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0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
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evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Leerlingen weten dat de volledige lesstof van een vak in de taak van het betreffende 
vak omschreven staat. Zij gebruiken de taken tijdens de reguliere vaklessen en 
tijdens de daltonuren. Ze kunnen het gemaakte werk voor zichzelf aftekenen, dit is 
echter geen verplichting. Docenten vragen wel aan de leerlingen het gemaakte werk 
te laten zien voordat de leerling over kan gaan tot nakijken. In periode B zijn we in 
de onderbouw gestart met het inzetten van de ontwikkelingslijn zelfstandigheid. Voor 
de tweede klassen is dit uitgebreid met de ontwikkelingslijn verantwoordelijkheid. 
Leerlingen moeten zich laten scoren door een docent, een medeleerling en een 
ouder.  

 
 
 

De taak staat centraal. Leerlingen krijgen een taakboekje incl. planner voor een 
aantal weken (periode) en de leerstof en te leren doelen zijn door de docenten per 
week gepland. In de vaktaken zijn de basisroute, de verdieping en de 
ondersteunende ELO-links verwerkt. Leerlingen zijn daar tevreden over. De meeste 
leerlingen die wij spraken hebben maar 2 daltonuren en de lessen zijn zo 
gestructureerd dat daar de daltonattitude moet worden aangeleerd. Dit is voor 1e 
klassers BB t/m de bovenbouw atheneum hetzelfde. Leerlingen nemen dus 
gedeeltelijk de verantwoordelijkheid voor het plannen en het gemaakte werk wordt 
door de les/daltonverhouding redelijk strak georganiseerd. Dit betekent niet dat er 
geen vertrouwen in de leerlingen is. Zij hoeven bijv. niet meer af te tekenen als zij 
het goed doen. De leerlingen ervaren veel vertrouwen en mogen indien overlegd 
met de docent afwijken van de taak. Dit wordt vooral door de topsporters gedaan. 
Ander werk voor leerlingen die meer aankunnen wordt zelden gedaan omdat het 
bovenop de taak komt en niet taakvervangend is. Leerlingen uit de bovenbouw 
ervaren de lesstructuur (met de kleurenwaaier) als redelijk kinderachtig. Er is nog 
geen duidelijke lijn in de aanpak naar meer verantwoordelijkheid in de bovenbouw.  
Leerlingen geven daarnaast aan dat zij vaak niet zelf daltonuren kunnen inplannen 
omdat de mentor of een docent dat heeft gedaan, ook geven zij aan dat er te weinig 
daltonuren zijn en dat docenten vaak niet ingeroosterd zijn als zij dalton hebben. 

 
 
 

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

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

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

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

 

 

 
 

De docenten schrijven voor iedere periode een taak voor het eigen vak. Binnen het 
kader van de taak maken leerlingen ook eigen keuzes. De leerlingen kunnen een 
eigen route kiezen. Wij zien dat dat in eerste instantie alleen binnen de bovenbouw 
gebeurde, maar dat er nu ook verschillende routes worden aangeboden in de 
onderbouw, bijvoorbeeld bij rekenen. Verdieping van de lesstof wordt wel 
aangeboden, maar volgens de leerlingen wordt deze nauwelijks gekozen. Docenten 
geven aan dat de meeste leerlingen daar ook niet aan toe komen, maar er wordt ook 
niet direct op gestuurd. 
Leerlingen hebben een eigen keuze in werkplek in de lokalen tijdens zowel de 
lessen als de daltonuren. Op basis van gedrag of resultaat sturen docenten 
leerlingen op de keuze van de werkplek tijdens de les of het daltonuur. 
Leerlingen schrijven zich drie keer per week in voor de daltonuren. Leerlingen die 
geen keuze maken worden opgevangen in de kantine. Zij worden daar 
aangesproken op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor het inschrijven. 
Deze aanpak werkt aangezien de groep leerlingen die zich niet inschrijft veel kleiner 
is dan afgelopen jaar. 

 
 
 

Leraren geven vertrouwen aan de leerling maar hebben wel de regie. Voor 
leerlingen is het vanzelfsprekend dat zij hun taak af hebben maar is de basis 
daarvoor de keuze en eigen verantwoordelijkheid of is het door de strakke 
lesstructuur en het feit dat docenten de taak per week plannen? Het inrichten van 
het eigen leerproces van de leerling komt daardoor nog niet uit de verf. De docenten 
houden wel rekening met verschillen tussen leerlingen, de ene leerling krijgt meer 
hulp en sommigen kunnen in overleg afwijken van de taak. Verdieping en extra werk 
wordt niet veel gekozen maar het kan wel. Misschien omdat dit werk bovenop de 
taak komt en niet in plaats van. Het bewust aanleren van vaardigheden is niet 
duidelijk naar voren gekomen. In de 2e klas is een reflectie-format ontwikkeld waar 
leerlingen aangeven hoever zij zijn in het dragen van verantwoordelijkheid. Dit is dit 
jaar gestart. Wij zijn niet echt leerlingen tegen gekomen die daar actief mee aan het 
werk zijn geweest en als het wel is ingevuld (door docent, ouder en leerlingen zelf) is 
er nog geen vervolggesprek over geweest. De mentoruren zouden hierin een hele 
grote rol kunnen vervullen. Op dit moment zagen wij niet dat de mentoruren voor de 
ontwikkeling van daltonattitudes een duidelijke rol spelen. Leerlingen geven zelfs 
aan dat de mentoruren niet nuttig zijn en dat ze altijd hetzelfde verlopen (vooral 
gericht op informatieoverdracht). 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

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

 

 
 
 

 
De docenten die lesgeven aan dezelfde klassen hanteren ook dezelfde regels en 
afspraken. Door wederzijds lesbezoek aan de hand van onze dalton-kijkwijzer wordt 
gestimuleerd om elkaar aan de gezamenlijke afspraken te houden. Vertrouwen 
hebben in elkaar is een voorwaarde voor wederzijds lesbezoek. Het is dit schooljaar 
lastig gebleken wederzijdse lesbezoeken in te plannen. We zijn ons hier van bewust 
en proberen dit wel weer in te zetten. 
Tijdens de daltonmiddagen worden de gemaakte afspraken geëvalueerd. We 
merken dat docenten soms een eigen invulling geven aan een gemaakte afspraak, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de lesstructuur. Dit blijft een aandachtspunt.  
 
