltontaken in de onderbouw zijn gekoppeld aan een studievaardigheid (en een 
Vaardighedenwijzer); op deze wijze wordt gebruik van deze studievaardigheden en -wijzers 
aangeleerd en gestimuleerd. Elke vaardigheid is geadopteerd door een sectie die de daltontaak 
maakt. De meeste studievaardigheden komen zo, bij verschillende daltontaken en vakken een 
aantal maal aan bod. 
 
De daltontaken zijn in schooljaar 14/15 en 15/16 allemaal herzien en van een uniforme vormgeving 
voorzien. Tevens eindigt elke daltontaak met een aantal reflectievragen. 
Voor de bovenbouw zijn er ook Vaardighedenwijzers als hulpmiddel voor de leerlingen. “leren doe 
je zelf” is ons uitgangspunt. 
  
Daarnaast zijn er de PVC’s (persoonlijk verbeter contract) en de individuele begeleiding in dalton-
uren die leerlingen ertoe brengen om op de juiste wijze hun taken te volbrengen. Met een PVC 
maken een leerling en docent een afspraak over de wijze waarop een leerling in de komend periode 
gaat werken aan verbetering. 
  
In incidentele gevallen is er sprake van maatwerk (individueel leerroute), maar dat is nog geen 
gemeengoed binnen de school. Met het oog op de toekomst en zoals genoemd in het strategisch 
beleidsplan is dit wel een actiepunt dat in het schoolplan 2017-2018 meegenomen zal worden. 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Het wederzijds vertrouwen is op de locatie voelbaar en een groot goed. Bij de lesbezoeken is er 

een verschil waarneembaar in de mate waarin de docent het proces stuurt. Zo waren lessen 

volledig docent gestuurd. Het huiswerk werd klassikaal besproken en waren de lessen vooral 

instructiegericht voor de hele klas en was er weinig ruimte voor zelfwerkzaamheid of samen-

werkingsvormen. Bij andere lessen kwam het leerdoel in beeld en werd voorkennis opgehaald/ 

geactiveerd, waarna leerlingen de vrijheid kregen om met zelf gekozen materialen aan de slag te 

gaan. In gesprekken met docenten kwam maatwerk ook ter sprake en werden er voorbeelden 

genoemd van hoe de betreffende docent de afzonderlijke leerling bedient naar niveau en tempo.  

Veel klassen echter waren erg groot; 30 leerlingen of meer waren geen uitzondering waardoor het 

toepassen van vormen van differentiatie in niveau, tempo en afwisseling in werkvormen vaak niet 

makkelijker gemaakt werd.   

Als het om begeleiding gaat zien we een grote betrokkenheid van de docent op het gebied van 

begeleiding en het geven van vertrouwen. De sfeer is open en veilig. 

De studiewijzers zijn vanuit de docenten bezien bij uitstek de begeleidings- en sturingsinstrumenten 

om de leerlingen de mogelijkheid te bieden hun eigen leerproces vorm te kunnen geven. Door de 

gedetailleerde weekplanning zijn ze vaak erg docentgestuurd.  

De PVC’s zijn met name gericht op het wegwerken van tekorten en het behalen van betere 

resultaten en worden meer ervaren als een éénzijdige maatregel van hoger hand op het moment 

dat de eigen verantwoordelijkheid/sturing van de leerling als onvoldoende beoordeeld wordt.  

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

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

 

 
 
 

De basis van goed onderwijs is wederzijds vertrouwen en respect. De docenten zijn van dit besef 

doordrongen: aan leerlingen gedelegeerde verantwoordelijkheid is goed voor hun persoonlijke 

ontwikkeling. Er heerst een cultuur van vertrouwen zowel naar elkaar toe als naar leerlingen.  

Er is veel vrijheid bij het invullen van lessen, mentoruren, daltonuren, jaarprogramma’s en buiten-

schoolse activiteiten. Het grootste deel van de collega’s neemt zijn verantwoordelijkheid op dit 

gebied.  

 

Hierbij is vanuit de directie een groot vertrouwen dat alles goed wordt uitgevoerd. Het nadeel 

hiervan is dat bij een enkeling een misstap of niet naleven van de afspraken zonder gevolgen kan 

blijven. 

 

Binnen de organisatie is veel ruimte voor scholing, ontwikkeling en het uitproberen van nieuwe 

lesmethodes. Wel is er nog veel verschil in aanpak door de docenten. Door lesbezoeken( collegiale 

visitatie) en intervisie wordt dit duidelijk en kunnen we elkaar hier op aan spreken. 

 

bevindingen visitatieteam 
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Het CSM programma in de onderbouw stimuleert de brede vorming van de leerlingen en in de 

bovenbouw is daar een vervolg op in de zin van veel culturele activiteiten. Door financiële krapte 

binnen de school worden docenten voor de begeleiding hiervan niet meer gefaciliteerd. Hierdoor 

ontstaat er een tekort aan begeleidend personeel van deze activiteiten en dreigt een deel te 

verdwijnen. 

 

Dankzij inzet van leerlingen kan dit CSM programma “op zijn daltons” worden gerealiseerd. 

Examenleerlingen van de kunstvakken treden op als begeleiders/organisator/coach van diverse 

dramaproducties als onderdeel van hun eigen examen. Techniek/licht/geluid/productie van alle 

theateractiviteiten worden volledig verzorgd door een zelfopgeleide groep leerlingen onder leiding 

van onze theaterbeheerder. De sportactiviteiten worden begeleid door BSM leerlingen en veel 

sportclinics worden verzorgd door eigen leerlingen die zijn opgeleid door ouderejaars.  

 

We zijn heel vaak trots op wat onze leerlingen zelfstandig en samenwerkend hebben bereikt.  

Het geeft onze school een heel eigen identiteit. De leerlingen die we op onze jaarlijkse leerlingen 

reünie spreken zijn vaak zeer te spreken over de vele mogelijkheden die ze op onze school hebben 

gehad om zich op het gebied van presentatie, samenwerking en organisatie te ontwikkelen.  

Dit geldt ook voor leerlingen die bijvoorbeeld niet zo sportief zijn of zich niet zo durven te presen-

teren op het toneel, maar wel een prima gamekampioenschap kunnen regelen of enigszins op de 

achtergrond een mooie lichtshow neer kunnen zetten. 

 

Binnen het lessenpakket dreigt ook een afname van het aanbod door dezelfde financiële krapte en 

een afname van het leerlingenaantal. Hierdoor ontstaat het gevoel dat de financiën en niet de brede 

vorming van de leerling richting gevend is. 

 

De locatie participeert in het VO-raad project Ambitieus Leerklimaat om de lerende organisatie te 

versterken. In het kader hier van zijn o.a. twee collegiale visitaties uitgevoerd (februari en november 

2016) die mede als basis dienen voor ons beleid hierin. Om van en met elkaar te leren zijn we dit 

schooljaar begonnen met een buddy systeem waarbij ondertussen 2 rondes collegiale lesbezoeken 

zijn geweest. Doel is dat dit elk kwartaal gebeurt, zodat het een vast onderdeel in het jaar-

programma wordt. Daarnaast willen we een start maken met intervisie. Mocht dat dit schooljaar 

geen vorm meer krijgen, dan zal dit ondergebracht worden bij de daltonwerkgroep en meegenomen 

worden in het jaarplan 2017-2018.  

 

 
 

Het vertrouwen is voelbaar en zichtbaar in de omgang van leerlingen onderling en tussen docent en 

leerling. Bij de gesprekken met de diverse geledingen binnen de school hebben we een groot 

verantwoordelijkheidsbesef kunnen waarnemen. Betrokkenheid, het goed willen doen met elkaar, 

extra uren willen geven zonder bezoldiging, doorzettingsvermogen bij zoveel wisselingen in de 

directie en een andere organisatiestructuur tonen de veerkracht, flexibiliteit en de verantwoordelijk-

heid bij de docenten. 

M.b.t. de afspraken nakomen, blijken niet alle afspraken/ richtlijnen bekend en op dezelfde manier 

toegepast te worden. De inzet van de 5 rollen is lang niet bij alle docenten bekend, dus deze waren 

ook niet overal waarneembaar in de les. Leerlingen geven aan, dat er bij verschillende docenten 

verschillende regels zijn. Ook m.b.t. de inhoud en het gebruik van studiewijzers wordt door leer-

lingen veel verschillen geconstateerd onder docenten. Idem geldt dit voor de afspraken tijdens het 

Daltonuur.  Zo mag je bij de ene docent een ander vak doen, bij de ander moet je eerst de helft van 

de tijd het gekozen vak doen en bij weer andere docenten mag je vragen om even naar een collega 

te gaan?  
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Het programma CSM is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden. Dit programma is voor alle 

onderbouw leerlingen verplicht en doet een appèl op diverse terreinen. Binnen Sport en Cultuur , 

maar ook binnen de vaardigheden. Het onderwijs binnen het Stedelijk Dalton wordt gegeven in een 

context van een lerende organisatie. Er wordt zo veel mogelijk geleerd met en van elkaar. Scholing, 

experimenteren, CSM-programma, collegiale visitatie/ buddy’s; het zijn allemaal mooie voorbeelden 

die passen in het streven van een lerende organisatie worden, waarin een ieder zich kan en mag 

ontwikkelen. 

 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Vanaf oktober moeten leerlingen zich inschrijven voor het daltonuur. Hierdoor moeten ze vooraf 
bedenken wat ze gaan doen, welke spullen ze daarvoor nodig hebben en waar ze dat gaan doen. 
Docenten kunnen leerlingen uitnodigen en mentoren gaan het gesprek aan met leerlingen over hun 
keuzes.  
 
Leerlingen kunnen gebruik maken van de studiewijzers, waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om 
naast de basisstof ook extra en verdiepingsstof te maken om het uiteindelijke leerdoel te bereiken. 
De leerlingen helpen elkaar regelmatig en weten zo gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Vaak 
gaat dit in 2-tallen of in kleine groepjes. In sommige gevallen bepaalt een leerling het moment en 
tempo, maar over het algemeen bepaalt de docent de werkvorm, plaats en tijd om aan gestelde 
doelen te werken. Door de sfeer van veiligheid en vertrouwen is het voor leerlingen over het 
algemeen gemakkelijk om aan docenten en mentoren hulp te vragen. 
 

Leerlingen kunnen binnen de school gebruikmaken van verschillende werkplekken: 
- stilte ruimte 
- mediatheek 
- computerruimte 
- practica lokaal  
- theater 
- 003/025 
- zorglokaal  
In tussenuren kunnen leerlingen gebruik maken van de lokalen 003/025 waar ze onder begeleiding 
kunnen werken. 
 
Leerlingen werken steeds meer op eigen niveau en tempo. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat 
steeds meer van alle vakken en alle leerjaren de studieplanningen op de ELO terug te vinden zijn. 
Daarnaast bieden de gebruikte methodes en methodesites van de uitgevers steeds meer mogelijk-
heden om op eigen niveau en in eigen tempo te werken. 
 
 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 12 

Leerlingen krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden door de mentoren in de bege-
leidingsgesprekken ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert 
(reflectie op effectiviteit). Voor leerlingen is dat een belangrijk leerproces, waarin begrippen als 
zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. Uiteraard wordt er in daltonuren (en daar buiten) 
ook door leerlingen veel (soms teveel) gewerkt aan de “sociale contacten”; dit is echter ook nood-
zakelijk voor goede resultaten en onontbeerlijk bij samenwerkingsopdrachten. Door leerlingen een 
zekere ruimte te bieden kunnen zij een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen. 
 
Leren plannen is een belangrijk item in de studielessen in de brugklas. Daarnaast is planning een 
voortdurend terugkerend onderwerp in de gesprekken met de mentor. Voor proefwerkweken zijn er 
hulpschema’s voor de onderbouw en extra aandacht in de mentoruren. 
Het kwartaalrooster voor alle leerjaren (4 kwartalen van 8 weken en dan een proefwerkweek waarin 
alle grote toetsen zijn geconcentreerd) dwingt de leerlingen vanzelf in een studieritme. 
 
Omgaan met uitgestelde aandacht kan lang niet elke leerling, ze willen graag snel op weg geholpen 
worden. Maar met het vertrouwen dat erna ruimte en tijd is, lukt het in de meeste gevallen wel. In 
de bovenbouw kunnen leerlingen hier beter mee omgaan en maken afspraken met docenten om 
zaken te bespreken. 
 
Leerlingen kunnen via Magister per vak uitwerkingen van het gemaakte werk vinden of er zijn 
nakijkbladen in het lokaal aanwezig. Belangrijk huiswerk wordt klassikaal, onder leiding van de 
docent, besproken en gecorrigeerd. Daarnaast is er voor sommige vakken op Magister aanvullend 
materiaal te vinden en tools zoals ‘flipping the classroom’.  

 
 
 

Leerlingen kunnen bij veel vakken het gemaakte werk nakijken met behulp van de nakijkboekjes die 

in de ELO zijn geplaatst. Uit de gesprekken met leerlingen bleek dat bij een aantal vakken de 

opdrachten meestal klassikaal worden nagekeken. Bij een enkel vak is de leerling zelfs geheel 

afhankelijk van de docent voor het nakijken van de opdrachten. We hebben gezien dat er grote 

verschillen zijn in hoe zelfstandig leerlingen voor een vak kunnen werken. Bij bijvoorbeeld wiskunde 

en de talen is er meer ruimte voor zelfstandig werken, vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en 

biologie werden genoemd als vakken waar leerlingen minder ruimte krijgen, waar veel geluisterd 

moet worden en aantekeningen gemaakt worden. Het vak Nederlands werd door brugklassers 

genoemd als voorbeeld waarbij leerlingen veel zelfstandigheid kregen en zelf hun werkplek 

mochten kiezen. I.h.a. geldt dat leerlingen vaak het tempo en de werkvorm van de docent moeten 

volgen. We hebben niet vast kunnen stellen dat leerlingen een keuze in tempo, plaats en manier 

van werken hebben. De meeste lessen die we bezochten waren sterk docent gestuurd en liet de 

leerlingen weinig of geen ruimte om op een eigen tempo of manier te werken. Het echt zelfstandig 

werken lijkt vooral tijdens de daltonuren plaats te vinden.  

Leerlingen van de leerjaren 1 en klas 5 hebben sinds dit jaar een studiewijzer waarin ze een over-

zicht hebben van de taken voor elk vak. Bovendien biedt de studiewijzer de mogelijkheid tot 

differentiatie. Leerlingen maken naast de basis opdrachten óf extra oefeningen óf verdiepings-

opdrachten. Ons is niet gebleken dat hier veel monitoring op plaats vindt en dat leerlingen 

verantwoording afleggen over het gemaakte werk. Dit komt ons enigszins vrijblijvend over. 

De studiewijzer laat de leerling weinig ruimte om over een periode van langer dan een week te 

plannen. Het is, voor zover wij dat hebben kunnen zien, door de docent bepaalt wat er elke week af 

moet zijn. Het verdient aanbeveling om leerlingen wat meer ruimte te geven om hun eigen tempo te 

kiezen en ze, gedurende hun schoolloopbaan, in het plannen over langere perioden te begeleiden. 

Zorg er ook voor dat leerlingen keuze hebben in de manier van verwerken en het moment dat ze 

dat kunnen doen. Een studiewijzer kan meer zijn dan een ‘spoorboekje’. Parkhurst noemde het niet 

voor de niets de ‘assistant teacher’. Benut de mogelijkheden van de studiewijzer door meer ruimte 

te geven aan de zelfstandigheid van de leerling. Het is goed mogelijk om met het toevoegen van 

ondersteunend materiaal en het losser laten van de planning meer regie te geven aan de leerling. 
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2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig 
te kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze 
kunnen leren.  

