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Toelichting werkwijze van het Erasmus College bij het 
tot stand komen van de zelfevaluatie 2015-2016 
 
In het voorjaar van 2015 heeft de directeur onderwijs in de directie en de daltoncommissie een 
voorstel gedaan voor de opzet van de werkwijze voor het tot stand komen van deze zelfevaluatie. 
Eerste stap van deze opzet was het ‘invullen’ van de zelfevaluatie in een voorlopige ruwe vorm, 
een ‘oerversie’, zogezegd. Vervolgens heeft de zeskoppige daltoncommissie die allereerste versie 
uitgebreid besproken, aangevuld en van commentaar voorzien. 
 
De daltoncommissie heeft op 24 september 2015 één van de twee jaarlijkse daltonstudiedagen 
ontworpen, waarbij het complete onderwijzend personeel zich over de zelfevaluatie heeft 
gebogen. In bijlage 1 is het draaiboek van deze studiedag opgenomen. Het thema was reflectie en 
werd plenair ingeleid door Prof. dr. Joseph Kessels met een inspirerende lezing.  
Vervolgens konden de collega’s kiezen uit drie opdrachten, gekoppeld aan de volgende 
uitgangspunten: 
 

1. Vrijheid in gebondenheid (in kleine groepen de tweede versie van de zelfevaluatie lezen 
(per onderdeel) en van commentaar voorzien, aanvullen, schrappen etc.) 
 

2. Volkomen vrijheid (in kleine groepen “out-of-the-box” nadenken over de kernwaarden van 
dalton en de manieren waarop wij die kernwaarden vormgeven en waar we ons in zouden 
willen ontwikkelen) 
 

3. ‘Iets er tussen in’ (in kleine groepen een leeg zelfevaluatieformulier invullen)  
 

De resultaten van de verschillende groepen zijn verwerkt in de zelfevaluatie, deels door de tekst 
van de tweede versie aan te passen (verreweg de grootste groep van de collega’s heeft gekozen 
voor vrijheid in gebondenheid, dan wel ‘iets er tussenin’), deels door een toevoeging van een 
bijlage (bijlage 19), met de input van de groep ‘Volkomen vrijheid’ (een klein deel van de 
collega’s). Tenslotte door de zelfevaluatie van de sectie LO toe te voegen als bijlage 20.  
 
Door deze werkwijze hebben alle lesgevende collega’s kunnen bijdragen aan de derde versie van 
de zelfevaluatie. 
 
Een volgende stap was het betrekken van de ideeën van ouders en leerlingen. Op 3 december 
2015 heeft de daltoncommissie een inspiratieavond dalton voor ouders en leerlingen 
georganiseerd. Een twintigtal ouders, met hun zoon of dochter uit klas 1 t/m 6 (MHV, van alles 
wat) hebben zeer creatief met elkaar nagedacht over hoe hoe zij de kernwaarden van dalton 
terugzien in het Erasmus College. In carrouselvorm hebben ze gescheiden (groepjes ouders, 
groepjes leerlingen) en daarna gemengd (ouders met leerlingen, maar niet hun kind) hun 
ervaringen gedeeld. Vervolgens heeft elk groepje per thema een korte presentatie gehouden voor 
de groep, waarbij de verschillen en overeenkomsten tussen de bevindingen van ouders en 
leerlingen goed werden verwoord. Tenslotte hebben de ouders met hun eigen kind samen een 
digitale ‘poll’ en vragenlijst ingevuld. Onderdelen van deze avond zijn verwerkt in de zelfevaluatie 
en het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen als bijlage 2. Zo is een vierde versie van de 
zelfevaluatie tot stand gekomen. 
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Tenslotte is deze versie van de zelfevaluatie in de directievergadering aan de orde geweest, en is 
zowel de inhoud als het proces van tot stand komen van de zelfevaluatie tegen het licht 
gehouden. Het eindresultaat treft u hierbij aan: de vijfde en definitieve versie van onze 
zelfevaluatie. 
 
Al met al denken we op een typische daltonmanier te hebben gewerkt aan het voorbereiden van 
het bezoek van de leden van de NDV. Wij zijn iedereen die heeft bijgedragen aan dit document 
dankbaar voor hun inspanningen. 
 
Wij hopen dat de visitatiecommissie op basis van deze zelfevaluatie en alle begeleidende stukken 
een goed beeld krijgt van de daltonontwikkelingen op het Erasmus College. En vooral dat de 
leden van de NDV in de rol van critical friend ons weer verder zullen helpen in de komende vier 
jaar. 
 
In bijlage 3 vindt u de mindmap die de stapsgewijze voorbereiding op de visitatie in maart 2016 
visueel maakt. Het heeft ons gedurende het proces houvast gegeven om zowel de werkwijze als 
de doelen en de te nemen stappen in het oog te houden.  
 
Wij hopen en vertrouwen op een prettige, inspirerende en daltoneske visitatiedag! 
 
Namens het Erasmus College 
Elvira van den Hoek 
Directeur onderwijs 
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Visitatie lidscholen  

Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Erasmus College 

Adres Van Doornenplantsoen 31 

Postcode en plaats 2722 ZA Zoetermeer 

E-mailadres school dalton@erasmuscollege.nl 

Directeur/bestuurder Cees Molsbergen 

Adjunct-directeur n.v.t. 

Daltoncoördinator  Elvira van den Hoek (directeur onderwijs) 

Aantal groepen/ klassen (VO)  65 

Aantal leerlingen 1886 (inclusief 19 VAVO/extern) 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  Mavo-Havo-Athenaeum-Gymnasium 

Aantal docenten 130 

In bezit van daltoncertificaat Ongeveer 50 

Bezig met Daltoncursus  Nee 

Nevenvestigingen Ja/ nee 

Stand van zaken inspectie Mavo (zeer) positief, HV niet recent bezocht 

Visitatieteam  

Voorzitter / medevoorzitter dhr. P. Hendriks / dhr. F. van der Sman 

Lid 1. / Lid 2. dhr. J. Hazelaar / mevr. M. Luyten 

Lid 3. / Lid 4. mevr. E. Meijknecht / mevr. H. Rohof 

Lid 5. / Lid 6. dhr. M. Versteeg / dhr. M. Vlastuin 

Lid 7. / Lid 8.  mevr. A. van Wesel / mevr. C Hueting (stagiaire) 

Datum visitatie  9 - 3 - 2016 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

  versnelde visitatie voor licentieverlening 

  licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

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

bestuursbureau@dalton.nl  

  

V i s i t a t i e v e r s l a g 

mailto:dalton@erasmuscollege.nl
mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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niet van toepassing bij 1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borging van Dalton en de daltonontwikkelingen. 
 

- Structureel overleg Daltoncommissie en directeur onderwijs 
- Structureel overleg Daltoncommissie en sectordirectie 
- Dalton als pijler van het begeleidingsprogramma nieuwe collega’s 
- Dalton gespreksonderwerp in elk functioneringsgesprek 
- Dalton gespreksonderwerp in elk sectievoorzittersgesprek 
- Jaarlijkse Daltonvragenlijsten in alle leerlagen 
- Daltonleergang mogelijk bij de Erasmus Academie 
- Actieplan DOP 2 2014-2016 
- Inspiratie-avond Dalton met ouders en leerlingen 
- Jaarlijkse studiedag(en) Dalton 

 

 
 
Het visitatieteam heeft vast kunnen stellen dat de dialoog over daltononderwijs structureel wordt 
gevoerd en integraal onderdeel uitmaakt van het schoolplan. De daltoncommissie heeft meer 
draagvlak voor vernieuwing in het team met ondersteuning van de SL. De aansturing van dit 
ontwikkelingsproces is beter geborgd in samenwerking met de SL. 

 

 
 
 
 

 
Afstemming aard (en vorm) van de reguliere lessen en daltonuren. 
 

- Oprichting Erasmus Academie (intern opleidingsinstituut), gericht op ‘lessen 
en dalton’ (leergangen o.a.: digididactiek, differentiatie, feedback, reflectie, 
collegiale consultatie) 

- Invoering periodetaken met formats en specifieke aandacht voor 
samenwerkingsopdrachten, differentiërende en keuzeopdrachten 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

Opmerking vooraf: 
Expliciet, maar vooral tussen de regels van de zelfevaluatie door, worden de 
aanbevelingen en de naar aanleiding van de aanbevelingen ondernomen stappen 
beschreven. Aangezien de samenhang met de verschillende kernwaarden zeer groot is, 
hebben we besloten om dit deel 0 op deze pagina’s zeer beknopt en puntsgewijs in te 
vullen, dit om een al te grote herhaling van tekst te voorkomen. 
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- Verschillende sectiescholingsdagen, met expliciete aandacht voor inhoud en 
vorm van lessen en daltonuren (voorbeelden: wiskunde 24-uurse, 
Nederlands: activerende werkvormen) 

- Opstart en uitbreiding excellentieprojecten als ‘inspiratiebron’ en kweekvijver 
voor projecten en lesideeën 

- Taaldorp niet meer alleen voor EMC, maar in alle onderbouwklassen 

 
 
 
Het visitatieteam heeft kunnen constateren dat er na een gedegen en uitgebreid zelfonderzoek een 
nieuwe start is gemaakt met de vertaling van de daltonkernmerken naar de lessen en het daltonuur, 
o.a. zichtbaar in de daltonperiodetaken. Er is veel aandacht voor interne scholing en intervisie d.m.v. 
de nieuw opgezette Erasmus Academie.  

 

 
 
 
 

 
Vertrouwensdriehoek. 
 

- Structurele informatieavonden aan het begin van het schooljaar voor alle 
klassen met de mentor 

- Leergang Erasmus Academie o.l.v. Maya Bakker voor Mavo- en nieuwe 
mentoren, met expliciete en uitgebreide aandacht voor de 
vertrouwensdriehoek 

- Z(org)A(Dvies)T(eam)overleg 
- Inspiratieavond dalton, betrokkenheid ouders aanboren 
- Thema-avonden door oudervereniging (bijvoorbeeld: omgaan met pubers) 

 
 
 
In de uitgebreide evaluaties (docenten en leerlingen) en op de inspiratieavonden (ouders en 
leerlingen) is het geven van meer verantwoordelijkheid aan leerlingen in relatie tot het 
daltongebruik en het verwerken en controleren van de opdrachten uit de daltonperiodetaken 
expliciet aan de orde gesteld. Hieruit zijn experimenten gestart met het vooraf inschrijven op de 
daltonuren om op deze manier leerlingen verantwoording te laten afleggen voor hun daltonkeuzes 
en aanwezigheid. Daarnaast is er een experiment gestart in 5-VWO met de parafentakenkaart om 
het zelfverantwoordelijk leren te bevorderen (leerlingen hoeven de parafenkaart niet meer te laten 
aftekenen om hun herkansing veilig te stellen). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Betrokkenheid leerlingen gehele onderwijsproces. 
 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 
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- Heroprichting leerlingenparlement, met begeleidingsuren voor collega 
- Scholing (aantal) leden leerlingparlement 
- Verkiezingen leerlingen MR 
- Structurele afname LAKS-enquête 
- Inspiratieavond dalton, betrokkenheid leerlingen vergroten 
- Leerlingen betrekken bij studiedagen 
- Enquêtes onder leerlingen bij nieuwe docenten, bij LD-procedure en bij 

individuele docenten op basis van vrijwilligheid. 
- Leerlingen (zeer) betrokken bij Open Huis 

 
 
 
De betrokkenheid van leerlingen bij het dalton-onderwijsproces is vergroot door o.a. de 
leerlingonderzoeken en de inspiratiebijeenkomsten. Het leerlingparlement heeft meer invloed 
gekregen op de daltonontwikkeling.  

 
 

 
 
 
 
 

1.Draagvlak onderwijsontwikkeling en daltonontwikkeling d.m.v. scholing 
2.Meer maatwerk  

- Erasmus Academie 
- Mavo-commissie 
- Motivatiegroep 
- Taal- en rekencommissie 
- 6-koppige daltoncommissie 
- LD-beoordelingsprocedure 
- Samenwerking commissies met teams 
- 4 (van de 8) coördinatoren hebben de cursus Lead en Learn gevolgd 

(schooljaar ’13-‘14 en ’14-‘15) 
- Begeleiders nieuwe collega’s doen mee aan ICALT-onderzoek en ontwerpen 

een 3-jarig inburgeringsprogramma voor nieuwe docenten (schooljaar ’15-’16) 
- 3 directieleden hebben de cursus Leiding geven aan een Daltonschool 

gedaan (schooljaar ’15-’16) 
- 2 leden van de daltoncommissie zijn visiteur voor de NDV 

 
 
 
Het opzetten van de Erasmus Academie en het intensiveren van de begeleiding van nieuwe 
docenten heeft de dialoog over goed daltononderwijs aanzienlijk gevoed. Ook SL-leden hebben hier 
hun verantwoordelijkheid genomen. Er is meer balans gekomen tussen de vakautonome 
docenten/secties en de sturing door daltoncommissie en SL.  
De school vindt dat er meer differentiatie moet komen en meer aandacht voor reflectie en 
samenwerken. In de daltonperiodetaken is dit al zichtbaar, maar men is nog niet tevreden. 
 

 

 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 5 en 6 

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

1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn docenten, 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. 
 

 
 
 

 
Leerlingen zijn in de daltonuren vrij in het kiezen van een werkplek en de leerlingen 
met wie ze samenwerken, als ze willen samenwerken. Bovenbouwleerlingen hebben 
meer vrijheden (en verantwoordelijkheden) dan onderbouwleerlingen. 
Bovenbouwleerlingen mogen -net als onderbouwleerlingen 
in een lokaal bij een vakdocent werken, maar ook zonder toezicht in de studieruimte 
en (meestal) met toezicht in de stilteruimte werken. Ook de bibliotheek is 
opengesteld als werkruimte, zowel voor onder- als bovenbouw. 
 
Wij weten dat leerlingen zelf prima in staat zijn om te beslissen waar ze wanneer 
aan werken. Veel bovenbouwleerlingen besluiten zelfs om daltontaken thuis te 
maken en huiswerk juist op school in de daltonuren. Zij zijn daar vrij in. In een deel 
van de periodetaken is het onderscheid huiswerk en daltonwerk aan het vervagen, 
juist omdat veel leerlingen zelf wel kunnen inschatten wat ze op welk moment het 
beste kunnen doen.  
 
Mentoren, met name in de onderbouw, stimuleren ouders om in gesprek te gaan 
met hun kind over de voortgang, met name de ‘parafenstand’. Ten opzichte van 
elkaar leggen leerlingen eigenlijk alleen verantwoording af als er sprake is van 
groepswerk. 
 
Wel merkten we dat sommige leerlingen, met name in de onderbouw, behoefte 
hadden aan meer 'houvast' en het prettig zouden vinden om minder afhankelijk te 
zijn van volle lokalen tijdens de D-uren. We hebben daarom aan zowel de 
leerlingen- als de docentkant ingegrepen, om de leerlingen meer mogelijkheden in 
de daltonuren te geven. Zodoende is de leeromgeving dus aangepast. 
 
De docenten hebben afgesproken om 'collegiaal af te tekenen'. Dat wil zeggen dat 
een leerling niet noodzakelijkerwijs bij een docent van wie hij les heeft zijn taak 
verantwoordt. Dat kan ook bij een andere docent van dat vak en die leerlaag. 
Daardoor zijn leerlingen makkelijker in staat hun opdrachten met een docent te 
bespreken. Wel stimuleren secties vaak dat leerlingen die moeite hebben met het 
vak hun opdracht bij hun eigen docent verantwoorden. 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Aan de leerlingenkant zijn we sinds 2013-2014 gaan werken met de mogelijkheid 
om je in te schrijven via magister voor een D-uur. Dat houdt in dat ze zich voor de 
daltonuren kunnen inschrijven bij een docent/lokaal. Wij hebben er, na overleg in de 
drie sectoren, eerst voor gekozen om leerlingen niet te verplichten om zich in te 
schrijven. Het grootste deel van de leerlingen is namelijk zelf al goed in staat om te 
beslissen wat ze in de D-uren gaan doen. En dat hoeft niet in alle gevallen de keuze 
te zijn die docenten zouden maken.  
 
Als een leerling een parafenachterstand heeft opgelopen, gaat de mentor met de 
leerling in gesprek. De mentor kan in dit overleg met de leerling besluiten dat het 
inschrijven voor de daltonuren met behulp van Magister (KWT) nodig is. In dat geval 
is het inschrijven dus voor die leerling verplicht.  
 
De daltoncommissie heeft na de invoering geëvalueerd welke leerlingen KWT 
gebruiken en in welke mate (zie bijlage 4: vragenlijst leerlingen KWT 2013-2014). In 
schooljaar 2015-2016 is de vragenlijst dalton, met als onderdeel ‘inschrijven met 
Magister’, nogmaals afgenomen (zie bijlage 5: vragenlijst dalton 2015-2016) zodat 
we kunnen onderzoeken of er verschuivingen zijn ten opzichte van de peiling in 
2013-2014. 
 
Tevens is onder docenten gepeild hoe zij denken over de extra mogelijkheden die 
het inschrijven biedt. Tijdens de sectorteamvergaderingen is het onderwerp aan de 
orde geweest. We merken dat er verschillen zijn tussen de drie afdelingen, die 
natuurlijk verklaarbaar zijn vanwege de verschillende leerlingen per afdeling. 
(Mavo/HV-OB/HV-BB). Per afdeling is bekeken wat voor die groep leerlingen het 
beste 'patroon' zal zijn, waarbij de nadruk blijft liggen op het stimuleren van het 
verantwoordelijkheidsbesef van de leerlingen door ze waar mogelijk vrijheden te 
geven. Om toch een goede, gezamenlijke, start te maken, gaan we in periode 4 van 
schooljaar 2015-2016 een proef doen met inschrijven via magister voor alle 
leerlingen. We hopen het plannen van de daltonuren daarmee te stimuleren en 
tegelijkertijd te vergemakkelijken. We kiezen voor deze periode, omdat dan de 
examenleerlingen al ‘weg’ zijn en er dus meer (fysieke en rooster-)ruimte in de 
school is voor een dergelijke proef. 
 