 
 

 
 
 

De school straalt een groot enthousiasme uit, zowel bij de SL als bij de docenten. Er 
wordt regelmatig overlegd over wat binnen de daltonontwikkeling beter kan. De 
DOP-groepen werken rond thema’s die andere docenten weer overnemen. Het staat 
docenten vrij om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen en dat gebeurt ook. Bijv. de 
docent die meerdere leerlijnen in de taak heeft ontwikkeld en dat nu uitprobeert.  Er 
heerst een sfeer van groot vertrouwen tussen docenten onderling, docenten- SL en 
docenten- lln. Docenten en SL staan open voor ontwikkelingen en de afspraken die 
gemaakt worden na een daltonmiddag worden uitgeprobeerd en overgenomen.  De 
intervisie tussen docenten onderling is nog niet goed van de grond gekomen maar 
dat is wel binnen de school een ontwikkelpunt. Er is een vaste lesstructuur voor de 
lessen (van 60 min.) en een vaste lokaalindeling, waarbij er vaste ankerpunten zijn 
voor organisatietijd (waar ga ik zitten, aan een zelfstandige werkplek, de 
groepsoverlegtafel of de instructietafel), tijd voor zelfstandig en stil werken (met 
behulp van de kleurenwaaier), instructietijd en reflectie aan het einde van het lesuur.  
Deze lesstructuur geldt voor de hele school op elk niveau. Docenten geven aan dat 
zij flexibel met de lesstructuur omgaan. Tijdens de mentoruren lijkt er niet gericht 
begeleid te worden richting daltoncompetenties van leerlingen. 
 
 

 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

Doordat leerlingen weten wat er tijdens de lessen van hen wordt verwacht 
(takenmap) kunnen zij hierop anticiperen. Zij kunnen de keuze van de daltonuren op 
dit inzicht aanpassen evenals de plek in het lokaal. 
We hebben vaste momenten in de les waarop de leerlingen zelfstandig aan het werk 
zijn. Binnen de daltonuren wordt nog meer zelfstandigheid verwacht. We zien dat 
leerlingen nog wel moeite hebben met uitgestelde aandacht op deze momenten. 
Veel leerlingen hebben een afwachtende houding op het moment dat ze niet verder 
kunnen werken. We proberen dit voor zowel de docent als de leerling inzichtelijk te 
maken door het invoeren van de kleurenwaaier. 
Leerlingen kunnen middels deze kleurenwaaier aangeven of zij wel of geen (directe) 
hulp van een docent nodig hebben. 
We zijn dit schooljaar net begonnen met het invoeren van de ontwikkellijn 
zelfstandigheid in de eerste klas. Deze is in periode B door docenten nog niet of 
wisselend ingezet. We hebben er daarom voor gekozen om deze ontwikkellijn voor 
klas 1 opnieuw als uitgangspunt voor het mentoraat in periode C te nemen. 
 We hebben geconstateerd dat leerlingen  weinig tot geen keuzemogelijkheden 
hebben om invloed uit te oefenen op de manier waarop zij aan de gestelde doelen 
werken. De manier waarop wordt gewerkt ligt (teveel) vast. Dit is een aandachtspunt 
voor het volgende schooljaar.  
 

 
 
 

Als de leerlingen gevraagd wordt wat een Daltonschool anders maakt dan een 
gewone school, is zelfstandigheid het eerste dat ze noemen. De taken zijn zeer 
duidelijk gestructureerd waardoor de leerlingen precies weten wat ze moeten doen. 
Wij hebben gezien dat leerlingen goed zelfstandig met de taak aan de slag kunnen. 
Vooral in de onderbouw is er een strakke begeleidingsstructuur, waarbij leerlingen 
moeten nakomen of strafwerk krijgen als hun (huis)werk niet op tijd af is. Er wordt 
resultaatgericht gewerkt. 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De taken bieden de leerlingen de mogelijkheid om plaats, tempo en tijd zelf te 
bepalen. Veel taken kennen ook een basisroute en snelle route en/of een basis en 
verdiepingsdeel. De werkvorm wordt in de meeste gevallen door de docent bepaald. 
De lesstructuur met korte instructie, 10 minuten stil werken, daarna bespreken en 
weer zelfstandig werken is hier en daar duidelijk zichtbaar. 
De zelfstandigheid van de leerlingen wordt vooral gestuurd door de taak. We 
hebben niet gezien dat zelfstandigheid bewust aan de leerlingen wordt aangeleerd. 
De ontwikkellijn zelfstandigheid zou hierbij kunnen helpen, maar is dit schooljaar nog 
onvoldoende ingezet. De sportleerlingen hebben van nature al een bepaalde 
discipline die een ruime mate van zelfstandigheid in zich heeft. 
De kleurenwaaier heeft (nog) niet het gewenste effect. Leerlingen geven aan dat 
veel docenten de waaiers niet goed zien, of dat ze heel lang met een dringende 
vraag zitten te wachten omdat de docent eerst alle korte vragen gaat beantwoorden. 
Bovenbouwleerlingen vinden de kleurenwaaier meer geschikt voor de 
onderbouwleerlingen. 

 
 
 

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

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

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

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

 

 
 
 

 
De docenten dragen er zorg voor dat er voor elke klas en elk niveau een aparte taak 
is. Leerlingen weten hierdoor wat er van hen wordt verwacht en kunnen met deze 
taak zelfstandig aan het werk tijdens de daltontijd in de lesuren en de daltonuren. 
Door het beschikbaar stellen van nakijkboekjes kan de leerling zelf zijn werk 
nakijken en is daardoor niet afhankelijk van de docent of zijn/haar klasgenoten. 
Wat ons is opgevallen is dat de leerlingen in de bovenbouw meer worden 
gestimuleerd tot het nemen van initiatieven. Het creëren van de randvoorwaarden is 
nog wel afhankelijk van de docent. Dit heeft vooral te maken met de vaardigheden 
van de docent op het gebied van klassenmanagement. 

