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aanbeveling 1.  

 
 
 

 
 
 

Probeer de principes Vrijheid en verantwoordelijkheid geleidelijk uit te bouwen en 
meer af te stemmen op de doelgroep (HAVO- en VWO-leerlingen). In elke dalton-
school is er een spanningsveld tussen vrijheid en controle. De nieuwe school heeft 
uit concurrentie-overwegingen er bewust voor gekozen om de structuur waarbinnen 
de leerling zijn eigen keuzes mag maken strak te houden. Dit wordt bijvoorbeeld 
zichtbaar in het aantal daltonuren in de onderbouw. Er zijn slechts drie daltonuren, 
waarvan één daltonuur samenvalt met de bovenbouw. Uit de gesprekken met de 
onderbouwleerlingen wordt duidelijk dat zij meer daltonuren “best aan zouden 
kunnen”. In de bovenbouw geven leerlingen aan dat zij meer verantwoordelijk 
wensen te zijn voor de planning en invulling van hun daltonuren. Het afstempelen 
van de DUP (DaltonUrenPlanner) voor zowel aanwezigheid als voor werkinzet leidt 
soms tot ongewenste situaties.  
De school mag zowel onderbouw als bovenbouw leerlingen meer vertrouwen geven 
als het om de verantwoordelijkheid voor hun eigen werk gaat. De door de school 
gemaakte concept-ontwikkelingslijn Vrijheid en Verantwoordelijkheid op vijf 
ontwikkelniveaus kan hierbij als leidraad dienen. 

 
 
 

 Door de planning te laten verlopen via magister komt er meer structuur in de 
planning van de daltonuren van de leerling. Hier is zeker nog een verbeter-
punt. Duidelijk is afgesproken wat er in de daltonuren verwacht wordt van de 
leerling en de docent (WL-daltonhandboek). 

 Door de VVV-uren is er meer keuze voor de leerlingen gekomen. Komende 
jaren zal dit uitgebouwd worden naar een duidelijk systeem waarmee leer-
lingen hun leertijd kunnen vullen afhankelijk van interesse en niveau. 

 Door middel van verbetering van de instructies voor leerlingen, b.v. door 
teamplan brugklas, gaan leerlingen bewuster om met daltonuren. Voor 
docenten is het daltondocentprofiel ontwikkeld. Dit geeft duidelijk aan wat  
wij verwachten van een daltondocent. 

 Leerlingen bepalen zelf waar ze hun daltonuren invullen en waarmee. Er 
wordt wel naar verantwoording van de keuze gevraagd door de docent. 
Docenten maken indien nodig afspraken met leerlingen om daltonuren te 
volgen (gebonden). 

 De stempelkaart wordt niet meer gebruikt om gedrag of inzet af te vinken. 
Docenten laten meer vertrouwen in de leerlingen zien, spreken leerlingen aan 
op het niet nemen van verantwoordelijkheid en benoemen dit ook. 

 In de daltontutoruren geven bovenbouwleerlingen gericht steun bij aan 
onderbouwleerlingen met een door henzelf geformuleerde hulpvraag. Zowel 
de onder- als bovenbouwleerling geeft zich zelfstandig voor deze uren op.  

 Voor de stilteruimte zijn duidelijke, uniforme regels gekomen. 

 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

evaluatie school 
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Zorg dat de verantwoordelijkheid/vrijheid qua vormgeving daltononderwijs stevig 
verankerd wordt binnen het team. Dit zou gestalte moeten krijgen door deze verant-
woordelijkheid te geven aan de DOG en DOP’s.  Bij de visitatie leek het nu nog zo 
dat het management hier nog (teveel) invloed op heeft om dit een breed draagvlak 
te geven. Begeleiding van leerlingen (vooral in de bovenbouw) zou hierbij een 
aandachtspunt moeten worden, bijvoorbeeld door hiervoor een aparte DOP op te 
richten of dit onderdeel specifiek bij een DOP onder te brengen.  

 
 
 

Daltonuren: probeer het aantal daltonuren in de onderbouw (klas 1 en 2) uit te 
bouwen. In het aanbod van de daltonuren wordt er gewerkt aan gevarieerde mix van 
verbreding en verdieping en verbetering van rendement. Het streven is hierbij om 
30% van de daltonuren hiervoor te gebruiken. Voorbeelden van rendements-
verbetering in de daltonuren zijn het ondersteuningsaanbod van extra taal- en 
rekenonderwijs en het tutorleren. Omdat de sporthal wordt gedeeld met het naburige 
Melanchthon College wordt het vak LO niet aangeboden in de daltonuren. Wellicht is 
een aanbod voor Drama in de daltonuren wel realiseerbaar. Vakken of groepen van 
vakken zouden samen ook een verdiepend aanbod voor de daltonuren kunnen 
ontwikkelen. 

 
 
 

 De school heeft duidelijk gekozen voor een opbouw in daltonuren. In het 
eerste leerjaar zijn er drie daltonuren, waarbij in de eerste helft van het 
schooljaar één daltonuur gepland wordt samen met de mentor. Het tweede 
leerjaar heeft drie, leerjaar 3 vijf en de bovenbouw zeven reguliere dalton-
uren. Zo laten wij de verantwoordelijkheid van de leerling om zelf daltonuren 
te plannen groeien. 

 Knelpunt bij de daltonuren in de bovenbouw is dat met name door de 
clustering van vakken en extra vakken het rooster in VWO 4 en 5 dusdanig 
vol zit dat voor een groep leerlingen een daltonuur ingeleverd moet worden 
voor een lesuur. Heel vervelend, maar niet op te lossen. 

 De VVV-uren zijn een goede verbetering (zie 1 en hieronder). Stelsel zal 
verder moeten worden uitgebreid. Ook hier geldt dat de leerling graag een 
weerslag van zijn prestaties wil zien. We denken aan een certificaat, een 
portfolio of een aantekening op het rapport. De DOP gaat hiervoor een 
voorstel doen. 

 Niet het aantal uren is bepalend, maar de kwaliteit van de uren en hoe ze in 
het daltononderwijs passen zoals dat aan geboden wordt op het Wolfert 
Lyceum.  In allerlei onderdelen wordt met name gekeken naar het gebruik 
van de uren door docenten en leerlingen en de inzet van de leerlingen. 

 De vakken drama en beeldende vorming hebben meer ruimte gekregen in  
de daltonuren. 
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 De daltonuren worden gestructureerder gebruikt voor verbetering. Dit gebeurt 
al bij de talen en wiskunde. ( grammatica-uren, tekstbegripuren, uitleguren). 
Ook andere secties zetten de uren doelbewust in voor groepen leerlingen die 
achterlopen. De docenten en mentoren houden hiervoor vinger aan de pols 
door met leerlingen te praten, de stempelkaart regelmatig met de leerlingen 
door te nemen en de cijfers te monitoren.  

 Binnen de daltonuren zijn de VVV-uren gestart. Een aantal verdiepings-
programma’s: IB en DELF (talen), Beta+, Chinees, debatteren, oorsprong  
van taal. Er zijn VVV-uren waar verschillende vakken aan samenwerken. 

 
 
 

Dalton is duidelijk zichtbaar in daltonuren en reguliere lessen.  
Er wordt gebruik gemaakt van een daltonwaaier met daltonvaardigheden  
(in gewenst gedrag). 

 
 
 

Ontwikkel een effectieve manier van communiceren met leerling en ouders over 
zowel de cognitieve prestaties van de leerling als over de vakoverstijgende (dalton-) 
vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Juist in een daltonschool 
waarin de begeleiding naar zelfstandigheid centraal staat speelt de reflectie op het 
leerproces een cruciale rol. Het doel is leerlingen leerervaringen te laten opdoen en 
bewust te laten worden van “het eigen kunnen” door tijdens en na het leren terug te 
blikken op gemaakte keuzes en beweegredenen hiervoor, en hieruit lering te trekken 
voor de toekomst. Leerlingen beoordelen feitelijk zowel het leerresultaat als het 
leerproces. Reflectie wordt o.i. nog niet overal optimaal toegepast. Ten aanzien van 
de productkant zijn er in het mentoraat ontwikkelingen in gang gezet waarbij leer-
lingen leren reflecteren op hun daltonvaardigheden. Reflectiemogelijkheden die 
docenten hebben in de daltonuren d.m.v. het afstempelen van de DUP voor met 
name de werkinzet worden niet of nauwelijks gebruikt. De docent zou leerlingen 
gericht moeten stimuleren stil te staan bij de eigen inbreng in de leersituatie, dat ze 
nagaan welke gevoelens, wensen en persoonlijke inzichten in het spel waren bij het 
leren. 

 
 
 

 Er is veel energie gestoken in de communicatie met ouders. Magister speelt 
daar een belangrijke rol in. Met name de ontwikkeling van de resultaten is 
door de ouders goed te volgen. Tevens kunnen ouders meekijken in de 
studiewijzer van hun kind. 

 Structureel zijn er drie avonden per jaar voor gesprekken met ouders. Hiervan 
zijn er twee avonden alleen met de mentor en één avond met de vak-
docenten. 

 Door op geregelde momenten een nieuwsbrief naar ouders te sturen worden 
ze op de hoogte gehouden van de daltonontwikkelingen op school. 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 



 
 

Visitatieverslag Wolfert Lyceum Bergschenhoek 5 

 Mentoren staan open voor overleg met ouders. Zowel ouders als mentoren 
nemen hiertoe het initiatief. Dit overleg vindt regelmatig plaats, waardoor 
zeker in klassen met veel zorgleerlingen een flinke werklast voor mentoren 
ontstaat. Ouders benoemen o.a. in de ouderraad nadrukkelijk de open 
communicatie tussen school en ouders. Zij vinden de communicatie tijdig en 
snel. 

 Binnen het mentoraat besteedt de mentor, afhankelijk van het leerjaar, veel 
aandacht aan de daltonvaardigheden. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van 
de door de NDV-regio ontwikkelde rubrics. 

 Het door de school ingezette RTTI-traject zal leerlingen en ouders meer en 
specifiekere informatie bieden over prestaties en niveau van de leerlingen. 

 Reflectie wordt in lessen ingezet door docenten en leerlingen. Leerlingen 
geven schriftelijk of mondeling hun mening over het werk van medeleerlingen 
of de les/opdracht. Tutorleerlingen reflecteren de hulp na afloop van de 
cyclus. Leerlingen reflecteren op hun ontwikkeling in mentorlessen met 
doorlopende leerlijnen. Bij het maken van toetsen wordt door de leerlingen na 
afloop gereflecteerd. RTTI gaat in dit proces de komende jaren een sterke rol 
spelen. 

 In 2014-15 is gekozen voor een vernieuwde aanpak van het eerste leerjaar, 
waarin reflectie op leergedrag een duidelijke rol heeft. Het mentoraat-
programma is hierin leidend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

Communiceren met ouders: 
Ouders geven terug dat de communicatie meer pro-actief moet zijn. 
Ouders vinden in  Magister wel cijfers terug, maar dit is niet een voldoende middel 
om te communiceren over daltonvaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. 
Daar valt winst te behalen. 

 
 
 

De school investeert veel tijd in het opleiden van mentoren en onderkent hiermee 
het belang van een goede begeleiding en ondersteuning van zowel het groeps-
proces als het leerproces. Iedere (goede) docent zou ook mentor moeten zijn. 
Daarbij is het van belang dat er een mentoraatsprogramma wordt opgesteld zodat 
mentoren een goede focus hebben op hun begeleidende taak. Mentoren kunnen 
een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van maatwerk qua begeleiding/controle 
van de leerlingen op basis van reflectie-instrumenten. Het voornemen is om volgend 
schooljaar afdelingsteams samen te stellen gebaseerd op het model van teamleider 
en mentoren. 
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 Er is hard gewerkt aan het mentoraatsprogramma. Eén van de drie DOP’s 
(daltonontwikkelplan) is specifiek daarop gericht. Doel is een doorlopende 
leerlijn mentoraat. De groep heeft al enkele producten afgeleverd. 