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

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

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

 

 
 
 

Kenmerkend voor onze school is het veilige leerklimaat. Bij de ene docent zijn de lessen nog 
behoorlijk docent gestuurd, bij de andere docent minder, maar de samenwerking met de leerlingen 
gaat altijd op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Dat er verschillen zijn tussen docenten is 
positief, hierdoor leren leerlingen hiermee omgaan en daar hebben ze in de rest van hun loopbaan 
profijt van.  
 
Om de leerlingen in staat te stellen zelfstandig te kunnen werken, zorgt de docent ervoor dat er 
materiaal ter beschikking is. Het tempo wordt grotendeels bepaald door de docent. In sommige 
gevallen wordt hiervan afgeweken.  
Tijdens de les is er een centraal, klassikaal moment. Daarna gaan de leerlingen zelf, of in tweetal, 
eventueel in kleine groepjes, aan de slag om zelfstandig opdrachten te kunnen maken. Doordat we 
werken met veel blokuren (80 min) is hier tijd voor. De enkele lesuren (40 min) zijn soms meer 
instructie/college lessen. 
 
Uiteraard wordt de leerling gestimuleerd eigen initiatief te tonen, dit in overleg met de docent, zowel 
in de les als buiten de les om.  
 
Via ELO hebben de leerling toegang tot de studiewijzers, studievaardigheden, Daltontaken, 
uitwerkingen, powerpoints, diagnostische toetsen. De docent zorgt dat de juiste hulpmiddelen 
aanwezig zijn om de leerlingen zelfstandig te kunnen laten werken. 
 
Op ICT gebied is “Bring your own device” ons uitgangspunt; gebruik van smartphone en laptop 
tijdens de lessen is nadrukkelijk toegestaan (bijvoorbeeld om de ELO te raadplegen) tenzij de 
docent anders aangeeft. Naast 3 computerlokalen en zijn er in diverse werkplekken computers voor 
leerlingen beschikbaar en is er een goed wifi-netwerk (Eduroam). In de toekomst moet er nog meer 
gebruik gemaakt gaan worden van digitale leermogelijkheden, zoals online learning en creator 
class. De mogelijkheden van “Bring your own device” worden nog onvoldoende benut.  
 
Met name buiten de lessen om is er ruimte voor brede persoonlijke ontwikkeling/talent ontwikkeling. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere het open podium, de CSM activiteiten, de maatschappelijk 
stage, ons uitgebreid excursie en reizen aanbod en de profielwerkstukken.  

 
 
 
 

Toen we door het gebouw liepen viel ons het op dat er een rustige sfeer heerst in de school. Over 

het algemeen zijn leerlingen goed aan het werk. Met het verplicht inschrijven voor daltonuren is het 

volgens docenten en leerlingen rustiger geworden op de gangen en lijken leerlingen gerichter het 

daltonuur te gebruiken; zijn sneller in hun lokalen en wordt er minder gezworven. Veel leerlingen 

kiezen bij het inschrijven voor Daltonuren voor een specifieke docent; voor zijn/haar stijl, manier van 

uitleg, voor de regels die al of niet in het Daltonuren gelden en de mate van vrijheid en zelfstandig-

heid die de docent geeft. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Lessen die we hebben bezocht werden over het algemeen sterk docentgestuurd. Zelfwerktijd werd 

afgewisseld met het klassikaal bespreken van opdrachten of nieuwe stof. We hebben wat betreft de 

didactiek weinig verschil gezien tussen enkele- en blokuren. Het enige verschil wat leerlingen 

benoemden was dat het tempo wat lager ligt in een les van 80 minuten. De langere lestijd biedt 

naar onze mening juist kansen om te variëren in werkvormen, waarbij leerlingen meer aange-

sproken worden en een grotere rol kunnen krijgen in het aanleren van de stof.   

In de lessen en daltonuren hebben we buiten mobiele telefoons nauwelijks devices gezien die 

werden ingezet voor lesdoeleinden. De mobieltjes werden (als deze voor school werden ingezet) 

gebruikt voor het inschrijven voor dalton, het bekijken van de planning en een enkele keer voor het 

raadplegen van een nakijkboekje of het bekijken van oefentoetsen (als platte tekst). Leerlingen 

waarderen het enorm dat er bij een aantal vakken veel materiaal in magister is gezet. Er is op het 

gebied van ICT veel mogelijk om leerlingen meer bij de les te betrekken of zelfstandig adaptief te 

laten leren. Hier is nog een behoorlijke slag te maken denken wij.     

We hebben in CSM, B&S en LO gezien hoe leerlingen zelf met ideeën kunnen komen en 

zelfstandig aan de slag gaan met het organiseren van activiteiten voor andere leerlingen. Dit laat 

mooi zien hoe leerlingen tot veel in staat zijn als ze de ruimte krijgen. Iets waar de school met recht 

trots op mag zijn. Juist in het kader van een lerende organisatie zoals Dalton Dordrecht dat wil zijn,  

raden wij aan om deze “good practise” meer met andere vakken en secties te delen d.m.v. 

collegiaal lesbezoek en intervisie.  

 
 
 

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 secties / docenten krijgen alle ruimte om hun werkzaamheden en onderwijs zelf te organiseren 
binnen de afgesproken kaders. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld verschillen in werkklimaat in de 
verschillend lokalen tijdens het daltonuur. Wij waarderen dit positief omdat we hiermee kunnen 
inspelen op de behoefte van leerlingen. De leerlingen kunnen kiezen tussen bijvoorbeeld een stille 
werkplek tot een lokaal waar groepswerk met uitgebreid overleg mogelijk is. 
 
Binnen de school krijgen docenten alle mogelijkheden om hun eigen talenten te laten zien en te 
ontwikkelen. 
Ook het nemen van eigen initiatieven wordt gewaardeerd. Voorbeelden: 

- Musicals organiseren 
- Toneelvoorstellingen 
- Sponsorloop 
- Project Polen (twee kinderhuizen) 
- Zeilweekend 
- Ardennen 
- Volgen van nascholing 
- Verdieping TTO 
- Vakgerelateerde excursies: IJsland (AK) Antwerpen ( Kunst), Bezoek Tweede Kamer 

(MAW), Dag van de literatuur (NE), Blijdorp, Naturalis (BIO en AK), Aken (Duits),  
- Middeleeuwse markt, Gymnasium excursies  
- Meerdaagse excursies in klas 5 Stedenreis  
- Skireis 
- Uitwisseling Denemarken TTO 
- Tweede klas excursie TTO Oxford 
- Vijfde klas excursie TTO San Francisco 
- CSM programma 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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- Schoolfeesten 
- Diplomauitreiking 
- Etc etc  

 
Door middel van het vastleggen van wensen in startgesprekken en functioneringsgesprekken gaat 
er gekeken worden naar ontwikkelingsmogelijkheden. Dit is nog vrij nieuw binnen de school, maar 
het begin is gemaakt.  
 
Er wordt veel geschoold, maar een duidelijk scholingsbeleid voor de komende jaren is nog niet 
ontwikkeld. Voor de TTO docenten is er wel een structurele bijscholing m.b.v. een taalcoach die 
lessen bezoekt. De afgelopen vijf jaar was de focus gericht op het streven dat alle docenten een 
daltonscholing zouden volgen (daltoncursus, Nunspeet conferentie, cursus activerende 
didactiek,…) 
Nieuwe collega’s krijgen een interne daltonscholing aangeboden. 
 
Er is alle ruimte tot het nemen van initiatieven en voldoende werkgroepen waarbinnen mensen hun 
rol binnen de organisatie uit kunnen bouwen. 

 
 
 

Met het verplicht inschrijven voor dalton heeft de school er voor gezorgd dat leerlingen meer bewust 

omgaan met het plannen van hun daltonuren. Er wordt geprobeerd de leerlingen met studiewijzers 

meer zelfstandig te maken. Het verschil tussen een planning en een studiewijzer wordt gezien als 

het toevoegen van differentiatie. De studiewijzer is hiermee eigenlijk nog steeds een spoorboekje 

waarmee leerlingen per week wordt verteld wat ze moeten doen. Het toevoegen van een keuze-

onderdeel maakt dat leerlingen hier een keuze moeten maken, maar er lijkt hier weinig sturing op te 

zitten. De studiewijzer functioneert zo als spoorboekje en niet als de assistant teacher zoals die kan 

zijn. Het invoeren van de vernieuwde studiewijzer en het hiermee stimuleren van eenduidigheid 

voor leerlingen en docenten is een belangrijke eerste stap in het leren en begeleiden van leerlingen 

om zelfstandig te worden.     

Secties en docenten krijgen veel ruimte voor het nemen van initiatieven en hun onderwijs zelf te 

organiseren. Docent dragen bij aan CSM-activiteiten, extra begeleiding en lessen, studiereizen, 

musicals, excursies, schoolfeesten, etc. Die ruimte wordt erg gewaardeerd. Door de school en door 

de docenten. Wij kunnen ons voorstellen dat alle extra activiteiten veel van de docenten vraagt. 

Tegenover de extra werkdruk staat het werkplezier wat dit soort activiteiten oplevert. De balans 

tussen die twee zal goed in de gaten gehouden moeten worden.  

Er is in het afgelopen jaar door de schoolleiding stevig ingezet op het mobiliseren van docenten. 

Met een nieuw organisatiemodel (3 teams, onderwijscommissie en Daltonwerkgroep) wordt 

gepoogd docenten directer te betrekken bij schoolbrede ontwikkelingen en de school weer meer 

van iedereen te maken. De samenstelling van de daltonwerkgroep is zo breed mogelijk om de 

diverse talenten van docenten in te kunnen zetten. De nieuwe organisatiestructuur en de onderlinge 

samenwerking binnen de school zal op veel gebieden nog vorm en inhoud moeten gaan krijgen.   

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  
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Samenwerking vindt in de onderbouw met name plaats d.m.v. de daltontaken en grote opdrachten. 
Het is aan de docent om dit goed te begeleiden, een duidelijke instructie te geven en helder te 
maken wat er verwacht wordt. Verder is vertrouwen een voorwaarde voor deelname aan groeps-
werk.  
 
Leerlingen zijn goed in staat om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, waarbij het gevaar is dat 
ijverige leerlingen gebruikt worden om op mee te liften en minder assertieve leerlingen laten zich 
gauw wegdrukken. Het is aan de docent om hier oog op te houden en handreikingen te bieden aan 
leerlingen hoe hier mee om kunnen gaan bij bijvoorbeeld de beoordeling. Met name in de boven-
bouw is dit belangrijk als opmaat naar de vervolgopleidingen. 
 
Er is sprake van wederzijds respect tussen de leerlingen en de docent. Ook onderling gaan de 
leerlingen over het algemeen respectvol met elkaar om. Bij conflicten zijn we over het algemeen in 
staat om dit heel laag op de escalatieladder op te lossen. Van oud-leerlingen krijgen we steeds de 
informatie terug dat ze veel beter kunnen samenwerken dan hun medestudenten. 
 
Op CSM gebied is er veel samenwerking gebruikmakend van elkaars expertise. Er zijn veel 
groepen in de school waarvan de individuele leden intensief samenwerken. O.a. de leerlingenraad, 
de licht- en geluidploeg, theaterproductiepgroep (kleding, grime, pr, presentatie, productie), de 
dansgroep, open podium groep, musicalgroep etc. Er wordt met het begeleidende personeelslid 
een kader afgesproken waarbinnen ze veel ruimte krijgen om te leren samenwerken. 
 
Bovenbouw leerlingen treden op als leerlingmentor van de brugklas en als “docent” bij CSM 
activiteiten. 
 
Leerlingen en docenten gaan op een respectvolle manier met elkaar om, feed-back van individuele 
leerlingen naar docenten en schoolleiding wordt op prijs gesteld. 
Bij beslissingen die leerlingen betreffen wordt de leerlingenraad door de schoolleiding geraad-
pleegd. 

 
 
 

In de lesuren van CSM, BSM en NLT wordt het meest samengewerkt en zagen we verschillende 

vormen van samenwerkend leren. Uit onze lesobservaties blijkt dat samenwerkend leren aan de 

hand van samenwerkingsopdrachten wel een ontwikkelingspunt is. In de overige vakken betreft de 

samenwerking in de regel het eerste niveau van samenwerken. Samenwerkend en coöperatief 

leren hebben we weinig gezien behalve bij CSM, BSM en NLT. “Gelukkig mag je vaak samen-

werken met diegene naast je”, vertelt een leerlinge ons, maar “dit is gewoon opdrachten maken”.  

Het onderling vertrouwen in elkaar en in de begeleidende docenten is goed voelbaar in de gehele 

school. Daarnaast vonden wij het als visitatieteam overal in de gehele school opvallend rustig en 

was sprake van een goede en open sfeer. Een school met een prettig en veilig leerklimaat voor 

eenieder. Leerlingen, onderwijsondersteunend personeel en docenten gaan op een respectvolle 

manier met elkaar om. Deze gemakkelijke omgang met elkaar is een belangrijke basis voor een 

mooie samenwerking tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en docenten.  

 
  

evaluatie school 

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

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

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

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

 

 
 
 

Er heerst een veilig (pedagogisch) klimaat en dat is merkbaar in de lokalen, maar ook tijdens de 
pauzes, in de gangen en in de omgang met elkaar.  
 
De mogelijkheden die er zijn om met deze doelgroep om te experimenteren en er nog meer uit te 
halen worden nog onvoldoende benut. Dit is een aandachtspunt dat bij de (dalton) scholing en de 
invulling voor de daltonwerkgroep in schooljaar 2017-2018 meegenomen wordt.   
 
Samenwerking wordt binnen de school als een vanzelfsprekendheid ervaren. Door een splitsing 
 in enkele lesuren van 40 minuten (meestal instructielessen) en blokuren van 80 minuten is er 
structureel ruimte voor ander werkvormen, activerende didactiek en samenwerkingsopdrachten.  
De meeste vakken hebben een enkel uur en een blokuur of alleen een blokuur. 
 
Onderwijs wordt verzorgd vanuit de secties; daarbinnen vindt nauwe samenwerking en afstemming 
plaats (zelfde programma, toetsing, studiewijzer, daltontaak, normering, extra hulpprogramma’s, …) 
 
De docenten werken samen binnen drie team (OB, MB en BB) met elk een eigen teamleider en 
focus. Het onderbouw team richt zich op een juiste determinatie; het middenbouwteam op 
onvertraagde doorstroming van de leerlingen en de bovenbouw docenten op de examinering. 
 
Om leerlingen beter te kunnen begeleiden en maatwerk te kunnen leveren worden m.i.v. dit 
schooljaar alle relevante zaken m.b.t. leerlingen vastgelegd in Logboek Notities in Magister.  
Op dit gebied hebben we nog een flinke slag te maken. 
 
De sectievoorzitters zijn binnen de onderwijscommissie gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

inhoud en vormgeving van het onderwijs. 

 
 
 

De Daltonwerkgroep wil de leerlingen actiever in de les zien en wil proberen de kwaliteit van die les 

te verbeteren met behulp van de vijf rollen van de docent. Op een recente Dalton studiedag zijn de 

rollen aan de docenten gepresenteerd alsmede de uitgangspunten van Dalton. Er is een buddy-

systeem in de teams geïntroduceerd waardoor alle docenten in een veilige sfeer met elkaar Dalton 

in de eigen les en in de les van de buddy kunnen versterken en er worden zo slagen gemaakt wat 

betreft bewustwording van Dalton binnen de school. In de les wordt samenwerken op diverse 

fronten gestimuleerd zoals tijdens het bespreken van huiswerk, opgaven op het bord en het  mogen 

overleggen over de opdrachten (samenwerking op het eerste niveau). Uit de lesobservaties blijkt 

dat samenwerkend leren aan de hand van samenwerkingsopdrachten nog wel een ontwikkelings-

punt is.  