 
 
 
 

De taken zijn zeer duidelijk maar er kan meer keuze in werkvorm voor de leerlingen 
aan toegevoegd worden. In zowel de lessen als de daltonuren is er voldoende tijd 
voor de leerlingen om zelfstandig te werken.  In de bovenbouw is opgevallen dat er 
niet voor alle vakken taken staan in het daltonboekje.  In de elektronische 
leeromgeving zijn ze wellicht wel zichtbaar. 
Wij hebben op de dag van de visitatie geen voorbeelden gezien waaruit blijkt dat 
docenten de leerlingen stimuleren om initiatieven te nemen en te tonen.  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Verder hebben wij niet gemerkt dat docenten bewust ruimte creëren voor leerlingen 
om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. We hebben wel gehoord van 
leerlingen dat ze het fijn vinden dat ze school zo goed met hun sport kunnen 
combineren en ook dat er mogelijkheden worden geboden om op te stromen naar 
een hoger niveau.  

 
 
 
 

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

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

 

 
 
 

 
Onze slogan is “Oog voor talent”. Dit geldt voor zowel leerlingen als docenten. 
Tijdens voortgangsgesprekken is dit ook onderwerp van gesprek en wordt 
besproken hoe iemands talent in de organisatie kan worden ingezet. 
De docenten tonen veel initiatieven op deze school en dat zien wij ook als onze 
kracht. De school ondersteunt docenten hierin en geeft ruimte voor initiatieven en 
experimenten, zoals de experimenten die zijn ontstaan vanuit de verschillende dop-
groepen. We bespreken met elkaar de inhouden van de dopgroepen, maar de 
docenten in de dopgroep kunnen daar verder zelfstandig vorm en inhoud aan geven. 
Via deze route zijn we onder andere tot onze huidige taak, ontwikkellijnen, 
lesstructuur en lokaalopstelling gekomen. 

 
 
 

Wij hebben een team gezien dat heel hard gewerkt heeft om de daltondoelen die de 
school zich gesteld heeft te behalen. De ontwikkelingen zijn veelal door de docenten 
zelf uitgedacht, uitgeprobeerd en ingevoerd, waardoor ze breed gedragen worden. 
Er is duidelijk nagedacht over de klassenopstelling. Docenten krijgen de ruimte om 
eigen ideeën en initiatieven uit te werken, bijvoorbeeld in de DOP-groepen. Het 
management is trots op de ontwikkelkracht van het hele docententeam. 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

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

 

 
 
 

Binnen de lessen worden leerlingen gestimuleerd elkaar te helpen. Voordat een 
leerling iets aan de docent vraagt zal hij /zij de vraag eerst aan een medeleerling 
kunnen stellen. Door te kiezen voor het werken aan een groepstafel wordt onderling 
overleg tussen leerlingen bevorderd. 
Samenwerken heeft vooral nog het karakter van elkaar helpen. Leerlingen worden 
wel geconfronteerd met samenwerkingsopdrachten, maar structureel inzetten van 
samenwerken tijdens bijvoorbeeld instructie is een ontwikkelpunt. 

 
 
 

De leerlingen kunnen in de theorielokalen kiezen voor het werken aan de 
groepsoverlegtafel. Samenwerken heeft daar vooral het karakter van elkaar helpen. 
In daltonuren werken leerlingen soms samen aan kleine projecten: deze manier van 
samenwerken heeft geen ontwikkellijn van de onderbouw naar de bovenbouw. De 
leerlingen geven aan dat er niet vaak wordt  gereflecteerd op samenwerkings-
vaardigheden. In de bovenbouw, bij praktische opdrachten wordt dat iets vaker 
gedaan, soms moet het in een verslag worden opgenomen maar de ontwikkeling 
van een leerling is hierin niet te zien. Bij de praktische vakken als koken, verzorging 
en techniek werken de leerlingen veel samen. Bij Science zijn veel samenwerkings-
opdrachten in de taak opgenomen en leerlingen worden hier op hun rol in de groep 
aangesproken. Er wordt dus in alle afdelingen veel door leerlingen samengewerkt 
maar er zit nog geen systematische opbouw in het aanleren van de vaardigheden. 

 
 
 

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

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

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

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

 

 
 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden 11 

 
 
 

Leraren bieden leerlingen de gelegenheid tijdens lessen om elkaar te helpen. 
Structurele samenwerkingsopdrachten die in de les worden ingezet zie je weinig. 
Er is binnen de school wel een dop-groep activerende didactiek actief die regelmatig 
met voorstellen komt om het samenwerken te bevorderen (via een nieuwsbrief 
activerende didactiek). 

 
 
 

Docenten werken samen in allerlei overleggroepen, zoals dop-groepen, teams en 
secties. Er is geen gezamenlijke lijn voor samenwerken ontwikkeld, wel worden er 
vanuit de dop-groepen steeds thema’s aangedragen waar de rest van het team mee 
aan de slag gaat. Dit wordt geëvalueerd. De docenten die wij spraken waren 
enthousiast over de initiatieven van de dop-groepen. De docenten hebben een echt 
‘samen’-gevoel maar zij geven ook aan dat zij het belangrijk vinden dat als er iets 
nieuws ontwikkeld wordt het hele team tegelijk begint, nu vallen toch nog sommige 
docenten er later in en dat geeft achterstand of zij vallen er helemaal buiten. Zij 
geven ook aan dat zij graag meer begeleiding zouden zien voor de docenten die niet 
zo snel mee kunnen komen. Dit geeft aan dat de docenten het samen willen doen. 
Opvallend is dat de mentorenteams niet echt afspraken hebben gemaakt over de 
aanpak van de competenties. Dit lijkt een gemiste kans omdat er wel mentoruren 
zijn. Docenten geven aan dat in de relatie tot de taak en de begeleiding van de 
leerlingen zij de (3) daltonuren per week te vol vinden met 30-32 leerlingen 
waardoor zij samenwerkende leerlingen niet zo goed kunnen begeleiden als zij 
zouden willen. Leraren bieden in de lessituatie samenwerkingsopdrachten aan. Het 
is opvallend dat leraren daarin vooral een coachende rol aannemen waardoor 
leerlingen zich prettig voelen en hulp vragen wanneer dat nodig is. 
 