 Het mentoraatsprogramma in leerjaar 1 is in 2014-15 gestructureerder 
opgezet. Zo zijn speciaal voor deze groep de daltonrubics  aangepast. 

 Veel mentoren hebben een uitgebreide training gehad voor gespreks-
technieken (2012-2014). Met name bij jonge collega’s was daaraan een grote 
behoefte. Uit de evaluaties bleek een zeer positief oordeel over deze training. 

 De school heeft in 2013-14 de stap gezet om de teamleiderstructuur zodanig 
te wijzigen dat er sprake is van een Havo (2,3 en 4) teamleider en een VWO 
(2,3, en 4) teamleider. Beide teamleiders geven met hun mentoren sturing 
aan het onderwijsproces binnen hun afdeling. Het doel is een duidelijke havo- 
en een duidelijk vwo-aanpak binnen de school te vormen. Dit laatste is ook 
opgenomen in het Schoolplan en Actieplan 2014-15. 

 RTTI-toetsing en bijbehorende onderdelen als de OMZA kunnen  inzicht 
geven in de leerling en hun plaats in het onderwijs op het Wolfert Lyceum. 
Hierdoor krijgen met name mentoren een veel beter inzicht in de ontwikkeling 
van hun leerlingen. Deze ontwikkeling is in 2014-15 ingezet en de school 
verwacht hier veel van. 

 
 

De onderbouwmentoren hebben scholing gevolgd en er is een duidelijk programma 
dat zij volgen waarin leerlingen worden begeleid. Het lijkt dat met name reflectie en 
samenwerken daltonvaardigheden zijn, die in de onderbouw worden aangeleerd, 
terwijl zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de bovenbouw meer op de voor-
grond staat. De onderbouwleerlingen herkenden het reflectieformulier en gaven aan 
dat in de mentorles te gebruiken. Het is niet duidelijk of dit vervolgens ook met 
ouders  wordt besproken.  In de bovenbouw speelt de RTTI een grote rol, het helpt 
leerlingen, docenten en mentoren bij het reflecteren en eventueel bijstellen van hun 
werkzaamheden.  Schoolbreed  hebben mentoren oog voor het welzijn van de leer-
lingen en gaan daar ook over in gesprek met de leerling(en). In de onderbouw lijkt 
dat wel gestructureerder vormgegeven te zijn dan inde bovenbouw, in de DOP 
‘mentoraat’ zou hier nog aandacht aan besteed mogen worden.     

 
 

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen qua talent, begaafdheid, leerstijl 
en tempo. De school geeft zelf aan dat leerlingen meer maatwerk geboden zou 
moeten worden om echt keuzes in het leerstofaanbod en de leerstofverwerking te 
kunnen maken. Een enkele docent experimenteert hiermee, maar dit staat in de 
kinderschoenen. Afstemming van Rekening houden met begaafdheidsverschillen 
wordt nu zichtbaar in een aparte regeling voor een enkele leerling d.m.v. een leer-
contract. Het regulier aanbieden van bijv. de mogelijkheid van het doen van ver-
vroegd examen of het afleggen van een examen op een hoger niveau (havo-
leerlingen leggen voor een bepaald vak een VWO-examen af) zou naadloos passen 
in de ambitie van de school om leerlingen uit te dagen tot prestaties op het voor hen 
hoogst haalbare niveau. Er is geen actieplan of plan van aanpak voor het leren van 
meer begaafde leerlingen. 
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 In de schoolstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen de Havo- en de 
VWO-stroom. Na het eerste leerjaar  worden twee aparte leertrajecten aan-
geboden waarbij zo veel mogelijk sprake is van een eigen aanpak met eigen 
keuzen. In 13-14 is daarvoor binnen het management een specifieke Havo- 
en VWO-teamleider aangesteld. 

 Uitbreiding van het aantal VVV-uren met daarbij aansturing van de leerling 
om een keuze te maken uit het programma. (zie website WL). 

 Start van een Beta VWO+ programma i.s.m. de TU.  
 Delf, Anglia, IB, éénakterfestival, debatteam en de invulling van VVV-uren 

kunnen de wens van differentiatie, ook voor meerbegaafde leerlingen, 
vervullen. 

 Ontwikkeling van een doorstroomtraject Havo – Hogeschool Rotterdam. De 
school heeft hiervoor een intentieverklaring getekend. Wordt verder in 2014-
2015 uitgewerkt. 

 De school kent veel leerlingen met een extra vak (soms meerdere). Hiervoor 
is meestal geen lesgarantie, dus leerlingen regelen dat via de docent o.a. in 
de daltonuren. 

 De school kent in de talen enkele leerlingen die eerder examen doen in een 
MVT. 

 
 
 

Omgaan met verschillen: 
Er is nog steeds geen plan van aanpak voor het leren van meer begaafde leerlingen. 
Weliswaar wordt ingezet op DELF, Anglia enz. en de invulling  van VVV uren, maar 
dit is geen visie waarin uitgedragen wordt hoe de school omgaat met verschillen. 
We zien dat dit een start is, maar er moet in de richting naar bovenbouw een ont-
wikkeling ingezet worden waaruit ook visie blijkt. 

 
 
 

Scholing en intervisie: in een snel groeiende daltonschool met veel nieuwe docenten 
is het belangrijk dat docenten veel van elkaar leren om de verschillen in dalton-
aanpak zo klein mogelijk te maken. De school investeert dit schooljaar veel tijd in 
dalton- en mentoraatsscholing en heeft samen met Dalton Wolfert de beschikking 
over een intern opleider voor nieuwe docenten. Na deze externe scholingen is het 
wellicht wenselijk om samen met de intern opleider een intervisietraject op te zetten 
waarbij docenten zelf meer verantwoordelijk worden voor hun verdere leerproces. 
Voor de praktische organisatie van het leren van docenten op school kan intervisie 
o.a. vertaald worden in gespreks- en overlegmomenten die formeel van aard zijn 
(sectie- of vakkencluster-bijeenkomsten) of die meer informeel van aard zijn: 
hiermee wordt bedoeld dat informeel leren altijd plaatsvindt op de werkvloer, min of 
meer toevallig en in interactie met leerlingen en collega’s. Bijv. het samen werken 
aan een nieuwe vakmethode of een vakoverstijgend project, het met elkaar 
bespreken van de problemen waar een docent in de praktijk van alledag tegenaan 
loopt. Deze vorm van informeel leren past goed binnen de samenwerkingsgedachte 
van daltononderwijs.  
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Maar ook: het kijken bij elkaar in een les- of daltonuur, feedback geven aan elkaar. 
Het gebouw is bovendien zeer geschikt om vormen van intervisie toe te passen (bijv. 
teamteaching), omdat lokalen aan elkaar gekoppeld kunnen worden en ook via de 
werkruimtes op de gangen met elkaar in verbinding staan. Belangrijk is dat iedere 
docent zich zelf steeds opnieuw een leervraag stelt in het kader van de eigen 
professionele ontwikkeling en voor de beantwoording van die vraag een vorm van 
collegiale intervisie kiest. Die vorm van collegiale samenwerking en intervisie kan 
zich in eerste instantie beperken tot het kiezen van één “maatje”: bijvoorbeeld 
iemand uit de sectie waarmee je een parallelklas draait of iemand van een andere 
sectie omdat je samen aan dezelfde klas lesgeeft, een collega-mentor of een team-
leider. 

 
 
 

 De school investeert veel in scholing. De startende docenten krijgen een 
“beginnerscursus Dalton”, waar lesbezoeken een onderdeel van uitmaken. 
Veel scholing is vakgericht en de verantwoordelijkheid van de secties. In  
13-14 is een start gemaakt met een persoonlijk professionaliseringsplan voor 
docenten. Dat plan zal in de komende jaren vorm krijgen en is gekoppeld aan 
de ontwikkelingsgesprekken die gevoerd worden. 

 Er is een intern begeleider, die zich met name concentreert op de startende 
docenten en stagiairs.  

 Er is een speciale taak gecreëerd voor een bekwaam personeelslid om de 
collega’s die bezig zijn met een opleiding te begeleiden. 

 Intervisie blijft een lastig probleem.  Op WL heerst een cultuur  waarbij 
collega’s veel overleggen en elkaar feedback geven. Het structureel invoeren 
van intervisie vanuit een scholingsplan blijft hangen op praktische bezwaren, 
zoals tijd. Docenten ervaren al veel elementen van intervisie in de dagelijkse 
praktijk. Veel uren buiten de les worden gebruikt voor allerlei vormen van (in-) 
formeel overleg. 

 Een deel van de professionalisering wordt ingevuld door daltoninformatie-
middagen, RTTI-cursus en daltonscholing. 

 
 
 

Er gebeurt veel op het gebied van scholing. De startende docenten worden op weg 
geholpen met dalton. Voorts zijn er medewerkers die zich bezighouden met het 
begeleiden van collega’s die met een opleiding volgen. Dit is op orde. Ook is het 
goed om te zien dat de RTTI-cursussen niet voor niets zijn gevolgd; de systematiek 
wordt zichtbaar in de lessen en de docenten pakken het op.  
Het Wolfert Lyceum heeft een goede borging van de informatie-uitwisseling van 
cursussen en scholingen tijdens de DIM’s. Het een sterk punt van de school dat een 
individuele collega zelf ook een voorstel heeft voor de agenda van een DIM en dat 
dit vervolgens ook gehonoreerd wordt door de schoolleiding. 
Wat een groot struikelblok blijft, is de uitrol van de intervisie op het Wolfert Lyceum. 
Er wordt te makkelijk gewezen op het open en transparante gebouw waarin veel 
zichtbaar is van de lessen die gegeven worden. Het is waar dat het mooie en 
nieuwe gebouw volop de gelegenheid biedt om bij elkaar “in de keuken” te kijken. 
Echter, het bij elkaar in de les gaan zitten en elkaar gerichte feedback geven op de 
inhoud van de lessen, blijft een structureel probleem.  
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In het gesprek met de schoolleiding wordt dit ook beaamd. In de andere gesprekken 
komt ook naar voren dat de intervisie niet van de grond komt. Dit is op zich vreemd, 
want de behoefte om intervisie te plegen is bij collega’s zeker aanwezig. 

 
 
 

Leerlingen geven aan te mogen samenwerken, maar opdrachten zijn nog niet altijd 
in een gestructureerde samenwerkingsvorm gedefinieerd. Er wordt een variatie aan 
werkvormen gehanteerd, maar in samenwerk- en/ of groeperingsvormen wordt nog 
niet optimaal rekening gehouden met verschillende leerstijlen en niveaus van leer-
lingen. De opgezette ontwikkelingslijn voor samenwerken is ook hier een goede 
leidraad voor de verdere ontwikkeling van samenwerkingsvormen en de rol/attitude 
van de leerling hierbij. 

 
 
 

 Bij verschillende vakgebieden worden samenwerkingsopdrachten gegeven 
waar leerlingen in groepen actief zijn.  

 Een ontwikkelpunt in de organisatie blijft het meer structureren van 
samenwerkingsopdrachten. Een opdracht die bij de DOG ligt. 

 Lessen worden in verschillende vormen gegoten zodat er met de leerstijlen 
van leerlingen rekening wordt gehouden. 