Doordat inmiddels door steeds meer docenten in taken een keuzedeel of 
differentiatiedeel wordt opgenomen hopen (en zien) we dat leerlingen beter afwegen 
welke opdrachten bij hun eigen leerstijl past. Bij het uitbreiden van differentiatie in 
opdrachten is voor de school nog ruimte voor ontwikkeling. Die ontwikkeling is mede 
ingezet via de Erasmus Academie (Zie bijlage 6: programmaboekje Erasmus 
Academie 2015-2016). Docenten kunnen een leergang differentiatie volgen, waarbij 
zowel differentiatie in de les als in de periodetaak aan de orde komen. Via de 
docenten die deze leergang volgen, proberen we de kennis en concrete 
voorbeelden te verspreiden. 
 
In 2015-2016 op initiatief van de daltoncommissie een experiment gestart in 5 Vwo 
zoals ook te lezen is in bijlage 7: DOP II - actieplan). Binnen het experiment zijn 
leerlingen niet meer verplicht om door docenten een paraaf op hun kaart te laten 
zetten. De leerlingen krijgen gewoon nog hun periodetaken, maar beslissen ze zelf 
welke opdrachten ze wel en niet maken. Er is geen ultieme controle meer door de 
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vakdocent en de leerling kan naar keuze meer aandacht en tijd besteden aan de 
vakken waar hij het moeilijker mee heeft.We hopen (en verwachten) dat leerlingen 
door deze vrijheid en verantwoordelijkheid meer en beter nadenken over de 
behoeftes die ze hebben. Met de docenten en mentoren in de leerlaag hebben we 
regelmatig overleg om te evalueren of en hoe de rol van de docent en de mentor 
verandert indien de leerlingen deze grotere mate van vrijheid en 
verantwoordelijkheid krijgen. Na afloop van het experiment hebben we bekeken of 
het goed zou zijn om dit experiment voort te zetten, in te perken dan wel uit te 
breiden. 
 
We zijn nog ideeën aan het ontwikkelen om leerlingen beter te helpen/over te halen 
de voor hen juiste/beste keuzes te maken. We zijn daar als docentencorps eigenlijk 
permanent mee bezig, ook op de teamvergaderingen. Elders in de zelfevaluatie 
wordt dieper ingegaan op de gevolgen van het experiment in 5V. 
 

 
 
 
Leerlingen werken in de daltonuren aan hun daltonopdrachten of aan hun huiswerk. Leerlingen 
geven aan dat zelf plannen en organiseren wel belangrijk is omdat de leerkrachten niet de gehele 
week aanwezig zijn en je dus goed moet plannen om op tijd je parafenkaart te laten aftekenen. 
Hoewel ook andere vakdocenten mogen aftekenen, gaan leerlingen het liefst naar hun eigen 
docent. Als je achterloopt met je parafenkaart heb je meestal een gesprek met de mentor.  
 
De motivatie in de mavo afdeling is laag, de resultaten zijn echter prima. Er is aan het einde van de 
periode meestal een probleem met de af te tekenen opdrachten in de MAVO klassen, hierdoor 
worden deze soms kwijtgescholden omdat de leerlingen hun verantwoordelijkheid niet nemen voor 
het aftekenen. De regels worden overigens strakker gehanteerd dan bij het VWO. Er is een 
uitgebreid traject vanaf wekelijkse controle door mentoren, brieven naar huis en gesprekken met de 
leerling. In 5-VWO is dit schooljaar een experiment gestart met de zogenaamde “gouden 
parafenkaart”: dit houdt in dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor het aftekenen van de te 
maken opdrachten. 
 
Leerlingen hebben de mogelijkheid langzamer en sneller te werken aan hun taken, maar dan 
meestal per week in de breedte en niet per vak. De eindverantwoordelijkheid voor de te maken 
taken lijkt met name te liggen bij de docent, terwijl de leerling meer vertrouwen zou moeten krijgen 
om binnen de gestelde tijd de verantwoordelijkheid te nemen om de taken af te krijgen. Hierin op 
leerlingniveau differentiëren is een advies.  
 
De overgang naar verplichte inschrijving voor de daltonuren is een issue onder de leerlingen. Zij 
vinden het niet passen bij de dalton-uitgangspunten zoals zelfstandigheid en vrijheid.  De leerlingen 
stellen dat je o.a. je vrijheid kwijt bent in je keuze voor meerdere docenten in één daltonuur. 
Leerlingen voelen het invoeren van het verplicht inschrijven via Magister als beroving van hun 
vrijheid. De vraag is of er schoolbreed een uitleg van het systeem eenduidig kenbaar is/ wordt 
gemaakt. Duidelijk de kaders aangeven maakt dat de leerlingen bewuster omgaan met de vrijheid 
die ze hebben om hun keuze van tevoren vast te leggen. 
Wat leerlingen als positief aan de school ervaren is het grote, diverse en professionele aanbod aan 
buitenschoolse activiteiten.  
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1.5 De docent kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

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

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

 

 

 
 

 
Leerlingen krijgen per periode per vak een ‘periodetaak’ uitgereikt. Dat zijn 
gemiddeld 7 periodetaken (die op de opdrachtenkaart worden bijgehouden) per 
periode. Veel vakken geven ook een periodetaak als er geen daltonuren in die 
leerlaag zijn. (Zo goed als) alle periodetaken worden ook op magister gezet, waar 
zowel leerlingen als ouders de taken kunnen vinden. Zie voor een aantal 
voorbeelden van periodetaken van vakken met én vakken zonder D-uren in de 
lessentabel, de digitale bijlagen die via mail zijn gedeeld met alle visiteurs. 
 
De periodetaak omvat een zeer essentieel planningsdeel, waarin ruimte is voor het 
opgeven van huiswerk, lesstof, en daltonstof. Ook SO’s, mondelingen, proefwerken 
en testen staan in de planner aangegeven. (Zie de digitale biljagen: Opmaak 
Planner). 
 
Verder bevatten veel periodetaken ook een voorblad met daarop de omschrijving 
van leerdoelen, werkvormen, naslagwerken, eindproducten, een indicatie van de 
benodigde tijd, samenhang met andere vakken (indien van toepassing) en een opzet 
voor de voortgangsregistratie. Dit blad wordt door de leerlingen overigens niet altijd 
als even nuttig ervaren, ook veel docenten hechten meer belang aan het 
plannerdeel dan aan het voorblad. (zie de digitale bijlagen: Opmaak Taak) 
 
Het is de afspraak (schoolbreed) dat in elke periodetaak een 
samenwerkingsopdracht, een differentiatiedeel en een keuzedeel zit. De 
periodetaken zijn nog in ontwikkeling, het maken van een goede periodetaak vergt 
veel denkwerk en overleg. Nog niet alle vakken hebben alle periodetaken al 
helemaal ‘vernieuwd’, zeker vakken met veel leerlagen maar een kleine sectie, of 
vakken die overstappen naar een nieuwe lesmethode, zijn nog volop in ontwikkeling. 
Periodetaken worden elk jaar ververst, dus ‘vastgeroest’ zijn de taken niet! De 
overgang van tweewekelijkse opdrachten, die we sinds de oprichting van de school 
hanteerden, naar deze omvangrijkere periodetaken hebben veel vaste gewoontes 
opengebroken en vereisen een continue ontwikkeling, die door de secties, de 
daltoncommissie en de sectordirectie gestimuleerd worden. 
 
In schooljaar 2013-2014 heeft de daltoncommissie een uitgebreide vragenlijst 
afgenomen onder de leerlaagverantwoordelijken van alle vakken en klassen die een 
periodetaak en daltonuur in het rooster hebben. (Zie bijlage 8: Studiemiddag 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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periodetaken - een blik in de keuken). De uitkomsten van deze vragenlijsten zijn op 
een studiedag in 2014 besproken met het hele docententeam en ook leerlingen zijn 
bij deze studiedag betrokken geweest, om hun ‘kant’ van het verhaal toe te lichten. 
De conclusie was dat 81% van de planners op dat moment aan het format van de 
periodeplanner voldeed. Dat was een zeer ruime score. Ook het inleveren van de 
periodetaken, bij de sectordirecteuren, verloopt over het algemeen uitstekend. Het is 
een veeleisende klus, maar na een periode van gewenning gaan de docenten hier 
over het algemeen zeer gedisciplineerd mee om.  
 
Andere conclusies uit het onderzoek (bijlage 8: een blik in de keuken): 

 In 41% van de taken is ruimte voor de leerlingen om sneller door de stof heen 
te gaan. (In nog eens 19% af en toe/zelden) 

 In 43% van de taken is niveaudifferentiatie aanwezig. (In nog eens 28% af en 
toe/zelden) 

 In 49% van de taken zitten altijd tot regelmatig samenwerkingsopdrachten. (in 
nog een kwart van de gevallen af en toe…). 

 In 66% van de taken zitten keuzeopdrachten. (In nog eens 32% af en 
toe/zelden) 

 In slechts 34% van de taken zit een expliciet reflectiedeel, de overige 
respondenten geven aan dat bij het aftekenen van de taak de docenten heel 
veel mondeling reflecteren met de leerlingen: ‘hoe heb je deze opdracht 
gemaakt, was het voor jou nuttig, wat heb je geleerd, moet je nog iets 
oefenen?’ 

 Met het reflecteren van de collega’s zit het wel snor: 43% van de 
periodetaken zijn aangepast door feedback van leerlingen, 48% door 
feedback van collega’s, mentoren en coördinatoren. 

 

 
 
 
De school heeft een duidelijke keuze gemaakt om van tweewekelijkse daltontaken naar 
periodetaken (4 periodes per jaar van 8 weken) te gaan om leerlingen meer ruimte te geven voor 
het plannen, verwerken en verantwoorden van de gemaakte opdrachten. Omdat leerlingen meer 
overzicht krijgen kunnen ze vooruitwerken. Dit resulteert echter niet in meer maatwerk (zoals bijv. 
het eerder kunnen maken van de toets) omdat er na iedere periode een toetsweek is voor de hele 
school.  
Het inschrijfsysteem voor de daltonuren moet de planningsverantwoordelijkheid van de leerlingen 
vergroten. Dit schooljaar is gestart met het vrijwillig inschrijven: de onderbouwleerlingen doen dit al 
automatisch, de bovenbouwleerlingen leveren hier nog weerstand. In periode 4 van dit schooljaar 
start het verplicht inschrijven, ook voor de bovenbouw (t/m de voorexamenklassen).  

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

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

1.10 Docenten 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. 
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Een cultuur van vertrouwen is iets wat in alle richtingen werkt. Docenten en secties 
zijn in hoge mate leidend in de vormgeving van hun onderwijs. De directie houdt 
voeling met de secties door jaarlijks met de sectievoorzitters te spreken. Daarbij zijn 
er geen formats van sectieplannen, maar wordt per sectie gekeken naar de 
prioriteiten voor het desbetreffende vak. De onderwerpen die in het gesprek met de 
sectievoorzitter aan de orde komen (zie bijlage 9: gesprekslijn jaarevaluatie 
sectievoorzitters) worden meegenomen in allerlei andere overleggen: de 
programmering van de Erasmus Academie komt mede tot stand door de behoeftes 
die uit de secties worden gemeld. Ook aanpassingen in lessentabellen worden, voor 
zover mogelijk, ingevoerd door de vanuit de door secties gesignaleerde behoefte. 
 
Eén van de allerbelangrijkste pijlers van het Erasmus College is de brede vorming 
van leerlingen. Vandaar dat het Erasmus geen Kunstklas, Sportklas, Dramaklas, 
Muziekklas, ICT-klas, Techniekklas, Betaklas, of welke specifiek op een groep 
leerlingen gerichte klas dan ook heeft. 
 
Wel hebben we een extreem breed en, voor alle leerlingen die daarvoor open staan, 
toegankelijk aanbod op eigenlijk alle denkbare gebieden. Een greep: (zie bijlage 10: 
voorbeelden van extra aanbod + DVD van Erasmus Toneel) 
 
Intellectuele uitdaging:  
 
Naast EMC en een bloeiende gymnasiumafdeling en de mogelijkheid tot het volgen 
van extra vakken, zijn er veel meer (extra-curriculaire) onderdelen waar leerlingen 
die dat willen en kunnen, zich breed ontwikkelen: 
Vaste en wisselende (Excellentie)projecten voor Mavo, Havo en Vwo-leerlingen voor 
wie het wel een onsje meer mag zijn. (IELTS, Anglia, ondernemen, Chinees, IJSO, 
EUSO, ECCL, programmeren, Huizenmarkt, Casanova, kwantummechanica, 
robotica etc.). 
Bij veel van deze projecten werken we samen met instellingen binnen en buiten 
Zoetermeer: Appeltheater Scheveningen, TU- Delft, RU Leiden, Chinese school 
Delft, Hypotheekshop, BMW-Zoetermeer. We proberen daarbij vooral ons netwerk 
van oud-leerlingen met een eigen bedrijf, of die aan de Universiteit studeren of 
doceren/onderzoeker zijn, te betrekken. 
Ook voor een deel van de collega’s geldt dat het opzetten van een 
excellentieprogramma voor leerlingen een uitdagende manier is om hun eigen brede 
ontwikkeling vorm te geven. Voorbeeld: Een docent wiskunde en een docent 
klassieke talen verzorgen samen het excellentieproject China, een docent biologie 
doet het onderdeel kwantummechanica. Juist door over de randen van een 
schoolvak te kijken en gebruik te maken van individuele interesses en vaardigheden 
van docenten, bieden we als school aan leerlingen én aan docenten ruimte om 
brede vorming te blijven bedrijven. We merken ook dat docenten die 'brede vorming' 
zelf ervaren, ook bij leerlingen proberen we die brede vormgeving te stimuleren. 
 
Kunstzinnige, muzische en culturele uitdaging: 
De Kunstklas: leerlingen gaan vrijwillig na schooltijd aan de slag met verdieping van 
hun eigen kunstvaardigheden. Als afsluiting is er een kunstzinnige excursie. 
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Eersteklastoneel, Thrillerfestival (voor klas 2 en de grootste toneel/muzikale 
talenten) derdeklastoneel, Erasmus Toneel: 
Ongeveer de helft van alle leerlingen doet op een moment (of zelfs meerdere 
momenten) in hun schoolloopbaan mee aan een toneelactiviteit. De intensiteit van 
deze activiteiten is enorm: 120 derdeklassers die een heel weekend in de school 
aan het repeteren zijn, met minimale begeleiding, maar maximale 
verantwoordelijkheden.  
Het Erasmus Toneel: de hele voorjaarsvakantie is de school geopend en wordt er 
door honderdvijftig leerlingen (en docenten, oud-leerlingen, ouders, directieleden en 
OOP-ers) dag en nacht met man en macht gewerkt aan een productie die maar liefst 
zeven keer wordt opgevoerd en zij zijn samen verantwoordelijk voor het 
eindresultaat. Het elkaar helpen, het ervaren dat een leerling bij de catering 
evenveel waardering krijgt en verdient als een 'hoofdrolspeler', is een onvergetelijke 
les.  
 
Kerstconcert, X-factory, Vrienden Van Erasmus Live, feesten:  
Voor leerlingen met muzikaal talent creëren we zoveel mogelijk gelegenheden om 
ervaring op te doen op het podium en hun talent te ontplooien. Door steeds opnieuw 
voor alle leerlingen audities uit te schrijven, komen we elk jaar weer nieuw talent 
tegen. Op basis van de verschillende talenten worden bandjes gevormd, die soms 
jarenlang samen blijven spelen. Ook wordt het repertoire van het Erasmus Toneel 
en het Thrillerfestival zo gekozen, dat de voorstellingen maximaal bij de talenten van 
leerlingen aansluiten. 
 
Sportieve uitdaging: 
In diverse disciplines is er 'naschoolse sport'. Elk jaar doen daar 150 leerlingen aan 
mee. Een deel daarvan bestaat uit de 'harde kern', leerlingen die jaar na jaar 
meedoen. Maar er is ook een grote groep die een keer, of bij één specifieke sport 
meedoet. Al met al is er een heel groot deel van de leerlingen dat zich (naast de 
reguliere lessen en LO2/BSM) extra sportief ontwikkelt. 
Een inmiddels traditioneel onderdeel van het sportieve aanbod is de CPC-Ioop in 
Den Haag. We hebben daar al eens een prijs gewonnen voor de school met de 
meeste deelnemers. Bij docenten wordt deelname aan deze CPC gestimuleerd, en 
de docenten LO vragen docenten van andere vakken, die privé een sport 
beoefenen, jaarlijks mee naar toernooien, als scheidrechters, of als coaches. Ook 
hier wordt dus zowel de brede vorming van leerlingen als docenten als uitgangspunt 
genomen en gestimuleerd. 
 
Communicatie en ICT uitdaging: 
We zijn in 2013-2014 begonnen met een 2HV notebookklas. Na tal van positieve 
ervaringen daarmee, hebben we het experiment herhaald in 2HV, voortgezet in 
3HV, en uitgebreid in 2M. Ouders, leerlingen en docenten hebben aan kunnen 
geven of ze belangstelling hadden in deze klassen. De docenten scholen zich via de 
Erasmus Academie en leerlingen krijgen begeleiding van hun mentoren en een 
enkele expert. We hebben bewust gekozen voor een hele rustige invoering van 
notebookklassen, waarbij het zwaartepunt ligt bij het ontwikkelen van digitale 
didactiek en het koppelen van de digitale manier van werken aan de 
daltonuitgangspunten. 
 
Film en video: 
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Leerlingen die een talent hebben op het gebied van film en journalistiek, kunnen zich 
opgeven voor de Video-commissie of Erasmus TV. Zij maken korte filmpjes voor het 
YouTube-kanaal van het Erasmus (https://www.youtube.com/user/ErasTV). Elke 
activiteit wordt daar gepresenteerd, met trailers of korte journaalachtige verslagjes 
achteraf. De Videocommissie zorgt voor content en registratie van Kerstconcerten, 
MuziekGala en Erasmus Toneel. Ongeveer 50 leerlingen zijn op de een of andere 
manier bij de verschillende filmcrews betrokken. 
 