 
 
 

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

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

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

 
 
 

De leerlingenraad vormt een klankbordgroep voor de daltonontwikkeling op onze 
school evenals drie klankbordgroepen onderbouw en bovenbouw. Binnen de 
leerlingenraad zijn er verschillende werkgroepen waarvan één werkgroep Dalton. 
Deze werkgroep is op dit moment bezig met de (visuele) vormgeving van Dalton op 
onze school. 
Dit jaar hebben wij leerlingen ingezet tijdens een dalton (studie) middag om de 
gesprekstechnieken van docenten te verbeteren. Docenten leerden heel direct van 
leerlingen. Dit is erg goed bevallen en we gaan een dergelijke opzet jaarlijks 
organiseren. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Schoolleiding en docenten hebben regelmatig overleg, zij stralen een sfeer van 
wederzijds respect uit. Iedereen lijkt betrokken bij de ontwikkelingen. De leerlingen 
zijn vertegenwoordigd door de leerlingenraad. Een aantal leerlingen geeft aan dat 
dat goed werkt maar een deel weet amper wat daar gedaan wordt. Veel leerlingen 
stellen hun doel “topsport” boven de school en hebben niet de tijd of interesse om 
mee te denken over de aanpak op school. Leerlingen worden door de docenten wel 
erg bij het handje genomen. In principe plant de docent alles. Leerlingen werken niet 
echt vooruit of plannen werk voor een aantal weken. Op een studiedag zijn 
leerlingen uitgenodigd om met docenten samen hun gedachten te delen. Docenten 
hebben dat als heel positief ervaren en ook al is het maar een keer uitgeprobeerd, 
zij zien er een grote meerwaarde in. Docenten staan dus open voor veel uitwisseling 
maar de leerlingen zien de school vooral als een leerplek waar het goed is maar 
waar zij zich verder niet zo mee bezig houden. Samenwerken is vooral gericht op 
het eindproduct, resultaatgericht. Het proces heeft (nog) niet echt een plaats.                                                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Tot periode A van dit jaar hebben wij een periode reflectieformulier in gebruik gehad. 
Het format hiervan staat nog omschreven in het daltonboek. Deze werden per vak 
ingevuld door de leerling en de docent. Uit de bespreking van dit reflectieformulier 
bleek met name dat de reflectie op tempo en werkhouding erg vakgericht was.  
Inmiddels zijn er ontwikkelingslijnen op alle indicatoren opgesteld; zo ook op reflectie 
In periode B is de ontwikkellijn zelfstandigheid (wisselend) in gebruik genomen en 
op dit moment is er een start gemaakt met de ontwikkellijn verantwoordelijkheid voor 
de tweede klassen. De ontwikkellijn reflectie wordt in periode D toegevoegd aan de 
daltonmap. Tijdens de mentorgesprekken reflecteert de leerling op zijn/haar 
ontwikkeling en worden de voornemens voor de volgende periode door de leerling 
opgesteld. Wij merken dat bovenbouwleerlingen goed kunnen aangeven wat hun 
werkwijze is in relatie tot de taak. 

 
 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er wordt gebruik gemaakt van verschillende reflectie-instrumenten: diagnostische 
toetsen, de kleurenwaaier, een reflectieformulier en ontwikkellijnen. In de praktijk 
blijkt dat al deze instrumenten wisselend worden ingezet. Reflectie is duidelijk nog in 
ontwikkeling. Op dit moment is het reflecteren met name gericht op het product (bijv. 
toetsen) en nog minder op het (leer)proces. Reflecteren heeft dan vooral een 
remediaal karakter. 
Impliciet vindt reflectie wel plaats door de leerling bewuste keuzes te laten maken, 
bijv. de keuze voor een daltonuur en de keuze voor een werkplek in het lokaal. Er 
worden feedback-gesprekken gevoerd met leerlingen, bijv. bij de introductie in klas1 
en daarnaast bij de mentorgesprekken. De leerlingen hebben wisselende meningen 
over het werken met de kleurenwaaier: van ‘kinderachtig’ tot ‘handig’. 
 

 
 
 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

Er wordt met name gereflecteerd op de gemaakte toetsen. Er worden door de 
leerlingen reflectievragen ingevuld. We merken dat leerlingen ook ongevraagd 
reflecteren op een toets. 
Wij zien bij de helft van de lessen een vorm van reflectie ter afsluiting van de les. 
Deze zijn echter veelal docent gestuurd en gericht op het proces.  
Binnen de secties wordt gereflecteerd op de gemaakte taken. Op daltonmiddagen 
wordt ook gereflecteerd op de gemaakte afspraken door de docenten onderling.  
 

 
 
 

De docent reflecteert met de leerlingen op de gemaakte (diagnostische) toetsen. 
Verder geeft de school aan dat bij een deel van de lessen ter afsluiting van de les 
een reflectiemoment is ingebouwd. Tijdens de lesbezoeken is dit niet waargenomen. 

 
 
 
 

4.9 De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en 
met elkaar te leren. 

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

 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Waar mogelijk proberen we collegiale consultatie in te zetten. We zijn ons ervan 
bewust dat dit op veel grotere schaal moet worden toegepast. 
De ontwikkellijnen die vanaf dit jaar zijn ontwikkeld worden nu gefaseerd in gebruik 
genomen. 