 In veel lessen zijn er speciale uitlegtafels geformeerd voor groepjes  
leerlingen die meer uitleg nodig hebben. 

 De lesstof wordt in lessen aangepast voor individuele leerlingen; leerlingen 
die de stof beheersen doen bijvoorbeeld minder of andere oefeningen. 

 Binnen de voorbereidende lessen voor het PWS worden verschillende 
workshops gehouden die vakoverstijgend zijn zoals het houden van 
interviews en enquêtes of het geven van presentaties. 

 
 
 

De school benoemt het samenwerken als ontwikkelpunt in de vorm van meer 
structureren van de samenwerkingsopdrachten. Binnen de secties wordt aandacht 
besteed aan vormen van samen werken, samen leren en samen reflecteren. De 
secties werken nog niet genoeg samen op dit gebied en dit verdient aandacht. 

 
 
 

De huidige indeling in teams voldoet niet langer om ook de vakinhouden in de 
bovenbouw tussen docenten, secties en vakgroepen goed af te kunnen stemmen. 
Volgend schooljaar wil de school gaan werken in twee soorten teams: mentoren-
teams met teamleider enerzijds en teams van clusters van vakken, bijv. het cluster 
talen, exact etc. omdat de afstemming van programma’s in de bovenbouw steeds 
belangrijker wordt. Ook het opbouwen van meer expertise in het maken van taak-  
en studiewijzers en het uitzetten van doorlopende leerlijnen van onder- naar boven-
bouw behoeven hierbij aandacht. De school zal moeten nadenken over de aan-
sturing van de vakkenclusters. 

 

aanbeveling 7. 
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 Zoals eerder is gemeld is in 2013-14 gestart met een apart team voor zowel 
havo als vwo, met als hoofddoel een eigen specifieke aanpak te ontwikkelen. 
Het werken in vakgerelateerde clusters is losgelaten en er is meer gekozen 
voor de verschil in opleiding. Dit was met name een wens vanuit de secties. 

 Binnen havo en vwo is de bovenbouw erg examengericht. Het vak staat 
voorop en er is weinig ruimte voor vakoverstijgende projecten. Dit is ene 
bekend probleem. Tochworden er programma’s ontwikkeld om breder te 
kijken zoals het Beta+ programma. 

 De intentie is er om de VVV-uren ook in de bovenbouw te geven, met een bij 
die leerlingen passend aanbod. 

 Er zijn nieuwe  afspraken gemaakt binnen het team over studiewijzers. In de 
onderbouw is de studiewijzer gekoppeld aan de agenda. In de bovenbouw is 
meer ruimte gereserveerd voor zelfgemaakte planning van de leerlingen. 

 Binnen de vakgebieden is wel overleg over aanpak PWS en gelijkvormige 
activiteiten zoals het taaldorp. 

 Het team is (buiten de mentorgroepen, die  gekoppeld zijn aan de teamleider, 
en de vaksecties) verdeeld in verschillende gremia die zich met verschillende 
onderdelen van de school bezighouden. Zo is de PAR opgericht; denken 
mensen in een DOP over de implementatie van de doorlopende leerlijnen  
in de lessen en is er een  ‘survivalhandboek’ voor brugklassers gemaakt. 

 
 
 

De school heeft uiteindelijk gekozen voor een havo en vwo team. De dalton-
ontwikkeling binnen de school is ingebed via de DOG (daltonontwikkelgroep) met 
daaronder de DOP (daltonontwikkelprojectgroep). Komend jaar zal het aantal DOP’s 
worden uitbereid. De mentorenteams spelen ook een belangrijk rol in de dalton-
ontwikkeling. Het is belangrijk goed te bewaken dat de ingezette ontwikkelingen in 
de school worden geïmplementeerd (zoal VVV voor de bovenbouw, het mentoraats-
programma OB/BB).  
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1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.  

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

In de didactische aanpak wordt de verantwoordelijkheid voor een deel bij de leerling 
neergelegd. De school stelt zich tot doel hierin duidelijk te differentiëren. Hoe meer 
verantwoordelijkheid de leerling aan kan, hoe meer hij krijgt. De school bevindt zich 
in een proces waarbij de discussie gaat over de hoeveelheid ruimte die leerlingen 
krijgen. Uitgangspunt is ruimte geven aan de leerling die dat aan kan en aansturen 
bij de leerling die dit nodig heeft. Dat hier bij de leerling sprake is van een leerproces 
is evident. In dit proces is het geven van feedback aan de leerling door de docent 
van groot belang. Niet alleen op resultaat, maar ook op leergedrag. 
In de onderbouw wordt gebruikt gemaakt van de DUPkaart, waarmee docenten, 
mentoren en ouders inzicht hebben in de voorgang van het leerproces bij de leer-
ling. Het is een middel voor de leerling om verantwoording af te leggen over zijn 
werk. In de bovenbouw wordt gekeken welke vorm het beste past bij deze leerlingen 
waar we duidelijk onderscheid willen maken in leerjaar en havo/vwo. 
Uitgangspunt is leerlingen zo veel mogelijk te betrekken bij hun leeromgeving.  
We kunnen over het algemeen stellen dat leerlingen hier goed mee omgaan. Alle 
leerlingen zijn betrokken bij de corvee en gaan om normale manier met de school-
spullen om. Er is op school een sfeer om elkaar hier op aan te spreken, al komen er 
natuurlijk wel eens (maar gelukkig zelden) incidenten voor. 

 
 
 

In de bovenbouw lijkt vanuit gesprekken met leerlingen dat meer begeleiding 
wenselijk is. In de daltonzone worden leerlingen goed begeleid en kunnen ze op 
veel manieren, met hulp van docenten, aan de slag.  
Leerlingen die uitval vertonen of te laag scoren worden naar een lager niveau of een 
andere school verwezen. Het lijkt erop dat deze leerlingen niet vanuit de 
daltonbeginselen echt begeleid worden. Leerlingen geven aan dat als je bv. de 
verantwoordelijkheid niet aan kunt je dan pech hebt en blijft zitten. Resultaten tellen 
zwaarder dan het kunnen omgaan met verantwoordelijkheid en vrijheid. De school 
zou moeten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verschillende types 
begeleiding voor de verschillende types leerlingen.  
Opmerking school: De school besteedt met name in de BB veel aandacht aan de leerlingen die 

slecht presteren. Juist het systeem van wel/niet de DUB kaart moeten gebruiken is daar een 
voorbeeld van. Je ziet dat mentoren juist heel divers de leerlingen begeleiden. 
 

1. Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
Realisering aanbevelingen vorige visitatie 
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Er wordt verschil gemaakt tussen leerlingen. Als een leerling goed werkt en 
verantwoordelijkheid aankan hoeft hij niet de DUP-kaart in te vullen. Hieruit blijkt in 
tegenstelling tot het vorige punt dat docenten wel zien als iemand het goed doet 
maar geen handvatten lijken te hebben om de leerling die de verantwoordelijkheid 
niet aankan te helpen. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Onderwijs op Wolfert Lyceum is docentgestuurd, al zien we de docent liever als de 
regisseur van het onderwijsproces. Hij/zij bepaalt de mate van ruimte die de leerling 
krijgt om eigen keuzes te maken. Die mate wordt bepaald door de ervaring die de 
docent met de leerling(en) heeft. Die ruimte wordt in verschillende vakken goed 
gecreëerd waardoor groepen leerlingen een eigen aanpak krijgen. Aangezien de 
groepen groot zijn (28 tot 32 leerlingen) is een individuele aanpak nauwelijks 
mogelijk (incidentele gevallen daargelaten). Het Wolfert Lyceum ziet liever dat er in 
de klas/groep verschillende aanpakken bestaan, waarbij voor de leerling duidelijk is 
welke rol hij heeft. Docenten maken gebruik van de mogelijkheid om kleine groepjes 
of individuen uit te nodigen op hun daltonuur. 
Een havo/vwo-school is sterk examengericht. Dit houdt in de praktijk in dat met 
name in de bovenbouw weinig ruimte is om te experimenteren met de (vak-)inhoud. 
Die ruimte is er echter wel inzake de onderwijskundige aanpak. De realiteit is wel dat 
docenten voorzichtig zijn met experimenten. De druk van het examen is groot en 
zorgt terecht voor een voorzichtige opstelling.  
Tussen de vakken bestaan duidelijke verschillen. De ene sectie heeft hier andere 
stappen in gezet dan de andere. De redenen hiervoor zijn verschillend. Het is echter 
wel een gespreksonderwerp in de secties. Een aantal voorbeelden van diversiteit 
zijn de volgende: secties als Nederlands en Frans experimenteren duidelijk meer 
met werkvormen, terwijl Engels zich meer richt op het beoordelen in combinatie met 
rubrics. De groep exacte vakken geeft juist ruimte aan de excellente N-leerling in het 
Beta+ programma (sterk kennisgericht). Een vak als geschiedenis integreert in een 
aantal klassen het debatteren. 
Het Wolfert Lyceum wil ruimte bieden aan de docenten om te experimenteren. In de 
praktijk blijken de secties daar veelvuldig gebruik van te maken. 
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Via de DOG en DOP’s dragen de docenten verantwoordelijkheid voor dalton-
onderwijs in hun lessen/secties. Het enthousiasme bij docenten over deze DOG en 
DOP’s is groot. Het is te adviseren om een breed draagvlak te creëren voor de 
DOP’s van onderuit. Dwz. er moeten meer docenten in de DOP’s en zij moeten ook 
invulling geven aan het functioneren hiervan. (NB: vanaf volgend jaar zijn er zeven 
DOP’s ten opzichte van de drie die er dit schooljaar zijn.) 
Er lijkt geen duidelijke leerlijn Dalton in de training voor docenten te zijn.  
Opmerking school: Die leerlijn is in ontwikkeling. In het handboek is daar bij scholing het materiaal te 
vinden. In 2014-15 is voor het eerst gestart met het volledig zelf geven van de scholing Dalton i.p.v. 
door Hans Wolthuis. 
Docenten maken steeds meer gebruik van het materiaal uit het handboek Dalton. 