Organisatorische uitdaging: 
Leerlingen met organisatorisch talent kunnen zich via de feestcommissie 
ontwikkelen. Zij zijn, samen met een groep docenten, maar toch vooral zelf, 
verantwoordelijk voor de organisatie van onderbouw en bovenbouwfeesten, het 
theatercafé na afloop van alle toneelvoorstellingen, de bediening tijdens 
verschillende festiviteiten van of door school. Zo was er de opening van het 
Zoetermeers Thrillerfestival op het Erasmus College, waarbij onze FC-Ieerlingen als 
gastheren en -vrouwen fungeerden, voor een publiek van genodigden uit 
Zoetermeer en omstreken. 
Technisch onderlegde leerlingen sluiten zich aan bij de TC en zijn, samen met de 
'chef TC' een speciaal daartoe aangestelde oud-leerling- verantwoordelijk voor de 
technische ondersteuning van alle activiteiten. Voor sommige leerlingen betekent dit, 
dat ze ongeveer 20 avonden per jaar voor het Erasmus College extra aan het werk 
zijn. 
Een grote groep andere leerlingen maakt deel uit van het leerlingenparlement, is 
leerlingmentor, tutor of lid van de MR. Ook hier kunnen leerlingen hun 
verantwoordelijkheid nemen en zich ontwikkelen tot mondige deelnemer aan de 
Erasmussamenleving. 
 
Alle bovengenoemde activiteiten kunnen slechts plaatsvinden in een omgeving die 
uitgaat van vertrouwen, die leunt op gezamenlijke verantwoordelijkheid en die de 
individuele leerlingen, docenten, oud-leerlingen en andere betrokkenen de ruimte 
biedt om zijn eigen grenzen te vinden en te verleggen. Natuurlijk zijn niet alle ruim 
1800 leerlingen direct bij al deze activiteiten betrokken. Maar de manier van omgaan 
met elkaar en de gewoonte om samen te werken met allerlei verschillende groepen 
mensen wordt door een zo groot deel van de school ervaren, dat eigenlijk iedereen 
er wel 'iets' van meekrijgt. 
 
 

 
 
 
Algemeen: er is een goede sfeer op school. De docenten en de leerlingen gaan prettig met elkaar 
om. Er is een basis van vertrouwen. 
De dialoog over wat de betekenis is van de kernwaarde vrijheid en verantwoordelijkheid in de 
praktijk van het daltononderwijs wordt gevoerd met ouders, leerlingen en docenten.  
Aan te raden is een doorlopende lijn te schetsen van onder- naar bovenbouw waarin afspraken 
rondom vrijheid (inschrijfsysteem daltonuren) en verantwoordelijkheid (parafenkaart) duidelijk 
worden weergegeven en welke verantwoordelijkheden er van de leerlingen (en docenten) worden 
verwacht.  
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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. 
 

 
 
 

 
Leerlingen zijn in grote mate bereid om elkaar te helpen. In de D-uren, maar ook in 
de lessen, werken leerlingen vaak samen. Bij veel vakken zitten in elke periodetaak 
opdrachten die leerlingen echt samen moeten maken. Dat varieert van het oefenen 
van gesprekjes in tweetallen, tot het in een groep van 5 á 6 leerlingen opvoeren van 
een Griekse tragedie. 
 
In D-uren moeten leerlingen wennen aan 'uitgestelde aandacht'. Het heeft weinig zin 
om aan het begin van een uur in een 'scrum' rond het bureau van een docent te 
staan om af te tekenen. We zien dat leerlingen in de loop van hun schoolloopbaan 
per docent strategieën ontwikkelen om de aandacht van docenten te krijgen op het 
moment dat ze het nodig hebben. En wachten op het juiste moment is daarbij een 
vaardigheid die ze uiteindelijk bijna allemaal ontwikkelen. 
 
Bij veel vakken is het de gewoonte dat leerlingen zelf hun werk nakijken. Bij 
wiskunde hebben de leerlingen nakijkboekjes, bij veel vakken wordt gewerkt met 
nakijkbladen, die al dan niet digitaal beschikbaar zijn. Soms bestaat nakijken uit een 
gesprek met de docent over het bestudeerde onderwerp. 
Bij een aantal vakken is ook het beoordelen van anderen een deel van het 
lesprogramma, bijvoorbeeld bij het beoordelen van of het geven van feedback op 
presentaties van klasgenoten. 
 
Er is nog ruimte voor het meer ontwikkelen van het denken in (individuele) 
leerdoelen. We hebben gemerkt dat er niet veel aandacht is voor het vaststellen van 
individuele behoeftes van leerlingen die geen speciale hulp nodig hebben. De 
schoolbrede afspraak is dat docenten 'aftekenen op niveau', dat wil zeggen dat een 
goede leerling meer uitgedaagd wordt en dat een leerling die met moeite een deel 
van de opdracht afkrijgt, ook niet de hele opdracht af hoeft te maken. Zeker in de 
heterogene groepen van de onderbouw (tot en met 3HV) is het niveauverschil 
tussen leerlingen vaak groot en is aftekenen op niveau een manier om te 
differentiëren, vaak zelfs zonder dat een leerling dat doorheeft… 
 

2. Zelfstandigheid  
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Ook hebben we bij de 60 flitsbezoeken die de directie in 2014-2015 heeft afgelegd, 
gemerkt dat docenten weinig aandacht besteden aan het expliciteren van hun 
lesdoelen (Zie bijlage 11: Verslag Flitsbezoeken Directie 2015). In 2015-2016 staat 
dit onderwerp op de agenda van de teamvergaderingen van alle drie de sectoren. 
We zien wel dat in de meeste periodetaken de doelen expliciet gemaakt worden. Dat 
zijn door de secties/docenten gestelde doelen. 
 
Er is voor de groep leerlingen die extra hulp nodig heeft vanwege dyslexie, of 
andere (ontwikkelings-)stoornissen heel veel aandacht voor hun individuele 
hulpvraag. Remedial teaching, een doventolk, extra begeleiding en dergelijke, vallen 
allemaal binnen de zorgstructuur van de school. We merken wel dat door het 
toegenomen aantal problemen (passend onderwijs) de zorgbehoefte ons aanbod 
soms overstijgt.  

 
 
 
Het visitatieteam heeft lessen gezien die sterk docentgestuurd zijn en lessen gezien waar leerlingen 
konden samenwerken. In veel geobserveerde lessen is het veelal luisteren en schrijven, er is weinig 
ruimte voor zelfstandig werken. Veel lessen zijn frontaal klassikaal gedurende het hele uur. Elke 
leerling krijgt dezelfde uitleg. In de daltonuren werken leerlingen zelfstandig aan daltontaken. Ze 
maken dan allemaal dezelfde taak die voorbereidend is op de komende les of als verwerking geldt 
voor de afgelopen les. Vooruitwerken of alleen noodzakelijke opdrachten doen lijkt moeilijk op deze 
manier, zeker ook omdat enkele docenten vooruit gemaakt werk niet aftekenen. 
De zelfstandigheid van leerlingen in de daltonuren beperkt zich tot het kiezen van hun daltonuren 
(met of zonder het inschrijfsysteem voor KWT). De zelfstandigheid die leerlingen hebben in hun 
periodetaak beperkt zich, bij de meeste vakken, tot het moment dat de taak gemaakt wordt. 
 
De maatstaf voor het aftekenen van een daltontaak is nog te docentafhankelijk volgens de 
leerlingen. Er zou een grotere stap kunnen worden gezet in het doorontwikkelen van de taken door 
het inbouwen van meer differentiatie om zo de mogelijkheid te hebben als leerling om je eigen 
route te bepalen. Een mooi experiment dat gedaan is om de zelfstandigheid te vergroten is het 
experiment in 5-VWO waarbij leerlingen mogen werken met de ' Gouden kaart' en niet hoeven af te 
tekenen. Dit experiment is een kans om de zelfstandigheid en het zelfverantwoordelijk leren van 
leerlingen te vergroten, omdat leerlingen met de Gouden kaart nu de verwerking van de opdrachten 
aan zichzelf moeten verantwoorden i.p.v. het op het laatste moment overschrijven van de gemaakte 
opdrachten van een andere leerling voor het behalen van de paraaf. Nog mooier zou het zijn als 
leerlingen ook zouden kunnen kiezen welke opdrachten ze wel/ niet zouden moeten maken, bijv. in 
relatie tot het maken van tussentijdse diagnostische toetsen.  
 
In de extra-curriculaire activiteiten zien we een grote mate van zelfstandigheid. Initiatieven van 
leerlingen worden gestimuleerd en er is veel ruimte om deze initiatieven te ontwikkelen.  
Good practices:  

- keuze in daltontaak bij geschiedenis (samenvatting,  woordweb of opdrachten maken). 
Leerlingen kiezen voor een verwerkingsopdracht die hen ligt en waar ze behoefte aan 
hebben. Het is niet zo dat de ene keuze gemakkelijker is dan de ander, maar dat de leerling 
moet nadenken wat voor hem van belang is om de stof zo goed mogelijk te beheersen. 

- Voorbereiding boekpresentaties bij Nederlands (4M): leerlingen zaten in groepje en hadden 
een formulier waarmee ze elkaars oefenpresentie konden beoordelen en bespreken. Er 
volgden tips uit voor de echte spreekbeurt. 

- De Gouden kaart in 5-VWO 
- Extra curriculaire activiteiten 
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2.6 De docent 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 docent stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

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

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

 

 
 
 

Zowel in de D-uren als in de klassikale lessen is er over het algemeen ruimte voor 
leerlingen om zelfstandig aan het werk te gaan. Bij sommige vakken ervaren 
sommige docenten het feit dat 50% van de tijd D-uur is, als een probleem. Het leidt 
er, volgens hen toe dat de klassikale lessen erg docentgestuurd en frontaal zijn. 
Deze klacht horen we bij leerlingen niet zo terug: zij denken juist dat door het D-uur, 
de lesuren veel effectiever zijn dan op reguliere scholen, omdat je dan precies de 
informatie krijgt die je nodig hebt. En in het D-uur ga je daar vervolgens zelf mee 
aan de slag. 
 
Bij een enkel vak hebben we er voor gekozen om de lessentabel aan te passen, om 
tegemoet te komen aan dit door docenten geconstateerde probleem. Een voorbeeld 
is de sectie scheikunde, dat in de derde klas liever geen D-uur wil, omdat juist in 
klassikale uren in de onderbouw meer practicum gedaan kan worden dan in een D-
uur. 
 
Vakken die meerdere lesuren en 1 D-uur per week hebben, ervaren dit probleem 
niet, het betreft hier een enkel vak met 1 lesuur en 1 D-uur per week. Overigens 
wordt ook in het Mavo-team gesproken over de effectiviteit van de D-uren. Een 
aantal mensen is van mening dat de D-uren te lang zijn voor de leerlingen om echt 
het maximale uit de taak te halen. We zijn op zoek naar manieren om de leerlingen 
in de D-uren uitdagende en motiverende taken te bieden en tegelijkertijd om in de 
lessen ruimte te geven aan het zelfstandig werken van leerlingen. 
 
Het spanningsveld, of zo je wilt de ‘aangename afwisseling’, tussen frontaal 
lesgeven en het zelfstandig werken van de leerlingen is sinds de oprichting van de 
school aanwezig. Juist door er met elkaar over te blijven praten en te blijven zoeken 
naar een zo goed mogelijke balans, houden we onszelf scherp. Het is een 
onderwerp dat altijd de tongen losmaakt. Ook het feit dat de gemiddelde 
klassengrootte hoog is, vormt een grote uitdaging om meer recht te doen aan 
individuele leerlingen.  
 
De behoefte van docenten om maximaal zicht en invloed te hebben op het werk van 
de leerlingen, maar tegelijkertijd de behoefte van de leerling om de dingen op zijn 
eigen manier te doen, botst soms. En natuurlijk zijn er factoren die ervoor zorgen dat 
leerlingen niet volledig hun eigen tempo kunnen bepalen: testweken, proefwerken 
en dergelijke zijn grotendeels vastgesteld op bepaalde momenten. Vier keer per jaar 
is er een volledig gecoördineerde testweek, die voor leerlingen en docenten een 
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duidelijke deadline stelt. 
 
Wij zijn op zoek naar manieren om dit (voor sommigen zeer knellende) ritme van 
vier testweken per jaar te doorbreken, maar echte concrete stappen hebben we nog 
niet gezet, vooral omdat we de meerwaarde van onze testweken niet willen 
verliezen. Het vergt dus een grondige analyse en afweging, die de komende jaren 
plaats moet gaan vinden. 
 
Overigens hebben leerlingen op alle niet direct lesgebonden activiteiten in extremis 
ruimte om initiatieven te ontplooien. Zij kunnen zeer zelfstandig aan de slag en 
krijgen de ruimte om alle middelen die de school heeft, te gebruiken, vaak ook 
zonder (formeel of direct) toezicht. Juist bij deze activiteiten is de zelfstandigheid die 
van leerlingen gevraagd wordt, essentieel. Docenten die met elkaar deze activiteiten 
begeleiden, werken eraan dat alle leerlingen die meedoen, leren zelf initiatieven te 
ontplooien, de ruimte die ze geboden wordt te benutten en hun eigen grenzen te 
verleggen. 
 
Voorbeelden: 
Leerlingen die nog nooit een broodje gesmeerd hebben, bereiden met 12 andere 
leerlingen gedurende 10 dagen lunch voor 120 en diner voor 50 man. Leerlingen · 
van het productieteam bellen net zo lang heel Nederland door, tot ze (gratis, of voor 
zo min mogelijk euro's) 2000 plastic ballenbakballetjes hebben. En gaan ook langs 
bij bejaardentehuizen in de buurt, op zoek naar invalidenwagentjes en rolstoelen die 
we mogen lenen. En zo volbrengen ze zeven dagen lang dergelijke onmogelijke 
opdrachten. Andere leerlingen helpen bij het naaien van ongeveer 100 kostuums, zij 
doen dat samen met een aantal docenten en een aantal moeders van (oud-
)leerlingen. Weer 20 andere leerlingen bouwen aan decor, schilderen en sjouwen. 
Doen klussen waar ze nog nooit eerder aan gedacht hebben. 
 
De eindexamenstunt is eigenlijk al jaren de ‘meesterproef’ voor een examengroep 
om te laten zien dat ze hebben leren organiseren, plannen, een ‘show maken’. 
Zonder begeleiding zorgen ze voor een dag lang ‘entertainment’. ’s Morgens een 
stunt voor alle leerlingen (we hebben wel eens een middeleeuws dorp, inclusief 
boerderijdieren op school gehad. Maar ook een invasie van zombies, dictators en 
een band op het dak).  
Sportievelingen organiseren in de middag een sportstunt, waarbij ze docententeams 
en leerlingenteams tegen elkaar laten spelen, in tal van takken van sport. Er komt 
geen docent om de hoek kijken om schema's te maken of indelingen te bedenken. 
Leerlingen bedenken alles zelf en beheren ook hun budget.  
En ’s avonds is er het examenfeest, ook door de leerlingen georganiseerd, waarbij 
juist docenten achter de bar staan. Een collega noemde de examenstuntdag een 
‘eindexamen in vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid en samenwerken’. 
 
Natuurlijk ontwikkelen sommige leerlingen zich in deze niet-lesgebonden activiteiten 
in extreme mate en zijn er andere leerlingen die niet met één van deze activiteiten 
meedoen. De groep die meedoet, is echter heel groot, wij schatten dat ongeveer de 
helft van alle leerlingen op de één of andere manier de kans grijpt zich extra breed 
te vormen en ontwikkelen. En dat merk je in de sfeer en cultuur van de hele school. 
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De school is zelfkritisch op het spanningsveld tussen docentgestuurde lessen en leerlinggestuurde 
daltontijd. Er is een duidelijke behoefte aan meer differentiatie en maatwerk,  maar de organisatie 
van het onderwijs in gemeenschappelijke toetsweken wordt hier als een barrière gezien. 
Het lijkt op dit moment nog grotendeels docentafhankelijk te zijn hoeveel zelfstandigheid en 
zelfverantwoordelijkheid een leerling krijgt en of er gebruikt wordt gemaakt van activerende 
didactiek. Uit het gesprek met de leerlingen blijkt dat de invulling van lessen en het gebruik maken 
van verschillende werkvormen waarbij een beroep wordt gedaan op bijv. samenwerkvaardigheden 
van leerlingen, sterkt afhangt van de docent. Deze verschillen worden ook waargenomen tussen 
parallelklassen binnen dezelfde vaksectie.  

 
 
 

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

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

 

 
 
 

 
Zoals ook al bij het onderdeel vrijheid en verantwoordelijkheid is beschreven, biedt 
de school de docenten en andere medewerkers veel ruimte om hun talenten te laten 
zien en initiatieven te nemen. 
De initiatieven worden gekoesterd en gestimuleerd. Bijgeleverd is het rooster van 
werkzaamheden voor schooljaar 2015-2016 (bijlage 12), waarbij hopelijk duidelijk 
wordt op hoeveel momenten de school geopend is voor activiteiten die verder gaan 
dan de 'reguliere' lessen. Dit rooster van werkzaamheden geeft tevens aan dat er 
veel gebeurt, misschien zelfs wel tot over de grenzen van wat ‘mogelijk’ is. Er 
komen, in de ogen van velen, veel (goede) activiteiten bij, maar er gaat slechts 
zelden iets af. Het is iets om rekening mee te houden. 
 
De meeste activiteiten die op het Erasmus plaatsvinden, worden geïnitieerd door 
docenten of leerlingen. Bijna niets wordt 'van bovenaf' opgelegd. Er wordt hoogstens 
geroepen : 'Goh, we missen eigenlijk een goede activiteit voor 4 havo, waar juist 
havo-leerlingen door gemotiveerd raken', en vervolgens is er een docent 
Nederlands die een recruiter van een uitzendbureau op school uitnodigt om met de 
leerlingen hun CV en sollicitatiebrief door te nemen en tips en trucs te geven. 
 
De kunstklas is door de sectie HV/TE in het leven geroepen, omdat zij zelf leerlingen 
de kans wilden geven zich nog meer dan in de lessen kunstzinnig te ontwikkelen. De 
Klassieke Middag (3 t/m 6 gymnasium) wordt voor het belangrijkste deel door 
leerlingen uit klas 5 en 6 georganiseerd. 
 