 
 
 

Reflectie is duidelijk in ontwikkeling. De instrumenten zijn er deels en worden nog 
verder ontwikkeld. Zo zijn er reflectie-formats (ontwikkellijnen) voor de leerlingen 
gemaakt op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie.  Er is 
ook een worsteling over de begrippen: evaluatie, feedback en reflectie. Collegiale 
consultatie is ingezet en zal nog op grotere schaal worden ingezet. Reflectie tijdens 
vergaderingen en m.b.t. het zich houden aan afspraken is een normaal gebruik. 
Daarnaast is reflectie onderdeel van de gesprekkencyclus. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

 
We zien dat de bovenbouw leerlingen beter gebruik maken van de leerdoelen dan 
leerlingen in de onderbouw.  
De daltonuren worden over het algemeen door de leerlingen goed benut. Leerlingen 
gaan efficiënt met hun tijd om door het meeste maakwerk in deze uren te maken. 
De leerlingen zijn actief bezig met de eigen taak. We werken nog aan de 
keuzemogelijkheden binnen de taak. Uit evaluatie is namelijk gebleken dat 
leerlingen nauwelijks gebruik maken van de keuze extra werk /verdieping. 
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5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
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De doelgerichtheid van de taken zorgt ervoor dat leerlingen daadwerkelijk aan de 
slag kunnen: de taken voldoen aan de criteria die je van een goede taak zou mogen 
verwachten: het is een informatie, sturings- en begeleidingsinstrument  tegelijkertijd. 
Er staat duidelijk beschreven wat er van de leerlingen wordt verwacht, wanneer iets 
af moet zijn, er worden keuzemogelijkheden aangeboden en de leerling kan 
checken of hij de leerstof beheerst d.m.v. diagnostische toetsing. Door de structuur 
binnen de 60-min. lessen (organisatietijd en tijd voor zelfstandig werken) wordt er 
efficiënt omgegaan met de tijd. De keuzemogelijkheden voor leerlingen zijn nog 
beperkt: meestal bestaat het uit extra werk/verdieping. 

 
 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

Elke docent werkt voor zijn/haar vak met de taak. Voor elk leerjaar en niveau is deze 
dezelfde. Sinds we het werken met taken in gebruik hebben genomen geven 
docenten aan dat ze gedurende het schooljaar veel meer lesdoelen behalen dan 
voor er met taken werd gewerkt. 
We stimuleren het gebruik van activerende didactiek binnen de lessen. Dit doen we 
door middel van de nieuwsbrief activerende didactiek en het demonstreren van 
werkvormen tijdens de daltonmiddagen. 
De afgesproken lesstructuur biedt mogelijkheden om efficiënt met de lestijd om te 
gaan. Dit is docentafhankelijk. 
Als een leerling de leerdoelen niet behaalt, kijkt de docent naar de oorzaak hiervan. 
We zijn dit jaar met een deel van de onderbouwdocenten gestart met een cursus 
groepsplannen maken. We willen uiteindelijk binnen elk groepsplan aan kunnen 
geven welke leerling of leerlingen specifieke leerbehoeften hebben. Dit staat nu nog 
in de kinderschoenen.  
Het kan ook zijn dat de oorzaak van het niet behalen van de leerdoelen ligt in 
onvermogen bij de leerling, er wordt dan verwezen naar het zorgteam. Docenten 
hebben een signalerende functie, dit gaat over het algemeen goed. 

 
 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 
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Als LOOT-school hebben docenten veel ervaring opgedaan met individueel 
maatwerk. Een Topsport Talentschool houdt rekening met de sportactiviteiten van 
de leerlingen door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten de leerling krijgt, 
hangt af van wat de leerling als sporter nodig heeft, zoals 

- een flexibel lesrooster dat ruimte geeft aan trainingen en wedstrijden; 
- (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken; 
- Uitstel of vermindering van huiswerk; 
- Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m 

trainingen en wedstrijden, weg te werken; 
- Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolexamens; 
- Gespreid examen over twee schooljaren. 

Deze ervaringen vormen een vanzelfsprekende basis voor de efficiency van het 
onderwijs op Werkman en de grote flexibiliteit van de docenten: immers, het 
onderwijsprogramma en de toetsing moeten individueel aangepast worden aan de 
sportleerlingen. Daarnaast mag de leerling zijn tijd zelf indelen om het werk uit te 
voeren. De kans is groot dat de leerling de hemzelf  passende hoeveelheid tijd 
gebruikt, niet te veel, niet te weinig. Er kan dus op eigen tempo gewerkt worden. 
Werkzaamheden die voor een  leerling gemakkelijker zijn kan hij vlugger doen, 
zodat hij extra tijd kan besteden aan werkzaamheden die hij lastig vindt. Ook de 
lesstructuur (en de lokaalindeling) is hierop aangepast.  
Ondanks de faciliteiten voor sportleerlingen maakt de school (nog) geen gebruik van 
de regeling vervroegd examen (leerlingen mogen in het voorexamenjaar deelnemen 
aan het CE). 

 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

De keuze voor de daltonuren verloopt voor de onderbouw via inschrijving in 
Magister. De bovenbouwleerlingen kiezen ter plekke een daltonuur, dit wordt 
achteraf geregistreerd. De efficiëntie van de daltonuren wordt hiermee bevorderd.  
We proberen effectief de ruimtes (leshuizen) in het gebouw te benutten, maar in de 
praktijk zien we dat het te weinig gebeurt. Leerlingen worden over het algemeen 
zoveel mogelijk binnen het lokaal gehouden. We stimuleren het gebruik van de 
leshuizen wel door middel van de zelfstandig werken kaarten. 
De mentor heeft een signalerende en ondersteunende rol naar de mentorleerlingen 
daar waar het hun leven/leren betreft. Als er aanleiding toe is neemt de mentor, na 
toestemming van de ouders, contact op met het zorgteam. 
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De school geeft zelf aan dat zij de effectiviteit van het onderwijs vooral heeft 
vormgegeven in de zelfstandigheid van de leerlingen. De taak en de tijd voor 
leerlingen om op school zelfstandig te kunnen werken zorgen ervoor dat er 
doelgericht gewerkt wordt. Er is een heldere structuur. De taakgerichtheid is met 
name goed zichtbaar bij de sportleerlingen die docentonafhankelijk kunnen werken. 
De school ziet voor de toekomst mogelijkheden in vormen van ‘gepersonaliseerd 
leren’ en gedifferentieerd onderwijs: met behulp van ict het onderwijs nog meer 
afstemmen op de individuele behoeften van leerlingen.    
 