Een van de pijlers van het didactisch handelen in het Daltononderwijs: het inzetten van meer 

gevarieerde samenwerkingsvormen kan leerlingen actiever maken. In het Daltonuur ligt er nu veel 

nadruk op het individueel maken (en soms samen) van huiswerk en Daltontaken.  

 

Indicatoren op leraarniveau 
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Ondanks de aandacht hiervoor in het zelf-evaluatieverslag van de school, zagen we ook in de blok-

uren van 80 minuten les relatief weinig structurele aandacht voor andere werkvormen, activerende 

didactiek of samenwerkingsvormen. Het duidelijker in kaart brengen van verschillende niveaus van 

samenwerken, met als doel het bewuster zijn van de samenwerking, kan wellicht een goed 

antwoord zijn op de roep van docenten om meer sturing en/of meer steun op de Daltonontwikkeling. 

De samenwerking binnen de teams lijkt nu nog beperkt: 1 x per 2 a 3 maanden komt men bij elkaar 

als team rond de thema’s: determinatie voor leerjaar 1 en 2, voorkomen van uitval en doorstroming 

voor 3 en 4, en  examenvoorbereiding voor 5 en 6. Dit lijkt erg weinig om meer focus op Dalton te 

krijgen.  

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Leerlingen en docenten gaan op een respectvolle wijze met elkaar om en hebben vertrouwen in 
elkaar. Tijdens de lessen, de daltonuren maar ook daar buiten zijn de docenten zeer benaderbaar 
voor de leerlingen. Tijdens tussenuren wordt er veel extra hulp en uitleg gegeven door de docenten. 
 
De basis van goed daltononderwijs is wederzijds vertrouwen en respect. Docenten geven veel 
ruimte (zowel in tijd als plaats) om te leren met verantwoordelijkheid om te gaan. 
 
Mentoren zijn geïnteresseerd in de persoonlijke motieven van hun leerlingen en vragen er naar  
in begeleidingsgesprekken. 
 
De goede en ontspannen sfeer tussen docenten, leerlingen en OOP. is een gevolg van dit 
vertrouwen. Dit maakt veelvuldig informeel overleg eenvoudiger en vormt zo de basis van een 
stimulerend en uitdagend onderwijsklimaat. 
 
Practisch: leerlingen krijgen de ruimte om zonder toezicht te werken in diverse ruimtes binnen de 
school (studieruimtes, laboratoria, theater, computerruimtes,…). De personeelsruimtes zijn zeer 
“laagdrempelig” voor leerlingen zodat er ook buiten de les veelvuldig en gemakkelijk contact is 
tussen, docenten, schoolleiding en leerlingen. 
 
Het belangrijkste doel waarnaar gestreefd wordt is het behalen van het diploma. 
Uit leerlingen-tevredenheidsonderzoeken blijkt dat het veiligheidsgevoel onder leerlingen hoog is. 
 
Met de leerlingenraad is er op regelmatige basis overleg en daarnaast is er eind vorig schooljaar 
een personeelsraad opgericht die één maal per 6 weken overleg heeft met de schoolleiding over 
lopende zaken en plannen die er liggen. 

 
 
 

Wanneer leerlingen met problemen komen, wordt er hard gewerkt om dingen samen met de leer-
lingen op te lossen, maar echt oplossen lukt lang niet altijd en vaak volgen er nieuwe problemen. 
Vertegenwoordigers uit de leerlingenraad hopen dat met de nieuwe directeur meer te praten valt 
over het Daltononderwijs op het Stedelijk Dalton. Uit de gesprekken met leerlingen/leerlingenraad 
en ouders merken we dat zij zich feitelijk te weinig betrokken voelen bij het oplossen van de 
problemen en bij nieuw beleid van de schoolleiding. Ze worden vaak achteraf geïnformeerd en/of  
ze moeten dingen horen, lezen via informatie aan hun ouders gericht.  
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M.b.t. het samenwerkend leren adviseren wij de schoolleiding en Daltonwerkgroep om samen een 
ontwikkelingslijn voor de kernwaarde samenwerking uit te werken waarin de verschillende niveaus 
van samenwerking beschreven worden met voorbeelden en suggesties om dit toe te passen.  
Ook is er geen document  beschikbaar voor het  beoordelen van samenwerkingsopdrachten.  
Zet in het kader van intercollegiale samenwerking en leren van en aan elkaar het collegiaal les-
bezoek voort en faciliteer als schoolleiding in samenspraak met de Daltonwerkgroep een kijkwijzer 
voor deze lesbezoeken bij elkaar. In het verlengde hiervan pleiten wij in het kader van teamleren en 
samenwerkend leren ook voor het systematisch organiseren van intervisie voor alle docenten.  

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Sinds dit schooljaar wordt er systematisch gewerkt met studiewijzers (op dit moment verplicht in 
klas 1 en 5; vanaf volgend schooljaar in alle leerjaren). 
De studiewijzer hebben een vast format waarin het werk per week voor een vak in beschreven 
staat: de leerling doet altijd het basisprogramma en naar keuze OF extra oefening OF verdieping. 
 
Per kwartaal zijn er voor klas 1 en 2 daltontaken die de leerlingen zelf moeten plannen. Elke 
daltontaak wordt afgesloten met een aantal reflectievragen. 
Vanaf klas 3 moeten de leerlingen zelf plannen bij werkstukken, grote opdrachten, samenwerkings 
opdrachten, practica, leesverslagen, profielwerkstuk,… 
 
Nabespreking van toetsen en opdrachten leidt tot reflectieactiviteiten bij de leerlingen. Zeker bij 
onvoldoende resultaten gaan vakdocenten en mentoren in gesprek om de leerlingen te helpen de 
oorzaken te achterhalen. Hierbij kan een Persoonlijk Verbeter Contract (PVC) ingezet worden of 
kunnen er afspraken gemaakt worden over de verplichte aanwezigheid in bepaalde daltonuren. 
Deze activiteiten worden achteraf geëvalueerd.  
 
Vanaf oktober moeten leerlingen zich inschrijven voor het daltonuur. Hierdoor moeten ze vooraf 
bedenken wat ze gaan doen, welke spullen ze daarvoor nodig hebben en waar ze dat gaan doen.  
 
In de brugklassen is voor alle leerlingen veel aandacht voor het inplannen van daltonuren, huiswerk 
en de voorbereiding van proefwerkweken. In hogere leerjaren wordt de focus verlegd naar de 
leerlingen die slecht scoren. 
In de brugklas worden zogenaamde leerling mentoren (V4 leerlingen) ingezet. 
 
Tijdens de mentorgesprekken wordt, indien nodig, het gedrag van een leerling besproken en 
gerelateerd aan zijn resultaten. Indien nodig zijn er korte lijnen naar de teamleider en worden 
ouders betrokken.  
 
De leerling reflecteert voornamelijk op zijn eigen gedrag. Als er sprake is van onvoldoende 
resultaten dan wordt de rol van de docent en de mentor aangescherpt: er worden dan afspraken 
gemaakt, in de midden- en bovenbouw vaak in de vorm van een PVC. Als de resultaten beter 
worden wordt er weer meer aan de zelfstandigheid van de leerling overgelaten. 
 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 
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Binnen het mentoraatsprogramma heeft reflectie nog onvoldoende een vaste plaats. Er zijn geen 
vaste reflectiemomenten ingepland en er is nog geen structuur voor ontwikkeld. Dit is een 
aandachtspunt bij de voorbereiding van het mentoraatsprogramma van aankomend schooljaar.  

 
 
 

De leerling maakt zelf een planning voor zijn huiswerk. Hierbij zijn de nieuwe studiewijzers (leerjaar 

1 en 5) en de Daltontaken en studieplanners (overige leerjaren) leidend. Deze vormen een soort 

spoorboekje voor de leerlingen. Zij moeten zelf in de studiewijzers kijken wanneer ze wat moeten 

doen als huiswerk. Daarnaast wordt ook door de docenten in de klas regelmatig huiswerk opge-

geven. 

We hebben veel leerlingen gesproken en expliciet bevraagd op het onderwerp reflectie. Op basis 

van die gesprekken krijgen wij het beeld dat reflectie op toetsen en opdrachten beperkt plaatsvindt 

in de lessen en vooral aan de orde is bij tegenvallende resultaten in het mentoruur en tijdens de 

mentorgesprekken. In de brugklassen worden leerlingen vaak breder bevraagd en mogen zij per 

docent tips en tops geven voor hun lessen d.m.v. een vragenlijst. De mentor koppelt dit weer terug 

naar de docenten.  

In de mentorgesprekken reflecteert de leerling over zijn studievoortgang, vaak naar aanleiding van 

onvoldoendes. Bij onvoldoende resultaten c.q. vorderingen wordt er actie ondernomen door de 

mentor d.m.v. een PVC. Tijdens onze gesprekken met de leerlingen vertelt een leerling net een 

zelfreflectie in te hebben gevuld, maar deze was uitsluitend gericht op cijfers. Leerlingen ervaren 

het PVC soms als een soort van dwangmiddel wat niet altijd motiveert om beter je best te gaan 

doen. Over de ontwikkeling van daltonvaardigheden en zelf-reflectie op eigen gedrag wordt bijna 

niet gesproken behoudens situaties waarin sprake is van incidenten e.d.  

Sommige mentoren laten de leerlingen ook reflecteren op docentengedrag van hun vakdocenten, 

maar dit is mentorafhankelijk en niet structureel ingebouwd in het mentoraat of in de vaklessen.  

Er zijn geen verschillende manieren beschreven voor zelfreflectie van de leerling.  

 

Veel leerlingen zijn tevreden over hun mentoren. Ze hebben een luisterend oor voor je en  willen je 

heel graag helpen.  De mentor noteert soms dingen in Magister of mailt bijzonderheden naar 

collega’s. Tijdens de mentoruren is er veel aandacht voor de individuele leerlingen. Leerlingen 

geven aan dat ze altijd terecht kunnen bij hun mentoren. De mentoren voeren frequent 

begeleidingsgesprekjes met de leerlingen. Leerlingen zeggen letterlijk dat er goede opvang en 

begeleiding is als er iets aan de hand is. Daarnaast staan de mentorlessen vooral in het teken van 

allerlei lopen zaken en organisatorische “dingetjes”. Tijdens mentoruren worden weinig “tools” 

(reflectieformulieren, enquêtes..etc) ingezet om leerlingen te laten reflecteren op zichzelf. Het al  

of niet inzetten van reflectie lijkt heel erg docentafhankelijk. 

 

 

Reflectie op de les en op het behalen van lesdoelen geven leerlingen aan dat dit eigenlijk bijna 

nooit gebeurd. Je krijgt gewoon een opdracht of uitleg en je gaat je huiswerk maken. De meeste 

docenten stellen bij aanvang van de les geen doelen. De docenten geven meestal gewoon goede 

uitleg, ze doen hun ding en de leerlingen moeten daarna huiswerk maken.  

Reflecteren op toetsen kan altijd in de daltonuren. Het initiatief hiervoor ligt bij de leerlingen. Zij 

moeten tijdens een daltonuur aangeven dat ze graag hun toets nog eens willen inzien en willen 

leren van wat ze goed gedaan hebben en van hun gemaakte fouten. Dit zou wel wat meer kunnen 

gebeuren volgens leerlingen, want de meeste leerlingen maken tijdens daltonuren eigenlijk alleen 

het huiswerk of ze leren nog even voor een toets. In het Daltonuur wordt nog weinig gevraagd wat 

een leerling komt doen, wat hij daar komt halen: ze gaan aan het werk in het Daltonuur, maar er is 

weinig contact met de vakdocent en leerlingen geven aan dit te missen. Reflectie op eigen gedrag 

en ontwikkeling vindt weinig plaats in het Daltonuur 
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Reflecteren op docenten is niet structureel ingebouwd in het mentoraat of in de vaklessen.  

In het kader van tevredenheidsonderzoek worden leerlingen periodiek (1 x per 2 jaar?) gevraagd te 

reflecteren over hun tevredenheid in de school. Dit levert een algemeen beeld op van de tevreden-

heid. Veel leerlingen van de Overkampweg zijn echter ontevreden over het weinig activerende, 

uitdagende en motiverende karakter van de lessen. Het gebrek aan differentiatie scoort hoog! 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Toetsen worden nabesproken. Verder wordt er op daltonopdrachten en profielwerkstukken 
gereflecteerd door middel van een voorgeschreven format (tips en tops). De mentoren kunnen 
gebruik maken van hulpformulieren (bijvoorbeeld bij onvoldoende resultaten) en om leerlingen te 
confronteren met hun werkattitude (daltonvaardighedenlijst) 
 
In het verleden zijn er regelmatig enquêtes onder leerlingen afgenomen om het functioneren van 
docenten te evalueren. Dat wordt dit schooljaar weer opgepakt. De uitkomst zal deel uit maken van 
het jaarlijkse functioneringsgesprek. 
 
Zoals eerder beschreven zijn we gestart met collegiale lesbezoeken. Deze bezoeken worden 
nabesproken en er wordt feedback gegeven. Ook gaan de teamleiders lesbezoeken afleggen.  
Deze bevindingen maken ook onderdeel uit van het functioneringsgesprek. 

 
 
 

Vooral tijdens de mentoruren reflecteren de docenten op de resultaten van de leerlingen.  

Dit gebeurt dan tijdens individuele gesprekken. Het wordt dan ingezet als middel om de cijfers te 

verbeteren. Er wordt geen structurele “tool” ingezet om te reflecteren op cijfers en dalton-

ontwikkeling.  

Reflecteren op toetsen en extra oefenen en verdiepen is docentafhankelijk. Er zijn hele fanatieke 

docenten die van de leerlingen eisen dat ze tijdens daltonuren komen reflecteren op hun behaalde 

resultaten. Maar er zijn ook veel docenten waarbij de focus tijdens daltonuren vooral ligt op huis-

werk maken. 

Specifiek reflecteren op de daltonvaardigheden, gedrag en ontwikkeling komen wel voor, maar dat 

is afhankelijk van wie de mentor is. Dit is niet beschreven en onderdeel van een leerlijn reflectie. 

Functioneringsgesprekken worden door schoolleiding beschreven als reflectiemomenten voor de 

docent. Uit de zelf-evaluatie van de school en gesprekken met docenten hebben wij begrepen dat 

de gesprekscyclus nog in de beginfase verkeert. Reflectie op elkaars handelen vindt wel plaats 

d.m.v. het buddy-systeem voor collegiale lesbezoeken van docenten. Een prachtig initiatief dat 

voortzetting verdient. Het gebruik van een kijkwijzer voor lesobservatie en het systematisch 

organiseren van intervisie zal docenten meer mogelijkheden voor reflectie, zelfreflectie en leren van 

en aan elkaar, bieden. 

In het medewerkerstevredenheidsonderzoek geven docenten terug dat ze behoefte hebben aan 

meer sturing op Dalton.  

 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

We zijn dit schooljaar een proces gestart om van en met elkaar te leren via de daltonwerkgroep. 
Tijdens studiemiddagen wordt ingesprongen op de vraag naar ontwikkelingen en scholings-
behoeftes van het docententeam. Het huidige systeem van lesbezoeken met buddy’s is daar een 
vervolg op. Dit moet nog verder door ontwikkeld worden.  
 
Er is momenteel (nog) geen doorgaande leerlijn op het gebied van reflectie. In de daltontaak en de 
PVC zit beide een reflectie onderdeel. Ook maakt reflectie deel uit van de mentorgesprekken, de 
nabespreking van groepsopdrachten en de bespreking van proefwerken. Ook op gedrag wordt 
gereflecteerd indien er sprake is van (kleine) incidenten. Ontwikkelpunt is om reflectie op te nemen 
in het mentoraatsprogramma, zodat leerlingen vanaf de brugklas leren hier zelf mee aan de slag te 
gaan. 