Excellentieprojecten komen tot stand doordat een docent die een idee voorlegt aan 
de directie vrijwel altijd de ruimte krijgt om zijn plan uit te voeren. 
 
Iedere docent die dat wil, doet mee aan de Erasmus Academie, gaat op cursus, 
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geeft zich op als notebookklasdocent, gaat in een commissie. We proberen zo veel 
mogelijk aan te sluiten bij de talenten van docenten en daar de ruimte voor hun 
ontwikkeling te zoeken. Natuurlijk lukt dat niet bij iedereen, maar het uitgangspunt is 
dat iedereen, dus ook elke docent, het beste functioneert als hij zelf wat te zeggen 
heeft. Ook in functioneringsgesprekken is dit ontwikkelingsgerichte denken een 
aandachtspunt (zie bijlage 9: uitnodiging functioneringsgesprek).  
 
In het toekennen van de klassen is er een grote variatie per sectie. Er zijn secties 
die in onderling overleg tot een verdeling komen, er zijn ook secties waarbij ‘van 
bovenaf’, dus door de directie, een verdeling gemaakt wordt, die slechts moeilijk 
binnen de sectie aan te passen is. Dit heeft vaak te maken met het aantal 
deeltijders, de verdeling eerste- en tweedegraadsdocenten en het aantal leden van 
een sectie. Door sommige docenten wordt dit wel ervaren als een belemmering voor 
de ontwikkeling van hun talent. 

  
 

 
 
 
Om de zelfstandigheid van leerlingen naar een hoger niveau te tillen is het wel belangrijk om een 
doorlopende leerlijn te ontwikkelen die past bij de visie van de school op de daltonkernwaarde 
zelfstandigheid. Zo is het mogelijk om steeds bij nieuwe ideeën en maatregelen te kijken of het 
binnen de school- en daltoncultuur past en de vraag te kunnen stellen waarom een nieuw plan 
ingevoerd wordt of waarom een bestaand plan gehandhaafd moet blijven. 
 
Voor docenten is er een duidelijke ontwikkeling zichtbaar d.m.v. het scholingstraject in de Erasmus 
Academie waar vrijwillig voor kan worden ingeschreven. De docenten hebben de vrijheid om 
zichzelf binnenshuis bij te scholen, door middel van olievlekwerking worden de docenten 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid in dezen.  
Er zijn verschillende scholingen: bijvoorbeeld om een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van 
het mentoraat te waarborgen, welke voortgangsgesprekken voer je op welk moment. Hoe geef je 
meer aandacht aan groepsvorming en hoe schep je vertrouwen tussen mentor en leerling.  
Er is een zekere mate van vrijheid binnen de teams, maar er is een directieve autonomie: er zijn 
bepaalde afspraken die door iedereen gevolgd moet worden. De docententeams hebben de vrijheid 
om initiatieven te nemen.  
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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 docent en 
medeleerlingen. 

 

 
 
 

 
De afspraak is dat in elke periodetaak een samenwerkingsopdracht zit, bij veel 
vakken is dat ook zo. Er is nog wel veel in ontwikkeling. In de D-uren is het wel zo 
dat leerlingen er over het algemeen voor kiezen om samen met een of meerdere 
klasgenoten samen te werken. Leerlingen beslissen dan zelf hoe ze het werk 
aanpakken: samen doen of verdelen. Verder zoeken ze het samenwerken meestal 
in het werken met vrienden en vriendinnen, maar ook gaan ze wel op zoek naar 
klasgenoten die 'beter' zijn in een vak om daarmee te werken. 
 
Verder zijn er in allerlei lessen momenten dat leerlingen kleinere of grotere 
onderdelen van het programma samen moeten verwerken. Voorbeelden: Practicum 
bij SK/NA/BI, projecten/thema's bij AK, het voorbereiden van het mondeling NE in 
4M, Horrible Histories in 1gymnasium, onderdelen van de lessen LO en BSM. 
 
Met name bij EMC wordt op een meer structurele en meer inhoudelijke manier 
samengewerkt door leerlingen. Daar wordt vaak ook het samenwerkingsproces 
beoordeeld en meegewogen in uiteindelijke cijfers. Via de 'competentiematrix' wordt 
samenwerken van leerlingen geëvalueerd. Ook evalueren de leerlingen hun 
samenwerkingsproces zelf. 
 
Een stap die we zetten op het gebied van samenwerken, voor de hele school, is dat 
we van alle secties vragen wat zij precies (structureel) aan samenwerkingsonderde-
len in hun programma opgenomen hebben. We kunnen daarna kijken of leerlingen 
gedurende hun hele schoolloopbaan 'genoeg' uitgedaagd worden om samen te 
werken. Ook kunnen we kijken of er overlap is en waar verdieping mogelijk is.  
 
Met name het samenwerken in de lessen is een onderwerp dat op de agenda staat 
voor een leergang van de Erasmus Academie voor 2016-2017. In de periodetaken 
zien we goede samenwerkingsopdrachten verschijnen en in reguliere lessen 
‘sijpelen’ samenwerkingsopdrachten vanuit EMC ‘door’, maar hier ligt nog ruimte 
voor ontwikkeling. 
 
Verder is het natuurlijk zo dat wat voor de ene leerling de normaalste zaak van de 
wereld is (samenwerken met een ander), voor een andere leerling (bijvoorbeeld een 
leerling met autisme) een onhaalbare opdracht is. Vandaar dat we in eerdere 
gesprekken in de school over dit onderwerp ook heel erg terughoudend 
zijn geweest om samenwerken van leerlingen te beoordelen, in de formele zin van 
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het woord. Wij zoeken graag naar manieren waarop en omstandigheden waarin 
leerlingen goed kunnen samenwerken en stimuleren die samenwerking vervolgens. 
Maar een 'cijfer' voor samenwerken lijkt ons niet wenselijk. 
 
Een flink deel van ons samenwerken-stimuleren-programma zit ook in de niet 
lesgebonden activiteiten, waar onderlinge afhankelijkheid, inspelen op elkaars sterke 
kanten en met elkaar werken naar een duidelijk eindproduct de voorwaarden zijn om 
succesvol te functioneren. Deze samenwerking gaat voorbij aan klassenverband, 
vakinhoud en vaak ook voorbij aan het onderscheid docent/leerling. 
 
De hele school opereert vanuit een basis van vertrouwen, dat kan alleen als er ook 
sprake is van wederzijds respect. Paarse vrijdag (acceptatie van seksuele 
diversiteit), witte vrijdag (tegen pesten) zijn concrete uitingen van een cultuur van 
respect. Ook de uitslagen van de LAKS-enquête laten zien dat leerlingen het 
Erasmus ervaren als een plek waar zeer weinig gepest wordt, en waar je jezelf kunt 
zijn (zie bijlage 13: Factsheet LAKS-enquête 2014, landelijk en Erasmus). Ook in 
mentoruren en met speciale (voorlichtende) toneelvoorstellingen die voor bepaalde 
leerlagen georganiseerd worden, ondersteunen we deze sfeer van respect en elkaar 
de ruimte geven te zijn wie je bent. 
 

 
 
 
Samenwerkend leren is door het visitatieteam vooral teruggevonden in de extra curriculaire 
activiteiten en het EMC. Leerlingen geven aan hier veel vaardigheden op te doen die hen helpen 
groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen het EMC wordt een competentiematrix gebruikt, 
deze zou schoolbreed inzetbaar kunnen zijn. In de lessen en periodetaken (daltontaken) zijn slechts 
een aantal vormen van samenwerkend leren gevonden. Waar er wel sprake was van een 
groepsopdracht neigde het meer naar samen werken aan een opdracht dan aan samenwerkend 
leren. Leerlingen noemen met name de vakken biologie, geschiedenis, Grieks en Latijn die in hun 
daltontaak expliciete opdrachten geven die gekoppeld zijn aan vormen van samenwerkend leren. De 
daltontaken bevatten momenteel voornamelijk individuele opdrachten. Deze worden, zoals in de 
zelfevaluatie beschreven, steeds meer uitgebreid naar samenwerkingsopdrachten. Een goede 
borging en het opstellen van een leerlijn voor samenwerking vanaf klas 1 is een aanbeveling. 
Leerlingen geven duidelijk aan veel meer te willen doen aan samenwerkend leren in zowel lessen als 
daltonuren.  

 
 
 

3.3 De docent werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

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

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

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

 

 
 
 

In de vragenlijst die leerlingen in de bovenbouw invullen voor de beoordeling van 
(LD-traject)docenten, is één van de onderdelen de respectvolle bejegening door 
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docenten. Bij de evaluatiegesprekken tussen docenten en hun sectordirecteur is dit, 
indien nodig, een gespreksonderwerp. Problemen op dit vlak doen zich niet of 
nauwelijks voor. 
 
Secties hebben regelmatig sectieoverleg, met name de structuur van ons schooljaar 
vereist dat er, zowel over de periodetaken als over de testen, veelvuldig en 
inhoudelijk overlegd wordt. Elke sectie wijst per leerlaag een jaarlaagverantwoorde  
lijke docent aan, die ontwerpt de periodetaken en testen van de betreffende 
leerlaag. De overige docenten in de leerlaag kunnen reageren, aanvullen en vragen 
om aanpassing. Als de taken en testen eenmaal zijn vastgesteld, houdt iedereen in 
de betreffende leerlaag zich aan die planning en onderdelen. Alleen in geval van 
overmacht, worden (per klas) aanpassingen gedaan indien nodig. Dit gaat altijd in 
collegiaal overleg. 
 
Zowel in het ontwerpen van de periodetaken als bij het vormgeven van de overige 
lesonderdelen, wordt van docenten verwacht dat zij in staat zijn verschillende 
vormen van samenwerking voor leerlingen mogelijk te maken. Voor periodetaken 
geldt sinds twee jaar de verwachting dat er in elke taak een specifieke 
samenwerkingsopdracht opgenomen. Bij een aantal secties is dit inmiddels 
structureel verwerkt, bij nog niet alle secties is het volledig ingevoerd. Het blijft een 
onderdeel dat door de daltoncommissie en schoolleiding met enige regelmaat onder 
de aandacht gebracht wordt/moet worden. 
 
We zouden schoolbreed meer kunnen profiteren van de kennis die binnen EMC is 
opgedaan met structurele samenwerkingsopdrachten. We merken wel dat de 
situatie in EMC (leergebieden en daardoor niet 50 minuten lessen, maar langere 
blokken) heel erg geschikt zijn om grotere, diepere samenwerkingsopdrachten te 
laten uitvoeren. 1 op 1 zal het dus niet zomaar naar andere klassen gekopiëerd 
kunnen worden, maar het moet mogelijk zijn om de kennis en opgedane 
vaardigheden meer te delen. We zien overigens al steeds meer onderdelen van het 
programma van EMC doorsijpelen naar de 'reguliere' klassen, maar er valt nog te 
winnen. 
 
Het pedagogisch veilige klimaat is één van de sterke punten van de school. Door de 
D-uren hebben de leerlingen en docenten de ruimte om persoonlijker contact te 
maken, met elkaar en met de docenten, waardoor het klimaat over het algemeen 
vriendelijk en veilig is. Er zijn weinig incidenten, in D-uren met name worden 
leerlingen heel erg vrij gelaten in de manier waarop ze aan het samenwerken zijn. 
Overleggen mag eigenlijk overal en altijd (stilteruimte uitgezonderd, maar leerlingen 
kiezen er zelf voor om in die ruimte te werken, zij zijn dan juist op zoek naar stilte). 
Er zijn ons geen D-uren bekend waar van leerlingen absolute stilte dan wel 
individueel werken vereist wordt. 
 

 
 
 
 
Middels de Erasmus Academie worden docenten uitgedaagd om zich als docent te blijven 
ontwikkelen en verbeteren. Dit gebeurt op vrijwillige basis en wordt door een groot aantal 
personeelsleden gevolgd. Het leren van elkaar wordt als zeer positieve ontwikkeling genoemd. De 
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vaardigheden die een docent hier opdoet kan hij/zij meenemen naar zijn sectie en/ of toepassen in 
de periodetaak waardoor heel de sectie meeprofiteert van de ontwikkeling. De expertise op het 
gebied van het aanbieden, het opbouwen en het stimuleren van samenwerking is in huis en komt 
steeds meer terecht bij de verschillende vaksecties. De collegiale intervisie die is gestart  wordt als 
zeer positief ervaren, maar heeft meer tijd nodig om dit verder uit te kunnen rollen in de school. 
Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen uit het EMC en 'good practices' uit de lespraktijk. In een 
vaksectie is per jaarlaag een verantwoordelijke aangewezen die de daltontaken ontwerpt. Daarna 
volgt een discussie binnen de sectie en worden de gemaakte afspraken zoveel mogelijk nagekomen. 
De uitvoering/naleving van de gemaakte sectie-afspraken is niet binnen alle secties uniform, dit is 
nog in ontwikkeling. De aansturing loopt via de daltoncommissie en de schoolleiding. De commissie 
adviseert de daltontaken een meer gedifferentieerde invulling te geven met een meer concrete 
adoptie van samenwerkingsopdrachten waardoor borging wordt gecreëerd. Ook hierin zijn 
leerlijnen per niveau en/of per leerjaar (in daltonvaardigheden) een nuttig instrument om de 
leerlingen stapsgewijs vaardiger te laten worden in samenwerking binnen de lessen en daltonuren.  
 

 
 
 

3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, docenten en 
overige medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken. 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en docenten al samenwerkend 
van en met elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.  
 

 
 
 

Een van de belangrijkste punten waaruit het principe 'leefgemeenschap' duidelijk 
wordt, is het feit dat leerlingen de docentenkamer in kunnen komen als ze een 
docent willen spreken. Zij hoeven niet buiten de deur te wachten. Natuurlijk bevolken 
de leerlingen de docentenkamer niet en houden ze geen pauze in de · 
docentenwerkruimte, maar een pauze waar geen leerling op een moment even 
binnenloopt om iemand iets te vragen is een uitzondering. 
 
Sterker nog: het Taaldorp, waar gedurende 1,5 week per jaar alle leerlingen van klas 
1, 2 en 3 aan mee doen, wordt bewust in de docentenkamer ingericht, opdat 
docenten zien wat leerlingen doen, even binnen kunnen lopen en een praatje 
kunnen maken. Als er toneelvoorstellingen zijn, gebruiken de leerlingen de 
docentenkamer (na de laatste les) als overblijfruimte. Zij kunnen dan ook de 
oven/magnetron, bestek en koelkast gebruiken. 
 
Verder is ons streven om bijvoorbeeld bij (dalton)studiedagen voor docenten altijd 
leerlingen te betrekken. De onderdelen waar docenten leerlingen bevragen over hun 
invulling van de D-uren, de periodetaken en dergelijke, worden in de 
evaluatievragenlijsten en –gesprekken altijd als zeer waardevol ervaren. 
 
Bij alle niet-lesgebonden activiteiten wordt bewust gezocht naar een (feitelijke) 
overbezetting, dus meerdere docenten samen met een groep leerlingen, om 
duidelijk te maken dat het echt een gemeenschappelijke activiteit is. Tijdens de 
‘toneelweek’ wordt er door alle deelnemers gedurende 10 dagen gezamenlijk 
geluncht en gedineerd in de personeelskamer. 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Zelfevaluatie Erasmus College op basis van 6 kernwaarden,  februari  2016 
 

27 

Bij het Open Huis werken zoveel leerlingen mee, als rondleider, vraagbaak (AAP-
Algemeen Aanspreek Punt) of in lokalen als woordvoerder voor een vak, of een 
speciaal onderdeel van de school, dat het zowel (aankomende) ouders als 
leerlingen opvalt dat de ‘leefgemeenschap’ van het Erasmus erg hecht is. 
 
Door oud-leerlingen ook op verschillende manieren bij de school betrokken te 
houden, bevestigen we het gevoel dat je op het Erasmus meer doet dan een 
diploma halen. Oud-leerlingen helpen bij de ludieke week, de toneelvoorstellingen, 
concerten, excellentieprojecten, feesten, Lustrumweek, noem maar op. 
 
Dat in deze context socialisering en democratisering vorm krijgt, is onvermijdelijk en 
gebeurt op een manier die het leven buiten de schoolmuren het meest benadert: niet 
iedereen zal op dezelfde wijze aan dit proces deelnemen, maar de algehele tendens 
is zo, dat iedereen er in enige mate door beïnvloed wordt.  
 
Uit de LAKS-monitor blijkt dat leerlingen nauwelijks behoefte hebben aan inspraak. 
Wel vonden we dat leerlingen in vergelijking met andere onderdelen van de LAKS-
monitor laag scoorden op het onderdeel inspraak. Mede naar aanleiding hiervan is 
de leerlingenraad weer leven in geblazen door een docent begeleidingsuren (terug) 
te geven. Ook zijn er meerdere momenten per jaar dat er vragenlijsten (dalton, 
nieuwe docenten, LD-entreerecht docenten) aan alle leerlingen worden voorgelegd. 
Ook de inspiratieavond dalton voor ouders en leerlingen is een manier om leerlingen 
meer inbreng te laten hebben. 
 
Leerlingen geven (structureel) aan dat ze zich veilig voelen in de school. Een 
wellicht niet voor de hand liggend voorbeeld: we hebben na de aanslagen in Parijs in 
november 2015 de (landelijke) minuut stilte in acht genomen. In het Atrium en alle 
ruimtes eromheen in de grote pauze, bijna 1900 leerlingen bij elkaar, die binnen een 
paar tellen echt volkomen stil worden en met elkaar een vreselijke gebeurtenis op 
een zeer indrukwekkende manier herdenken, zonder dat daar enige druk of controle 
door docenten nodig is. Deze sfeer zorgt ervoor dat socialisatie en democratisering 
‘ontstaat’.  
 