Voor de leerlingen zijn er reflectieformats (ontwikkellijnen) gemaakt op het gebied 
van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken. Deze zijn nog 
niet duidelijk geïmplementeerd.  Voor de docenten is er veel aandacht voor de 
coachende en begeleidende rol als docent. De daltoncompetenties voor docenten 
zijn beschreven en opgenomen in de gesprekkencyclus.  
 
Er is een zorgplan, waarin de ondersteuning voor leerlingen beschreven wordt op 
het gebied van leerresultaten, studie- en daltonvaardigheden, sociaal-emotioneel 
functioneren en specifieke zorg. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 

bevindingen visitatieteam 
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De school heeft een daltoncoördinator en de daltonontwikkeling wordt geborgd 
middels het daltonboek. In dit boek staan zowel de gemaakte afspraken als de 
ontwikkelingen die op dit moment in gang zijn gezet. Gemaakte afspraken worden 
op daltonbijeenkomsten met elkaar besproken. We merken wel dat er dit schooljaar 
te weinig daltonbijeenkomsten zijn in vergelijking met voorgaande jaren en dit heeft 
gevolgen voor de borging van afspraken bij (onder andere nieuwe) docenten. 
We dragen de daltonidentiteit volop uit door gebruik te maken van de naam Dalton. 
We geven tijdens de voorlichtingen aan groep 8 leerlingen en ouders uitleg over 
onze manier van werken en wat wij daarmee willen bereiken bij leerlingen. Dit is ook 
terug te lezen in de schoolgids en de folders en te zien in het filmpje over onze 
school. 
Het gebouw biedt veel mogelijkheden op het gebied van zelfstandig werken buiten 
het klaslokaal (de leshuizen), maar we merken dat deze mogelijkheden veel beter 
kunnen worden benut. 
De daltonontwikkeling wordt gevolgd door de leerlingenraad en de ouderraad. Zij 
dienen tevens als klankbordgroep. De contacten met de Hanzehogeschool (pabo) 
zijn ook via de ouderraad ontstaan. 
Leerlingen worden deels betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 
Enerzijds is er een werkgroep dalton binnen de leerlingenraad, anderzijds zijn 
leerlingen betrokken bij (studie) activiteiten van docenten. We willen de 
leerlingenraad meer gaan inzetten als ‘ontwikkelaars’ ipv als klankbord. 
De school neemt deel aan het regio netwerk Dalton Noord en er zijn ook contacten 
met het dalton p.o. 
Er is geen financiële ondersteuning voor de daltonontwikkeling vanuit het 
schoolbestuur. Er is inmiddels wel ondersteuning door een onderwijskundige vanuit 
O2G2. 

 
 
 

De school heeft de ontwikkeling naar dalton beschreven in een daltonboek. In dit 
daltonboek staat de visie op daltononderwijs, de daltonwerkwijze en de organisatie 
en een daltonontwikkelplan voor de komende tijd. Het daltonboek is een heldere 
omschrijving van wat de school doet en wat de schoolbrede daltonafspraken zijn. De 
daltonwerkwijze en de afspraken hierover zijn het product van de dop-groepen die 
zich de afgelopen vier jaar verdiept hebben in de verschillende aspecten van 
daltononderwijs.  
Tussentijds heeft de school zich laten ‘ijken’ door daltoncollega’s (proefvisitatie) om 
vast te stellen of de school op de goede weg was. Gezien het feit dat de onderbouw 
vmbo-bb en kb pas sinds 4 jaar in de school geïntegreerd zijn hebben de docenten 
een enorme prestatie geleverd in de ontwikkeling van werkvormen die bij 
daltononderwijs (en bij de leerlingpopulatie) passen. De ontwikkelkracht van het 
team is groot en het is vanzelfsprekend dat men na vier jaar experimenteren soms 
nog zoekende is naar wat werkt in de praktijk. Dit wordt weerspiegeld in de 
werkagenda voor de dop-groepen. 
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De daltonidentiteit van de school is grotendeels gestoeld op de ervaringen van de 
school als LOOT-school. Als een school in staat is om daadwerkelijk ruimte te geven 
aan het (topsport)talent van leerlingen, dan zegt dat veel over de flexibiliteit en de 
ontwikkelkracht van de docenten. De school moet opereren in een moeilijke 
omgeving en in het gesprek met SL en bestuur is duidelijk geworden dat er opnieuw 
keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuze houdt in dat er wordt gekozen voor 
een LOOT-school met een daltonidentiteit. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Geen opmerkingen. 
 

 
 
 
 
 
We hebben gesproken met zes leerlingen uit verschillende klassen en niveaus, sporters en niet-
sporters. Twee van hen zitten in de leerlingenraad. 
 

Aanpak: 
Leerlingen geven aan dat zij zelfstandiger moeten zijn dan leerlingen van een ‘gewone’ school. 
Doorvragend wordt niet echt duidelijk wat dat inhoudt. Ze vinden het fijn dat ze door de planners 
precies weten wat ze moeten doen en dat er mogelijkheden zijn om bij sommige vakken een 
snellere route te kiezen. Bij een enkel vak kunnen leerlingen een leerlijn kiezen, lange route of 
korte route. Na de basisroute kunnen leerlingen nog verdiepen, maar ze geven aan dat ze dat 
bijna niet doen omdat ze eerst al het andere werk moeten doen. In de onderbouw wordt 
gecontroleerd of het werk ook echt gemaakt is. Als het (huis)werk niet op tijd af is moeten 
leerlingen op vrijdagmiddag terugkomen.  Opvallend is dat de leerlingen dit heel normaal vinden. 
Het wordt niet duidelijk of er n.a.v. de straf ook gepraat wordt over eigen verantwoordelijkheid voor 
werk. 
Leerlingen geven aan dat de kleurenwaaier er is gekomen omdat  je dan door kan werken in 
plaats van met je vinger omhoog te zitten. Je legt de kaart op tafel zodat de docent weet of je een 
vraag hebt of hulp nodig hebt. De kleurenwaaier is niet populair, niet bij de onderbouw en niet bij 
de bovenbouw. Soms zien de leraren hem niet en moet je erg lang wachten. Op de vraag wat de 
leerlingen zouden willen veranderen aan de school antwoorden ze unaniem dat de kleurenwaaier 
afgeschaft moet worden. 
 