 
 
 

Er bestaan enquêtes/vragenlijsten in de school waarbij leerlingen kunnen reflecteren op het 

functioneren van hun docenten. Niet alle leerlingen waarmee gesproken is hebben hier ervaring 

mee. Het is afhankelijk van de docent of hij/zij de enquêtes laat invullen. Schoolbreed is er, behalve 

bij de PVC’s waar dit beperkt gebeurt, geen “tool” om leerlingen structureel te laten reflecteren op 

hun resultaten, dalton-vaardigheden en eigen ontwikkeling 

Er zijn een aantal studiedagen geweest waarbij de docenten veel aan elkaar hebben gehad. Van 

elkaar leren en ervaringen uitwisselen was een van de doelen van deze studiedagen. Docenten 

hebben dit als prettig ervaren. Er werd weer eens echt over de visie en missie van de school en het 

Daltononderwijs nagedacht en gesproken. 

 

Een doorgaande leerlijn op de kernwaarde reflectie ontbreekt. Wij adviseren de school daar werk 

van te maken en systematisch mee aan de slag te gaan. Vanzelfsprekend zal reflectie een 

belangrijk onderdeel zijn in de geplande te ontwikkelen doorlopende leerlijn voor het mentoraats-

programma echter de kernwaarde reflectie zal op alle niveaus (resultaten, daltonvaardigheden, 

gedrag en ontwikkeling) in het onderwijs, in de lessen en bij docenten en leerlingen zichtbaar 

moeten zijn.    

Een eerste input is gegeven tijdens een studiedag waar docenten samen hulpformulieren (met tips 

en tops) voor reflectie in elkaar hebben gezet, geïnspireerd op de methode Tumult en een Dalton-

vaardighedenlijst. Het idee is dat mentoren zo leerlingen kunnen confronteren met hun werkattitude.  

In een presentatie voor het nieuw te geven vak DramaSofie staat er in een Powerpoint: “Attitude is 

a decision” en wordt de aanwezige leerlingen voorgehouden waarom het toch zo belangrijk is jezelf 

te leren kennen: echte zelfreflectie, perspectieve lenigheid, bewustwording. Deze op de studiedag 

ingezette vernieuwing van de Daltonwaarde zelfreflectie lijkt nog niet bij de leerlingen terecht 

gekomen te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

In de OB (klas 1 en 2) is de focus gericht op determinatie. Als de leerlingen zijn gedetermineerd 
voor vwo niveau ligt de focus in het MB-team (klas 3 en 4) op onvertraagde doorstroming en 
behoud van de leerlingen.  
 
Bij tegenvallende resultaten V3 of V4 is het uitgangspunt dat de leerling in staat moet zijn op vwo 
niveau te functioneren en voldoende niveau en capaciteiten heeft om tot verbetering te komen. 
Hij/zij is niet voor niets door de collega’s in de onderbouw in V3 of V4 geplaatst. We kiezen slechts 
in uitzonderlijke situaties voor oplossingen op lager onderwijsniveau. Als een leerling derhalve een 
onvoldoende rapport heeft, dan is er kennelijk iets mis gegaan in het onderwijsleerproces van de 
leerling. Het is dan de gezamenlijk verantwoordelijkheid van de vakdocent en de leerling om een 
oplossing te zoeken c.q. uit te zoeken wat er mis is gegaan. Uiteraard worden de mentor en team-
leider ook (zijdelings) betrokken bij dit proces. 
 
We verwachten dat leerlingen die achterblijven met hun resultaten actief worden benaderd om tot 
verbetering te komen. Hierbij is wel essentieel dat de leerling zelf verantwoordelijk blijft voor zijn 
leerproces: het ”overnemen” van het proces door de vakdocent (“ik weet wat goed voor je is”) is niet 
des daltons en bovendien contra productief. Uitgangspunt blijft: “leren doe je zelf !” Het is de 
bedoeling om door de extra aandacht de leerlingen tot hogere prestaties te brengen c.q. uit te 
dagen. 
 
Voor het daltonuur moet sinds begin oktober ingeschreven worden. Dat betekent dat leerlingen 
vooraf na moeten denken waar ze naar toe gaan en wat ze gaan doen. Hierdoor is de vrijblijvend-
heid verdwenen. Natuurlijk is dit een bewustwordingsproces, maar daar is duidelijke verbetering 
zichtbaar. Van de docenten wordt ook een andere benadering gevraagd. Vragen naar het plan van 
de leerling bij aanvang van het daltonuur en een meer pro-actieve houding. Effect hiervan moet zijn 
dat de leerlingen efficiënter van hun (dalton)tijd gebruik maken.  
 
Door de inzet van studiewijzers in klas 1 en 5 en planners in de overige klassen kunnen de leer-
lingen beter plannen en zich voorbereiden op de les die komen gaat. In de studiewijzer staat bij elke 
taak naast de basisstof ook extra stof of verdiepingsstof. Elke leerling maakt/leert de basisstof en 
kiest voor de extra stof en/of verdiepingsstof. Dit ten behoeve van differentiatie op niveau. 
 
De leerling gaat idealiter van geleid zelfstandig werken in de onderbouw naar zelfsturend leren in 
de bovenbouw. De mentor speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol. In coaching gesprekken 
leert een leerling reflecteren op zijn manier van werken en zijn capaciteiten. Dit inzicht geeft een 
leerling de mogelijkheid om reële doelen te stellen (SMART-geformuleerd) met betrekking tot het 
eigen leerproces. Binnen de les moet de leerling de juiste keuze maken om te luisteren naar (uitleg 
van) docent of zelfstandig te werken. 
 
Een leerling mag bij deze stap naar zelfgestuurd leren fouten maken, want van fouten leer je. Deze 
fouten moeten dan ook niet worden bestraft, maar worden besproken. Aandacht voor de individuele 
leerling en zijn leervraag staat in dit gesprek centraal. 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De ‘meesterproef’ van zelfsturend leren leggen de leerlingen in hun laatste jaar af met het profiel-
werkstuk. Leerlingen zetten een eigen onderzoek op en moeten de resultaten van dat onderzoek 
vervolgens ook presenteren. We zijn trots op de kwaliteit van de profielwerkstukken die onze 
leerlingen maken en die in de afgelopen jaren landelijke en regionale prijzen hebben gewonnen. 

 
 
 

De leerlingen krijgen in klas 1 en klas 5 een studiewijzer, die voor een groot deel gericht is op het 

behalen van de doelen die door de docent geformuleerd zijn. De leerlingen kunnen echter wel 

kiezen of zij nog gaan voor de verdiepingsstof of de extra stof. In de praktijk blijkt hier weinig 

gebruik van gemaakt te worden. Daarnaast heeft de schoolleiding gekozen voor een nieuwe team-

indeling, waarbij in de klassen 1 en 2 het speerpunt determinatie is; in klas 3 en 4 het speerpunt het 

voorkomen van uitval (behoud van leerlingen) en onvertraagde doorstroming; in klas 5 en 6 de 

examenvoorbereiding. De inhoudelijke Daltonontwikkeling in het onderwijs zelf wordt niet expliciet 

benoemd als focus voor de teams en teamontwikkeling. Bij tegenvallende leerresultaten wordt er 

vanaf klas 3 gewerkt met een resultaatgericht interventie-instrument (PVC Persoonlijk Verbeter 

Contract).  

De leerlingen van klas 1 geven aan, dat ze in de onderbouw geleerd worden hoe te plannen en dat 

ze de studiewijzers met de weekplanners als prettig ervaren. Ze kunnen vooruit werken, weten wat 

er van hen verwacht wordt en kunnen zo ook hun huiswerk beter plannen. Leerlingen, o.a. in de 

leerlingenraad, geven aan dat zij twijfels hebben over de effectiviteit van de huidige studiewijzers en  

vragen zich af of dit instrument zoals het nu gebruikt wordt (hapklare brokken in weekplanning, 

lesstof door de docent gestuurd) wel echt stimuleert tot zelfstandigheid en eigen keuzes. Daarnaast 

geven leerlingen aan dat het gebruik van de studiewijzers nogal docentafhankelijk is. Volgens leer-

lingen en ouders gebruiken sommige docenten de studiewijzers helemaal niet of vindt onvoldoende 

instructie plaats hoe ze te gebruiken. 

Het inschrijven van Daltonuren geeft sturing in de keuze en doelmatigheid van het daltonuur. Ook 

hier zijn de leerlingen i.h.a. over te spreken. Tijdens het Daltonuur zijn leerlingen en docenten in 

een gemoedelijke sfeer aan het werk.  

Als aanbeveling om de Daltonuren nog beter te laten functioneren adviseren leerlingen van o.a. de 

leerlingenraad om docenten een actieve en uitnodigende rol te geven naar leerlingen zodat leer-

lingen nog meer met interesse gevraagd worden wat ze in het Daltonuur willen gaan doen; waar ze 

hulp bij nodig hebben, etc. Sommige leerlingen ervaren de huidige situatie als te passief. Ook 

vinden een aantal leerlingen (met name in de bovenbouw) het systeem van verplicht inschrijven te 

sturend en te weinig flexibel. Daltonuren worden vooral gebruikt voor het individueel werken aan 

huiswerk, samenwerken op het eerste niveau en soms verdiepen en/of differentiëren.  Zowel door 

leerlingen als ouders werd regelmatig genoemd dat er veel lesuren en daltonuren uitvielen als 

gevolg van ziekte of andere managementtaken of scholing. 

Door veel leerlingen wordt een sterke sturing vanuit de schoolleiding op de onderwijs- en examen-

resultaten ervaren. De inhoud en organisatie is primair gericht op het behalen van het gevraagde 

“inspectie” rendement en is daardoor erg docentgestuurd. Leerlingen geven regelmatig aan dat zij 

zich tijdens de klassikale en frontale lessen vervelen en afwisseling in actieve werkvormen missen. 

Zij worden onvoldoende uitgedaagd! Tijdens onze lesbezoeken hebben we dit ook waargenomen 

maar we hebben ook een aantal hele (inter)actieve lessen gezien waarin actief geleerd werd in 

kennis én vaardigheden en leerlingen meer eigenaar waren van hun eigen leerproces. Tijdens de 

lesbezoeken is er een aanzienlijk verschil zichtbaar tussen de reguliere vakken en de “doe” vakken 

en CSM. Hier krijgen leerlingen meer vrijheid en mogen zij meer keuzes maken t.o.v. de examen-

vakken, die vooral docent gestuurd en klassikaal zijn. 

 

 
  

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Naar aanleiding van een collegiale visitatie die op ons verzoek door de VO-raad in februari is uit-
gevoerd hebben wij geconcludeerd dat op indicator 5.4 t/m 5.10 nog winst te behalen valt. Enerzijds 
hebben we de 5 rollen van de leraar hierop ingezet, in combinatie met onze eigen daltonwaarden 
die we in twee studieochtenden begin dit schooljaar met elkaar hebben vastgesteld. 
Daarnaast hebben we gekozen voor een buddy systeem waarbij collega’s op collegiale visitatie 
gaan bij elkaar. De opdracht hierbij was; vraag je collega naar een specifiek onderdeel te kijken 
waar je denkt nog wat te leren te hebben en geef elkaar een tip en een top. De eerste ronde was 
voor de herfstvakantie en de tweede ronde is voor de kerstvakantie afgerond. 
Verder zal effectiviteit ook een onderwerp in de functioneringsgesprekken moeten worden.  
 
Naast lessen van 40 minuten zijn er ook veel blokuren (80 minuten). Vooral in deze blokuren is er 
ruimte voor afwisseling in leeractiviteiten (verschillende werkvormen, samenwerkend leren, 
differentiatie).  
 
Differentiatie is een zeer brede term die je op vele manieren kunt invullen. Door individuele 
docenten wordt hier mee geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld: er wordt onder meer gedifferentieerd op 
niveau, waarbij de ene leerling versneld door de stof kan en verrijkingsmateriaal krijgt en de andere 
leerling juist geholpen wordt bij problemen met betrekking tot de lesstof. Een andere manier die 
toegepast wordt is ‘hele taak eerst’, waarbij de les begint met concrete casus/probleemstelling en 
leerlingen de casus/probleemstelling in de loop van de les moeten oplossen. Zij worden dan 
uitgedaagd om na te denken over het ‘hoe’ van de oplossing (=de methode) en kunnen daarbij hun 
eigen leerstijl kiezen (alleen werken, samenwerken, lezen of filmpje (flipping the classroom) kijken. 
 
Door de studiewijzers heeft de leerling toegang tot extra uitdaging, maar ook tot extra oefeningen 
indien dit nodig is. Verder kan een docent een leerlingen verplichten of adviseren om naar zijn/haar 
daltonuur te komen.  
 
Uitdagingen zoeken we verder in het aanbieden van een extra examenvak voor alle vwo leerlingen 
en een zeer breed keuzepakket aan vakken in de 2e fase. Daarnaast bieden we een TTO opleiding 
en een volledig Gymnasium pakket (ook gecombineerd). De TTO leerlingen doen hun CAE examen 
in V4 en kunnen dan kiezen de IB variant in klas 5 en 6. Leerlingen die hun uitdagingen in de niet 
cognitieve zaken zoeken kunnen zich uitleven in theaterproducties en organisatie van CSM 
activiteiten. 
 
Mentoren/docenten kunnen hun leerlingen helpen met het zoeken naar de het best bij hen 
passende leerstijl m.b.v. de vragenlijst onvoldoende resultaten. 
 
De schoolleiding is in het algemeen tevreden over de wijze waarop de docenten zich aan de dalton-
werkwijze houden. In principe krijgen de secties en de docenten (conform de daltonprincipes) veel 
ruimte om zelfstandig hun onderwijs te organiseren en uit te voeren. Het begeleiden van secties en 
docenten is een continu aandachtspunt voor de schoolleiding. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De vaksecties evalueren na elke toetsweek en elk schooljaar de resultaten van het onderwijsproces 
aan de hand van de overzichten die de schoolleidingregelmatig verstrekt (cijfers en percentages 
onvoldoendes per vak per leerjaar per klas). Op basis hiervan wordt het onderwijsproces 
aangepast/bijgestuurd en nieuwe plannen voor komende schooljaren gemaakt. Sinds dit schooljaar 
vragen we de secties nadrukkelijk een aantal concrete doelen/ambities te formuleren en aan het 
eind van het jaar te evalueren (PDCA –cyclus). In een jaarlijks gesprek met de schoolleiding legt de 
sectievoorzitter verantwoording af over het gevoerde beleid door de sectie. 
 
De leden van de schoolleiding lopen tijdens de daltonuren veelvuldig door de school en spreken 
dan veel met docenten en leerlingen over hun werkzaamheden. Het beeld dat daaruit ontstaat is 
overwegend positief; leerling zijn aan het werk en de docenten zorgen voor een goed werkklimaat 
en zijn actief aanwezig als de leerlingen daar behoefte aan hebben 

 
 
 

De school heeft vanaf 2015/2016 ingezet op de implementatie van : 

- het model van de 5 rollen van de docent 

- collegiale visitatie ( buddysysteem) 

- het inschrijven voor de Daltonuren. 

Opvallend is dat het gehanteerde model (5 rollen van de docent: gastheer, presentator, didacticus, 

pedagoog en afsluiter) om de effectiviteit en kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, gebaseerd is 

op de traditionele manier van lesgeven met een sterke docentsturing en minder op het Dalton-

concept. De vraag is hoe e.e.a. zich nu met het Daltonconcept van de school verhoudt. Bij navraag 

naar de 5 rollen van de docent, blijken deze rollen bij veel docenten onbekend. 