 

 
 
 
 
In de zelfevaluatie wordt veel nadruk gelegd op de school als leefgemeenschap waarin het extra- 
curriculaire leren een grote rol speelt. Zowel leerlingen als collega's bevestigen de grote waarde van 
deze activiteiten en de sfeer van saamhorigheid. Dit komt tot stand door een wederzijds respect en 
vertrouwen wat het schoolklimaat op school karakteriseert. De Erasmus Academie en de 
bijbehorende ontwikkelingen worden door de commissie gezien als een vorm om samenwerking 
binnen de school sterker te maken en het niveau van het daltononderwijs naar een hoger plan te 
kunnen tillen. De samenwerking tussen schoolleiding, leerlingenraad en daltoncommissie wordt 
structureler en concreter door de komst van de coördinator onderwijs als belangrijke schakel. 
Binnen de vaksecties wordt beter samengewerkt als het gaat om de ontwikkeling van taken, 
planners en didaktiek. De bereikbaarheid, behulpzaamheid en openheid van het docententeam voor 
leerlingen is zichtbaar aanwezig. 
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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 krijgt per periode de taken voor de D-vakken uitgereikt. In die taken is 
veelal voorgeschreven wat het werk is dat gedaan moet worden. De leerling is vrij 
om te bepalen wanneer hij de opdracht maakt. Daarnaast heeft de leerling de 
(oplopende) vrijheid om te bepalen waar hij de opdracht maakt (lokaal, studieruimte, 
stilteruimte, bibliotheek). De leerling kan ook kiezen hoe hij de opdracht maakt 
(alleen, samen, in groepjes). 
 
In veel opdrachten zitten keuzeopdrachten en is de leerling in enige mate ook vrij 
om te bepalen wat hij doet. Dit onderdeel is nog volop in ontwikkeling en wordt door 
steeds meer vakken onder handen genomen. Dit is voor het Erasmus een nieuwe 
stap in de vormgeving van de daltontaken.  
 
Bij sommige vakken is feedback geven aan elkaar (dus leerlingen onderling) een 
onderdeel van het programma. Er zijn docenten die feedback aan hun leerlingen 
vragen, soms via (digitale) vragenlijsten. In de beoordeling van nieuwe en LD-
docenten worden vragenlijsten aan leerlingen voorgelegd en de resultaten 
nabesproken met de docenten (zie bijlage 14: procedure benoeming LD-entreerecht 
docenten). We zijn op dit vlak in ontwikkeling. 
 
De mentoren begeleiden de leerling bij het afkrijgen van de daltontaken: wekelijks 
wordt bekeken of de leerling in staat is geweest de (gemiddeld) 7 D-uren nuttig te 
besteden. De eerste, snelle en vrij oppervlakkige, methode is het controleren van de 
parafenkaart. Docenten tekenen die kaart af als een opdracht door de leerling op de 
juiste wijze is verantwoord. Een (al te grote) parafenachterstand duidt op een 
probleem en wordt onderwerp van (reflectie)gesprek met de mentor.  
 
We zijn in de onderbouw al enige jaren bezig met het ontwikkelen van een reflectie-
instrument (zie digitale bijlage: reflectietaak en lessenreeks dalton), om leerlingen 
zelf meer inzicht en verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen activiteiten in de 
daltonuren. Tot nu toe zijn we nog niet tevreden met het resultaat en hebben we ons 
op een studiemiddag in 2015 met alle mentoren gebogen over de ontwikkeling van 
een nieuw middel. We zoeken op dit punt nog naar een manier die zowel door 
mentoren als door leerlingen als nuttig wordt ervaren. Ook hier werkt EMC als 
‘kraamkamer’, daar is het onderdeel reflectie al meer een onderdeel van de praktijk 

4. Reflectie  
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van elke dag.  
 
In de bovenbouw van HV is er geëxperimenteerd met het geven van meer 
verantwoordelijkheid aan de leerlingen: zij mogen in 5V de parafenkaart gebruiken 
als plannings- en reflectie-instrument, de controle van de kaart vindt niet meer 
plaats. We hebben gemerkt dat leerlingen hierdoor meer kunnen en moeten 
nadenken over de opdrachten: ‘welke maak ik wel, welke maak ik niet?’  
Inmiddels is het experiment twee periodes oud en merken we dat leerlingen en 
docenten erg moeten wennen aan deze manier van werken. In de derde periode van 
het schooljaar hebben we het experiment voor leerlingen die er goed mee uit de 
voeten kunnen, voortgezet en hebben we met de leerlingen die meer ondersteuning 
nodig hebben afspraken gemaakt die hen weer wat meer aan de hand nemen. 
(Bijvoorbeeld: wel weer een kaart met controle, D-uren in lokalen, niet in de 
studieruimte, en verplicht inschrijven in de daltonuren).  
 
Naar aanleiding van het experiment hebben we gezien dat ‘loslaten’ lastig blijft, 
maar ook dat de bedoeling van de periodetaken beter uit de verf komt bij leerlingen 
die het aankunnen. De opzet die nu uit het experiment is gerold (gradaties van 
verantwoordelijkheid en vrijheid, afhankelijk van de leerling zelf), is een manier die 
we eigenlijk in de gehele bovenbouw HV willen gaan toepassen. Dus niet meer: 
iedere leerling maakt alle opdrachten van elk vak, met parafenkaart als 
controlemiddel, maar meer variatie in de ruimte die een leerling kan invullen. Dit 
proces zal hobbelig zijn en ook van docenten veel vragen, en de daltoncommissie 
en het bovenbouwteam zetten hier flinke stappen. 
 
Het onderdeel reflectie is een nieuwe pijler van de NDV en als zodanig nog niet zo in 
de school verankerd als de pijlers vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid en 
samenwerking. Docenten zijn er wel mee bezig, er wordt over nagedacht en 
gesproken, het is een onderwerp op de studiedag geweest, met een lezing van 
Prof.dr. J. Kessels. Ook in de Erasmus Academie krijgt dit onderwerp aandacht.  
 

 
 
 
Uit het leerlinggesprek dat door de visitatiecommissie is gevoerd blijkt dat het daltongehalte op 
school door leerlingen als docentafhankelijk wordt ervaren. Leerlingen zien dalton voornamelijk 
terug in de daltonuren. De daltontaak wordt gezien als huiswerk omdat dit een groot verplichtend 
karakter heeft. In het leerlinggesprek kwam naar voren dat reflectie op elkaars presentaties zelden 
plaats vindt. Leerlingen geven aan dat de in hun ogen sterke docenten reflecteren aan het einde van 
de les op het verloop/doel van die les. Soms werken docenten met een vragenlijst over de les. 
Reflectie vindt voornamelijk plaats als het slecht gaat met een leerling. De mentor gaat het gesprek 
aan als de parafenkaart niet in orde is of als je er cijfermatig slecht voor staat. De concrete inhoud 
van het mentoraat is erg verschillend en ook sterk docentafhankelijk. Soms hoeven leerlingen niet 
naar het mentor uur te komen. Leerlingen voelen zich wel gezien door hun mentor maar minder 
gevolgd. De leerlingen gaven aan de vaardigheid presenteren meer te willen oefenen en hierop te 
willen reflecteren. Zij vinden goed kunnen presenteren en elkaar feedback geven een belangrijke 
vaardigheid voor hun toekomstige studie en beroep. Het visitatieteam vindt reflectie nog een 
ontwikkelpunt. Stimuleer reflectie in de lessen en de periodetaken. In de mentoruren is winst te 
behalen door concrete afspraken te gaan maken over de inhoud, opbouw en borging van het 
mentoraat m.b.t. reflectie. 
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4.5 De docent zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De docent laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

Zoals hierboven reeds beschreven, is deze pijler nog in ontwikkeling. Docenten zijn 
gewend om in de D-uren, maar ook in hun lessen, leerlingen te spreken over (de 
kwaliteit van) hun werk en werkhouding, welbevinden en dergelijke. Er zijn docenten 
die per periode, of een aantal keer per jaar, leerlingen om feedback over de lessen 
vragen. Vakdocenten zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen op het 
vakgebied en natuurlijk ook bij het verantwoorden van hun taakwerk. In tweede 
instantie helpen ook de mentoren leerlingen die het op één of ander gebied niet 
redden, te zoeken naar de oplossing die nodig is. Dat kan in de vorm van hulplessen 
zijn, een vast D-urenrooster, verplicht inschrijven, een tutor, bijles, of de 
huiswerkklas. 
Er is geprobeerd in de onderbouw te werken met een reflectieformulier, ontworpen 
door de daltoncommissie, maar dit werd, door docenten en leerlingen als weinig 
zinvol, bureaucratisch en overbodig ervaren. Nu wordt het incidenteel gebruikt, voor 
leerlingen bij wie het niet zo lekker loopt, en op de studiedag in september 2015 
hebben we dit onderwerp op de agenda gezet. Er is inmiddels een nieuwe versie 
van het reflectieformulier en de lessenreeks voor de onderbouw, die meer gebruikt 
wordt (zie digitale bijlage: reflectietaak en lessenreeks dalton). 
 
We zijn in schooljaar 2014-2015 begonnen met het afnemen van leerlingenenquêtes 
in het kader van de beoordelingen van collega’s die in het kader van het Entreerecht 
in een LD-functie zijn benoemd. In samenwerking met bureau DUO hebben we een 
speciaal op onze schooleigen functieomschrijving LD-docent toegesneden 
vragenlijst ontworpen. De resultaten van de enquêtes zijn met de betreffende 
docenten gedeeld in een gesprek met Sectordirecteur Bovenbouw HV en Directeur 
Onderwijs. Deze nieuwe manier van feedback vragen en daarop in een gesprek 
reflecteren en een plan van aanpak voor het volgende jaar opstellen, is zowel door 
de betrokken docenten als de schoolleiding als waardevol bevonden. We hebben 
ertoe besloten om, vooralsnog op vrijwillige basis, ook andere docenten, buiten de 
LD-procedure om, deel te laten nemen aan deze manier van evalueren. Ons streven 
is, dat uiteindelijk iedere docent bij deze manier van werken aansluit. 
 
Een onderdeel van de Erasmus Academie is Collegiale Consultatie. De afgelopen 
twee jaar hebben diverse collega’s onder leiding van een inmiddels gepensioneerde 
oud-collega, die zijn eigen coachingspraktijk heeft, in verschillende sessies geleerd 
hoe je elkaar gerichte feedback kunt geven en hoe je op basis van de leervraag van 
een collega een les bezoekt.  
 
Ook bij andere onderdelen van de Erasmus Academie leren docenten met en van 
elkaar. Bij leergangen als digididactiek, differentiatie, feedback, mentorraad, een dag 
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met de klas, excel, houding en stemgebruik maar ook de wijnproefcursus en de 
leergang ‘Taal is zeg maar wel/niet mijn ding’: overal komen docenten met elkaar te 
spreken over elkaars lessen en vormt een ‘lerende’ organisatie (zie bijlage 6: 
programma Erasmus Academie 2015-2016). Overigens is deelname aan de 
Erasmus Academie vrijwillig. In twee jaar tijd is het aantal deelnemers gegroeid van 
40 in het eerste jaar naar 78 nu. Opgeteld is OOP + OP (alleen schoonmaak niet 
meegerekend) 155, Dus net iets meer dan de helft van OOP en OP doet mee met 
de Erasmus Academie en deze leergangen gaan concreet over de verbetering van 
de onderwijspraktijk, dan wel de onderwijsondersteuning. 
 
Dan zijn er ook nog secties die met elkaar werken aan hun onderwijs: de sectie 
wiskunde organiseert een “24-uurse” van vrijdagmiddag tot en met zaterdagmiddag, 
om hun onderwijs onder de loep te nemen. Zij geven elkaar workshops, naar 
analogie van de wiskundedagen die sectieleden eerder al bezochten. De sectie 
Nederlands is begonnen met een sectiebrede scholing op het gebied van 
activerende didactiek en zij werken gezamenlijk aan een “sectieboek” over dit 
onderwerp. Ook andere secties nemen en krijgen de tijd om met elkaar hun 
onderwijs te onderzoeken en zo nodig te verbeteren.  
 
Het mavoteam heeft in het jaar 2015-2016 de motivatie van leerlingen op de agenda 
gezet. Een werkgroep doet vooronderzoek (literatuurstudie, bezoek aan een 
conferentie en aan een andere school) en zal in de teamvergadering de discussie 
leiden en een stappenplan met de afdeling vorm te geven (zie bijlage 15: 
tussenrapportage commissie motivatie). 
 
Ook nieuwe collega’s reflecteren vaak onder begeleiding van de BOS-sers over hun 
eigen functioneren. Ook reflectie als onderdeel van de lessen en de D-uren staat op 
het programma. Op deze manier gaat de verspreiding van de kennis over en 
toepassing van reflectie, verwachten we, snel. 
 
Kortom, er gebeurt in school veel op het gebied van reflectie. Wij nemen de tijd om 
deze daltonkernwaarde geleidelijk binnen de school in te kaderen, door docenten 
zelf te betrekken bij dit proces. Op studiedagen en via de Erasmus Academie, door 
de mogelijkheid tot leerlingenenquêtes te bieden, door secties te stimuleren 
gezamenlijke activiteiten te ondernemen die tot een verdieping van het denken over 
het onderwijs leiden. Onze rol als daltoncommissie is collega’s te stimuleren, te 
faciliteren en actief mee te denken over reflectie. Met als uiteindelijk doel dat het een 
natuurlijk onderdeel van de school zal worden.  
 
Op het gebied van de reflectie met leerlingen en door leerlingen ligt nog een mooie 
ruimte om stappen te maken, die gaan de komende jaren ongetwijfeld gezet worden. 

 
 
 
Hoewel reflectie een onderdeel is geweest van de studiedag heeft het visitatieteam in de lessen 
nauwelijks  reflectiewerkvormen gezien.  Wel in een les Nederlands, daar waren de leerlingen met 
behulp van een reflectieformulier zich aan het voorbereiden op een presentatie. Zij gaven elkaar  
feedback, leerden van elkaar en hielpen elkaar verder. De leerlingen vonden het een fijne 
werkvorm. Aan reflectie wordt aandacht besteed in de mentorlessen maar is nog volop in 
ontwikkeling. De reflectie  die al wordt ingezet zoals bij de zelfevaluatie voorafgaand aan de visitatie 
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en de bijdrage van ouders en leerlingen d.m.v. de enquêtes levert veel waardevolle informatie op.  
Het visitatieteam vindt reflectie in de les en in de daltonuren (en periodetaken) een ontwikkelpunt. 
In de lessen is winst te behalen door meer gevarieerde en actievere werkvormen in te zetten en aan 
het eind van de les terug te blikken op wat de leerlingen geleerd hebben. Zorg voor korte reflectie-
momenten in de les of in het daltonuur. 
Op docentenniveau is er expliciet aandacht voor vormen van collegiale consultatie en feedback. Er 
zijn collega’s die geleerd hebben gerichte feedback te geven op de collega na een lesbezoek. Door 
gebruik te maken van elkaars expertise wordt leren met en van elkaar vanzelfsprekend.  

 
 
 

4.9 De school stelt docenten 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. 
 

 
 
 
 

Leren van en met elkaar is hierboven uitgebreid beschreven, ook de ontwikkeling op 
het gebied van reflectie door leerlingen is geschetst. 
 
Overigens vallen de in 2014-2015 voor het eerst door de directie afgelegde 60 
flitsbezoeken ook onder deze noemer (zie bijlage 11: flitsbezoeken directie voorjaar 
2015). Omdat we gelijk voor de komende jaren vastgelegd hebben (tot en met het 
Rooster van Werkzaamheden aan toe) dat dit een structureel onderdeel wordt, 
maakt dat de aanbevelingen van de inspectie van de mavo in 2014 (“Directie kan 
zich meer betrokken tonen bij de directe gang van zaken op de werkvloer”) ter harte 
zijn genomen en dat de school ook in die zin op basis van feedback van anderen 
haar handelen beredeneerd aanpast (zie bijlage 16: rapport van bevindingen 
kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie). 
 
De LAKS-monitor wordt periodiek afgenomen onder leerlingen en besproken in vele 
geledingen in de school: directie, MR, leerlingenraad, onderwijsteams. Op basis van 
de uitkomsten van deze enquêtes wordt gekeken of er acties nodig zijn. Zo is er 
door de leerlingen nader onderzoek verricht naar een onderdeel van de LAKS-
monitor, waar de score van onze leerlingen vreemd negatief was. (Overigens bleek 
dit onderzoek de score niet te bevestigen…) 
 
Ook het motivatieonderzoek in het mavoteam vloeit voort uit (onder andere) 
afwijkende scores bij de LAKS-monitor ten opzichte van landelijke en 
schoolspecifieke uitslagen. Signalen worden opgepikt en gebruikt om, na enig 
onderzoeks- en denkwerk, concrete acties uit te voeren en die weer te evalueren. 
 
Zoals hierboven beschreven is de poot reflectie nog in een vroeg stadium van 
ontwikkeling waardoor er nog geen sprake kan zijn van een duidelijk zichtbare 
doorlopende leerlijn reflectie. De vraag is of die er in zichtbare vorm op korte termijn 
gaat komen. We zijn nog erg aan het zoeken naar een manier om het onderwerp in 
te bedden in de bestaande sterke kaders van de school en hier en daar bestaat 
huiver om door een al te sterke focus op het zichtbare/meetbare, de waarde van de 
niet te meten processen die nu in de school ‘ingebakken’ zitten, te verliezen. Of er 
dus over vier jaar een concrete matrix reflectie ligt, zal de tijd uitwijzen. Feit is wel 
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dat het onderwerp ‘nadenken bij wat je doet, waarom je het doet en of je het de 
volgende keer weer zo gaat doen’ een onderwerp is dat altijd al en nu dus wat 
sterker op de agenda staat. En dit geldt voor leerlingen, maar minstens net zoveel 
voor alle ‘volwassenen’ in de school.  
 
 

 
 
 
Voor de ontwikkeling van de indicator reflectie neemt de school de tijd. Reflectie vindt nu  vooral 
nog plaats op het product, nog onvoldoende op het proces. Het visitatieteam adviseert de school 
om een gezamenlijke focus te vinden en keuzes te maken voor verdere ontwikkeling. Er is winst te 
halen in het onderwijsproces op reflectie in de les, de daltonuren en periodetaken. Start in de 
brugklas met deze vaardigheid.  
Opgemerkt is dat veel docenten “onbewust bekwaam” zijn. De vraag die vervolgens  gesteld kan 
worden is: wat is er nodig om docenten bewust(er) bekwaam te maken. Hierbij zijn de vormen van 
collegiale consultatie en feedback, de flitsbezoeken en de functioneringsgesprekken sterke reflectie-
instrumenten.  
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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. 