Dalton: 
Over Dalton en wat de daltonuitgangspunten zijn wordt niet veel gesproken, een enkele keer in 
een mentoruur. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten praten wel over Dalton en andere 
zaken met de teamleider. Ze geven aan dat er naar hen geluisterd wordt, een actueel onderwerp 
is de veiligheid op school. Er komt meteen een discussie op gang over een groep leerlingen die 
apart, soms asociaal gedrag vertoont. Daar ergeren vooral de bovenbouwleerlingen zich erg aan. 
Als het mogelijk is wordt er iets met de ideeën van de leerlingenraad gedaan. De leerlingenraad is 
dit jaar opgestart en er is een plan gemaakt om de andere leerlingen van de school over hun 
bestaan te informeren. Op dit moment weten de andere leerlingen er niet veel over. 

Uit het gesprek met de leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De brugklasleerling kent de ontwikkellijn zelfstandigheid en geeft aan dat hij hem in de eerste 
periode heeft ingevuld en dat er daarna niks mee gedaan is. Hij vond het niet echt nuttig. De 
andere leerlingen geven aan dat ze in de onderbouw ook weleens iets dergelijks hebben ingevuld 
maar dat er verder weinig mee gedaan werd. Dit is ook de reactie van de leerlingen die we 
gedurende de dag gesproken hebben. In de mentoruren wordt er ook weinig aandacht aan 
besteed. Leerlingen geven zelfs aan dat de mentoruren niet zo zinvol zijn. Vaak hetzelfde en 
gericht op informatieoverdracht.  
De school heeft afgesproken, om met het team op één lijn te komen, dat er een vaste 
klassenopstelling in ieder lokaal moet staan; een groepstafel om samen te werken, tafels vooraan 
om vragen te stellen en individuele werktafels. Deze klassenopstelling wordt niet door elke docent 
gebruikt en ook niet elk lokaal is hetzelfde ingedeeld. In de brugklas bepaalt de mentor soms waar 
je moet zitten. De andere leerlingen geven aan dat ze zelf mogen weten waar ze gaan zitten. 
 

Daltonuren: 
De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg geven aan dat hun 3 Daltonuren al voor hen 
zijn ingepland. Zij kunnen dus niet zelf kiezen waar ze heen gaan en wat ze gaan doen en vinden 
dat erg jammer. Leerlingen die maar 2 Daltonuren hebben in plaats van 3 zouden er graag een 
uur bij hebben. De daltonuren zitten snel vol en als ze er meer hebben kunnen ze vaker naar het 
vak van keuze gaan. 
Bovenbouwleerlingen hebben naast Daltonuren ook werklessen. Dit zijn uren waarin zij geacht 
worden zelfstandig te werken. Er is wel een docent aanwezig, maar geen vakdocent.  
De leerlingen kennen de zelfstandig werken kaart en geven aan dat deze regelmatig gebruikt 
wordt. 
Veel leerlingen (ook de leerlingen die we gedurende de dag hebben gesproken) geven aan 2 of 3 
daltonuren te hebben maar er zijn ook leerlingen die door het rooster geen daltonuren hebben. 
 

Vrijheid: 
De leerlingen in de bovenbouw ervaren veel vrijheid. Er wordt niet of minder gecontroleerd of je je 
werk wel maakt, maar als je het niet doet betekent dat vaak slechte resultaten dus “dan gaan de 
meeste leerlingen in het vervolg toch vanzelf harder werken”. Zij kunnen ook nog straf krijgen. Zij 
willen niet meer vrijheid of daltonuren, kunnen zich ook niet zo goed voorstellen hoe dat zou zijn. 
De indruk is dat zij het prettig vinden dat de docent alles per week plant, dat geeft zekerheid, zij 
volgen dus de docent en maken geen echt eigen plan.  De bovenbouwleerlingen geven aan dat 
het jammer is dat niet bij de taken vermeld wordt hoe lang elk onderdeel ongeveer duurt. Hierdoor 
zouden ze hun werk beter kunnen plannen. 
 

Reflectie: 
Wanneer gevraagd wordt naar reflectie geven de leerlingen aan dat ze aan het eind van een toets 
meestal reflectievragen moeten invullen. Daar wordt verder niks mee gedaan en de leerlingen 
ervaren het niet als erg zinvol. In de bovenbouw wordt er gereflecteerd bij het maken van 
verslagen en praktische opdrachten. De leerlingen moeten aangeven hoe het proces is verlopen.  
In mentoruren wordt aan het begin van het jaar weleens aandacht besteed aan wie je bent als 
persoon. 
 

Wat moet anders? 
Als leerlingen iets zouden mogen veranderen dan zou de kleurenwaaier afgeschaft worden. Ook 
zouden ze graag normale boeken willen in plaats van kopieën of werkboeken waar je niet in mag 
schrijven. Meer daltonuren als je er maar 2 hebt. Als bovenbouwer niet hetzelfde behandeld willen 
worden als een onderbouwer. 
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Sfeer: 
Leerlingen zijn trots op de kansen die ze krijgen om hun sport te beoefenen en/of door te stromen 
naar een hoger niveau. Wij ervaren een kloof tussen de bovenbouw leerlingen (Havo, VWO) en 
de onderbouw leerlingen (BB en BK). De onderbouwleerlingen lijken zich ondergeschikt te voelen. 
Dat er door de bovenbouw niet prettig wordt gekeken naar de onderbouw VMBO blijkt ook uit de 
opmerking tijdens het gesprek “leerlingen uit de onderbouw VMBO kunnen beter geweerd worden 
uit de school, ze maken herrie en rommel”.  
De leerlingen geven aan dat de afstand tussen docenten en leerlingen klein is, er is veel 
persoonlijk contact. De leerlingen beschrijven de sfeer als rommelig en chaotisch, maar wel 
gezellig. 