De school geeft zelf aan, dat op de betreffende rollen nog winst te behalen is en dat blijkt ook 

tijdens ons bezoek. De motiverende en activerende rol (didactisch/pedagogisch) is lang niet altijd 

zichtbaar tijdens het lesbezoek. De rol van afsluiter (reflecteren op de les samen met de leerlingen) 

hebben wij veelvuldig gemist. Tijdens de lesbezoeken zagen wij ook docenten die samen met de 

leerlingen het doel bepalen van de les en de opdrachten. Ook zie je docenten die volledig de regie 

in handen nemen en houden. In de gesprekken met de docentengeleding stellen we vast dat er een 

grote passie is bij de docenten en dat ze zeer betrokken zijn bij de leerlingen. De noodzaak voor 

differentiatie en maatwerk wordt door velen onderkend. Echter, heel veel docenten geven aan dat 

dit heel moeilijk is in de reguliere lessen gelet op de grote klassen. Klassen van 30 of meer zijn 

regel en zijn niet altijd makkelijk werkbaar en effectief voor het leerproces door de onrust en soms 

orde problemen. Differentiëren moet volgens docenten nu vooral in de studiewijzer en in het 

Daltonuur plaatsvinden.  

Op de ELO wordt de benodigde informatie, zoals studiewijzers, nakijkwerk en bronnen, gezet.  

In beginsel gelden hier geen regels of eisen voor en mag alles op de ELO gezet worden wat een 

leerling kan helpen. Er is grote variatie in hoeveel er door de vakken op de ELO wordt gezet. 

Leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden dat nakijk- en oefenmateriaal beschikbaar is en ze 

zouden er bij meer vakken over kunnen beschikken.    

De school kent heel veel keuzeruimte voor leerlingen. O.a. vanwege het kostenplaatje zal de school  

de hoeveelheid van vakken binnen de vrije ruimte (keuzemogelijkheden voor leerlingen) in het 

aanbod moeten verminderen. Een voorbeeld: het vak filosofie zal nu gekoppeld worden aan het vak 

drama. Leerlingen en ouders vinden dat jammer maar begrijpen de afwegingen wel. 

CSM, BSM, LO en NLT worden regelmatig genoemd als voorbeelden van fantastische 

programma’s waar men trots op is en welke als heel effectief ervaren worden. Leerlingen zijn 

enthousiast en willen graag meedenken en meedoen binnen dit aanbod van activiteiten. De 

uitdagende en motiverende taak is hier goed geborgd! 
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5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

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

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

 

 
 
 

De kracht van ons daltononderwijs is voornamelijk gelegen in vertrouwen hebben in de leerlingen, 
oprechte belangstelling tonen voor wat hen beweegt en openstaan voor hun ideeën en initiatieven. 
Dit is de basis voor een goed studieklimaat, een plezierige sfeer en goede resultaten. 
 
Verder heeft de school voor de leerlingen een groot aantal voorzieningen om zich optimaal als 
daltonleerling te kunnen ontplooien; te  denken valt aan: herkansingmogelijkheden na elke toets-
week voor klas 3 t/m 6, coachingsgesprekken door mentoren, leerlingmentoren voor de brugklas, 
vaardighedenwijzers voor onderbouw en bovenbouw, studie ondersteunings project (SOS) voor de 
brugklas, gestructureerde aanpak van negatieve studieresultaten door individuele maatwerk aanpak 
in het daltonuur (schriftelijk vastgelegd in een Persoonlijk Verbeter Contract; PVC), studieruimtes 
e.d. een uitgebreide ELO met studieplanners, oefenmateriaal, uitwerkingen e.d.,…. 
 
In de bovenbouw is een zeer grote keuzevrijheid in pakketkeuze en kunnen de leerlingen kiezen uit 
maar liefst 30 vakken. Met name vakken als BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en NLT 
(Natuur, Leven en Technologie) zijn echte daltonvakken waarbij de leerlingen vrijwel alles zelf 
moeten organiseren, regelen en uitvoeren. Dit geldt ook in grote mate voor de drie kunstvakken 
Drama, Beeldende Vorming en Muziek die elk als examenvak gekozen kunnen worden. 
 
Onze opbrengsten op de Kwaliteitskaart 2016 van de inspectie zijn in orde. Volgens onze 
berekeningen zal dat ook op die kaart van 2017 het geval zijn. Op 6 december j.l. heeft de inspectie 
een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd; de inspecteurs waren tevreden over de onderwijskwaliteit en 
hebben een basis arrangement toegekend. 
 
Op het gebied van efficiënt gebruik van lestijd en daltontijd zijn we bezig aan een verbeterslag 
gericht op de onderstaande punten. 

▪ De kwaliteit van de les (de leerling moet actiever worden) 

▪ Werken met studiewijzers i.p.v. huiswerk (zonder studiewijzer geen differentiatie) 

▪ Effectiviteit van het daltonuur (differentiatie uur) 

Dit schooljaar (2016-2017) is een nieuwe daltonwerkgroep aangetreden die het reflecteren op 
onderwijs door docenten tracht te stimuleren. Na inventarisatie onder de ontwikkelingsbehoeften  
bij de docenten zijn de volgende thema’s geformuleerd waar het team in de komende jaren aan 
gaat werken (teambuilding): 

1. Keuzevrijheid 
2. Samenwerken 
3. Vertrouwen en veiligheid 
4. Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 
5. Reflectie 
6. Coachen, sturen, beschermen 

De school is een dynamische leeromgeving voor zowel leerlingen als docenten. En als docenten 
niet bereid zijn om te leren, hoe kunnen zij dat dan van hun leerlingen verwachten? De docent is  
en blijft een voorbeeld voor de leerling. 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er is een doorgaande daltonlijn binnen de school: 
Een paar voorbeelden: 
-Voor de daltonuren geldt dat de leerlingen van klas 1 en 2 werken aan daltontaken die gericht zijn 
op het aanleren van studievaardigheden. Leerlingen van klas 3 en 4 werken aan PVC’s en grotere 
opdrachten; leerlingen van klas 5 en 6 aan werkstukken, het profielwerkstuk en handelingsdelen. 
-De onderbouwleerlingen worden in tussenuren opgevangen en begeleid in het activiteitenlokaal, 
bovenbouwleerlingen werken in de studieruimtes. 
-Onderbouwleerlingen hebben een klassenmentor, de bovenbouwleerlingen een individuele mentor. 
-In de loop van de schoolloopbaan van de leerling worden de opdrachten groter, de toetsen langer, 
de hoeveelheid stof per toets groter, de planningsperiode langer en de ruimte om eigen invulling te 
geven aan opdrachten en werktijd groter. 
 
De ontwikkelingslijnen in onderstaande figuur zijn daarbij richtinggevend en leidend voor het 
didactisch beleid. Daarbij is vooral de richting van belang en zijn de lijnen een hulpmiddel; wij zijn 
niet gefocust op de vraag op welk niveau de individuele leerling zich bevindt en op de registratie 
daarvan. Wel is er sprake van reflectie door de vakdocenten met de leerlingen (met name als de 
resultaten tegenvallen) en in de begeleidingsgesprekken met de mentor. Van belang is dat de 
leerling zich blijft ontwikkelen; de daltonvaardigheden zijn daarbij een middel en geen doel. 
 

 
 
Met leerlingen die hun leerdoelen niet halen wordt door de mentoren gesproken om de oorzaak te 
achterhalen. Uitgangspunt na de determinatiefase is dat de leerling voldoende niveau en 
capaciteiten heeft. Mochten desondanks de ingezette acties onvoldoende zijn, dan worden de 
teamleider en de ouders erbij betrokken. Binnen de school is er vervolgens een zorgstructuur 
waarbinnen we ondersteuning aan kunnen bieden al dan niet m.b.v. een arrangement door het 
samenwerkingsverband. Mocht ook dit niet afdoende werken, dan zit de leerling mogelijk niet op de 
juiste plaats en zullen we in overleg moeten kijken naar een alternatief en zorgen voor een warme 
overdracht. 
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De “harde” onderwijs opbrengsten zijn goed op orde; er is een (voldoende) basisarrangement 

verleend aan de school door de inspectie. Een knappe prestatie. 

De schoolleiding heeft het visitatieteam expliciet gevraagd om speciaal te kijken naar de effectiviteit 

van het in gang gezette beleid op het primaire proces, naar het Daltongehalte van de lessen en het 

Daltonuur. In hoeverre is daar sprake van activerend onderwijs; van een ontwikkeling naar meer 

leerling-gestuurd onderwijs? De schoolleiding heeft ons ook verzocht om waar mogelijk concrete 

adviezen en suggesties te geven.   

De ingezette verbeterslag van de kwaliteit van de les (activeren van de leerlingen) is naar onze 

mening nog erg in de beginfase en onvoldoende geborgd in de schoolontwikkeling. Het ingevoerde 

buddy-systeem waarbij docenten bij elkaar in de lessen gaan kijken is een prima middel om te leren 

van en aan elkaar. Met behulp van een gerichte Dalton-kijkwijzer en een verankering in een 

systematische intervisie praktijk kan hier nog veel winst gehaald worden m.b.t. de effectiviteit van 

de leerprocessen.  M.b.t. het verhogen van de effectiviteit van het leerproces en het Daltonuur 

(invoeren van studiewijzers en inschrijven voor Daltonuur) zien wij een positieve ontwikkeling.  

M.b.t. de studiewijzers adviseren wij deze voor alle jaarlagen in te voeren. Echter, voorkom te 

strakke spoorboekjes waarbij leerlingen eigenlijk niet meer zelf hoeven te plannen en de regie over 

hun eigen leerproces missen. “Leren doe je zelf” is een prachtig credo van de school; geef daarvoor 

ook de ruimte!  

Als leerlingen zich niet naar behoren ontwikkelen en/of presteren worden ze opgevangen/begeleid 

door hun mentoren middels een PVC. Er is sprake van effectieve ondersteuning en passende zorg. 

In de gesprekken komt iedere keer weer naar voren hoe betrokken docenten en mentoren op hun 

leerlingen zijn. Leerlingen zijn hier in het algemeen zeer tevreden over. Echter m.b.t. de bekendheid 

met en de inhoud van de “coachingsgesprekken” van de mentoren met de leerlingen en het stellen 

van reële SMART geformuleerde doelen hebben wij uit onze gesprekken met leerlingen weinig 

terug gekregen. Wij hebben hier ook geen documenten voor gezien. 

 

We hebben als visitatieteam veel lessen bezocht. Ons viel op dat heel veel 40 minuten lessen vaak 

frontale, klassikale, instructielessen waren waar weinig tijd en ruimte was voor actieve (samen-

werkings) vormen, variatie, differentiatie en zelfsturing van leerlingen. Vaak waren deze lessen 

(exclusief opstart en afsluiting) effectief 30 minuten. Wij vragen ons af in hoeverre dergelijke korte 

lessen echt behulpzaam zijn voor een verhoging van de effectiviteit van het leerproces en een 

verbetering van het Daltongehalte van het onderwijs.  

 
  

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 en de organisatie op onze locatie. We hebben 
er daarom voor gekozen geen apart Dalton ontwikkelingsplan (DOP) te maken. 
 
In het (schoolbrede) 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 verantwoor-
delijkheid 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 uitgangs-
punten 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 locatie Onderwijsplan. 
 
Dit Strategisch beleidsplan (Strategie en Visie 2016-2020), waarin de waarde en de importantie van 
dalton voor het SDL expliciet beschreven staat, en het Onderwijsplan Overkampweg 2016-2017 
met het bijbehorende Activiteitenplan 2016-2017 zijn leidend. Het Onderwijsplan is de jaarlijkse 
uitwerking van de plannen en hierin neemt dalton een prominente plaats in. Dit plan wordt jaarlijks 
geëvalueerd, bijgesteld en aangevuld met nieuwe doelen/plannen voor het volgende jaar. (PDCA). 
Integratie van dalton binnen het onderwijsplan is volgens ons dan ook de beste basis voor borging 
van dalton binnen het onderwijs. 
 
Tot vorig schooljaar was er een daltoncommissie die tevens fungeerde als onderwijscommissie  

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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en personeelsraad. Dit schooljaar is er een nieuwe daltonwerkgroep opgericht en een nieuwe 
Onderwijscommissie (bestaande uit alle sectievoorzitters) en een aparte Personeelsraad.  
De daltonwerkgroep heeft meegewerkt aan twee studiedagdelen die gericht waren op het herijken 
van onze daltonidentiteit in combinatie met de kwaliteit van onze lessen. Verder hebben zij zich 
bezig gehouden met de voorbereiding van de visitatie en zullen zij in april nog een studiemiddag 
verzorgen. Voor volgend schooljaar is de gedachte dat ieder werkgroeplid een eigen DOP-groep 
krijgt waarmee een ontwikkelopdracht wordt uitgevoerd.  
 
De afgelopen vijf jaar was de focus gericht op het streven dat alle docenten een daltonscholing 
zouden volgen (daltoncursus, Nunspeet conferentie, cursus activerende didactiek,…). Nieuwe 
collega’s krijgen een interne daltonscholing aangeboden. 
 
Er zijn extra werkplekken op de gangen gecreëerd, zodat leerlingen ook buiten de lokalen zelf-
standig aan het werk kunnen. In de gangen is niet veel fysieke ruimte hiervoor, maar de ruimte die 
beschikbaar is wordt benut. In het kader van de viering van 25 jaar daltononderwijs in Dordrecht (op 
13 december 2016 waren we 25 jaar een gecertificeerde daltonschool) wordt het aantal nog verder 
uitgebreid. Verder is er een werkruimte onderbouw en bovenbouw waar leerlingen in tussenuren 
(evt. achter een PC) aan het werk kunnen. Tevens is geïnvesteerd in een goed wifi netwerk t.b.v. 
“bring your own device”; leerlingen en docenten kunnen zo overal gebruikmaken van de ELO en 
Magister op hun eigen apparatuur. 
 
Op het gebied van ouder- en leerling betrokkenheid bij dalton kan nog een verbeterslag gemaakt 
worden. Met de leerlingenraad en de ouderraad is om de zes weken overleg over diverse school-
zaken. 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 vast cyclus ouder-, leerling- en personeelstevredenheidsonderzoeken 
uitgevoerd. De resultaten worden besproken door de mentoren en in de teams en zo nodig worden 
verbeter acties opgezet. 
 
We nemen deel aan de jaarlijkse dalton tweedaagse conferentie in Nunspeet, de regiobijeen-
komsten (regio Zuid West), het daltoncongres en we participeren in de daltonvisitaties. In maart 
2017 organiseren we samen met 6 daltonscholen een daltonstudiedag voor alle docenten in 
Zoetermeer. 
 
De daltonidentiteit wordt door ons nadrukkelijk uitgedragen op onze site (www.dalton-dordrecht.nl) 
en schoolgids. In het wervingsmateriaal is dalton in combinatie met TTO, Gymnasium en CSM ons 
speerpunt en unique selling point. 

 
 
 

Het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht locatie Overkampweg verkeerde bij de start van het 

schooljaar 2015-2016 in zwaar weer. Naar onze indruk heeft de school in de afgelopen jaren een 

forse verbeterslag en ontwikkeling (door)gemaakt op veel gebieden. In het overkoepeld strategisch 

beleidsplan van het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht en het onderwijsplan 2016-2017 voor de 

locatie Overkampweg heeft de school haar visie en ambities voor de komende jaren verwoord. 