 

 
 
 

De te halen leerdoelen liggen vast in de doorlopende leerlijnen die de secties bij het 
samenstellen van hun periodetaken aanhouden. Indien nodig kan een leerling in 
overleg met de vakdocent binnen de daltontaak schuiven met de te maken stof. 
Zelfs kan besloten worden een gedeelte van de stof niet te doen om meer tijd te 
kunnen besteden aan een onderdeel waar de leerling moeite mee heeft. 
 
Tijdens de daltonuren kan de leerling kiezen bij welke docent hij gaat werken aan de 
taken. We zien regelmatig dat een leerling kiest voor een docent wiens uitleg beter 
‘past’ bij een individuele leerling, ook al heeft deze leerling geen les van die docent. 
Indien nodig en wenselijk kan een leerling zich inschrijven in het daltonuur van een 
docent. Veel leerlingen schrijven zich ook graag in via Magister, omdat het ze 
houvast geeft en dwingt om goed te plannen.  
 
Leerlingen kiezen er, met name in de BB, zo blijkt uit gesprekken, vaak voor om in 
de daltonuren huiswerk te maken en onderdelen van periodetaken thuis te doen. Zij 
geven aan dat ze voor het huiswerk een deadline ervaren en de periodetaak toch 
meer als voorbereiding voor de test aan het eind van de periode te zien, dus daar 
kunnen ze meer op hun gemak thuis aan werken. Leerlingen zijn vrij in deze 
beslissing, al wordt in de OB wel erg benadrukt dat daltontaken bij voorkeur op 
school gemaakt moeten worden, om juist ook van de aanwezigheid van klasgenoten 
en docent te kunnen profiteren. 
 
We ervaren met name in de bovenbouw enige strubbelingen in de D-uren. Een deel 
van de leerlingen ervaart de D-uren meer als een moment waarop ze zelf echt 
volledig mogen bepalen wat ze doen, inclusief als dat uitkomt, een uurtje thuis 
blijven, eerder naar huis gaan, chillen in het atrium en dergelijke. Er waren de 
afgelopen 45 jaar altijd wel leerlingen die af en toe andere prioriteiten hadden in een 
(enkel) D-uur, maar de groei van de school en het (snel) toegenomen aantal 
leerlingen in de bovenbouw van HV, heeft voor een andere, minder wenselijke, 
situatie gezorgd.  
 
Vandaar dat we hebben gekozen om eerst het acute probleem (veel te veel drukte 
en geen goede werksfeer in de stilte- en studieruimte) aan te pakken door het 
aantrekken van een speciaal in die ruimtes aanwezige surveillant. Door middel van 
omroepacties, waarbij een klas zich (snel) moet melden bij de coördinator, wordt het 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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spijbelen tijdens een D-uur aangepakt. Dit alles is een tijdelijke, niet optimale 
oplossing, om de tijd te kunnen nemen om het onderliggende probleem: hoe zorgen 
we dat de leerlingen de D-uren ook daadwerkelijk weer ervaren als uren waar ze 
‘iets te halen/leren’ hebben, nader te bespreken. Met leerlingen, docenten, 
mentoren. Dan kunnen we een betere, inhoudelijk sterkere oplossing, die de 
doelmatigheid van de D-uren verhoogt en de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid 
van de leerlingen zoveel mogelijk intact laat, vinden. De gebondenheid moet dus 
even een tandje opgeschroefd, om daar weer een stapje naar voren te kunnen 
zetten. 
 
Veel scholen hebben gekozen voor het verplicht inschrijven tijdens de D-uren. De 
daltoncommissie gaat dit jaar zowel bij leerlingen als bij collega’s informeren naar de 
wenselijkheid hiervan. Een deel van de docenten is voor het verplicht inschrijven, 
een deel is tegen, de discussie hierover blijft gevoerd.  
 
In de vierde periode van 2015-2016 gaan we bij wijze van proef, maar met het 
vooruitzicht dat het permanent wordt, alle leerlingen via magister in laten schrijven 
voor de D-uren. We hopen dat het leerlingen helpt te plannen.  

 
 
 
In de gesprekken met de docenten, daltoncommissie en schoolleiding is veel gesproken over de 
effectiviteit van de daltonuren.  Hoe zorgt het Erasmus dat de leerlingen de daltonuren 
daadwerkelijk ervaren als uren waar ze iets te halen/leren hebben is een vraag die nadrukkelijk in de 
school gesteld is, onderzocht is en waarmee geëxperimenteerd wordt. Deze vraag kan ook leidend 
zijn in het beleid op het gebied van dalton voor de komende jaren. 
Het experiment in 5-VWO waarbij leerlingen meer vrijheid/verantwoordelijkheid kregen  op het 
gebied van hun werk en het verplicht digitaal inschrijven voor de daltonuren (KWT) zijn voorbeelden 
van recente experimenten.  In de gesprekken met de leerlingen werd duidelijk dat zij nog behoefte 
hebben aan uitleg over het waarom van KWT. Het visitatieteam is van mening dat er nog meer over 
dalton gesproken mag worden zodat er steeds meer helderheid komt over de instrumenten die in 
de daltonontwikkeling ingezet worden.  
We constateren dat leerlingen de ruimte hebben om te kiezen waar ze gaan werken. Het werken 
met takenkaarten en parafen heeft als effect dat de aandacht van de docent tijdens de daltonuren 
meer gericht is op het aftekenen van taken en minder op de activiteiten van de leerlingen tijdens de 
daltonuren.  Er is hierdoor in de daltonuren minder ruimte om de leerlingen te begeleiden in het 
proces, weinig ruimte voor vragen als:  Wat gaan je doen, waar ben je mee bezig, waar loop je 
mogelijk vast of wat heb je nodig? 
Leerlingen geven aan dat zelf plannen en organiseren belangrijk voor ze is. Het versterken van 
samenwerkingsopdrachten kan de activiteit van leerlingen vergroten. 
 

 
 
 
 

5.4 De docent behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

5.8 De docent daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  
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5.9 De docent geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het 
niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

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

 

 
 
 

De leerdoelen voor elke leerlaag worden door de leerlaagverantwoordelijke in 
overleg met de sectie vastgelegd. Tijdens de lessen zorgen de docenten voor het 
gebruik van verschillende activerende werkvormen. Op het gebruik hiervan en het 
geven van afwisselende lessen is speciaal gelet bij de beoordeling van de nieuwe 
LD-docenten in het kader van entreerecht. Het is tevens altijd onderwerp van 
gesprek tijdens de functioneringsgesprekken. Collega’s krijgen hiervoor 
ondersteuning via de Erasmus Academie.  
 
In leerjaar 2013-2014 is differentiatie in de klas onderwerp van gesprek geweest bij 
teamvergaderingen en tijdens een studiedag voor alle lesgevende collega’s. 
Differentiatie in de Dalton-taken is al een heel eind op weg: leerlingen kunnen een 
keuze maken die past bij hun behoefte en interesse. Via de pilot in 5V die al eerder 
ter sprake kwam willen we proberen de leerling zijn /haar taak helemaal naar 
behoefte te plannen. 
Differentiatie in de klas gebeurt op kleinere schaal. 
Door de gecoördineerde testen en proefwerken krijgen docenten betrouwbare 
informatie over het niveau van hun eigen leerlingen. Uitvallers en uitschieters komen 
hierdoor duidelijk naar voren en kunnen door de vakdocenten tijdelijk begeleid 
worden.  
 
Er is met name in klassikale lessen nog veel terrein te winnen op het gebied van 
differentiatie. Toch zijn we niet op zoek naar ‘gepersonaliseerd leren’ (zie ook bijlage 
17: meerjarenbeleidsplan 2016-2020, p.5). Wij willen graag dat de leerling zijn of 
haar potentieel bereikt, maar denken niet dat een individuele route bij uitstek de 
beste vorm is. Het kan louterend werken om deel uit te maken van een groep en 
daarbij tot grotere hoogte te komen, dan je zelf ooit voor mogelijk had gehouden. 
Natuurlijk moeten we wel aandacht blijven houden voor onderpresteerders. Een LD-
docent gaat dit jaar onderzoek doen naar de onderpresteerders bij ons op school en 
wellicht ontstaat er dan een op het Erasmus toegesneden ‘aanvalsplan’ voor 
‘overpresteren’…. 
 
Ook is er het idee om een klas 3/4V te maken: leerlingen die cognitief heel sterk zijn 
(zowel uit resultaten als attitude blijkend), kunnen in 1 schooljaar klas 3(H)V en 4V 
doen. Dit naar aanleiding van het voornemen van staatssecretaris Dekker om 5-jarig 
VWO mogelijk te maken. Zij die het halen, gaan na dit jaar naar 5V (en kunnen dan 
met alle persoonsvormende activiteiten van dat jaar (buitenlandse reis, toneel) 
meedoen. Zij doorlopen 5V in een reguliere klas en kunnen eventuele hiaten nog in 
de eerste helft van dat jaar inlopen. Uiteindelijk doen zij dan in 6V, na 5 jaar, 
eindexamen VWO. Leerlingen die het niet redden, kunnen ‘gewoon’ plaatsnemen in 
4V en hebben daar een klein voordeel ten opzichte van de rest. Zij houden dan 
waarschijnlijk in 4V extra tijd over om mee te werken aan de excellentieprojecten. 
Let wel: dit project is nog pril en pas in de ontwerpfase. Het is wel een indicatie van 
onze denktrant. Overigens hebben we in januari 2016 van het Ministerie 
goedkeuring voor het aanbieden van versneld VWO gekregen.  

evaluatie school 



 
 

Zelfevaluatie Erasmus College op basis van 6 kernwaarden,  februari  2016 
 

37 

 
 
 
Het visitatieteam heeft veel lessen gezien die sterk docentgestuurd zijn. We hebben ook lessen 
gezien waar leerlingen konden samenwerken, er aandacht was voor het versterken van 
verantwoordelijkheid en het aanbieden van keuzemogelijkheden. Er is nog veel te winnen op het 
gebied van het vormgeven van uitdagende en motiverende taken. Differentiatie in de daltontaken is 
soms zichtbaar, maar er kan de komende jaren nog veel ontwikkeld worden.  In principe kunnen 
leerlingen wel vooruit werken maar daar is geen ‘beloning’ voor. Volgens de docenten zijn er 
leerlingen die bijv. vervroegd examen zouden kunnen doen, maar deze uitdaging wordt nog niet aan 
leerlingen aangeboden. Deze uitdaging voor de leerlingen wordt nu vooral vorm gegeven in de 
klassen van EMC en in het gaan aanbieden van het versnelde VWO-traject in een aparte klas.  
 
Tijdens de daltonuren zien we dat docenten actief zijn met het aftekenen van taken, de activiteit 
van de docent is minder gericht op de leerlingen die in het lokaal zitten. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Door het dagelijks onderwijs te onderbreken met D-uren en op deze momenten 
voldoende docenten en lokalen beschikbaar te hebben, zijn leerlingen verzekerd van 
een plek bij een docent en kunnen zij zo hun doelen behalen. 
 
In de onderbouw (in ieder geval tot en met klas 2) tekenen de leerlingen normaliter 
per week af. De taken zijn zo veel overzichtelijker dan in hogere klassen en ook het 
plannen is gemakkelijker. In de derde klas proberen we leerlingen te stimuleren over 
te gaan op het tweewekelijks aftekenen. In de leerjaren hierna zijn de taken zo 
georganiseerd dat het regelmatig voorkomt dat de leerlingen 4 of soms zelfs 6 
weken tijd nodig heeft voor de taak van één vak. 
Als leerlingen hun leerdoelen niet halen vinden er eerst gesprekken met de 
vakdocent plaats die inventariseert waar de leerling behoefte aan heeft. Als dat niet 
het gewenste effect heeft, wordt er opgeschaald naar begeleiding door de mentor en 
in laatste instantie door de coördinator.  
 

 
 
 
 
Er is voor alle leerlingen een plaats tijdens de daltonuren, de leerlingen worden in staat gesteld om 
hun taak af te tekenen. Leerlingen die hun werk niet afhebben worden begeleid door hun 
vakdocent, mentor  en eventueel de coördinator.  Een vierkant rooster kan worden ingezet om een 
leerling het werk op orde te laten krijgen, in sommige gevallen kunnen er taken komen te vervallen. 
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chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

Zelfevaluatie Erasmus College op basis van 6 kernwaarden,  februari  2016 
 

38 

In het gesprek met de daltoncommissie  werd duidelijk dat nog niet iedereen dezelfde daltontaal 
spreekt. Het visitatieteam onderschrijft de opmerking van het Erasmuscollege dat de effectiviteit 
van het daltonuur een aandachtspunt is.   
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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 docenten, 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. 
 

 
 
 

Na het opstellen van DOP 1 in 2011, voor de periode 2012-2014, is de 
daltoncommissie (6 leden met ieder 50 uur in de normjaartaak, + directeur 
onderwijs) bij het tot stand komen van DOP 2 overgegaan op een iets andere 
werkwijze. Hieronder wordt de periode tussen het verschijnen van DOP 1 en het 
ontstaan van Actieplan DOP 2 beschreven. 
 
Belangrijk uitgangspunt van DOP 1 en daaruit volgend de opzet van Actieplan DOP 
2 is de eerste conclusie in de beleidscontext van DOP 1: 
 
Conclusie 1: Geen ingrijpende alles omvattende onderwijskundige veranderingen, 
maar ‘verbeteringen’ (zie bijlage 7: DOP 1, p.2 e.v.) 
 
De ontwikkelpunten die in DOP 1 genoemd zijn, waren de volgende: 

1. Voortgang daltonontwikkeling in het hele team, door middel van 
daltonstudiedagen. 

2. Verbetering periodetaken, van format naar differentiatie en samenwerking. 
3. Reflectie als kernwaarde meer in de school brengen. 
4. Daltonlessenreeks voor de brugklas. 
5. Scholing nieuwe en zittende docenten op het gebied van dalton. 
6. Dalton, ook in lessen. 
7. Daltonuur verbeteren, op het gebied van effectiviteit. 
8. Kernwaarde samenwerken meer verdiepen. (Zie bijlage 7: DOP 1, p.10-11) 

 
In aanloop naar Actieplan DOP 2 zijn de 8 in DOP 1 genoemde punten geëvalueerd. 

6. Borging  
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De stand van zaken: 
 
Punt 1, daltonstudiedagen voor iedereen, is structureel in het Rooster van 
Werkzaamheden opgenomen en in 2013-2013, 2014-2015 en 2015-2016 
uitgevoerd. 
 
Punt 2, verbetering Periodetaken, is een continu proces, dat nu ook deel uitmaakt 
van de gesprekkencyclus met docenten als met secties. In de jaarlijkse gesprekken 
is zowel de inhoud als de vorm van de periodetaken een terugkerend 
standaardonderdeel. (Zie bijlage 9: formulier functioneringsgesprekken en 
gesprekslijn jaarevaluatiegesprek sectievoorzitters). 
 
Punt 3, reflectie als kernwaarde, is een onderwerp dat, blijkens voorafgaande, nog 
volop in ontwikkeling is. In tegenstelling tot de ‘oude’ kernwaardes, is deze nieuwe 
kernwaarde in elk geval als ‘term’ nog niet zo ingeburgerd in de school. We zetten 
echter wel, zoals ook hierboven is aangegeven bij het onderdeel reflectie, stappen. 
Ook is het herkennen van ‘dingen die we al doen, maar die we geen reflectie 
noemen, een belangrijke stap in de richting van een meer reflexieve houding bij 
leerlingen, docenten en directie. 
Er is een reflectiemodel voor de onderbouw, dat door mentoren is aangepast (zie 
digitale bijlage: reflectietaak en lessenreeks dalton). We hebben een studiedag 
reflectie georganiseerd en er is een Erasmus Academie leergang feedback (zie 
bijlage 6: programmaboekje Erasmus Academie) waarbij reflectie ook uitgebreid aan 
de orde komt. De jaarlijkse digitale vragenlijst over dalton die de daltoncommissie 
afneemt bij leerlingen en docenten is een waardevolle bron voor reflectie van de 
hele school (zie bijlage 5). De resultaten worden in alle teams besproken. Tenslotte, 
zoals een coördinator het omschreef: op het gebied van reflectie gebeurt al wel veel, 
maar we zijn daar vooral ‘onbewust bekwaam’.  
 
Punt 4, een lessenreeks dalton voor de brugklas (zie digitale bijlage: reflectietaak en 
lessenreeks dalton), is gemaakt en wordt door mentoren gebruikt, op de wendagen 
en in mentoruren waar de daltonwerkwijze wordt toegelicht. 
 
Punt 5, scholing voor nieuwe en zittende collega’s, is opgenomen in het programma 
voor nieuwe collega’s. Onder andere in ‘Erasmus Bruist’, (zie bijlage 18: Erasmus 
bruist) ons document voor alle nieuwe collega’s, en in de begeleidingsbijeenkomsten 
wordt uitgebreid en structureel aandacht besteed aan de daltonvaardigheden van de 
docenten. De nieuwe docenten gaan allemaal mee op wendagen met de 
brugklassen, waar de daltonwerkwijze een groot onderdeel van het programma 
vormt.  
Zittende collega’s nemen deel aan de daltonstudiedagen en kunnen zich (vrijwillig) 
aanmelden voor leergangen van de Erasmus Academie die in meer of minder 
expliciete mate aansluiten bij de kernwaarden van dalton. Secties kunnen in een 
testweek een sectiestudiemiddag aanvragen of zelfs een sectie 24-uurse 
organiseren. In schooljaar 2015-2016 hebben de secties LO, Kunstvakken, 
Nederlands en Biologie een sectiestudie(mid)dag gehouden met daltonelementen 
en de sectie Wiskunde heeft hun eerste sectie 24-uurse gehouden. 
 
Punt 6, dalton ook in lessen, is een onderdeel dat, zoals hierboven ook al vaker 
beschreven is, altijd aandacht nodig heeft en verbeterd kan worden. Wij denken dat 
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de in 2014-2015 ingevoerde, jaarlijkse flitsbezoeken door de voltallige directie (60 
lesbezoeken in 2 weken, met een thema), de lesbezoeken in het kader van de 
benoemingsprocedure LD-docent (zie bijlage 14) en de Erasmus Academie goede 
middelen zijn om deze ontwikkeling blijvend te stimuleren. 
 