Bij de begeleiding van leerlingen komt naar voren dat  docenten en mentoren  daar 
wel behoefte aan hebben. Zij kunnen nu niet putten uit de kennis. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Uit de tevredenheidsenquêtes onder zowel leerlingen als personeel blijkt dat er een 
grote mate is van vertrouwen in elkaar. Er is een prettige sfeer, waarbij het uitgangs-
punt is dat men elkaar respecteert en met elkaar in gesprek blijft. De sfeer is ont-
spannen en losjes. Er zijn duidelijke regels die vanuit een positieve kijk geformuleerd 
zijn. Leerlingen vinden de school ook wel streng. Dit is te verklaren uit het feit  dat 
we duidelijk zijn in onze les en in de school over wat we willen (en wat dus niet). 
Daarbij blijft het uitgangspunt altijd het gesprek. Een leerling mag verwachten van 
een docent dat hij/zij het waarom uitlegt en een docent mag verwachten dat de 
leerling luistert en het accepteert.  
Zowel leerlingen als medewerkers krijgen veel ruimte (bottom-up). Men realiseert 
zich hierbij wel dat het nemen van die ruimte ook het nemen van verantwoordelijk-
heid met zich mee brengt. In de praktijk zien we dat ook. Leerlingen zijn betrokken 
bij o.a. de activiteitencommissie, schoolkrant, debatteam, etc. Het is opvallend hoe 
makkelijk leerlingen te mobiliseren zijn voor allerlei activiteiten binnen de school. 
De uitwisseling van ideeën en ontwikkelingen tussen de secties is wel een knelpunt 
voor de school. Te vaak blijven deze in beperkte kring bekend. De school onder-
zoekt hoe dit punt te verbeteren is. 
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De leiding lijkt veel verantwoordelijkheid/sturing te dragen binnen de school. Een 
vraag die bij ons opkwam is of de leiding dit ook opeist. Kan de leiding dit meer 
delegeren? Het delegeren van deze verantwoordelijkheid/sturing zou vervolgens 
meer bij de docenten van de DOG en DOP’s moeten liggen.  
Ouders geven aan dat ze wel gehoord worden door de school, maar niet echt 
betrokken zijn bij inhoudelijke zaken. Ouders spreken alleen met schoolleiding  
in de persoon van Peter Wind. Het zou te adviseren zijn dat ouders meer in contact 
komen met de DOG en DOP’s. 
Bij de aanbevelingen  van de vorige visitatie en de reactie van het visitatieteam 
daarop is het volgende aangegeven en dit blijft nog relevant: 
Zorg dat de verantwoordelijkheid/vrijheid qua vormgeving daltononderwijs stevig 
verankerd wordt binnen het team. Dit zou gestalte moeten krijgen door deze 
verantwoordelijkheid te geven aan de DOG en DOP’s.  Bij de visitatie leek het nu 
nog zo dat het management hier nog (teveel) invloed op heeft om dit een breed 
draagvlak te geven. Begeleiding van leerlingen (vooral in de bovenbouw) zou hierbij 
een aandachtspunt moeten worden, bijvoorbeeld door hiervoor een aparte DOP op 
te richten of dit onderdeel specifiek bij een DOP onder te brengen.  
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2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

In de studiewijzers worden de lijnen uitgezet waarbinnen keuzes gemaakt kunnen 
worden. Op het Wolfert Lyceum zijn hierin verschillen tussen vakken, leerjaren en 
docenten. Er is met name sprake van differentiatie in tempo. 
Bij veel secties wordt gebruik gemaakt van nakijkmodellen en zijn leerlingen gewend 
elkaar te ondersteunen. Uitgangspunt is: probeer het eerst zelf, vraag dan een 
klasgenoot en dan pas de docent. Leerlingen nemen hierin zelf veel het initiatief. 
Ook zie je bij diverse vakken de mogelijkheden tot keuze in het niveau van de 
opdrachten. De docent heeft in deze keuze wel vaak een sturende rol. 
In de daltonuren kiezen leerlingen zelf aan welk vak zij werken. Ook hier kan de 
docent of mentor echter voor bepaalde groepen een sturende rol hebben. Zo zijn er 
verplichte verbetertrajecten voor Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast 
worden in de vaklessen met individuele leerlingen afspraken gemaakt om in de 
daltonuren “bij te spijkeren”.  
Er is een presentatie Peerscholar geweest, een werkwijze waarbij intensief gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid leerlingen feedback te laten geven op het werk 
van klasgenoten en weer feedback op de feedback te krijgen. Langzaam maar zeker 
zijn er docenten die deze vorm van nakijken in de lessen integreren. 

 
 
 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om de kernwaarde “zelfstandigheid” te ont-
wikkelen. Leerlingen ontvangen werkwijzers maar die staan niet voor elk vak op 
dezelfde plaats (ELO, googledrive enz). Leerlingen krijgen de ruimte om zelf dalton-
uren te plannen, soms met hulp. In de lessen/daltonuren zijn leerlingen zelfstandig 
aan het werk en vragen alleen hulp als zij dat nodig hebben. (vaak aan een mede-
leerling). Bovenbouwleerlingen kunnen zelfstandig een extra vak volgen zonder naar 
de lessen te gaan maar maken   met de docent afspraken. In de bovenbouw zijn de 
werkwijzers bij een aantal vakken zodanig open dat er niet alleen sprake is van 
differentiatie in tempo, maar leerlingen kunnen zich de stof ook op hun eigen wijze 
eigen maken. Er is echter geen  doorlopende leerlijn ‘zelfstandigheid’,  het verschilt 
per docent welke mogelijkheden leerlingen krijgen. Leerlingen geven wel aan dat zij 
dus veel zelfstandigheid ontwikkelen maar dat als je het niet goed aankunt de bege-
leiding niet erg sterk is. Het is dan jouw eigen probleem als leerling om daar wat 
mee te doen, lukt het niet dan blijf je maar zitten of gaat weg.  

2. Zelfstandigheid  
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Hier is nog veel winst te behalen. 
Opmerking school: Tweede keer dat dit naar voren komt. Niet de realiteit. Mentoren en team-

leiders stoppen veel tijd in begeleiden van de leerlingen die slecht presteren.Er wordt hierover veel 
overlegd tussen mentor en teamleider. Het WL heeft een lage uitstroom. Wel natuurlijk leggen we de 
nadruk op de verantwoordelijkheid van de BB leerling om zelf aan de slag te gaan. Hij/zij moet dit 
doen. 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

In de vaklessen en de daltonuren nemen de leerling veel initiatief om zelfstandig aan 
de slag te gaan. Hiervoor wordt ruimte geven door de docenten en de leerlingen 
benutten die ruimte. 
Wel is voor veel docenten van het Wolfert Lyceum de tijdsdruk een dilemma. Veel 
vakken hebben relatief weinig lesuren, waarin veel moet gebeuren. Door de vele 
vakken ligt de werkdruk bij leerlingen hoog. Met name in het VWO (leerjaar 4 en 5) 
ervaren leerlingen de druk van de vele opdrachten. Hierbij verwachten we van de 
leerling een grote mate van zelfstandigheid en dat levert soms problemen op. Een 
groep leerlingen heeft daar meer begeleiding nodig van de vakdocent en/of de 
mentor. 
Docenten maken met kleine groepjes leerlingen afspraken in de daltonuren. Hierbij 
gaat het meestal om verbetering van het leerproces in het vak. Er zijn wel ver-
schillen tussen de docenten. Niet elke docent benut deze mogelijkheid in de dalton-
uren volledig. 

 
 

Docenten geven ruimte aan leerlingen om zelfstandig aan het werk te gaan.  
De leerlingen noemden de debatclub als een voorbeeld waarin de docent slechts 
begeleider is en de leerlingen bijna alles zelfstandig organiseren, ze geven b.v. zelfs 
lessen in de onderbouw. Zo zijn er meer mooie voorbeelden genoemd waarin 
docenten leerlingen de ruimte geven om initiatieven te ontplooien. Ook  in de lessen 
krijgen leerlingen de ruimte om zelfstandig met de lesstof aan het werk te gaan dit 
wordt minder naarmate het examen dichterbij komt ( dan is er opeens weer meer 
klassikale instructie). Hier blijkt misschien uit dat de docenten toch niet zoveel 
vertrouwen hebben in de aanpak van hun leerlingen en dat de druk van examen-
resultaten zwaarder weegt.  
Opmerkingen school: plaats. Gewoonweg leren wat de trucjes zijn om zo goed mogelijk de examen-
vragen te maken. Het kennen van die trucjes levert rendement op in de examencijfers. Zolang het 
examen in deze stijl is, is het zeker verstandig te doen. Trouwens leerlingen die goed presteren 
kunnen zelf kiezen wat zij doen. Je hoeft dus niet mee te doen met de stoomcursus (maar het mag 
wel). 
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Docenten nemen vanuit hun zelfstandigheid initiatieven en ontwikkelen op deze 
manier veel nieuw lesmateriaal.  
Eventuele aandachtspunten: 

1. Leerlingen die de zelfstandigheid niet aankunnen meer begeleiden vanuit 

mentoraat en vanuit de verschillende vakken. 

2. Ontwikkelen van leerlijn zelfstandigheid. 

3. Meer docenten actief betrekken en motiveren om deel te gaan nemen in  

allerlei organisaties. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Er is veel ruimte om initiatieven te ontplooien en daar maken medewerkers gebruik 
van. Binnen de ruimte die het havo/vwo-programma biedt, zoeken medewerkers 
naar nieuwe ideeën om het onderwijs vorm te geven. De directie is daarover altijd in 
gesprek en niet voor niets maken alle MT-leden deel uit van de DOP’s. Er wordt 
zelden ‘Nee’ gezegd tegen een ontwikkeling die secties/docenten vanuit hun 
professionaliteit inbrengen. Voorbeelden hiervan zijn de invulling van VVV uren, 
Beta+ en de debatclub. Het Wolfert Lyceum heeft daarbij  het voordeel dat er sprake 
is van een modern gebouw, een nog steeds groeiende school en een relatief jong 
team. 

De afgelopen jaren is er voldoende ruimte geweest voor docenten  om zich te 
scholen. Een groot aantal collega’s heeft dankbaar gebruik gemaakt van de moge-
lijkheden van de lerarenbeurs. Mede hierdoor is het aantal eerstegraders hoog 
vergeleken met de collegascholen in ons bestuur. 
Uit initiatieven van docenten kwamen onder andere voort de PAR, de daltonwaaier, 
het boek met leertips voor de brugklassers, een nieuwe aanpak van het vak Frans  
in de brugklas en nieuwe reisprogramma’s met een hoog zelfstandigheidsgehalte. 

 
 
 

De school geeft via de DOG/DOP alle docenten die betrokken willen zijn bij dalton-
ontwikkeling  de mogelijkheid om mee te denken en te werken aan het onderwijs-
programma. Omdat de MT-leden daar ook deel van uit maken zijn de lijnen kort. 
Nieuwe docenten worden vanuit de DOP/DOG bijgeschoold in het hoe en waarom 
van daltononderwijs en zij ervaren dat als waardevol. Er zijn vanuit de DOG/DOP 
mooie zaken ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de VVV-uren en de daltonwaaier. Op dit 
moment is ongeveer 1/3 deel van het docententeam betrokken bij DOG of DOP, dat 
is nog niet zo veel maar doel van het MT is meer docenten hiervoor te motiveren. 
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3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

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

 

 
 
 

In veel lessen wordt samengewerkt. Leerlingen zijn gewend elkaar te raadplegen en 
te helpen, ook in de daltonuren. De relatie tussen leerlingen en docenten is over het 
algemeen goed. In de tevredenheidsenquêtes komt dit als een sterk punt van de 
school naar voren. 
Er ligt bij de DOG een duidelijke vraag naar meer structuur in de samenwerkings-
activiteiten. Dit gaat zeker door één van de DOP’s worden opgepakt. 
Leerlingen uit hogere leerjaren ondersteunen onderbouwleerlingen bij het zo-
genoemde “tutorleren”, waar leerlingen meetbaar profijt bij hebben. Ook zijn er 
bovenbouwleerlingen die vanuit het debatteam het VVV-uur debatteren voor 
onderbouwleerlingen verzorgen. 
 
Er is een presentatie Peerscholar geweest, een methode  waarbij intensief gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid leerlingen feedback te geven op het werk van 
klasgenoten en weer feedback op de feedback te krijgen. Onder meer de vakken 
Nederlands en Frans zijn bezig met een pilot waarbij docenten deze vorm van 
nakijken in de lessen integreren. 

 
 
 

In de daltonuren en in de gewone lesuren zie je leerlingen samenwerken in duo’s  
en ook in groepjes. Dit is goed zichtbaar en ook het “tutorleren” is in de lessen op-
gemerkt. Je ziet in meerdere lokalen dat het samenwerken ook mogelijk wordt 
gemaakt doordat er tafelgroepjes staan. Ook het meubilair is dusdanig dat samen-
werking wordt uitgenodigd: de tafeltjes hebben een punt waardoor het vrij makkelijk 
is om een aantal tafeltjes “ineen” te schuiven. Leerlingen geven aan lang niet altijd in 
de mediatheek terecht te kunnen om daar al de opgegeven samenwerkings-
opdrachten samen uit te kunnen werken.   