Tevens heeft de school het onderwijsplan geconcretiseerd in een activiteitenplan 2016-2017 voor 

de locatie Overkampweg. De school vermeld dat Daltonontwikkeling en onderwijsontwikkeling 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en gelijk op gaan. Om deze reden is daarom niet gekozen 

voor een apart Dalton ontwikkelingsplan terwijl het opstellen van een nieuw 

Daltonontwikkelingsplan wel expliciet genoemd wordt als een te ondernemen activiteit (2.1.4.) in  

het activiteitenplan 2016-2017  

Hoewel wij het onderwijsplan en activiteitenplan 2016-2017 heel ambitieus vinden zien wij hierin 

een voortgaande en systematische Daltonontwikkeling onvoldoende ge(waar)borgd. Naar onze 

indruk ligt het zwaartepunt van het onderwijs- en activiteitplan nu vooral op de verbetering van de 

opbrengsten, c.q. school- en eindexamenresultaten en nog te weinig op de inhoudelijke 

verbetering/verdieping van het daltonconcept.  

bevindingen visitatieteam 
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Zo constateren wij dat op de beschrijving en doorontwikkeling van een aantal kernwaarden (met 

name samenwerking en reflectie) er heel weinig vastgelegd c.q. geborgd is in beschreven leerlijnen, 

documenten en uniforme werkwijzen en protocollen. Ook constateren wij dat er geen sprake is van 

een beschreven scholingsbeleid c.q. scholingsplan op basis van het vastgestelde onderwijsplan en 

activiteitenplan 2016-2017 én de geïnventariseerde en gekozen ontwikkelingsbehoeften onder 

docenten.  

Het recent ingezette beleid m.b.t. de nieuwe studiewijzers voor de leerjaren 1 en 5 waarin meer 

keuze ruimte voor differentiatie, verdieping en verrijking; de verplichte inschrijving voor het Dalton-

uur; de gehouden studiedagen over Dalton; de specifieke focus van de Daltonwerkgroep op de 

daltonontwikkeling; vinden wij een hele goede en mooie ontwikkeling.  

Zoals eerder genoemd heeft de schoolleiding ons expliciet gevraagd om tijdens onze visitatie extra 

aandacht te besteden aan de vraag of het primaire proces van de lessen verbeterd is, of de lessen 

meer activerend zijn geworden, of de nieuwe studiewijzers nu wel bijdragen aan een actieve en 

meer zelfstandige rol van de leerlingen en of de effectiviteit van het daltonuur verbeterd is.  

In ons commentaar bij de 5 kernwaarden hebben wij waar mogelijk onze bevindingen weer 

gegeven en op verzoek van de schoolleiding tips of adviezen gegeven.  

Wij zijn van mening dat het ingezette beleid aanzienlijk aan kracht kan winnen als er meer 

evenwicht gecreëerd wordt tussen Daltonontwikkeling en de huidige resultaat/opbrengst gerichtheid 

van de school en er meer prioriteiten gesteld worden. Wat eerst en wat later!  Daarnaast 

constateren wij dat veel in het activiteitenplan geformuleerde acties nog weinig smart geformuleerd 

zijn in termen van een heldere doel- en resultaatomschrijving (wat willen bereiken, wat willen we 

zien), welke concrete acties zijn daar voor nodig en tot slot een heldere tijdsfasering met wie, wat, 

waar.  

 
 
 
 
 

De locatie Overkampweg van het Stedelijk Dalton Lyceum bevond zich een aantal jaren in zwaar weer: tot 

stilstand gekomen onderwijsontwikkeling, terugloop leerlingaantal, gespannen relatie personeel en vorige 

locatiedirecteur, teruglopend onderwijsrendement, waarschuwingsbrief inspectie, vergrijzing personeel, (te) 

groot onderwijsaanbod, slechte financiële situatie, achterstallig onderhoud m.b.t. personeelsdossiers. 

Daarnaast zijn de directeur (augustus 2015) en de adjunct directeur (augustus 2016) met pensioen gegaan. 

 

De nieuwe schoolleiding is hard aan de slag gegaan en heeft in het voorjaar van 2016 een Toekomstvisie 

geschreven die de basis vormt van het Onderwijsplan 2016-2017. In augustus 2016 zijn we gestart met een 

nieuwe organisatiemodel (3 teams, nieuwe daltonwerkgroep, nieuwe onderwijscommissie en een nieuwe 

personeelsraad), een nieuwe teamleider OB, en een zeer ambitieus programma van onderwijsactiviteiten 

(studieplanners, herbronning daltonwerkwijze, verbetering daltonuur, kwaliteit van de les (5 rollen docent), 

lesbezoeken, startgesprekken, verbetering leerlingdossier,.. ). Voor een volledig activiteitenplan: zie het 

Onderwijsplan. We zijn op de goede weg, het bouwwerk staat, maar is nog fragiel.  

 
De basis van goed daltononderwijs is wederzijds vertrouwen en respect. De docenten zijn er van door-

drongen dat aan leerlingen gedelegeerde verantwoordelijkheid goed is voor de persoonlijke ontwikkeling 

van de leerlingen. Mentoren zijn geïnteresseerd in de persoonlijke motieven van hun leerlingen en vragen 

hiernaar in hun begeleidingsgesprekken. De goede en ontspannen sfeer tussen docenten, leerlingen en 

OOP komt voort uit dit vertrouwen. Dit maakt veelvuldig informeel overleg eenvoudiger en vormt de basis 

van een stimulerend en uitdagend onderwijsklimaat. 

 

De leerlingen vinden de sfeer en de ruimte die ze krijgen zo normaal dat het ze niet meer opvalt. Ze weten 

niet anders, waardoor ze zich er soms niet bewust van zijn welke mogelijkheden ze hier krijgen. 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Het onderwijsaanbod van onze school is zeer groot: Atheneum, Gymnasium, TTO/IB en alle mogelijke 

combinaties hiervan. Voor begaafde leerlingen is er de mogelijkheid een tweetalige Gymnasium  opleiding 

te volgen afgesloten met niet alleen een Gymnasium diploma (met extra vak) maar ook een IB diploma. 

Daarnaast is er een zeer ruim aanbod aan keuzevakken in de bovenbouw waar de leerlingen uit kunnen 

kiezen. Naast de verplichte vakken, en de bekende traditionele vakken, kunnen de leerlingen als examen-

vak kiezen voor: LA, GR, DR, BV, MU, MO, BSM, NLT, IF, WI D, FI, MAW. Al onze vwo-leerlingen volgen 

bovendien een extra examenvak.  

 

Dit grote en brede aanbod (Atheneum/Gymnasium, TTO/IB, veel vakken, CSM) is ook tegelijkertijd een 

valkuil. Kunnen we deze diversiteit organisatorisch in goede banen leiden en financieel haalbaar houden? 

 

Tot slot moet vermeld worden dat de huidige locatie directeur medio januari 2017 vertrekt. Dit mag en zal 

voor de ontwikkeling  van de school echter niet van invloed zijn. 

 
 
 
 

Trots en een veilige school.  

Leerlingen zijn trots op hun school. Een veilige school met veel vertrouwen in elkaar en met maar weinig 

incidenten. Er is een goede begeleiding als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld bij een ruzie of als je 

problemen hebt. 

De CSM-uren vinden zij echt gaaf, je krijgt daar de vrijheid en het vertrouwen en je kunt kiezen tussen 

verschillende activiteiten. Volgens de leerlingen hoort dit echt bij dalton. 

Het is allemaal wel wat strenger geworden en volgens de leerlingen komt dit door nieuwe leiding. Het 

inschrijven zien ze niet als een bedreiging voor de vrijheid. Er zitten wel wat kinderziektes in, bijvoorbeeld 

hoe omgegaan wordt als je vergeet in te schrijven. 

 

Invloed leerlingen en leerlingenraad. 

Ze hopen met de nieuwe directeur dat er wat meer te praten valt over het daltononderwijs. Ze krijgen nu 

vaak allerlei nieuwe regels achteraf te horen als het al besloten is. Dan is het vaak te laat om invloed te 

hebben om nog iets te veranderen. Problemen worden wel gezien en opgepakt, maar een mogelijke 

oplossing wordt niet vooraf gedeeld met leerlingen en levert vaak weer de aanzet tot een nieuw probleem. 

Er wordt heel hard gewerkt om dingen te verbeteren, maar de oplossingen lijken soms te weinig doordacht.  

De leerlingen geven aan graag iets eerder betrokken te worden bij de besluitvorming door het echt 

betrekken van de leerlingenraad. Wel hebben ze mee kunnen denken over bijvoorbeeld het  verschuiven 

van de pw-week maar dat is wel wat weinig. De leerlingeraad is nu bezig met de organisatie van de 

Rozenactie voor Valentijnsdag. Voor de feesten is een aparte feestcommissie. 

Meedoen met de leerlingenraad wordt nu te weinig gepromoot. Je weet als leerling eigenlijk niet waar je als 

leerlingenraad invloed op hebt en hoe je lid kunt worden van de raad.  

 

Wat zou je willen veranderen aan de school? 

Minder tussenuren in het rooster. Dit is soms echt te gek en dit zit dan standaard in je rooster. Soms wel 

twee klokuren geen les. Dan zit je meestal te niksen in bijv. de aula, want na 40 minuten ben je wel klaar 

met je huiswerk. 

De nieuwe Studiewijzers maken je niet zelfstandiger. Het is gewoon een planning die iedereen moet volgen. 

We moeten leren plannen, maar mogen de planning dan niet zelf bedenken…raar toch? Of de leraren 

überhaupt een planner of wijzer gebruiken is erg docentafhankelijk. De planner/wijzer wordt lang niet door 

iedere docent belangrijk gevonden. Een derdeklasser geeft aan dat ze wel laat zijn begonnen met het 

oefenen van plannen met studiewijzers. Waarom mochten we dit niet eerder oefenen? 

 

 

 

Uit de gesprekken met leerlingen 
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Wat maakt voor jullie een les een goede les? 

Als docenten enthousiast zijn en goede uitleg geven. Als je afwisselt en dus niet de kans krijgt in slaap te 

vallen. Volgens de leerlingen kunnen de lessen beter aansluiten op de toetsen. Bijvoorbeeld concrete 

aantekeningen die ook nut hebben voor de toets. 

Wat meer afwisseling, met een practicum of filmpje of aantekeningen geven zou ook fijn zijn. Misschien 

moeten we juist te veel zelfstandig werken aan huiswerk? Er wordt dan echt niet goed huiswerk gemaakt, 

want te lang huiswerk maken is ook saai en dan haak je af. 

Gelukkig mag je vaak samenwerken met diegene naast je. Maar dit is gewoon opdrachten maken. 

Activerende opdrachten komt soms voor, maar is meer uitzondering. Het is heel docentafhankelijk.  

Er zijn veel docenten die het niet doen en hun didactiek ook niet veranderen. 

 

PVC? 

Twee derdeklassers aanwezig bij dit gesprek hadden er in de eerste twee leerjaren nog niet van gehoord. 

Begint nu wel te komen. PVC is een contract om hiaten weg te werken in daltonuren. Het helpt wel, maar je 

moet er wel gemotiveerd voor zijn. Het is een docentgestuurd  middel wat niet altijd motiveert. Dit komt ook 

omdat de leerling met PVC niet het initiatief neemt om een hulpvraag te stellen maar de docent of mentor. 

Het PVC voelt nu nog teveel als dwangmiddel en niet als een “tool” om op basis van reflectie op je eigen 

ontwikkeling in samenspraak een probleem op te lossen en ergens beter in te worden. 

 

Daltonuren? 

Daltonuren worden vooral gevuld met het maken van huiswerk. Er is soms wel een oefentoets of extra 

oefening, maar als een leerling niet vraagt naar verdieping dan gebeurt dit ook niet. Docenten bieden dit 

extraatje bijna nooit aan en leerlingen weten niet dat docenten wellicht heel mooi materiaal voor verdieping 

of verbreding hebben liggen. 

Sommige populaire docenten zitten voor twee weken al vol in de daltonuren. Dus dan kom je terecht bij iets 

waar je eigenlijk niet achter staat. Soms worden er ook gewone lessen gegeven; regelmatig vallen er 

daltonuren gewoon uit 

Er wordt af en toe gevraagd wat je komt doen, maar dat is eerder uitzondering. Leerlingen missen de vraag 

waarom ze voor dat specifieke daltonuur komen. Docenten vragen dit te weinig; ze kunnen leerlingen niet 

weigeren en moeten iedereen maar binnen laten. Leerlingen missen het contact met de docenten.  

Er zijn te weinig stilteplekken. Gelukkig hebben ze dit al aangegeven vanuit het leerlingenraad. Reden voor 

weinig stilteplekken was dat er geen docenten voor zijn. . 

Reserveren voor bepaalde daltonuren zou misschien beter zijn dan alle daltonuren verplicht inschrijven. Dan 

kun je tenminste wat flexibel zijn in je planning. En meer effectief voor de daltonuren. Bij zieke docenten kun 

je niet even snel nog naar een ander uur, want je moet met z’n allen in het ingeschreven lokaal gaan zitten, 

zonder docent!  “En zo zijn regels puur regels …..en niet echt effectief voor het leerproces”. 

 
 
 
 

Gesproken met docenten en leden Daltonwerkgroep: 

 

Wat maakt jullie trots? 

Omgang tussen docenten en leerlingen; er is weinig frictie. Laagdrempelig. 

Sfeer van vertrouwen, respect, veilige school. 

Enthousiasme, betrokkenheid en zorg om en voor het kind. 

Inschrijving van Daltonuur is positief 

Ruimte en vrijheid die leerlingen krijgen: lezing op zaterdagavond, open dagen, CSM programma,  

Veel buitenschoolse activiteiten 

Hoge school en universiteiten geven terug dat onze leerlingen goed plannen. 

 

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Er is veel veranderd in de organisatie en in gang gezet. Wat vinden jullie daarvan? 

Positief: verplicht inschrijven Daltonuur, nieuwe studiewijzers, collegiaal lesbezoek (buddy’s), onderlinge 

sfeer onder personeel is verbeter, nieuwe teamindeling, splitsing van Daltoncommissie in Daltonwerkgroep 

en Onderwijscommissie.  

Door een aparte Daltonwerkgroep naast de onderwijscommissie kon de Daltonwerkgroep zich meer 

focussen op de Daltonontwikkeling o.a. door het organiseren van Studiedagen (16 maart en 4 april), 

invoeren van de nieuwe studiewijzers, en het bedenken van het buddy systeem (collegiaal lesbezoek) met 

een opdracht rond de vijf rollen van de docent. Het volgende collegiaal lesbezoek  wordt Dalton gerelateerd 

( met kijkwijzer) 

Moeilijk: nu de derde nieuwe directeur; werkdruk is niet veranderd en is nog steeds erg hoog; er moest te 

veel tegelijk, dat was heftig, maar de startpositie bracht dat met zich mee. Er begint meer focus te komen en 

prioritering. 

 

Wat maakt deze school een daltonschool? 

Denken en delen. Daltonscholing. Studiedagen over Daltononderwijs.  

Het Daltonuur en studiewijzers. Het format van de studiewijzers is vooral door Eric en nog een andere 

collega bedacht. Ontwikkeling is nog gaande.  

We zijn nu bezig de gewone lessen op te plussen met meer Dalton. 

Leerlingen geven les aan andere leerlingen. CSM programma en projecten. Op de open dag rondleiding 

door leerlingen 

 

Hebben docenten een actieve rol t.o.v. de kernwaarden van Dalton? 

Ja, maar we staan als Daltonwerkgroep nog aan het begin. Vanuit de docenten is behoefte aan meer 

bewustwording; tips en tops van elkaar; meer Dalton binnen de vakgroep; elkaars expertise benutten.  

We willen ook de kernwaarden gaan agenderen. 

Positieve ontwikkeling: docenten benaderen ons nu in de functie van daltonwerkgroep. 

 

In de Daltonuren zien we ruimte voor vrijheid en samenwerken maar hoe Dalton is de “gewone” les?  

Volgens de Daltonwerkgroep is er veel Dalton in de school. “Dalton is voor 80% terug te vinden in het 

onderwijs”. 

Er wordt nog beperkt gewerkt met samenwerkingsopdrachten. 