Punt 7, daltonuur verbeteren, op het gebied van effectiviteit, is, zoals ook hierboven 
beschreven, nog steeds een aandachtspunt. Het (kaartloze) experiment in 5V, de 
geleidelijke ‘gewenning’ aan het inschrijven via magister, het verbeteren van de 
periodetaken, waardoor leerlingen de ruimte krijgen om meer keuzes te maken dan 
slechts de keuzes voor plaats en tijd, zijn processen die zich aan het voltrekken zijn. 
 
Punt 8, kernwaarde samenwerken meer verdiepen, hangt ook samen met de 
periodetaken en de leergangen van de Erasmus Academie. Op dit gebied is er nog 
ruimte voor groei, zoals ook bij het onderdeel samenwerken hierboven is 
aangegeven. 
 
Op basis van de stand van zaken bij de 8 speerpunten uit DOP 1 heeft de 
daltoncommissie het Actieplan DOP 2 voor 2014-2016 gemaakt (zie bijlage 7). Op 
de vijf kernwaardes (borging is niet meegenomen) zijn eerst heel kort 
vraagstellingen en uitgangspunten geformuleerd en op basis daarvan actiepunten, 
producten, verantwoordelijken en data genoemd.  
 
Zoals voor de hand ligt is dit actieplan een dynamisch document, aanvullende acties 
worden er gaande de periode aan toegevoegd, afronding van actiepunten wordt 
bijgehouden. In schooljaar 2016-2017 is het vervolgens tijd om de balans op te 
maken en mede op basis van de visitatie van de NDV tot een nieuw actieplan DOP 
3 voor 2016-2019 te komen. 
 
Twee leden van de daltoncommissie zijn visiteur voor de NDV (25 uur in de 
normjaartaak) en twee directieleden nemen actief deel aan de regiobijeenkomsten 
van het rectoren/directeurenoverleg. Er zijn plannen om ook meer samenwerking te 
zoeken met de daltonbasisscholen uit Zoetermeer. Dit moet echter nog de juiste 
vorm en inhoud krijgen. 
 
 
 

 
 
 
Het visitatieteam is van mening dat de daltoncommissie binnen het Erasmus een cruciale rol heeft 
gespeeld in de daltonontwikkeling van de laatste jaren en ook zal spelen in de komende jaren. Dit 
werd o.a. helder gemaakt in de gesprekken met de docenten en schoolleiding.  
Het onderzoeken, experimenteren en het uitzetten van ontwikkelpunten start in de 
daltoncommissie. Vanuit het daltonontwikkelingsplan (DOP) 1 uit 2011 is er inmiddels een DOP 2. In 
het DOP 2 is er voor elke kernwaarde een vraagstelling, een uitgangspunt en actiepunt(en) 
beschreven.  
De Erasmus Academie heeft een belangrijke functie om de ontwikkeling van de docenten en het 
onderwijs te ondersteunen of aan te wakkeren. Studiedagen (bijvoorbeeld reflectie), collegiale 
consultatie en 24-uurs bijeenkomsten van secties zijn voorbeelden van producten uit de Erasmus 
Academie. 
In de school wordt veel gediscussieerd over het daltononderwijs in de school. De ‘waarheden’ van 
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het verleden worden tegen het licht gehouden en beoordeeld op hun effectiviteit. 
Er is veel op het gebied van daltononderwijs onderzocht en er is veel in ontwikkeling. De komende 
jaren zal er vanuit deze ontwikkeling meer aandacht moeten zijn voor borging. In de schoolleiding 
werd de opmerking gemaakt dat in de komende vier jaar “spijkers met koppen” kunnen worden 
geslagen. Daarbij is het wel belangrijk dat er helderheid bestaat over welke spijkers er geslagen 
moeten worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tenslotte: 

1) In de zelfevaluatie komt onze ‘gemiddelde 7-systematiek’ voor de onderbouw nergens 
expliciet aan de orde, terwijl dit voor onze 3-jarige brugperiode (wij hebben nog altijd 3HV-
klassen) en de overgangsnormen toch een zeer relevant instrument is. Uitleg en toelichting 
over dit toetsconcept is terug te vinden in bijlage 21 (Gemiddelde zeven). 

2) Ter informatie is relevante tekst uit het geïntegreerd jaardocument in bijlage 22 
opgenomen. 

3) In een informatiemap over het Erasmus mag natuurlijk de schoolgids niet ontbreken: 
bijlage 23. En met deze bijlage heeft u dan ons hele pakket doorgewerkt en hopelijk 
genoeg aanknopingspunten gevonden om ons op 9 maart 2016 kritisch en vriendelijk te 
visiteren. 

 
Nieuwste ontwikkelingen 
Heel kort en puntsgewijs willen we toch ook nog een aantal ‘vers van de pers’ onderwerpen 
noemen, die nog niet in de zelfevaluatie aan bod zijn gekomen, maar ons de komende tijd gaan 
bezig houden: 
 
1) Coaches: docenten/mentoren die een kleine groep leerlingen begeleiden die speciale aandacht 
nodig hebben (zittenblijvers, zomerscholers, motivatiegroep, ondersteuning beta, hoogbegaafden, 
studievaardigheden bovenbouw etc.).  
2) Versneld VWO (klas 3 en 4 VWO in 1 jaar). 
3) Nieuwe lessentabel met Duits in klas 1MHVGE. 
4) Erasmus Portfolio voor (en door) leerlingen. 
5) Daltonconferentie Westland 2017. 

 
SLOTWOORD daltoncommissie 
 
De Daltoncommissie kijkt terug op een bewogen periode, en vooruit naar een school die 
meer en meer in beweging is gekomen. Met name tijdens de studiedagen is gebleken 
hoeveel docenten open en positief reageerden op en actief participeerden in de ideeën 
die wij als commissie op ze af vuurden. Meer dan voorheen merken we dat we werken in 
een school die openstaat voor verandering. Dit stimuleert ons om door te gaan met het 
ontwikkelen van ideeën, gekoppeld aan de aanbevelingen en gesteund door onze eigen 
bevindingen na het zelfevaluatierapport. 
 
We zijn blij met de positieve feedback van het docententeam en de directie en hebben 
vertrouwen in de borging van nieuwe Daltonontwikkelingen op niet al te lange termijn. Het 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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blijft een uitdaging maar we hopen u met deze map een goede inkijk te geven in de 
keuken van het Erasmus College waar het Daltonrecept naar onze mening langzaam 
maar zeker wordt verfijnd tot een recept om trots op te zijn! 
 
De daltoncommissie; 
Suzanne Kuhry, Floor van Lieshout, Remke van der Meij,  
Bart Smeets, Lies Willeboordse, Dieuwertje van Zal 

 
 
 
 
 
Gesproken leerlingen: Lucas V5, Frederique M2, Wouter V4, Sam M3, Maxime H4 lid leerlingenraad. 
 
Het algemene daltonklimaat op school wordt door de leerlingen als zeer prettig ervaren hoewel er 
natuurlijk verschillen zijn tussen docenten. Zij zien Dalton voornamelijk terug in de dagelijkse daltonuren. 
De D-taak wordt ervaren als huiswerk omdat dit een groot verplichtend karakter draagt. Het plan om 
vooraf daltonuren in te gaan schrijven via KWT voelt als een afname in vrijheid. De leerlingenraad is in deze 
beslissing niet betrokken, leerlingen voelen zich niet gehoord. Als leerlingen vooruit lopen op de 
daltontaken vindt er volgens de leerlingen geen extra uitdaging plaats: indien paraafkaart eerder 
ingeleverd is dan aan het einde van de periode dan mogen ze gaan leren voor de toetsweek. Weinig 
differentiatie hierin. 
 
Positief aan de daltonuren: 
-d-uur volgen bij andere docent dan de eigen docent = andere (betere) uitleg. 
-sommige docenten tekenen gemakkelijker taken af. 
-vrijblijvendheid, ook gezelligheid. 
 
Op het gebied van samenwerken geven de leerlingen aan meer behoefte te hebben aan bijv. het geven van 
leerlingpresentaties. In de D-taken zijn soms samenwerkingsopdrachten opgenomen maar in de praktijk 
kunnen die organisatorisch niet uitgevoerd worden (logistiek probleem). In de lessen wordt van de 
leerlingen maar zelden samenwerking verwacht in de zin van samenwerkend leren.  
 
Alleen ‘goede’ docenten reflecteren aan het einde van een les terug op de les. Reflectie vindt voornamelijk 
plaats als het slecht gaat met een leerling. De concrete inhoud van het mentoraat wordt door leerlingen 
ervaren als zeer weinig, voornamelijk parafencontrole en soms gesprekjes indien de parafenkaart niet in 
orde is. Soms hoeven leerlingen niet naar mentoruur te komen. Ook hierin wordt naleving van dalton als 
zeer docentafhankelijk ervaren. Om als leerling te groeien in daltonvaardigheden moet je het vooral 
hebben van eigen initiatief. Leerlingen voelen zich wel gezien door hun mentor, maar minder gevolgd. 
Een ideale daltondocent in de ogen van de leerlingen heeft de volgende kenmerken: 
-redelijkheid 
-inlevingsvermogen 
-constructieve uitleg, geen colleges maar direct toe te passen opdrachten. 
-weet een goede sfeer te creëren 
-weet in te spelen op de actualiteit. 
 
Daltontaken zijn soms vakoverstijgend. De omvang van veel taken wordt als te groot voor de hoeveelheid 
tijd ervaren. Dit werkt ontmoedigend en er ontstaat aan het einde van elke periode een parafenjacht. In 
klas 1 is dit beter te behapstukken. Bij Grieks, Latijn en geschiedenis zijn keuzemogelijkheden binnen de 
taken terug te vinden, dit wordt als het meest ‘dalton’ ervaren. Leerlingen zouden ook graag beloond 
willen worden voor hun inzet i.p.v. het af te leveren product (= taak af). Wat leerlingen als positief aan de 

Uit de gesprekken met leerlingen 
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school ervaren is het grote, diverse en professionele aanbod aan buitenschoolse activiteiten. Ze doen 
levenservaring op, vergroten hun sociale en creatieve vaardigheden. Deze activiteiten hebben een hoog 
daltonkarakter. 

 
 
 
 
 
Gesprek met docenten 
Wat heb je als docent de laatste vier jaren gemerkt aan daltonontwikkeling? 
Als eerste wordt het experiment in 5-VWO genoemd: het afschaffen van de takenkaart. Leerlingen moeten 
er nog aan wennen. Voor de ingezette veranderingen en experimenten is er veel gediscussieerd over 
dalton en de daltonkernwaarden. De verplichting voor docenten om alles af te tekenen wordt meer en 
meer ter discussie gesteld. Er is ook een duidelijke tendens naar differentiatie te bespeuren: in daltonuren, 
daltontaken en in de lessen.  
In de MAVO wordt motivatie als (kern) probleem ervaren. In 4-mavo werkt de herkansingsregel niet. Bij 
mavo wordt minder gekeken naar het individu, daar ligt nog ontwikkelruimte. 
Er bestaan verschillende stromingen binnen de school, o.a. op het gebied van de herkansingsmaatregel 
(een volle parafenkaart geeft pas recht op een herkansing). 
Werken met taken is in de onderbouw de laatste jaren aangepast (tempodifferentiatie) en dit kan in de 
bovenbouw verder ontwikkeld worden. Docenten moeten nog wennen aan bijv. de mogelijkheid dat 
leerlingen per vak vooruit lopen. Er wordt in ieder geval meer gedifferentieerd door docenten bij het 
aftekenen van taken. 
 
Er is de laatste jaren veel meer over Dalton gesproken, gediscussieerd. Er is een nieuwe generatie 
docenten in de school gekomen. Nieuwe docenten worden beter opgeleid.  Docenten worden meer 
uitgedaagd om over Dalton na te denken. Er zijn nieuwe inzichten, meer ruimte voor eigen experimenten. 
De opgezette Erasmus Academie ondersteunt dit proces. Secties kunnen ook ondersteuning vragen bij de 
behoefte aan scholing. 
Een positieve ontwikkeling die met name genoemd wordt is het bezoeken van elkaar lesuren. De werkdruk 
is groot maar het levert veel op. De lessenreeks Dalton in de onderbouw wordt steeds beter. 
De daltoncommissie wordt zeer gewaardeerd.  
Docenten hebben behoefte om te werken aan een portfolio voor de leerlingen op het gebied van 
persoonsontwikkeling: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Leerlingen zijn soms aanwezig bij het 
mentorgesprek met de ouders.  
 
Wat willen de docenten de komende vier jaar bereiken: 
De gouden kaart in de hele school, meer overnemen van EMC, mavo ontwikkelen naar werkwijze vwo, 
meer bevruchting tussen de teams/afdelingen, meer Dalton. 
 
Gesprek met de daltoncommissie 
De dalton-commissie is  5 jaar geleden gestart en bestaat inmiddels uit 6 docenten (waaronder 2 
leerjaarcoördinatoren) en de conrector onderwijs. Na de daltonvisitatie van 4 jaar geleden heeft de 
daltoncommissie een 1e tweejarige DOP (DaltonOntwikkelPlan) geschreven (juni 2012-2014). Startpunt 
waren o.a. de aanbevelingen in het visitatierapport uit april 2012. Onderwerpen in de 1e DOP zijn o.a.: 

- Verbetering periodetaak 
- Reflectie 
- Dalton-lessenreeks voor de 1e klas 
- Scholing (Erasmus Academie) 
- Dalton in de lessen 
- Activering van leerlingen in het daltonuur 
- Samenwerken 

Uit de gesprekken met leraren en de daltoncommissie 
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Voor 2014-2016 is er een DOP 2  geschreven per kernwaarde.  Aandachtspunten hier zijn: 
- Meer differentiatie en samenwerkingsopdrachten in de periodetaak 
- Meer rust in het daltonuur (niet meer wisselen, experiment met inschrijfsysteem daltonuren) 
- Collegiale consultatie als onderdeel van scholing (Erasmus Academie) 
- Reflectietraject voor klas 1 en 2 
- Kritisch kijken naar de effectiviteit van Dalton 

Door de benoeming van de nieuwe conrector onderwijs is er meer interactie gekomen met de 
schoolleiding en ervaart de commissie meer steun vanuit de schoolleiding en vanuit het docententeam.  
De notie dat de daltonontwikkeling echt in gang gezet moest worden is doorgedrongen in de hele 
organisatie: directieleden volgen de daltonmanagement-cursus, er zijn studiedagen georganiseerd (o.a. 
over reflectie) en de daltoncommissie heeft veel tijd en werk gestoken in het bevragen van docenten, 
leerlingen en ouders over de daltonuitgangspunten van de school.  Docenten en leerlingen hebben 
vragenlijsten ingevuld over organisatie en effectiviteit van de keuzewerktijd (dalton) en over andere 
(organisatie)regels van de school.  Ten aanzien van het inschrijfsysteem voor de daltonuren heeft men 
besloten om in periode 4 van 2015-2016 over te gaan tot het verplicht inschrijven voor alle leerjaren.  
De daltoncommissie noemt één voorbeeld waar men trots op is: In het kader van de kernwaarde vrijheid 
en verantwoordelijkheid heeft men een experiment in 5-VWO opgezet in 2015-2016 met de “gouden 
kaart”. De regel is dat alleen leerlingen die hun volle (afgetekende) parafenkaart voor alle vakken 
ingeleverd hebben  aanspraak kunnen maken op een herkansing.   In het experiment is deze regel 
afgeschaft om op deze manier leerlingen meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Het 
niet-gewenste neveneffect van de volle parafenkaart is immers dat leerlingen aan het einde van een 
periode het werk ‘overschrijven’ en op ‘parafenjacht gaan’. 
Met name de open communicatie met de docenten (zij zijn immers de uitvoerders van het experiment) 
leidt tot een meer inhoudelijke dialoog over de wijze waarop daltononderwijs tot nu gestalte kreeg op het 
Erasmus: doen we de goede dingen of moet het anders?  Het voeden van deze dialoog en de inhoudelijke 
verdieping vindt o.a. ook plaats in de cursussen van de zelf opgezette Erasmus Academie.  
De daltoncommissie voelt zich meer en meer gehoord in de school en wordt actief ondersteund door de 
conrector onderwijs (en de rest van de SL). Na een periode van veel onderzoek en een dialoog over de 
vertaling van de kernwaarden in de school hoopt de daltoncommissie de komende jaren de nieuwe 
ontwikkelingen te kunnen borgen.  
 

 
 
 
 
 

Na een hartelijk welkom van Cees Molsbergen, wordt de visitatiedag gestart.  
 
Er is de laatste jaren veel zelfonderzoek gedaan. Welke ontwikkeling is kenmerkend voor de verbetering 
van de kwaliteit voor het (dalton)onderwijs geweest? 
De SL noemt hierbij de kwaliteit van de daltontaken, het vergroten van de effectiviteit van les- en 
daltonuren, en het vergroten van de verantwoordelijkheid/vrijheid van leerlingen in bijv. 5 vwo (het 
experiment de “gouden kaart”).  
Het verplicht inschrijven van leerlingen voor de daltonuren is in de ogen van de schoolleiding een minder 
grote stap dan verwacht. 
 
Een belangrijke vraag voor de school is: hoe kunnen we motivatie van leerlingen vergroten? Vanuit de 
daltoncommissie komen er concrete voorstellen en de Erasmus Academie speelt hierin ook een rol. 
Wekelijks wordt er door de mentoren naar de stand van zaken van de verwerkte taken van de leerlingen 
gekeken, indien nodig worden ouders geïnformeerd, soms krijgt een leerling een vierkant rooster. In 
sommige gevallen worden taken kwijtgescholden. 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 

Zelfevaluatie Erasmus College op basis van 6 kernwaarden,  februari  2016 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

De overstap naar periodetaken i.p.v. weektaken is een positieve verandering. Leerlingen kunnen wel een 
eigen tempo aanhouden maar de toetsen zijn nog geprogrammeerd op hetzelfde moment. 
Een uitgangspunt voor Erasmus is om de kracht die in school zelf zit in te zetten voor de ontwikkeling van 
de school. De Erasmus Academie is uit dit uitgangspunt ontstaan. Scholing in de school is laagdrempelig 
geworden, tussen de eilandjes worden bruggen gebouwd. 
 