 
 
 

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. 

 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Docenten werken binnen de secties veel samen. Toetsen worden gezamenlijk 
gemaakt en beheerd. Lesplannen worden uitgewisseld en over aanpak wordt veel-
vuldig gesproken. Het Wolfert Lyceum heeft een positief klimaat wat betreft de 
samenwerking tussen docenten. Het blijft niet beperkt tot de sectie, maar gebeurt 
ook tussen secties. Daarin is nog wel een wereld te winnen. Uitwisseling gebeurt 
vaak op basis van persoonlijke contacten. Als deze contacten er niet zijn, blijven er 
kansen liggen. 
In de les geven docenten opdrachten waarin samengewerkt moet worden. Het 
proces van samenwerking is een constant punt van aandacht. De secties maken 
afspraken hoe het samenwerken wordt beoordeeld. Samenwerken behoort een 
meerwaarde te hebben (1+1=3). Prettig is dat docenten sturen op wisselende 
samenwerkingsverbanden in de klas door op verschillende manieren groepen 
samen te stellen en leerlingen wisselende rollen toe te wijzen. Door het als veilig 
ervaren klimaat is het samenwerken in wisselende groepen nauwelijks een 
probleem onder leerlingen. 

 
 

Op dit niveau zie je dat er vooral binnen secties goed wordt samengewerkt. De 
secties werken vaak nog niet samen met andere secties en de docenten vinden dit 
jammer. Dit hoor je ook terug in het gesprek met de docenten. Er zijn wel initia-
tieven, maar dit vindt meer op individueel niveau plaats. De veilige en prettige sfeer 
binnen de school geeft hier wel volop de gelegenheid toe.  

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Uit de tevredenheidsenquêtes onder leerlingen, medewerkers en ouders blijkt dat 
men de school als een zeer veilige omgeving beschouwt. Dat is ook merkbaar. 
Leerlingen en medewerkers gaan op respectvolle manier met elkaar om. Dit leidt tot 
een losse sfeer, waarin het aantal conflicten tussen medewerkers en leerlingen 
miniem is. Uitgangspunt is dat dit altijd met een gesprek wordt opgelost. Men luistert 
naar elkaar en is bereid elkaars standpunt te respecteren. Tekenend is dat alle 
docenten met meneer/mevrouw worden aangesproken, terwijl de omgangsvormen 
verder heel soepel zijn. 
Leerlingen voelen zich duidelijk verbonden met de school. Dit blijkt o.a. uit de mate 
waarin leerlingen actief zijn binnen de school, van activiteitencommissie tot mee-
werken aan de ‘survivalgids eerste leerjaar’. Een opvallend verschijnsel is dat veel 
oud-leerlingen na het behalen van hun diploma nog vaak “even op visite komen”, op 
schoolfeesten nog jaren acte de présence geven en dat groepsapps  van examen-
klassen jaren in stand worden gehouden. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het samenwerken op schoolniveau is absoluut mogelijk door de open sfeer die er is 
tussen de docenten en tussen de leerlingen en de docenten. Er heerst een klimaat 
van rust en veiligheid. Zoals al eerder gezegd, zou het samenwerken nog meer 
kunnen worden uitgebreid tussen docenten die niet hetzelfde vak geven. Ook 
ouders geven aan dat samenwerken niet wordt ervaren als onderdeel van het 
programma van secties. Daarnaast kunnen zij de vraag uit welke leden het MT 
bestaat niet beantwoorden; dit zou kunnen betekenen dat het samenwerken van 
leden van het MT meer zichtbaar gemaakt kan worden. 
Opmerking school: Moet dit dan? Waarom zouden ouders van Havo leerlingen de teamleider van 

VWO moeten kennen? Het MT werkt nauw samen en leden ondersteunen elkaar. De leerlingen 
kennen vaak wel allerlei teamleiders doordat zij voor vragen zich daar altijd kunnen melden. Wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen weten wie hun teamleider (en de directeur) is. Veel belangrijker 
vinden we echter de mentor. 

De open gemeenschap waarin de school fungeert als een plek waar leerlingen in 
een veilig klimaat kunnen samenwerken, is zeker opgevallen. 

 
 
 
 
 
 
  

bevindingen visitatieteam 
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4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 
mee naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 

De leerling maakt met behulp van zijn studiewijzer een planning van zijn werkzaam-
heden. Vooral in het eerste leerjaar wordt daar veel aandacht aan besteed.  
Uitgangspunt is dat in de volgende leerjaren de mogelijkheden tot meer zelf plannen 
ruimer wordt. In de mentorlessen wordt de begeleiding individueler, waarbij onder 
andere teruggekeken wordt op de ontwikkeling van de prestaties. 
 In 2013 is in het team uitgebreid gesproken over de ruimte die geboden moet 
worden. Besloten is met name in de bovenbouw van het vwo meer ruimte te geven 
in de studiewijzers. Leerlingen krijgen de einddoelen, de docent geeft mogelijke 
leerstrategieën aan en leerling maakt een keuze/planning. Een aantal vakken, zoals 
geschiedenis, experimenteert hier nu mee. 
In alle leerjaren reflecteren docenten op de leerresultaten en het gedrag van de 
leerling. Dit gebeurt op verschillende manieren. De groepsgrootte van de klassen 
vormt hierbij een probleem. De secties zijn duidelijk op zoek naar methoden om zo 
goed mogelijk te reflecteren zonder dat het te veel werk met zich meebrengt. Zo 
wordt bij Nederlands geëxperimenteerd met Peerscholar, een programma waarbij 
leerlingen elkaars werk beoordelen en van reflectie voorzien. Ook Engels werkt met 
het maken van essays met rubrics. In de komende jaren gaat RTTI hier duidelijk een 
rol spelen in de reflectie naar leerlingen toe. 
Meer voorbeelden van reflectie bij leerlingen: leerlingen wordt gevraagd voor-
spellingen omtrent het gemaakte werk te doen wat betreft het resultaat. Nadat het 
gemaakte werk terug is gegeven wordt gesproken over de voorspelling en het daad-
werkelijk behaalde resultaat. Leerlingen reflecteren soms ook door middel van 
reflectieformulieren na afloop van een lessencyclus of les. 

 
 
 

De DUP kaarten werden meteen herkend door de leerlingen waarmee wij hebben 
gesproken in de lesbezoeken en het gesprek met leerlingen. Deze werden veel-
vuldig geraadpleegd en besproken binnen het mentoraat. Het is voor de leerlingen 
eigen verantwoordelijkheid om deze ook goed bij te houden en op tafel te leggen bij 
gesprekken. Ook ouders worden hierbij betrokken door de mentor omdat zij hier op 
moeten reageren/reflecteren.  
Leerlingen uit de bovenbouw weten niet zo goed waar en wanneer ze precies met 
reflectie bezig waren, behalve dan de RTTI bij toetsbesprekingen bij veel vakken 
ingevoerd. Daar zagen ze het nut zeer zeker van in. 
Verder geven leerlingen aan dat worden aangesproken door (vak)docenten als  
zij een gebrek aan daltonprincipes vertonen.   

4. Reflectie  
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

Op het Wolfert Lyceum wordt veel gebruik gemaakt van verschillende reflectie-
methoden. Docenten zijn hier duidelijk zoekende in en praten hier veelvuldig over. 
Het belang van reflectie wordt duidelijk gezien.  
In hun eigen werk  vormt feedback van collega’s een belangrijke rol. Er wordt veel 
uitgewisseld, al is dit hoofdzakelijk gericht op de vakinhoud of –didactiek. 
Reflectie op functioneren komt hoofdzakelijk van de teamleiders. Zo worden met alle 
docenten functioneringsgesprekken gehouden en wordt de organisatie als ‘plat’ en 
transparant ervaren. Problematische situaties worden snel opgepakt en besproken. 
Dit geldt niet alleen voor teamleider richting medewerker, maar ook vice versa. Toch 
wordt er door docenten ook gereflecteerd op eigen en andermans functioneren in 
sectieoverleg, lesbezoeken en daltoninformatiemiddagen, maar dat is niet regulier 
en gestructureerd. 
De school is duidelijk bezig met de professionalisering van de medewerkers. Het 
beoordelingstraject van de Ld-entreedocenten is daar een voorbeeld van. Reflectie 
op eigen functioneren staat hierin voorop.  
Bij startende docenten wordt naast lesbezoeken de VIL afgenomen. Dit is een 
uitgebreide enquête over de docent waarbij de scores gekoppeld worden aan de 
daltoncompetenties van de docent. 
Een DOP, bestaand uit docenten die zich vrijwillig hiervoor opgegeven hebben  
concentreert zich momenteel op de ontwikkeling van instrumenten hiervoor. Juist 
door ervoor te kiezen om docenten hierover voorstellen te laten doen, wil de school 
reflectie meer borgen binnen de organisatie. 

 
 
 

Via meerdere DIM’s krijgen docenten good-practice voorbeelden van dalton-
onderwijs en reflecteren ze hierdoor ook op hun eigen handelen. Binnen de vak-
secties lijkt reflectie op docentenniveau het grootst. Een aantal docenten reflecteert 
op persoonlijke titel in gesprekken met collega’s. De rol van de DOP’s hierin is niet 
helemaal duidelijk.  
Opmerking school: Juist in de uitvoering van de DOP zit de kracht. De leden (docenten) zijn verant-
woordelijk voor hun (deel-)gebied en spreken collega’s daarop aan. De DOG leden met hun DOP’s 
organiseren en voeren de DIM uit. De laatste DIM over kwaliteitsverbetering VVV blokken werd 
geheel gedragen door de betreffende DOP en daar was het team erg enthousiast over. Bij deze 
bijeenkomst was één MT lid aanwezig zonder een specifieke rol. 

Het vermoeden is dat deze hun rol qua reflectie uitoefenen bij de DIM’s. Zie hier-
onder ook de aanbeveling op dit vlak.  
Via functioneringsgesprekken met de leiding reflecteren docenten op hun persoon-
lijke ontwikkeling.  

 

Indicatoren op leraarniveau 
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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. 
 

 
 
 

Er is veel ruimte voor overleg, waarbij uitwisseling van opvatting en ideeën voorop 
staat. In de praktijk bleek de beschikbaarheid van de vele parttime docenten een 
struikelblok. 
De school heeft een aantal keren geëxperimenteerd met vaste momenten van 
intervisie. Veel docenten ervoeren dit als overbodig en wezen op de vele contacten 
en uitwisselingen die al plaatsvinden binnen de school. Binnen de DOG wordt er 
gekeken of we een vorm van intervisie kunnen ontwikkelen die beter past binnen de 
school. 
Er is een ontwikkeling, aangestuurd door de DOP mentoraat, om reflectie als door-
lopende leerlijn neer te zetten binnen het mentoraatsprogramma. Op dit moment 
wordt hiermee geëxperimenteerd. In de brugklas is gestart met een doorlopende 
leerlijn voor reflectie, specifiek gericht op de daltonvaardigheden. 

 
 
 

De schoolleiding reflecteert op het daltononderwijs door middel van deelname aan 
de DOG. Met ouders worden leerprestaties besproken, maar minder het dalton-
onderwijs. 
Informeel leren van elkaar lijkt binnen de school niet zozeer geborgd op papier, 
maar vindt in de praktijk wel veel plaats. De directeur geeft aan dat hij moeite heeft 
met de administratieve kant van reflectie, mocht je dit schoolbreed doorvoeren. 
Opmerking school: Het probleem is meer dat op veel scholen veel administratieve rompslomp 

gezien wordt en dat die tijd ten koste gaat van elkaar feedback geven.   
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5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn 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. 