De kwaliteit van de lessen moet verder omhoog, vandaar de 5 rollen van de docent. Daarom ook ingezet  

op collegiale visitatie (budy project) 

Er is nog geen document ontwikkeld vanuit de school of Daltonwerkgroep op basis waarvan samen-

werkingsopdrachten beoordeeld kunnen worden. Is er nog niet, maar wellicht op termijn. 

 

Heeft de Daltonwerkgroep invloed gehad en input kunnen geven op de onderwijsplannen? 

Ja. Door het zware weer waar we als school een tijd in gezeten hebben en door alle directiewisselingen zijn 

de kernwaarden van Dalton “verloren” gegaan. Er was onvrede en wrijving en te weinig sturing vanuit 

directie/schoolleiding. Acties (o.a. herbronning Dalton) zijn pas in gang gezet vanaf 2016; er is veel gezaaid 

en nu komt de tijd om te oogsten.  

 

Er is geen Dalton Ontwikkeling Plan (DOP). Welk pad is eruit gezet voor de verdere ontwikkeling? 

We zijn nu aan het begin van dit pad en we moeten nog tot een DOP komen. 

Reflectie is ondergeschoven kindje 

Gedachte is om in April 2017 met een plannetje voor workshops te komen.  

Nu eerst BEWUSTWORDING, daarna Studiewijzers, Differentiëren, Buddy project, Groepswerk en 

Intervisie 

 

Zijn er lessen over (Dalton)vaardigheden? 

Er wordt gewerkt met de methode Tumult. Tumult is methode om leerlingen te laten leren en bekend te 

maken met studievaardigheden o.a. leren reflecteren en reflectieverslagen laten maken. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 36 

Hoe wordt het mentoraat vorm gegeven? 

In de brugklas stevig mentoraat gericht op het aanleren van vaardigheden. 

In de bovenbouw kiezen de leerlingen hun eigen mentor; gericht op resultaten. 

Ook op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling is er ook aandacht door de mentoren. 

Dit is wel verschillend per mentor. 

 

Leerlingvolgsysteem. 

Magister wordt als leerlingvolgsysteem gebruikt 

Ouders kunnen inzien in Magister cijfers en afwezigheid 

Er is een protocol vastgesteld wat er in Magister gezet wordt en voor wie dat ter inzage is. 

Voor de ELO wordt ook Magister gebruikt.  

 

Is er regie op de invoering of plaatsing van zaken op de ELO? 

In principe kan/mag alles op de ELO in Magister wat dienstig is aan het leerproces van leerlingen zoals: 

Jaarplanning,  studiewijzers of  kwartaalwijzer; Nakijkboeken, antwoordmodellen al of niet met  een tijdslot.  

 

Is er verschil tussen onderbouw en bovenbouw in vrijheid en zelfstandigheid? 

Ja, er is verschil, begeleiding en sturing bij de brugklassen 

Als brugklasmentor heb je een grote rol bij “Plannen en studievaardigheden”. 

Voorbeelden van hulp/ ondersteuning:  

Planner op A3 voor de proefwerkweek. 

Soms laat een docent de leerlingen nog dingen in de agenda zetten en geeft huiswerk op in de klas. 

Plannen van Daltonuren 

Gebruik van de agenda; zowel digitale of een papieren agenda. 

Leerlingen helpen de studiewijzers om te zetten naar de agenda. 

In de onderbouw is er “gevulde”  Studiewijzer per week. In de bovenbouw zit/ komt daar meer ruimte en 

vrijheden zeker met de nieuwe studiewijzers. 

 

Van leerlingen krijgen we vooral bij de kernwaarden van Dalton Zelfstandigheid en Samenwerken 

terug. Zijn er voorbeelden? 

Ne schrijfopdracht, samenwerken en nakijken van elkaar en dan herschrijven 

Elkaar beoordelen. BV leerlingen laten meekijken en reflecteren op de behaalde cijfers. 

NLT, samenwerken een opdracht, een project, uitwisselen, delen. 

L.O. Klimmen en ook bij BSM  

 

Dalton herbronnen. Leerlingen zeggen: docenten zijn wel heel erg met de onderwijsresultaten en 

cijfers bezig. Hoe kijken jullie daar naar? 

Afstroom en doorstroom is nu heel bepalend. 

De schoolleiding wordt verweten meer naar de inspectie te luisteren en naar cijfers te kijken. 

Gelukkig komt er weer meer aandacht voor Dalton. 
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• Waar zijn jullie trots op?  

Trots op de leerlingen. Vooral hoe ze zich voelen en hoe ze zijn. Vrijheid betaalt zich uit in 

vertrouwen en sfeer. Goed samenspel tussen leerlingen, docenten en ouders. Leerlingen zijn echt 

een onderdeel van de school; “De school, dat zijn we met zijn allen”. Leerlingen dragen echt bij 

bijvoorbeeld als technici voor licht en geluid. Afstand docent leerling is klein. Leerlingen krijgen 

verantwoordelijkheid. Krijgen de ruimte om dingen te organiseren. Leerling staat centraal.   

 

• Hoe is de zelfevaluatie tot stand gekomen?  

Daltonwerkgroep heeft de zelfevaluatie ingevuld, vervolgens zijn de thema’s in de teams verdeeld; 

directie heeft alles samengevoegd. Voorgelegd aan daltonwerkgroep. Ouderraad heeft delen 

ingevuld. Leerlingen vonden het lastig maar mondeling zijn er opmerkingen doorgegeven. Elke 

docent heeft bijgedragen en is op de hoogte.  

 

• Proces na vorige visitatie tot heden? 

In 2013 stond school stil en ging achteruit. SL zat er al lang, personeel vergrijsde, locatiedirecteur 

liep niet goed, financiële problemen (waardoor docenten extra uren moeten draaien, grote klassen, 

etc.), waarschuwing inspectie. Door deze omstandigheden heeft dalton geen vernieuwing 

gekregen. Met de nieuwe directeur is de school opnieuw opgebouwd. Vorig jaar is de organisatie 

aangepast. Drie nieuwe projecten zijn gestart aan het begin van het jaar: Daltonuren (effectiviteit), 

studiewijzers en effectiviteit van het primaire proces.  

 

• Voorbeelden van dingen die gelukt zijn en waar jullie tevreden over zijn?  

Daltonuren: door inschrijven staat het daltonuur nu goed in de steigers. Niet inschrijvers in de aula.  

Noodzaak voor leerlingen om te plannen is duidelijk aanwezig. Nut wordt gezien. Daltonuren zijn 

rustiger geworden en ze komen gerichter omdat er bewuster is gekozen.  

Invoering nieuwe studiewijzers in leerjaren 1 en 5 met mogelijkheid om te differentiëren. 

 

• Waarom Daltoncommissie en onderwijscommissie gesplitst.  

Veel aandacht vanuit inspectie op opbrengst waardoor resultaten en rendementen te veel aandacht 

kregen en dalton ondersneeuwde. De cijfergerichtheid en resultaten zijn daarom bij OC onder-

gebracht zodat het rendementsdenken dalton niet overheerst. Door daltonwerkgroep en via studie-

dagen vindt herbronning plaats van dalton. Daltonaspecten zijn gehangen aan 5 rollen van docent.  

Strategisch beleidsplan en Onderwijsplan = daltonplan. Het onderwijsplan is dekkend; Dalton is 

hierin voldoende opgesloten. 

 

• Invoering van 3 teams per schooljaar 2016-2017. 

Teams van 20 docenten (mentoren kern) -> teamleren groeit nog. De samenwerking heeft nog 

weinig vorm. Teamleiders zijn van leerlingbegeleiders docentbegeleiders geworden. Teams blijven 

gericht op leerlingen. Frequentie is nog zoeken nu ongeveer 1 x kwartaal. Behoefte aan meer 

mentorenoverleg. Docenten zien het liefst meer studiedagen. Team heeft een belangrijkere rol 

gekregen.  

Buddysysteem. Binnen teams zijn docenten twee á drie keer bij elkaar bij elkaar in de les geweest. 

Focus op werken met studiewijzers. Intervisie moet nu het gevolg gaan worden. Docenten kiezen 

buddy binnen het team. Voor het bezoek van de les zijn de 5 rollen van de daltondocent als 

leidraad. Kijkwijzer moet nog komen.  

 

• ewijzers ook in ELO zijn daar eisen voor?  

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Waarom hebben jullie kinderen voor deze school gekozen? 

CSM, BSM, leuke excursies en reizen als voornaamste reden. Dit brengt zoveel extra’s voor de leerlingen. 

Daarnaast wordt de goede sfeer, de openheid en eerlijkheid van docenten genoemd. Docenten staan open 

voor de leerlingen en willen graag helpen. Er is veel contact met de leerlingen.  

Op het laatste wordt het Daltonkarakter genoemd. Dalton is ook fijn; ze leren goed plannen. Het Daltonuur 

geeft de mogelijkheid als je de uitleg van de ene docent niet goed begrijpt hulp te vragen bij een ander. 

Toch lijkt Dalton in een dip te zitten volgens ouders. Er wordt minder verantwoordelijkheid neergelegd bij de 

leerlingen. Bijvoorbeeld het verplicht inschrijven, de nadruk op “regels zijn regels”. Dit zien deze ouders en 

hun kinderen soms als een beperking van vrijheid en flexibiliteit. Veel dezelfde daltonuren zitten altijd vol en 

leerlingen kunnen dan niet meer switchen van vak en docent. De touwtjes lijken nog steeds  strakker 

aangetrokken te worden. Het omgeroepen worden als je als leerling niet hebt ingeschreven ervaren de 

ouders als vervelend en te dwingend. 

 

Waar kan deze school trots op zijn? 

Enorm goede sfeer. Leuke en goede docenten, zeer open cultuur, en het aanbod van CSM. 

 

Hoe worden jullie betrokken bij het onderwijsproces? 

Meekijken via magister kan altijd. Het inschrijven voor ouderavond gaat ook via magister. Zowel docenten 

als ouders nemen makkelijk het initiatief om contact op te nemen met school, om bijvoorbeeld een gesprek 

aan te vragen. Soms komt het voor dat de leerling wordt overgeslagen in het informatie proces , bijv. in de 

mail waarin ouders uitgelegd wordt hoe ze kunnen inloggen en meekijken in Magister. Dan ontvangt de 

ouder als eerste een mail met een uitnodiging voor een gesprek zonder dat eerst met de leerling is 

gesproken. Sommige ouders vinden dat te veel in Magister kijken door hen alleen maar averechts werkt. 

Ouders vragen zich ook af of leerlingen voldoende wordt geleerd hoe ze moeten omgaan met de studie-

wijzers. Leraren lijken er weinig aandacht aan te besteden. Ze zetten een studiewijzer op de ELO en daar 

blijft het dan vaak bij. 

 

In ELO mag alles gezet worden wat een leerling kan helpen. Studiewijzers staan verplicht in 

magister. Planner is spoorboekje. In studiewijzer moet ook differentiatie staan.   

 

• Studiewijzer per week? Hoe verhoudt zich dat met “ leren doe je zelf?”, zelfstandigheid en 

eigen verantwoordelijkheid? 

We beginnen met een week en willen dat in de bovenbouw uitbouwen naar langere tijd.  Dit is nog 

zoeken. Bij jongere leerlingen is de behoefte groter aan een korte periode. Bovenbouwleerlingen 

krijgen meer ruimte. Per leerling verschilt het. Als het goed gaat met leerlingen dan is er meer 

ruimte.  

 

• Daltonuur = differentiatieuur. Wat wordt daar mee bedoelt? 

In het Daltonuur kan nu gedifferentieerd worden doordat leerlingen de ruimte krijgen voor een 

keuze uit 3 mogelijkheden: werken aan opdrachten, extra ondersteuning of verrijking  

 

• Wordt er in de reguliere lessen gedifferentieerd?  

Nee. Dat is lastig. Waarom? Klassengrootte en bekwaamheid docent. 

 

• Waar wil jullie als schoolleiding dat we speciaal naar kijken? Waar willen jullie graag  

feedback op?  

Met nadruk kijken naar primaire proces: is het zichtbaar dat daar meer dalton in zit bv activerende 

werkvormen, studiewijzers. Hoe werken leerlingen in het daltonuur. Klopt ons beeld van de 

leerlingen m.b.t. vertrouwen. 

Uit de gesprekken met ouders 
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Wat zou je als ouder aan de school willen veranderen? 

Echt minder toetsen afnemen. Toetsdruk is te hoog. 

Meer als leerling je eigen tempo kunnen bepalen. Is nu nauwelijks mogelijk.  

De begeleiding van leerlingen met dyslexie kan beter. Niet alleen vergroot lettertype en extra tijd.  

Sport-plus klas…..of iets dergelijks moet weer terugkomen. Faciliteiten voor topsporters. 

Minder uitval van lessen en Daltonuren.  

 

Wie neemt het initiatief bij onvoldoende resultaten? Is er tussendoor ruimte voor bijsturing? 

Mentoren signaleren problemen en bespreken dit met ouders. De mentoren leggen het eerste contact. Er is 

vanuit de docenten en mentoren een intensieve begeleiding. Ouders waarderen dit. Er is veel begrip vanuit 

school voor moeilijke thuissituaties / lastige privé-omstandigheden..etc. Het is gebruikelijk en makkelijk om 

contact op te nemen met vakdocenten. Er wordt echt geluisterd naar de ouders. 

 

 
 
 
 

 
We hebben 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 onderwijs-

concept 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 daltononderwijs, 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 * o v 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 v 

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

* 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. Zelfstandigheid.  
Geef meer ruimte aan leerlingen in de studiewijzers voor hun eigen 
planning in tempo en keuzes over langere perioden.  
Biedt in de reguliere lessen meer activerende werkvormen aan en geef 
leerlingen meer kans en uitdaging om invulling te geven aan hun eigen 
leerproces.   

Nr.2 Samenwerking. 
Ontwikkel een doorlopende leerlijn op de kernwaarde samenwerking voor 
in de lessen en in het daltonuur waarin inhoud gegeven wordt aan diverse 
praktische vormen van samenwerking (samen leren, coöperatief en 
interactief afhankelijk leren). 
 
Stimuleer het samenwerkend leren, c.q. het teamleren van docenten door 
het ingezette beleid van collegiale visitatie verder uit te bouwen en te 
verbinden met een systematische praktijk van intervisie. Geef het delen 
van good practise en het collegiaal en gericht uitwisselen van ervaringen 
een belangrijke plaats in het scholingsbeleid/plan van het Stedelijk Dalton 
Lyceum. 

Nr.3 Reflectie. 
Ontwikkel een doorlopende leerlijn op de kernwaarde reflectie waarin de 
leerling en zijn/haar brede ontwikkeling (vaardigheden, gedrag/houding en 
resultaten) centraal staan. Ontwikkel daartoe instrumenten waarin meer 
sprake is van tweezijdigheid en wederkerigheid in de reflectie. 
 
Maak meer actief gebruik van de betrokkenheid, input en kritische 
feedback van leerlingen en ouders m.b.t. mogelijke verbeteringen van het 
onderwijs, c.q. van het daltonconcept van de school. Organiseer daartoe 
bijvoorbeeld thematische ouderklankbordsessies of leerling arena’s.  
 

Nr.4 Effectiviteit/doelmatigheid. 
Effectiviteit van Daltononderwijs drukt zich onder andere uit in goede 
onderwijs- en examenresultaten van de leerlingen. De locatie 
Overkampweg is hier de afgelopen jaren bijzonder goed in geslaagd 
waarvoor onze complimenten. Toch ervaren leerlingen, docenten en 
ouders op dit moment een te sterke resultaat-/cijfer-gerichtheid in de 
school die de brede individuele en sociale vorming en ontwikkeling te kort 
kan doen. Probeer als schoolleiding meer evenwicht te vinden tussen de 
“harde” en “zachte kant” van de opbrengsten en goed en mooi Dalton-
onderwijs.  
 