De flitsbezoeken door de schoolleiding worden positief ervaren. 
De conrector onderwijs  is de ‘linking pin’ tussen beleid en onderwijs. (Van ‘missing link’ naar ‘linking pin’). 
 
Er is meer aandacht voor activerende werkvormen, zowel in lessen als daltonuren. Per sectie, afdeling, 
docent wordt bekeken wat er aan ontwikkeling nodig is. 
Binnen de school is er de afgelopen jaren een dialoog gestart tussen de rekkelijken en de preciezen. Er is 
meer ruimte ontstaan voor experimenten en er vindt een inktvlekwerking van nieuwe ontwikkelingen 
plaats. De herontwikkeling van het mentoraat in de onderbouw en de nieuwe daltonlessenreeks is volgens 
de schoolleiding een goede start voor het herkenbaar maken van de daltonuitgangspunten. 
De leerlingen worden betrokken bij enquêtes, leerlingenraad, inspiratieavonden etc. 
De schoolleiding geeft aan dat er volgens  leerlingen (en docenten) veel te ontwikkelen is op het gebied 
van zelfstandigheid, samenwerken, reflectie. Het is een zoektocht naar welke vorm en welke instrumenten 
bij de school passen. 
 

We hebben met 5 ouders gesproken.  
 
*Wat maakt de school dalton? Ouders noemen als voorbeeld het EMC waarin zelfstandig werken en 
groepswerk gepaard gaan aan plezier en verdieping.  In andere klassen ook? 3havo: Het moeten plannen 
en de discipline om in de daltonuren het werk op tijd af te hebben zijn kenmerken die door ouders 
belangrijk worden gevonden. De overgang van de EMC-klas naar het reguliere VWO is wel groot. Een 
voordeel van EMC is dat de presentatievaardigheden heel goed zijn geoefend.  
*Zelfstandigheid? Hebben leerlingen ook keuzemogelijkheden in de daltontaken?  5havo : ons kind was in 
paniek in de brugklas: “hoe moet dit”? Mooie ontwikkeling gezien want het kind ging alles strak plannen.  
*Ouders benoemen ook: het leren omgaan met teleurstelling, dat komt door de combinatie met plannen 
en of je die planning dan ook kunt uitvoeren. Plannen is een vaardigheid die je moet leren. De 
parafenkaart is daarin sturend. Er wordt door de ouders geconstateerd dat er wel verschil is in wie wel of 
niet een parafenkaart als stok achter de deur nodig heeft. Het is een wankel evenwicht. Plannen noemen 
ouders geen kernkwaliteit van pubers. Goed om experiment te starten in 5-VWO met de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen parafenkaart. In 5-VWO zou je het toch al moeten kunnen.  
*Het daltonuur en de parafenkaart. Het verplicht inschrijven biedt meer duidelijkheid van te voren voor de 
leerlingen. Als je je niet inschrijft loop je het risico dat het lokaal vol is. Kinderen gaan vooral naar hun 
eigen docent, want aftekenen kan niet bij alle vakken bij alle docenten.  
Docenten zeggen soms ook: ik geef niet meer dan 1 paraaf per daltonuur. Als je dan als leerling al meer 
opdrachten af hebt, moet je meerdere keren terugkomen. Dit snappen ouders niet en vinden ze niet 
dalton. 
*Differentiatie: in de 3-havo/vwo-klassen  hebben alle leerlingen dezelfde opdrachten. Er is na klas 1 wel 
al een kleine splitsing in klas 2HV met veel havo of juist veel vwo kinderen (er wordt dus wel al eerder 
toegewerkt naar meer homogene klassen). De vraag die bij ouders leeft is: hoe worden goede leerlingen 
uitgedaagd als er geen aparte opdrachten zijn?  
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  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 

X Licentie voor vier jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

*Hoe dalton zijn de docenten? Ouders constateren dat er veel aandacht uitgaat naar leerlingen die altijd 
achterlopen, kinderen die snel aftekenen krijgen die aandacht niet. Met overschrijven kun je snel je 
parafenlijst vol krijgen. Is er alleen een kwantitatieve controle of ook een kwalitatieve controle? 
*Hoe heeft de mentor zicht op de vorderingen? In de brugklas is er een strak controlesysteem, elke week 
wordt de parafenkaart gecontroleerd en moet de leerling de achterstand wegwerken. 
*Is er genoeg variatie aan werkvormen in de lessen? In de reguliere les wordt uitleg gegeven en huiswerk 
besproken. Ouders benoemen dat er weinig samenwerkingsopdrachten zijn, in de lessen zou er meer 
ruimte moeten zijn voor presentaties. 
*Laatste vier jaar iets van veranderingen gemerkt? Laptopklas gekomen, mooi experiment, maar niet alle 
docenten gebruiken dit. Kost eigenlijk vooral een extra zware tas...sommige docenten gebruiken nog 
gewoon het boek en de laptop zit in de tas. Ouders worden geïnformeerd en gevraagd naar vooruitgang 
en hun mening over de laptopklas.  
*Wordt de oudervereniging actief betrokken bij schoolontwikkelingen. Nee, dat is alleen de 
medezeggenschapsraad.  
*Hoe worden ouders geïnformeerd? Nieuwsbrief, magister, informatie-avond. Nieuwsbrief is een trigger 
voor ouders om weer eens naar de website te kijken.  
*Buitenles-evenementen zijn een prachtig voorbeeld van deze daltonschool. De sfeer is heel goed.  
*Als u de baas was, wat zou u veranderen? Niet veel. Naar aanleiding van de leerlingenquêtes  gaven 
leerlingen aan dat ze het gevoel hadden dat niet alle docenten echt dalton-minded waren. Advies: Ga met 
het totale team aan de slag, maak daar veel “lawaai” over.  
*Wat vinden ouders van de Erasmus academie?  Ouders geven aan dat dit een goed initiatief is. Er is 
wellicht wel enige spanning in hoeveel vrijheid je docenten geeft om hier wel/niet aan deel te nemen. 
*Onderwijs op maat? Het 5-jarige vwo wordt gezien als een uitbreiding van de menukaart van het 
Erasmus.  Dit nieuwe traject zou een voorbeeld kunnen worden van andere vormen van differentiatie.  
*Tenslotte noemen ouders nog een top: Ouders geven aan dat de mentorgesprekken ook daadwerkelijk 
gevoerd worden met leerlingen, ouders mogen meeluisteren.  

Advies aan het algemeen bestuur van de NDV 
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Aanbeveling Omschrijving 
Nr.1 Vrijheid en  verantwoordelijkheid 

Schoolniveau 
De school heeft een sterk gestructureerde onderwijsorganisatie waarbinnen leerlingen 
nog beperkte keuzemogelijkheden hebben. Kan de docent binnen dit kader meer 
maatwerk toepassen, ook in het loslaten van de leerlingen? 
Schets een doorlopende leerlijn van onder- naar bovenbouw waarin afspraken rondom 
vrijheid (inschrijfsysteem daltonuren) en verantwoordelijkheid (parafenkaart) duidelijk 
worden weergegeven en welke verantwoordelijkheden er van de leerlingen (en 
docenten) worden verwacht. 

Nr.2 Zelfstandigheid 
De daltonperiodetaak is “the proof of the pudding” in het daltononderwijs. Blijf 
sleutelen aan inhoud en vorm zodat alle leerfuncties (oriëntatie, verwerking, uitvoering, 
samenwerking, keuze-mogelijkheden, tempo en reflectie) hierin geïntegreerd zijn. 

Nr.3 Samenwerking 
Probeer meer coöperatieve werkvormen in te zetten waardoor het samenwerkend 
leren een grotere dimensie krijgt. Gebruik hiervoor de good-practices uit de EMC-
klassen. Een goede borging en het opstellen van een leerlijn voor samenwerking vanaf 
klas 1 is een aanbeveling. 

Nr.4 Reflectie 
Leerlingniveau: 
De basisstructuur voor reflectie is aanwezig. Leerlingen worden uitgenodigd om in het 
gesprek met ouders en mentor aanwezig te zijn. Maar reflectie is meer dan het 
evalueren van resultaten. Leerlingen geven aan dat zij niet of nauwelijks reflecteren op 
de daltoncompetenties. Juist de directe feedback van docenten naar leerlingen over de 
wijze waarop zij in lessen en daltonuren zelfstandig en samen leerstof verwerken is een 
‘leerversterker’.  Maak hiermee een start in klas 1 en bouw dit verder uit naar de 
bovenbouw. 

Nr.5 Effectiviteit  
Leerlingniveau 
Meer differentiatie: probeer leerlingen met specifieke talenten en ambitie ook uit te 
dagen door meer individuele leertrajecten mogelijk te maken. Dit vergt niet alleen meer 
gesprekken met leerlingen over wat ze zouden willen, maar ook gesprekken met 
docenten/secties over de opzet van flexibele leerprogramma’s. 
 
Docentniveau: 
Er ligt nog steeds een ontwikkeltaak voor docenten: leerlingen ruimte en 
verantwoordelijkheid geven betekent ook maatwerk in het kunnen omgaan met 
verschillen tussen leerlingen in niveau, interesse en tempo. Docenten spreken nog niet 
allemaal dezelfde daltontaal en hebben nog verschillende beelden bij de kernwaarden. 
Intervisie zou hier meer winst kunnen opleveren. 
 
Schoolniveau 
De functie en de organisatie van het daltonuur: leerlingen zien het daltonuur nu 
voornamelijk als (huis)werkuur en als “aftekenuur”. Breng bijv. meer differentiatie aan 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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in het aanbod van daltonuren: het organiseren van extra activiteiten in daltonuren 
(thema-daltonuren, masterclasses, workshops door leerlingen etc. ) zodat er voor 
leerlingen meer te kiezen valt en het daltonuur een meerwaarde krijgt. 

Nr.6 Borging 
Nodig over twee jaar enkele daltoncollega’s uit om eens goed naar specifieke 
daltonontwikkelingen in de school te kijken. Hun feedback kan een ijkpunt zijn voor de 
gewenste ontwikkeling.  

 
 
 
 
 
De school heeft in de afgelopen periode veel aan zelfonderzoek gedaan om de daltonkernwaarden op hun 
‘Erasmus’-gehalte te kunnen peilen en andersom.  De zelfevaluatie sluit hierop aan en geeft een kritisch 
en reëel beeld van de daltonontwikkeling. Anders geformuleerd: terugkijkend naar de afgelopen vier jaar 
constateert het visitatieteam dat het daltontrottoir/de daltonwerkvloer is opengebroken en de tegels 
(met daarop de oude ‘daltonwaarheden’) zijn gelicht. De school is druk bezig met het opnieuw bestraten 
van het daltonpad. Dit daltonfundament wordt langzaam kleurrijker, de tegels hebben niet allemaal 
dezelfde afmeting, het mogen ook hobbelkeitjes zijn en mozaïektegeltjes. Sommige stukken zijn nog niet 
bestraat, daar is de ondergrond nog niet geëgaliseerd of is de juiste maat tegel nog niet gevonden. De 
daltoncommissie, de SL en het team zijn nog in gesprek met elkaar over welk daltonpatroon het 
uiteindelijk gaat worden. Het visitatieteam hecht eraan te benadrukken dat het werk van de 
daltoncommissie veel lof verdient. 
Een goede daltonschool is altijd in ontwikkeling. Het visitatieteam is er van overtuigd dat de zoektocht 
naar een nieuwe vertaalslag van de daltonkernwaarden de komende vier jaar zijn vruchten zal afwerpen.  
Het visitatieteam dankt alle medewerkers van de school voor de hartelijke ontvangst en de open 
gesprekken die met schoolleiding, docenten, ouders en leerlingen gevoerd zijn.  
Veel succes met de verdere (dalton)ontwikkeling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het Erasmus College bedankt de visiteurs voor hun bezoek aan de school. De reacties 
van alle geledingen waarmee de visiteurs hebben gesproken, waren zeer positief: zowel 
de leerlingen als de ouders, de daltoncommissie, de docenten en de directie hebben een 
open gesprek ervaren, waarin, naast kritische vragen, juist ook ruimte was om de groei en 
ontwikkeling van de school te laten zien.  
 
De aanbevelingen zijn concreet, hanteerbaar en sluiten aan op de punten die ook al uit 
onze zelfevaluatie naar voren kwamen. Zij vormen een mooi aanknopingspunt voor DOP 
3 en geven de daltoncommissie en de verschillende onderwijssectoren een steuntje in de 
rug op weg naar het leggen van een “geschikt trottoir” op ons Daltonpad. 
 
Wij denken de komende jaren zowel via de Erasmus Academie, als gestimuleerd door de 
daltoncommissie op alle Daltonkernwaarden verder te kunnen groeien. Juist de 
periodetaken, reflectietaken, het 5V-experiment, de notebookklassen, excellentieprojecten  
en het versneld VWO zijn duidelijke ‘plekken’ om de kernwaarden duidelijker vorm te 
geven, zodat in de klassikale lessen en de Daltonuren de Dalton “Way of Life” net zo tot 
uitdrukking te komt als overduidelijk in alle extra-curriculaire activiteiten al het geval is. 
 
Wij hebben van nature een (gezonde?) wrevel ten opzichte van procedures en 
protocollen, dus doorlopende leerlijnen zijn tot op heden niet ons forte. Maar het 
‘schetsen’ van doorlopende leerlijnen, waarbij het juist om de achterliggende gedachten, 
redenen en verwachtingen gaat, meer dan om de concrete uitwerking ervan, spreekt ons 
wel degelijk aan en wordt een mooie oefening voor de komende vier jaar. 
 
Met de aanbevelingen gaan we aan de slag. Daltoncommissie en SL en directeur 
onderwijs werken dit in de loop van schooljaar 2016-2017 uit, zodat het (samen met onze 
eigen ‘activiteitenlijst’) een eerste aanzet vormt voor DOP 3 2016-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vrijheid en  verantwoordelijkheid 
Schoolniveau 
De school heeft een sterk gestructureerde onderwijsorganisatie waarbinnen 
leerlingen nog beperkte keuzemogelijkheden hebben. Kan de docent binnen dit 
kader meer maatwerk toepassen, ook in het loslaten van de leerlingen? 
Schets een doorlopende leerlijn van onder- naar bovenbouw waarin afspraken 
rondom vrijheid (inschrijfsysteem daltonuren) en verantwoordelijkheid 
(parafenkaart) duidelijk worden weergegeven en welke verantwoordelijkheden 
er van de leerlingen (en docenten) worden verwacht. 

actie Wordt opgenomen in DOP 3 

uitvoerenden Daltoncommissie en SL 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zelfstandigheid 
De daltonperiodetaak is “the proof of the pudding” in het daltononderwijs. Blijf 
sleutelen aan inhoud en vorm zodat alle leerfuncties (oriëntatie, verwerking, 
uitvoering, samenwerking, keuze-mogelijkheden, tempo en reflectie) hierin 
geïntegreerd zijn. 

actie Wordt opgenomen in DOP 3 

uitvoerenden Daltoncommissie en SL 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Samenwerking 
Probeer meer coöperatieve werkvormen in te zetten waardoor het 
samenwerkend leren een grotere dimensie krijgt. Gebruik hiervoor de good-
practices uit de EMC-klassen. Een goede borging en het opstellen van een 
leerlijn voor samenwerking vanaf klas 1 is een aanbeveling. 

actie Wordt opgenomen in DOP 3 

uitvoerenden Daltoncommissie en SL 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie 
Leerlingniveau: 
De basisstructuur voor reflectie is aanwezig. Leerlingen worden uitgenodigd om 
in het gesprek met ouders en mentor aanwezig te zijn. Maar reflectie is meer 
dan het evalueren van resultaten. Leerlingen geven aan dat zij niet of nauwelijks 
reflecteren op de daltoncompetenties. Juist de directe feedback van docenten 
naar leerlingen over de wijze waarop zij in lessen en daltonuren zelfstandig en 
samen leerstof verwerken is een ‘leerversterker’.  Maak hiermee een start in 
klas 1 en bouw dit verder uit naar de bovenbouw. 

actie Wordt opgenomen in DOP 3 

uitvoerenden Daltoncommissie en SL 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Effectiviteit  
Leerlingniveau 
Meer differentiatie: probeer leerlingen met specifieke talenten en ambitie ook 
uit te dagen door meer individuele leertrajecten mogelijk te maken. Dit vergt 
niet alleen meer gesprekken met leerlingen over wat ze zouden willen, maar 
ook gesprekken met docenten/secties over de opzet van flexibele 
leerprogramma’s. 
 
Docentniveau: 
Er ligt nog steeds een ontwikkeltaak voor docenten: leerlingen ruimte en 
verantwoordelijkheid geven betekent ook maatwerk in het kunnen omgaan met 
verschillen tussen leerlingen in niveau, interesse en tempo. Docenten spreken 
nog niet allemaal dezelfde daltontaal en hebben nog verschillende beelden bij 
de kernwaarden. Intervisie zou hier meer winst kunnen opleveren. 
 
Schoolniveau 
De functie en de organisatie van het daltonuur: leerlingen zien het daltonuur nu 
voornamelijk als (huis)werkuur en als “aftekenuur”. Breng bijv. meer 
differentiatie aan in het aanbod van daltonuren: het organiseren van extra 
activiteiten in daltonuren (thema-daltonuren, masterclasses, workshops door 
leerlingen etc. ) zodat er voor leerlingen meer te kiezen valt en het daltonuur 
een meerwaarde krijgt. 

actie Wordt opgenomen in DOP 3 

uitvoerenden Daltoncommissie en SL 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  

 

aanbeveling 6. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Borging 
Nodig over twee jaar enkele daltoncollega’s uit om eens goed naar 
specifieke daltonontwikkelingen in de school te kijken. Hun 
feedback kan een ijkpunt zijn voor de gewenste ontwikkeling. 
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actie Wordt opgenomen in DOP 3 

uitvoerenden Daltoncommissie en SL 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 
Cees Molsbergen 

directeur   

 
Paul Hendriks 
 

visitatievoorzitter    

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

 

 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