 

 
 
 

Het zou hierin makkelijk zijn om te wijzen op de goede (examen-)resultaten van 
onze leerlingen. De school stelt echter duidelijk vragen bij de afstroom in de diverse 
leerjaren en investeert duidelijk in verbetering van het rendement. Zo is in het eerste 
leerjaar een starttraject ontwikkeld om de leerlingen beter in te leiden in het VO. 
Zaken als plannen en reflecteren staan hierin voorop. Dit heeft dit schooljaar onder 
andere geresulteerd in een handleiding hoe te ‘leren leren’ in de brugklas. 
In hogere leerjaren wordt met name gekeken naar verbetering van de reflectie op de 
leerresultaten van de leerlingen. Niet voor niets zijn 20 collega’s zich aan het 
scholen in de RTTI-systematiek. Niet alleen om de toetsen van hun secties te 
verbeteren, maar zeker om de reflectie voor de leerlingen duidelijker te maken. 
Over het algemeen kunnen we stellen dat leerlingen goed met hun tijd om gaan.  
Wie door de school loopt, ziet leerlingen aan het werk. Het is normaal om, als je 
klaar bent voor een vak, te gaan werken aan een ander vak.  
Door de ruimte die geboden wordt, ‘pakken’ leerlingen natuurlijk hun momenten. 
Logisch, gezien de vele vakken en het drukke programma. De verschillen tussen de 
leerlingen zijn groot en het is de taak van de docent om in de gaten te houden of de 
leerling zich beweegt binnen de door de docent gestelde kaders. Het is natuurlijk 
een gegeven dat bij leerlingen weleens de prioriteiten ‘anders’ liggen dan we graag 
zouden willen. Het zijn wel kinderen. 
Ook op het Wolfert Lyceum vormt de effectiviteit van de daltonuren een discussie. 
Vanuit de DOP daltonuren zijn richtlijnen opgesteld voor zowel leerlingen als 
docenten. In de praktijk zijn er echter grote verschillen in hoe leerlingen (en 
docenten) met de daltonuren omgaan. Dat is inherent aan de vrije situatie die 
ontstaat. Toch is er een zeer grote groep leerlingen die de daltonuren goed benut. 
Het geeft de mogelijkheid om met kleine groepen leerlingen eigen accenten te 
leggen. 

 
 
 

In de school wordt het al heel snel duidelijk dat de leerlingen in de lessen hard 
werken en effectief bezig zijn. Er wordt in de bovenbouw heel sterk toegewerkt naar 
het eindexamen en de focus is voor de leerlingen heel erg voelbaar. In de lessen 
zien we de RTTI-systematiek en dit helpt enorm bij de doelmatigheid voor de leer-
lingen.  

 
 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
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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. 

 

 
 
 

Uit de tevredenheidsenquêtes blijkt dat onze docenten hard werken en ook los van 
deze enquêtes is dat duidelijk te zien. Men is gemotiveerd en sterk gericht op zelf-
verbetering en het beste uit de leerlingen te halen. Dit leidt wel eens tot de klacht bij 
ouders en leerlingen dat het wel eens een ‘onsje’ minder kan. Soms ervaart men bij 
de leerlingen een hoge werkdruk, met name in piekperioden. 
Er is duidelijk sprake van een gedrevenheid bij docenten om beter te presteren. Dit 
blijkt o.a. uit de enthousiaste reacties van ouders naar docenten. Tevens is een 
sterk punt van de school het mentoraat. Er is intensief contact tussen de mentor en 
zijn groep en dit wordt door alle partijen gewaardeerd. Dit blijkt o.a. uit de tevreden-
heidsenquêtes. 
In 2013-14 is het daltoncompetentieprofiel voor docenten ontwikkeld, dat de basis 
vormt voor o.a. ontwikkelgesprekken. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van de VIL 
methodiek om een breder beeld te krijgen van het functioneren van de docent. Hier 
wordt in de praktijk veel uitgehaald. 

 
 
 

Dit punt is goed ontwikkeld op het Wolfert Lyceum. De docenten werken enorm hard 
en zijn zeer enthousiast en gemotiveerd aan het werk. Het voornamelijk jonge team 
is gedreven en wil het beste uit de leerlingen halen. Je ziet dit ook in de lessen 
waarin met RTTI wordt gewerkt. In de gesprekken met de docenten blijkt ook dat het 
team bereid is om de schouders er gezamenlijk onder te zetten.  

 
 
 

5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

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

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

 

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag Wolfert Lyceum Bergschenhoek 26 

 
 
 

In grote lijnen zijn de processen binnen de school efficiënt georganiseerd. Doordat 
binnen de organisatie veel ruimte is voor feedback op ontwikkeling gaat dit wel eens 
ten koste van de snelheid. De efficiëntie is moeilijk te meten. Voor veel mede-
werkers, leerlingen en ouders ontbreekt het vergelijkingsmateriaal. Van personen 
die onze school wel kunnen vergelijken, komen steevast positieve reacties. 
In het schooljaar 2013/14 zijn door de DOG de docentencompetenties vastgesteld. 
Zij vormen het uitgangspunt voor o.a. beoordeling van docenten. In augustus 2014 
heeft het team in groepen de competenties besproken en hun feedback is gebruikt 
in versie 2 van de competenties. De competenties zijn o.a. gebruikt voor de dalton-
waaier. 
De school biedt onder meer in de daltonuren een verbeterprogramma aan naar 
aanleiding van de Diataal- en Diacijfertoetsen. Tevens organiseren de diverse 
secties ondersteuning voor leerlingen die problemen hebben met het betreffende 
vak. Dit gebeurt grotendeels binnen de daltonuren. 
Eén van de DOP’s richt zich duidelijk op de daltonuren met als doel het gebruik van 
deze uren efficiënter te maken.  
Op het Wolfert Lyceum is met name de rol van de mentor sterk gericht op de zorg 
voor leerlingen. Deze wordt ondersteund door de teamleider. Er is een zorg-
coördinator (orthopedagoge) die de zorg ondersteunt en de relaties met externe 
organisaties verzorgt. 
De school ondersteunt Mytylschool De Brug bij de kwaliteitsverbetering van hun 
havoleerlingen en implementeert daarbij daltonmethodieken. 

 
 
 

Het is duidelijk dat er in de school veel initiatieven zijn die de effectiviteit verhogen. 
Zo is er in het nieuwe mentoraatsprogramma ruimte voor de mentoren om hun 
leerlingen goed te kunnen begeleiden in het ‘leren leren’. De doorlopende leerlijn 
met de daltoncompetenties wordt vanuit de DOG gemonitord en, als dit nodig is, 
bijgestuurd.  
Een punt van zorg is de effectiviteit van de leerlingbegeleiding. Doordat de focus 
sterk op de resultaten ligt, raakt soms het pedagogisch perspectief iets op de 
achtergrond. Dit blijkt uit gesprekken die met leerlingen zijn gevoerd.  

 
  

evaluatie school 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

De school draagt het daltonprofiel duidelijk uit. Dit is waar te nemen op de website, 
in het gebouw en in diverse publicaties. We laten duidelijk zien dat we een dalton-
school zijn en wat dat betekent voor ons onderwijs. 
De school heeft geen daltonbeleidsplan, omdat dalton duidelijk verankerd is in het 
schoolplan. De jaarlijkse actieplannen zijn hierin gekoppeld aan de dalton-
uitgangspunten. 
In 2013 is de school gestart met het WL-daltonhandboek. Een digitale map op 
googledrive, waarin voor alle medewerkende alle documenten betreffende dalton-
onderwijs op onze school te vinden zijn. Aan elk document is een ‘eigenaar’ 
gekoppeld, die verantwoordelijk is voor het betreffende document. Doelbewust is 
gekozen voor een digitaal middel, waardoor actualiteit en transparantie gewaarborgd 
blijven. 
Het daltononderwijs wordt aangestuurd vanuit de DOG (Dalton Onderwijs Groep). 
Hierin zitten drie docenten en een directielid. Voorzitter is de daltoncoördinator.  
Elk DOGlid stuurt een DOP (Dalton onderwijsplan) aan. In zo’n DOP zitten 4 à 5 
leden, waaronder een teamleider. Zo is er een directe lijn tussen de DOP’s en het 
MT. De DOG organiseert 3 à 4 keer per jaar een DIM (Dalton Informatie Middag), 
waarin het gehele team betrokken wordt bij het ontwikkelingsproces. De DOG is ook 
(mede-) verantwoordelijk voor de daltonscholing. Zo is in 2014 een starterscursus 
van vier dagdelen opgezet voor nieuwe docenten en stagiaires. 
De verschillende gremia worden betrokken bij het gehele proces. Elementen van 
daltononderwijs worden door de directie besproken met de ouderraad, de leerlingen-
raad en de personeelsadviesraad (PAR). Uit het feit dat dalton een prominente rol 
heeft gekregen in het schoolplan blijkt maar weer dat de directie van de Wolfert van 
Borselen Scholengroep het daltonprofiel volledig ondersteunt. Niet voor niets heeft 
de Wolfert van Borselen Scholengroep twee daltonscholen binnen de groep van zes. 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De school is volop in ontwikkeling. De school heeft de maximale grootte bereikt. 
Naast aandacht voor opbrengstgericht werken is er ook aandacht voor de persoon-
lijke ontwikkelingen van leerlingen.  
Er zijn ontwikkelgroepen aan de slag die de daltonontwikkeling bewaken. Ook de 
schoolleiding en het bestuur houden zich hier mee bezig. 
Wel kan de school onder andere naar ouders toe de meerwaarde van dalton 
explicieter uitdragen.  
Betrek in het vervlg de leerlingen- en ouderraad bij zelfevaluaties en ontwikkelingen.  
Opmerking school: Wordt juist sterk gedaan, zeker met de ouderraad. Bijna elke evaluatie wordt 

hiermee besproken. Deze zelfevaluatie is daar een voorbeeld van. 

Er is een digitaal Daltonhandboek. Deze kan duidelijker gerubriceerd worden.  
Waak bij handboeken op het bijhouden en actualiseren van de informatie.  
Opmerking school: Vreemde opmerking. Achter elk onderdeel staat de datum van publicatie. 

Twee keer per jaar loopt de DOG het hele handboek door en onderneemt waar nodig actie. 

 
 
 
 
 

n.v.t. 
 