  

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Nr.5 Borging. 
Er zijn op vele fronten mooie ontwikkelingen en positieve veranderingen 
in gang gezet op de locatie Overkampweg. Wij adviseren de schoolleiding 
de geformuleerde ambities in de zelf-evaluatie, de gewenste verande-
ringen en ontwikkelingsrichting meer systematisch en planmatig te 
beschrijven in onder andere  een Dalton Ontwikkeling Plan.  
 
Stel hierin prioriteiten (niet alles kan tegelijkertijd); formuleer helder wat je 
wilt bereiken; wanneer ben je tevreden c.q. wat wil je zien aan resultaten 
of gedrag; wie doet wat en zet een realistisch tijdspad uit waarin voldoen-
de ruimte is voor reflectie en evaluatie. 

 
 
 
 

Als visitatieteam hebben wij een hele mooie school gezien. Een school die volop in 
beweging en in ontwikkeling is. Een school met een hele prettige sfeer waarin je het 
wederzijds vertrouwen van leerlingen en docenten daadwerkelijk proeft. Een school met 
een bevlogen schoolleiding, een betrokken team van docenten en ondersteunend 
personeel die het beste voor ogen hebben met de leerling.  
Een school die positief gewaardeerd wordt door leerlingen en ouders en waar iedereen 
heel trots op is. 
In de zelf-evaluatie, en in de vele gesprekken die wij gevoerd hebben met alle 
betrokkenen, is ons duidelijk geworden dat de school van ver gekomen is en door een 
grote inzet van schoolleiding en docenten weer in een positieve flow zit. Een fantastisch 
resultaat maar zoals jullie zelf als schreven en zeiden: fragiel! 
 
Veel van de ingezette veranderingen zijn nog van recente datum en moeten zich nog 
zetten. Het is nu te vroeg om zonder voorbehoud een positieve beoordeling te geven 
voor verlenging van de Daltonlicentie voor 4 jaar. Wij zijn positief over wat we gezien 
hebben en over de schoolontwikkeling die gaande is. Wij hebben er alle vertrouwen in 
dat de school zich duurzaam ontwikkelt tot een prachtige Daltonschool met inspirerend 
en uitdagend onderwijs. Wij adviseren het bestuur van de NDV over 2 jaar een versnelde 
visitatie te laten plaatsvinden om dan de resultaten te kunnen zien van het in gang 
gezette beleid en alle voorgenomen acties en activiteiten.   
 
We willen de school bedanken voor de open en gastvrije manier waarop wij als kritische 
Daltonvrienden ontvangen zijn. Door de schoolleiding, door docenten, door onderwijs-
ondersteunend personeel, door leerlingen en door ouders. Wij hebben tijdens ons 
bezoek mooie pareltjes van Dalton onderwijs gezien en gehoord die ons inspireerden en 
die wij, op onze beurt, ook weer kunnen gebruiken in onze scholen.  
Wij noemen onder andere: hele mooie lessen handvaardigheid, beeldende vorming, 
natuurkunde; de sterke individuele begeleiding van o.a. mentoren, de buitenlandse 
reizen waaronder de IJslandreis, het CSM programma, BSM en sport, de fijne en 
ontspannen sfeer en tot slot het brede programma- en vakkenaanbod van de school.  
Wij hopen dat dit visitatierapport jullie helpt en dat jullie je voldoende gezien en erkent 
voelen in wat er allemaal goed gaat en waar jullie terecht trots op kunnen zijn.  
We hopen ook dat jullie door ons rapport en de aanbevelingen gestimuleerd worden om 
een aantal zaken nog meer of nog beter te doen.  
Bedankt en wij komen graag nog een keer bij jullie terug. 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst willen we de visitatiecommissie bedanken voor de plezierige wijze waarop de 
visitatie en alle contacten daar omheen zijn verlopen. Ook dank voor de uitgebreide 
feedback in het verslag. 
 
Uiteraard is het niet aan ons om te oordelen, maar een paar opmerkingen willen we graag 
maken. 
 
De commissie stelt: “Veel aanbevelingen van de vorige visitatie (febr.2013) zijn pas op 
een laat tijdstip ter hand genomen. De studiedagen “”herbronning Daltononderwijs”; de 
invoering van nieuwe studiewijzers in leerjaar 1 en 5; meer aandacht voor activerende 
didactiek d.m.v. de 5 rollen van een docent; collegiaal lesbezoek door buddy systeem; de 
verplichte inschrijving voor het Daltonuur; etc. zijn van recente datum. Het visitatieteam 
beoordeelt deze ontwikkeling als heel positief maar stelt wel vast dat het in gang gezet 
beleid nog fragiel is en in een pril stadium verkeert.” 
 
Naar ons idee wordt in het rapport ten onrechte de suggestie gewekt dat in de voor-
gaande periode de daltonontwikkeling helemaal stil heeft gelegen. Dat is nadrukkelijk niet 
zo; het vorige Dalton Ontwikkelingsplan (DOP) inclusief Activiteitenplan liep van 2012 tot 
2015 en heeft zeker bijgedragen aan de verbetering van het daltononderwijs (bijvoorbeeld 
in de herziening van alle Vaardighedenwijzers en daltontaken in klas 1 en 2; de 
organisatie van het profielwerkstuk (volledig zelfsturend door de leerlingen); studiemiddag 
over de rol van de docent in het daltonuur; verbetering van de ELO). 
 
Geïnitieerd door wisselingen in de schoolleiding is eind 2015/begin 2016 de locatie 
organisatorisch en onderwijskundig (inclusief dalton) opnieuw vormgegeven en zijn de 
veranderingen met nieuw elan opgepakt. In de uitwerking daarvan hebben we wel-
overwogen besloten geen apart nieuw DOP te maken omdat de onderwijs- en dalton-
ontwikkeling wat ons betreft samen op gaan. Onze daltonambities staan beschreven  
in ons Strategisch Beleidsplan en Onderwijsplan. 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 
“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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De visitatiecommissie erkent dat “de school een lastige periode van zwaar weer achter de 
rug heeft”: 
“In de zelfevaluatie, en in de vele gesprekken die wij gevoerd hebben met alle 
betrokkenen, is ons duidelijk geworden dat de school van ver gekomen is en door een 
grote inzet van schoolleiding en docenten weer in een positieve flow zit. Een fantastisch 
resultaat (…)”. 
 “Wij zijn positief over wat we gezien hebben en over de schoolontwikkeling die gaande is. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de school zich duurzaam ontwikkelt tot een prachtige 
Daltonschool met inspirerend en uitdagend onderwijs.” 
 
De school dankt de commissie voor deze positieve woorden. We zijn ons bewust, en dat 
hebben we ook aangegeven in de zelfevaluatie, dat e.e.a. nog fragiel is. Desondanks 
hebben we moeite met de conclusie van de commissie om over 2 jaar een versnelde 
visitatie te laten plaatsvinden. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de commissie 
kennelijk toch geen vertrouwen heeft in een positieve verdere ontwikkeling. Wij vinden dat 
zeer teleurstellend. 
 
Een ander punt is dat de commissie aangeeft dat de laatste jaren het accent sterk op 
cijfers en resultaten gericht is geweest en daardoor minder op daltonontwikkeling. Wij zien 
dat anders. Bij de keuze van de aanpak om het rendement te verhogen hebben we er 
bewust voor gekozen om te werken vanuit de daltonfilosofie. De gebruikte onderwijs-
kundige speerpunten versterken de daltonwerkwijze juist: 

• Introductie van studiewijzers (met differentiatie en keuzemogelijkheden) 

• Effectiviteit van het daltonuur (digitaal inschrijven en start van discussie over 
aanbod van extra (keuze) onderdelen voor de leerlingen) 

• Kwaliteit van de les (studiedagen over de daltonwaarden  beschrijving van onze 
daltonles met nadruk op didactische/pedagogische rol (activerende didactiek) en 
en afsluiter (reflectie); e.e.a. in combinatie met buddy lesbezoeken) 

Overigens zijn wij uiteraard niet doof voor de signalen van leerlingen en docenten dat we 
erg veel tegelijk willen en die zich door de veranderingen in hun “vrijheid” beknot voelen. 
 
Tot slot willen we m.b.t. de ontwikkeling van leerlijnen van daltonvaardigheden onze visie 
benadrukken (zoals ook beschreven in de zelfevaluatie): “De ontwikkelingslijnen in de 
figuur (Ontwikkelingslijnen binnen Dalton) zijn daarbij richtinggevend en leidend voor het 
didactisch beleid. Daarbij is vooral de richting van belang en zijn de lijnen een hulpmiddel; 
wij zijn niet gefocust op de vraag op welk niveau de individuele leerling zich bevindt en op 
de registratie daarvan. (…) Van belang is dat de leerling zich blijft ontwikkelen; de 
daltonvaardigheden zijn daarbij een middel en geen doel.” 
 
Dit alles laat onverlet dat de commissie veel aandachtspunten/verbeterpunten benoemt 
die ons tot nadenken zetten en ons stimuleren om door te gaan op de ingeslagen weg.  
De visitatiecommissie is van harte welkom over 2 jaar.  
 
Wij streven er naar een ambitieuze, dynamische en lerende organisatie te zijn. Ook over  
2 jaar zal ons onderwijs niet “af” zijn en zal (een deel) van het onderwijs en organisatie in 
de steigers staan. Niet alles kan, en “niet alles kan tegelijkertijd”.  
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zelfstandigheid.  
Geef meer ruimte aan leerlingen in de studiewijzers voor hun 
eigen planning in tempo en keuzes over langere perioden.  
 
Biedt in de reguliere lessen meer activerende werkvormen aan en 
geef leerlingen meer kans en uitdaging om invulling te geven aan 
hun eigen leerproces.   
 

actie De huidige studiewijzers voor klas 1 en 5 worden geëvalueerd. Het 
streven is in schooljaar 17-18 studiewijzers in alle leerjaren te 
gebruiken waarbij in de hogere leerjaren nadrukkelijk ook wordt 
gekeken naar studiewijzers over langere perioden. 
 
Samen met de daltonwerkgroep zullen we studiedagen 
organiseren met good-practise voorbeelden op het gebied van 
activerende werkvormen/differentiëren/samenwerken/…. E.e.a. 
gevolgd door buddy lesbezoeken. 
 
In de FG (voorafgegaan door een lesbezoek) komt activerende 
didactiek nadrukkelijk aan de orde. Nascholing wordt hier specifiek 
voor ingezet.  

uitvoerenden SL, secties, daltonwerkgroep, teamleiders 

tijdvak Maart 2017 – juni 2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Samenwerking. 
Ontwikkel een doorlopende leerlijn op de kernwaarde 
samenwerking voor in de lessen en in het daltonuur waarin inhoud 
gegeven wordt aan diverse praktische vormen van samenwerking 
(samen leren, coöperatief en interactief afhankelijk leren). 
 
Stimuleer het samenwerkend leren, c.q. het teamleren van 
docenten door het ingezette beleid van collegiale visitatie verder uit 
te bouwen en te verbinden met een systematische praktijk van 
intervisie. Geef het delen van good practise en het collegiaal en 
gericht uitwisselen van ervaringen een belangrijke plaats in het 
scholingsbeleid/plan van het Stedelijk Dalton Lyceum. 
 

actie Samenwerking in diverse vormen wordt nadrukkelijk gestimuleerd. 
Met de secties/sectievoorzitters zal worden gesproken over het 
structureel opnemen van meer samenwerkingsopdrachten in het 
programma. Zie m.b.t. de leerlijn ook de opmerking in de inleiding 
van de schoolreactie. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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T.b.v. de begeleiding van de leerlingen worden de huidige teams 
verdeeld in kleine kernteams van elk 5 á 6 docenten die volledig 
verantwoordelijk zijn voor ca 3 klassen (begeleiding van de leerling, 
resultaat, bevorderingsbesluit,). De docenten in deze kernteams 
zullen hierbij intensief (moeten) samenwerken. 

uitvoerenden SL, secties, kernteams/teamleiders 

tijdvak April 2017 – juni 2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie. 
Ontwikkel een doorlopende leerlijn op de kernwaarde reflectie 
waarin de leerling en zijn/haar brede ontwikkeling (vaardigheden, 
gedrag/houding en resultaten) centraal staan. Ontwikkel daartoe 
instrumenten waarin meer sprake is van tweezijdigheid en weder-
kerigheid in de reflectie.  
 
Maak meer actief gebruik van de betrokkenheid, input en kritische 
feedback van leerlingen en ouders m.b.t. mogelijke verbeteringen 
van het onderwijs, c.q. van het daltonconcept van de school. 
Organiseer daartoe bijvoorbeeld thematische ouderklankbord-
sessies of leerling arena’s.  
 

actie De kernteams worden volledig verantwoordelijk voor de 
begeleiding van de leerlingen. Samen met de teamleiders zullen ze 
de bestaande begeleidings/reflectie instrumenten herzien en 
nieuwe verder ontwikkelen. 
 
Met de ouderraad en de leerlingenraad gaan we in gesprek over de 
wijze waarop hun inbreng kan worden vergroot.  
 

uitvoerenden SL, kernteams/teamleiders, ouderraad, leerlingenraad 

tijdvak Augustus 2017 – juni 2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
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aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Effectiviteit/doelmatigheid. 
Effectiviteit van Daltononderwijs drukt zich onder andere uit in 
goede onderwijs- en examenresultaten van de leerlingen. De 
locatie Overkampweg is hier de afgelopen jaren bijzonder goed in 
geslaagd waarvoor onze complimenten. Toch ervaren leerlingen, 
docenten en ouders op dit moment een te sterke resultaat-/cijfer-
gerichtheid in de school die de brede individuele en sociale 
vorming en ontwikkeling te kort kan doen. Probeer als schoolleiding 
meer evenwicht te vinden tussen de “harde” en “zachte kant” van 
de opbrengsten en goed en mooi Daltononderwijs.  
 

actie We zijn als SL ons goed bewust dat de goede sfeer op school en 
vertrouwen in elkaar mede veroorzaakt wordt door het grote 
aanbod van CSM achtige activiteiten, theateractiviteiten, reizen,… 
en ons grote aanbod van keuzevakken voor het examen. Ons 
streven is nadrukkelijk om deze activiteiten te behouden, te 
waarderen en te blijven faciliteren. 
Met de secties uit de “zachte” sector gaan we in gesprek hoe de 
belangstelling van de leerlingen voor kunstvakken en theater-
producties weer kunnen vergroten. 
 

uitvoerenden SL, betrokken secties 

tijdvak Voorjaar 2017 / permanent 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Borging. 
Er zijn op vele fronten mooie ontwikkelingen en positieve 
veranderingen in gang gezet op de locatie Overkampweg. Wij 
adviseren de schoolleiding de geformuleerde ambities in de zelf-
evaluatie, de gewenste veranderingen en ontwikkelingsrichting 
meer systematisch en planmatig te beschrijven in onder andere  
een Dalton Ontwikkeling Plan.  
Stel hierin prioriteiten (niet alles kan tegelijkertijd); formuleer helder 
wat je wilt bereiken; wanneer ben je tevreden c.q. wat wil je zien 
aan resultaten of gedrag; wie doet wat en zet een realistisch 
tijdspad uit waarin voldoende ruimte is voor reflectie en evaluatie. 
 

actie In het Strategisch Beleidsplan, het Onderwijsplan 2016-2017 en 
het (nog niet verschenen) Onderwijsplan 2017-2018 staan/komen 
de ambities en plannen op organisatorisch en onderwijskundig 
terrein (inclusief dalton).  
Op basis daarvan zullen we de daltonplannen en de uitwerking 
samenvoegen in een nieuw DOP 2017-2019 

uitvoerenden SL, daltonwerkgroep 

tijdvak Najaar 2017 
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scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 

 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

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

 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