 
 
 
 

Gesprek met leerlingen: uit elke jaar laag een leerling: in totaal : 5 meisjes en drie 
jongens. 
- Heb je bewust voor een Daltonschool gekozen? Waarin verschilt deze school van een 
niet Daltonschool denk je? 
Dalton leek de leerlingen leuk; of de school was in de buurt. Ze mogen vaker zelfstandig 
werken en er is zijn daltonuren waardoor je thuis minder hoeft te doen. In de bovenbouw 
heb je zeven daltonuren, maar er worden ook gewoon vakken in dalton gegeven; dat is 
afhankelijk van het rooster. Een leerling waarmee we spraken had twee daltonuren want 
als een leerling kiest voor extra vakken komt het vaak in daltonuren op het rooster.  
De bovenbouwleerlingen roemen het debatteam, er is een leraar als begeleider maar 
vooral een leerling in de zesde die daar veel aan doet. Leerlingen en begeleidende docent 
werken samen, leerlingen uit de bovenbouw die geven les in debatteren in de onderbouw! 
Een van de medeleerlingen wordt een debatgod genoemd. 
Volgens de leerlingen leer je op deze school zelfstandigheid en samenwerken. Als jij iets 
nodig hebt van een leraar kun je dat vragen. Er is een open sfeer die dat mogelijk maakt, 
leerlingen voelen zich serieus genomen en  dat geeft ze waarschijnlijk een  voorsprong in 
de vervolgopleiding. Ze hebben geleerd initiatieven te nemen. Een van de jongens geeft 
aan dat hij voor profielwerkstuk over “powernaps” een lokaal mocht inrichten voor zijn 
onderzoek waar leerlingen een powernap konden doen, Ze geven aan: als je iets wilt, 
mag het meestal wel, en als het niet mag, leggen leraren uit waarom iets niet kan. 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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In de lessen is er differentiatie in hoe je leert (werkvormen)  en hoe je je de stof eigen 
maakt. Je leert onder andere presenteren. Als je in de bovenbouw consequent goede 
cijfers haalt dan ben je heel erg vrij! De bovenbouwleerlingen vinden RTTI ontzettend 
handig! Fijn dat leraren zich daarvoor inzetten! 
De daltonwaarde samenwerken komt in de onderbouw vooral bij Latijn aan de orde,  
daar worden veel groepsopdrachten gedaan. 
In de bovenbouw gaat het meer om verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
De onderbouwleerlingen geven aan dat de mentor heel belangrijk is, hij signaleert of het 
goed gaat met de leerling (niet alleen de cijfers, maar ook of je vrienden hebt enz.) en 
leert hoe je schoolwerk en daltonuren plant. Je reflecteert met een formulier wat goed 
gaat en wat niet. Daarover praat je met je mentor. De onderbouwleerlingen kennen het 
reflectieformulier wel maar de bovenbouw leerlingen niet. De bovenbouwers geven aan 
dat er een groot verschil is tussen onderbouw en bovenbouw: je mag opeens veel meer je 
eigen planning maken en zelfstandiger werken. Er is dus veel vertrouwen in ons, zeggen 
de leerlingen, maar het is ook meteen heel gericht op het examen en het behalen van 
goede resultaten.  Het is dan heel docentafhankelijk hoe dalton een les nog is. 
We vroegen de leerlingen waar ze trots op zijn op deze school. Leerlingen zijn trots op het 
EDL; dit is een groep leerlingen die zich bezighoudt met de invulling van het onderwijs.  
Dit doen ze onder leiding van een docent en ze gaan een rol spelen op de eerstkomende 
daltonmiddag.  Leerlingen menen dat de daltonwaardes de toetsresultaten verbeteren!  
Ze roemen het vertrouwen en de betrokkenheid van de docenten en andere mede-
werkers. Ze vinden het  goed dat docenten nieuwe dingen durven te proberen  
(Frans leren met het gebruik van gebaren wordt genoemd) en ze vinden het ook goed  
dat docenten het ook gewoon zeggen als iets nieuws niet gelukt is. 
 
Wij vroegen ons af of de school, nu die groeit, strenger is geworden, maar de leerlingen 
ervaren dat beslist niet zo. Ze geven aan dat naarmate ze ouder worden ze juist meer 
vrijheid krijgen. 
Ook de leerlingenzorg ervaren zij als goed, hoewel ze eerlijk aangeven zelf geen zorg-
leerling te zijn, dat maakt het moeilijk om dat te beoordelen. Een meisje gaf  aan dat ze 
een broertje heeft die graag alleen is. Daar heeft de mentor wel met hem en haar ouders 
over gesproken. Leerlingen geven aan dat je op deze school ook gewoon jezelf mag zijn, 
het geeft niets als je anders bent of er anders uit ziet. Iedereen hoort er gewoon bij. 
 
Op de vraag wat er beter zou kunnen ze school geven de leerlingen vooral organisa-
torische punten aan: 
Er zou een werkplek moeten zijn om in tussenuren en na schooltijd te kunnen werken  
(de mediatheek is bijna altijd dicht). Veel leerlingen komen van ver en als er dan groeps-
opdrachten gemaakt moeten worden willen ze dat graag op school kunnen doen: niet 
alleen in dalton, maar ook in tussenuren en na schooltijd. Leerlingen zouden het fijn 
vinden als alle werkwijzers op dezelfde palen staan (in google drive, in magister, iets 
anders: als het maar een vaste plek is). 
 
Op de vraag: “je haalt hier je diploma, maar heb je hier nog meer geleerd?” geeft de 
examenleerling aan :” ik ben hier als mens sterker worden, en daar heeft de school een 
groot aandeel in. Ik kan rekening houden met anderen en toch mijn eigen doelen behalen. 
Ik heb geleerd dat dat niet iets tegengestelds is, maar dat dat juist samengaat.” 
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Waar zien jullie kansen ten aanzien van het daltononderwijs? 
De kans zit in een databank van (dalton)werkvormen in de lessen. Er wordt aangevuld dat 
dit helpt bij nieuwe collega’s die nieuw komen op het Wolfert Lyceum. 
Wolfert Lyceum is een groeiende school. Er is behoefte aan een centraal punt/overleg om 
van elkaar te leren. (DIM?) Er wordt ook gezegd dat er in de reguliere daltonuren veel te 
winnen valt. Er wordt door een docent getwijfeld aan de effectiviteit van de daltonuren in 
de bovenbouw. Een collega nuanceert en zegt dat daltonuren in sommige periodes 
effectiever zijn dan in andere periodes. Dit heeft soms te maken met de voorbereiding op 
toetsweken. Toch kan in de bovenbouw  de effectiviteit beter. De goede leerling daar 
heeft meer uitdaging nodig. In de begeleiding valt hier nog te winnen door het team. Hoe 
gaan ze dit oppakken?  
De VVV uren van de onderbouw zouden doorgetrokken kunnen worden naar de boven-
bouw. Dit gaat in de DIM besproken worden.  
 
Hoe is de uitwisseling van ideeën? Slechts informeel? Er zijn veel collega's die uit-
wisselen maar dit gebeurt in de wandelgangen en vaak binnen de sectie. Het informele is 
waardevol, maar structuur is wenselijk. (duidelijk aandachtspunt bij aanbevelingen voor de 
school) 
 
Mentoraatsprogramma: is een eigen ontwikkeld programma. Het programma is nu gestart 
in de onderbouw. Er zal nog wel wat werk verzet moeten worden. 
Klas 3 t/m 6 is in een later stadium ontwikkeld. Ook met dit met dit mentoraatsprogramma 
zal gewerkt gaan worden. Het staat in de kinderschoenen. Het programma draait en het 
komt neer op een keuzeprogramma voor de leerlingen. De mentorenvergaderingen 
moeten gebruikt worden om, via de teamleiders, het mentoraatsprogramma op de agenda 
te krijgen. De teamleider is nodig om dit proces aan te slingeren bij de mentoren. Het 
product moet nog meer gaan leven! 
We spreken over H/V. Er wordt gezegd dat er een groot verschil is tussen H en V.  
Dat gat wordt groter.  
Reflectie: hoe pakken jullie het aan richting de leerlingen? Docent geeft aan dat als een 
leerling zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dat dit dan met deze leerling wordt 
besproken (Vragen stellen zoals: we zijn een daltonschool, wat houdt dat in etc.) Een 
docent geeft aan dat het reflectieve gesprek met een klas wel plaatsvindt. Dat gebeurt 
regelmatig tijdens het klassengesprek. Bij Nederlands wordt de reflectie gefilmd. Die 
worden klassikaal getoond. 
Er worden ook soms taken gegeven om de reflectie op gang te brengen. Reflectie gebeurt 
ook vaak individueel met leerlingen. 
Reflectie tussen collega's gebeurt ook. Het gebouw is heel open; dat nodigt ook uit ideeën 
op te doen. Je kijkt in de keuken van collega's. Er wordt gezegd dat er vaak geen tijd is 
om bij andere secties te kijken. Dit zou wel goed zijn want nu is men wel erg gericht op de 
eigen sectie. Kan aan bod/zou aan bod moeten komen bij de verschillende DIM’s. 
Waar ben je trots op? 
1. Je mag innovatief zijn op deze school. Er is ruimte om zaken op te pakken. 
2. De leerlingen mogen leren leren. Het is een goede school. De school wordt vaak 
gekozen op basis van de goede reputatie, de creativiteit en de openheid. 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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3. De open sfeer en de relatie tussen leerlingen en leraren is heel goed. 
4. De collega's zijn enthousiast voor hun vak. De docenten maken er iets van. 
5. Oud-leerlingen blijven langskomen bij voorstellingen en feesten (maar ook op een 
doordeweekse dag) 
6. Er is grote bereidheid bij de docenten om, waar nodig, leerlingen en collega’s extra hulp 
te bieden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met de ouders, allen lid van de ouderraad, kwam een aantal positieve 
punten naar voren maar er werd ook een behoorlijke hoeveelheid kritiek geuit.   
Positief vonden de ouders de directeur in zijn rol als gesprekspartner. Daarnaast waren  
de ouders te spreken over de open houding van docenten. Het team wordt door hen als  
“roerig” omschreven maar de manier waarop de rector dit team aanstuurt wordt gewaar- 
deerd.  
Negatief beoordeelden de ouders Magister; zij zien dit niet als een middel dat de  
communicatie bevordert zoals in de zelfevaluatie genoemd wordt. De ouders gaven aan  
geen idee te hebben wie het MT, de schoolleiding, vormen. 
Opmerking school: Ik denk dat zij de gehele schoolleiding bedoelen. Prima toch. Zij kennen allemaal de 

teamleider van hun kind en de directeur. Waarom zouden ze de andere teamleiders kennen. De rector van 
de scholengroep, Rob Fens kennen ze ook niet, maar daar hebben ze ook nooit mee te maken. Behalve 
natuurlijk bij ernstige klachten. 
 

Het gesprek met de schoolleiding is plezierig verlopen.  
Aangegeven is dat de zelfevaluatie in september 2014 is gestart en is uitgezet in de 
DaltonOntwikkelGroep. Voor alle medewerkers bestond de mogelijkheid om inbreng te 
hebben in de zelfevaluatie. De zelfevaluatie is echter niet besproken met de leerlingen-
raad, hetgeen een gemiste kans is. 
De daltonontwikkeling is toegelicht. Er wordt aandacht besteed aan de dalton-
vaardigheden voor iedereen. Er is een daltonwaaier gemaakt en het gewenst gedrag is 
beschreven. Daltonontwikkeling verdient continue aandacht.  
Er is gesproken over daltontijd. Hoe is dalton zichtbaar in de school? Dalton is niet alleen 
zichtbaar in de daltonuren. Er is vaak een discussie over tijddruk ( daltonuren en reguliere 
lesuren).  
Er heeft een interactief gesprek plaatsgevonden over de pedagogische kant van de 
daltonontwikkeling. Het pedagogisch klimaat op het Wolfert Lyceum wordt voortdurend 
besproken.  
Deskundigheidsbevordering van medewerkers op dalton vindt plaats. Er zijn docenten die 
het certificaat behaald hebben. 
De ondersteuningsstructuur is besproken. De mentor heeft een cruciale rol. De school wil 
mensen zonder vrees afleveren als kritische wereldburgers. 
De schoolleiding is trots op de school. Er heerst een open houding en je kunt elkaar 
aanspreken op alle zaken.  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 

Visitatieverslag Wolfert Lyceum Bergschenhoek 32 

Ook over mentoren in het algemeen zijn zij niet tevreden. Mentoren zijn te weinig op de  
hoogte van het programma van de kinderen; zij hebben te weinig zicht op werkdruk en  
stress bij leerlingen.  
Opmerking school: Dit is zeer in tegenstelling tot andere opmerkingen die gemaakt zijn en de 

waardering die ouders en leerlingen hebben volgens de tevredenheidsenquetes. De mentoren scoren hier 
juist erg goed in 

De leerlingen hebben geen duidelijk beeld van de hoeveelheid werk in samenhang met de 
Tijd die 
daarvoor staat en de mentoren geven geen begeleiding omdat zij niet op de hoogte zijn  
van het werk. 
Ouders ervaren de samenwerking van secties  m.b.t. tot de  programma’s totaal niet en  
zeker niet mbt de hoeveelheid tijd die de programma’s van de leerlingen vragen. Hierbij  
noemen zij ook dat  de daltondoelstellingen zoals samenwerken  bovenop het programma
komen en geen deel uitmaken van het programma van de secties.  
Opmerking school : Dit is stokpaardje van een ouder uit de ouderraad. Klopt niet met de werkelijkheid. 

Samenwerking komt er niet bovenop maar is juist duidelijk onderdeel van het programma (en de 
beoordeling) 
De school legt veel de nadruk op resultaat. Dit komt tot uitdrukking in de uitslag van de  
enquête waarin bij door de ouders laag gescoord wordt bij het onderdeel zorg voor  
leerlingen. In het gesprek bevestigen de ouders deze uitslag. 
Opmerking school: Niet waar. Zorg staat in het lijstje relatief laag, maar wordt wel gewaardeerd door 

ouders in de enquêtes. Juist in de enquêtes en de vergaderingen van de ouderraad worden de mentoren en 
hun inzet in grote lijnen geroemd. 
Zij noemen dat dit ook tot uitdrukking komt in het overgangsbeleid van de school; dit  
beleid is volgens hen te veel gericht op slagingspercentages. De school vinden zij met  
name docentgestuurd.  
Ouders zien de meerwaarde van de principes van Dalton maar zien in de praktijk dat de  
invulling ervan door een kleine groep docenten wordt opgepakt. Ze wijzen vooral op  
verantwoordelijkheid nemen, samenwerken wordt gezien als iets extra's.  
  
Verbeterpunten.  
1.Ouders benadrukken dat de communicatie vanuit school met ouders  veel beter zou  
kunnen. Zij hebben het nu vooral over praktische zaken maar deze ouders zouden het  
ook prettig vinden als er meer inhoudelijk van gedachten kan worden gewisseld. Niet  
alleen met de rector maar ook met andere schoolleidingsleden als het onderwerp zich  
daartoe leent.  
2.Ouders vinden dat een verbetering aangebracht kan worden in de taakopvatting van de 
 mentoren. Zij kunnen zich beter informeren over de tijdsinvestering van de programma’s 
en de totale werkdruk van hun leerlingen. Soms weten leerlingen niet hoeveel tijd iets  
neemt en dat is lastig inplannen. Mentoren zouden daar een rol in kunnen spelen. 
3.Over de daltonindicatoren noemen de ouders dat de in  de zelfevaluatie genoemde  
reflectieformulieren niet bekend zijn. Dit zou verbeterd kunnen worden.  
4.Ouders noemen dat de secties het programma veel beter op elkaar moeten afstemmen 
qua onderwerpen en qua hoeveelheid werk.  
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Er is gesproken met het bestuurslid: Rob Fens (rector Wolfert van Borselen 
Scholengroep) 

Het gesprek is uiterst plezierig verlopen.  
Het bestuur heeft twee daltonscholen onder zijn hoede. De continuïteit voor dalton wordt 
gewaarborgd. Het bestuur vindt dat een zelfevaluatie ( als die van de NDV) zeker bij-
draagt aan de kwaliteitszorg. Dit is goed verankerd in het schoolplan. Er wordt gewerkt 
met een PDCA-cyclus en op deze wijze is er planmatig aandacht voor evaluatie  
(reflectie/feedback) en bijstelling.  
Verder hebben we onze bevindingen van de (dalton)ontwikkeling gedeeld met de heer 
Fens, die goed op de hoogte is en een duidelijke visie heeft op onderwijs(organisatie).  

 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 x 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

X Licentie voor vier jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

  

Uit de gesprekken met het bestuur 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Besteed aandacht aan het pedagogische klimaat.  
Wolfert Lyceum is prestatiegericht en dat is begrijpelijk in deze periode 
van ontwikkeling van een daltonschool. Er zijn echter ook leerlingen die 
intensieve of verdiepende ondersteuning nodig hebben en op deze wijze 
uitgedaagd zouden kunnen worden. Blijf continue aandacht besteden aan 
de pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden van alle 
medewerkers.  

Nr.2 Creëer rustige werkplekken(ruimtes) om zelfstandig te kunnen werken, 
leren en reflecteren en in stilte werken in tussenuren en/of vrije rooster-
momenten.  

Nr.3 Creëer een duidelijke structuur binnen de school met betrekking tot 
reflectie (van en door docenten). Nu is het meestal beperkt tot vaksecties. 
De DIM’s zouden hier een rol in kunnen spelen.   

Nr.4 Betrek leerlingen en ouders meer interactief bij de ontwikkelingen op het 
Wolfert Lyceum. Interactie bevordert de betrokkenheid. Ouders willen 
graag meedenken over het onderwijs en welbevinden van hun kinderen. 
Dat geldt ook voor de leerlingen. 
Communiceer meer met ouders. Ouders zijn kritisch en hebben in 
bepaalde opzichten een ander beeld van de school. Ouders geven aan 
actief te willen participeren. Maak daar gebruik van en maak vooral de 
meerwaarde van dalton duidelijk. 

Nr.5 Erken de gevolgen van een groeiende school en stuur daarop. 
Communicatie verdient continue aandacht. Zorg voor afstemming en 
samenhang. Pak dat breed aan ( niet alleen de rector, maar iedereen!). 
Stroomlijn de initiatieven en zorg voor brede draagkracht.  

 
 
 
 

Het visitatieteam heeft een groeiende en zich goed ontwikkelende daltonschool gezien. 
Er heerst een prettig en inspirerend leer- en werkklimaat. Een school in een prachtig 
gebouw met enthousiaste ( en kritische) leerlingen, ouders en medewerkers. Een lid van 
het visitatieteam meldde na afloop: ‘Ik heb echte daltonleerlingen gezien!’ We hebben 
activerende didactiek in de praktijk gezien en er wordt op de school hard gewerkt. Veel 
docenten hebben echte aandacht voor leerlingen en hebben een coachende rol.  
 
Het visitatieteam heeft de visitatie bij het Wolfert Lyceum als leerzaam en boeiend 
ervaren en wil alle leerlingen, ouders en medewerkers bedanken voor hun hartelijk 
ontvangst en open houding om samen te reflecteren op de daltonontwikkeling van het 
Wolfert Lyceum in Bergschenhoek. 
 
 
 
 

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

 

slotopmerkingen 
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Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Besteed aandacht aan het pedagogische klimaat.  
Wolfert Lyceum is prestatiegericht en dat is begrijpelijk in deze 
periode van ontwikkeling van een daltonschool. Er zijn echter ook 
leerlingen die intensieve of verdiepende ondersteuning nodig 
hebben en op deze wijze uitgedaagd zouden kunnen worden. Blijf 
continue aandacht besteden aan de pedagogische, didactische en 
organisatorische vaardigheden van alle medewerkers. 

actie Het programma van de VVV uren wordt verder uitgebreid en 
inhoudelijk verbeterd. Ook voor de bovenbouw moeten 
programma’s komen zoals het Beta+ programma. 
De scholingslijn van dalton moet verder worden uitgewerkt. Het 
scholingsprogramma, maar ook de daltoncompetenties van het OP 
zullen duidelijk een rol moeten spelen bij o.a. 
ontwikkelingsgesprekken en professionaliseringstrajecten. 
 

uitvoerenden DOG/DOP 

tijdvak Continu proces 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Waar nodig kan vanuit de DOG gebruikt worden gemaakt van het 
scholingsbudget. 

toelichting  
 
 
 

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Creëer rustige werkplekken(ruimtes) om zelfstandig te kunnen 
werken, leren en reflecteren en in stilte werken in tussenuren en/of 
vrije roostermomenten.  

actie Overleg met verschillende geledingen om naar oplossingen te 
zoeken. 

uitvoerenden MT en diverse geledingen 

tijdvak 2015-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting De school zit aan zijn maximum capaciteit en er is buiten de ruimte 
die er is (aula, mediatheek, gang 2e verdieping en enkele plekken) 
moeilijk extra ruimte meer te creëren. Het zal met name gezocht 
moeten worden in creatief met de beschikbare ruimte omgaan. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Creëer een duidelijke structuur binnen de school met betrekking tot 
reflectie (van en door docenten). Nu is het meestal beperkt tot 
vaksecties. De DIM’s zouden hier een rol in kunnen spelen.   

actie Ontwikkeling daltonvaardigheden OP. Verder uitwerken plannen 

uitvoerenden MT en DOP 

tijdvak 2015-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

p.m. 

toelichting De DOP ‘Daltonvaardigheden OP’ is dit jaar gestart met verder 
uitwerken van de competenties van de docenten en een verdere 
uitwerking in o.a. ontwikkelgesprekken en 
professionaliseringstrajecten. Reflectie is daar een essentieel 
onderdeel . In een DIM is daar al over gesproken. 

 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Betrek leerlingen en ouders meer interactief bij de ontwikkelingen 
op het Wolfert Lyceum. Interactie bevordert de betrokkenheid. 
Ouders willen graag meedenken over het onderwijs en 
welbevinden van hun kinderen. Dat geldt ook voor de leerlingen. 
Communiceer meer met ouders. Ouders zijn kritisch en hebben in 
bepaalde opzichten een ander beeld van de school. Ouders geven 
aan actief te willen participeren. Maak daar gebruik van en maak 
vooral de meerwaarde van dalton duidelijk. 

actie Opstarten DOP leerlingparticipatie. Hierin leerlingenraad en EDL 
integreren. 
Vanuit diverse onderdelen zoals het PWS ouders vragen te 
ondersteunen. 

uitvoerenden MT en DOP leerlingparticipatie 

tijdvak 2015-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

p.m. 

toelichting In 2015 start een nieuwe DOP Leerlingparticipatie. Hierin worden 
o.a. de traditionele leerlingenraad en het EDL initiatief 
gecombineerd. 
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Het Wolfert Lyceum heeft een goed draaiende  ouderraad die bij 
allerlei zaken wordt betrokken. Dit gaat met name over school-
beleid. In praktische zin ligt participatie van ouders lastiger. Ouders 
zijn vaak al maatschappelijk zeer actief en kunnen zich moeilijk op 
schooltijden vrij maken. De bereidheid is er zeker bij ouders, maar 
dit vergt veel organisatie vanuit de school met soms weinig rende-
ment. 
 

 
 
 
 

aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Erken de gevolgen van een groeiende school en stuur daarop. 
Communicatie verdient continue aandacht. Zorg voor afstemming 
en samenhang. Pak dat breed aan (niet alleen de directeur, maar 
iedereen!). 
Stroomlijn de initiatieven en zorg voor brede draagkracht.  

actie Uitbreiden DOG en DOP structuur 

uitvoerenden MT en DOG 

tijdvak 2015-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

p.m. 

toelichting De DOG en DOP structuur zorgt ervoor dat een grote groep 
personeelsleden betrokken wordt bij de ontwikkeling van (deel-) 
beleid onder de paraplu van daltononderwijs. Tevens hebben zij  
de verantwoordelijk om dat deelbeleid verder in de organisatie te 
implementeren. De afgelopen twee jaar is daar een goede start 
mee gemaakt en dit zal verder uitgebreid worden. De DIM is daar 
een goed communicatiemiddel in. Tevens zal er meer aandacht 
komen van de verschillende DOP groepen in de wekelijkse mede-
delingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