 
Indruk n.a.v. het gesprek. 
De leerlingen zijn tevreden met de school. De school denkt met ze mee als ze bv topsport doen.  
De aanpak van ontwikkellijnen is nog niet goed ingevuld. De meeste leerlingen weten er wel van 
maar hebben er nooit echt iets mee gedaan. De mentoruren zijn in de ogen van een behoorlijk 
aantal leerlingen niet nuttig en de kleurenwaaier moet weg.  
Het lijkt erop dat er door de school veel is nagedacht over hoe dalton in te vullen, verschillende 
zaken zijn opgestart maar niet zo van de grond gekomen dat er ook daadwerkelijk iets mee 
gedaan wordt. De bovenbouwleerlingen ervaren niet dat zij echt meer zelfstandigheid en vrijheid 
hebben.  
 
Opmerkelijk is dat de leerlingen eigenlijk wel alles goed vinden, willen nog steeds de docent 
volgen, (de weekplanning) enz. en hebben totaal geen behoefte aan meer vrijheid. Er lijkt niet echt 
een kritische houding te zijn ontwikkeld alsof zij nooit de mogelijkheid hebben gehad om grenzen 
op te zoeken. 
 
 
Aanbevelingen n.a.v. het gesprek; 

 Aangeven in de taak hoeveel tijd bepaalde opdrachten nemen. 

 De kleurenwaaier nog eens overwegen. 

 Leerlingen willen graag gewone boeken en werkboeken waar ze in mogen schrijven. 

 Als team de invulling van de ontwikkellijnen en de vertaling naar de praktijk met de 
leerlingen beter vorm geven. 

 Per jaar en afdeling de daltoncompetenties bekijken zodat de bovenbouwers ook echt een 
ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

 Meer daltonuren voor de leerlingen (die er maar 2 hebben).  

 Voor de BB-leerlingen ook de vrijheid om zelf daltonuren te mogen kiezen. 

 De  leerlingen meer ruimte geven zodat zij ook grenzen kunnen ontdekken en zo kunnen 
groeien. 
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Het management geeft aan trots te zijn op de vanzelfsprekendheid en flexibiliteit waarmee 
iedereen  aan de gang is met Dalton. Het (tijdsintensieve) schrijven van de taken stuit 
bijvoorbeeld helemaal niet op weerstand. Het  management is ook trots dat het afschaffen 
van de bel zo soepel is verlopen en dat er onderwijs op maat geboden wordt. Daardoor 
kunnen topsporters bediend worden met taken en individuele afspraken. 
Speerpunten voor de komende jaren binnen de school zouden kunnen zijn:  meer  bij 
elkaar in de klas kijken, van elkaar leren en met elkaar delen. 
Hoewel het aanvankelijk een opdracht van de gemeente was om daltononderwijs aan te 
gaan bieden, is vanaf de start van de bijeenkomsten met Hans Wolthuis van Saxion, deze 
vorm van onderwijs door bijna het hele docententeam omarmd en zijn de ontwikkelingen  
die dalton vorm moesten geven vooral  bottom-up geweest  (en niet top-down). Docenten  
en leerlingen zijn enorm betrokken bij elkaar en bij de school. 
De vastgelegde lesstructuur biedt docenten die soms last hebben met het 
klassenmanagement ( vmbo? Nieuwe docenten?) houvast en wordt als prettig ervaren.  
Dinsdagmiddag is de vergadermiddag, dan zijn de dop-groepen en de teams aan het werk, 
daar wordt over onderwijs gesproken . Dit gebeurde in de voorafgaande jaren vaker en 
docenten geven aan dat ze dat missen. Daltonuren zijn nu vooral maakuren, waarin  alleen 
de cognitieve vakken aan bod komen. De keuze voor twee of drie daltonuren per week, en 
niet elke dag, is een bewuste, omdat door de lesstructuur er ook dalton(keuze) tijd is in de 
regulier lessen. 
 

1. De ervaringen van de leerlingen zijn positief (daltonmappen, doel v.d. les, structuur). De 
leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en hebben een bepaalde mate van 
vrijheid die ze als positief ervaren. 

2. De docent doet een stapje terug als het mogelijk is en geeft de leerling daarmee de ruimte. 
De docent heeft meer de rol van begeleider. 

3. Er wordt geëxperimenteerd met diverse vormen van niveaudifferentiatie (bijv. gemakkelijk / 
gemiddeld / moeilijk).  

4. Er is binnen de school veel ruimte om te experimenteren. 
5. De leerlingen ervaren bij alle docenten dezelfde aanpak. 
6. Leraren leren veel van elkaar 
7. De daltonkernwaarden zijn vaak meer impliciet dan expliciet aanwezig 
8. De docenten geven de  volgende adviezen aan de schoolleiding: 

- Doorgaan met de dop-groepen 
- Creëer ook Plus Daltonuren (masterclasses) 
- Maak ook verschillende leerroutes voor docenten (gemakkelijk / gemiddeld / moeilijk). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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De ouders zijn zeer tevreden over de school. De discipline en het plannen noemen ze een win-win 
situatie. Door de duidelijke structuur hebben leerlingen een goed overzicht van wat er moet 
worden gedaan. Ze leren goed te plannen en krijgen ruimte hun tijd zelf in te delen. Een 
toetsweek valt de sporters zwaar. Een 6 voor een topsporter is vergelijkbaar met een 8 voor een 
niet sporter. De school staat open voor ideeën van de ouders , heeft een luisterend oor en is altijd 
bereikbaar. 
Een verbeterpunt voor de sporters zou kunnen zijn een  gerichtere  communicatie. Wel is er een 1 
op 1 communicatie met de mentor. En er is een sportcoördinator.  Maar wanneer de mentale druk 
toeneemt zou het prettig zijn als de leerling ook gebruik zou kunnen maken van een 
sportpsycholoog. 
Het doel van de kleurenkaart zien de ouders als een hulpmiddel voor de leerlingen. Wat de 
reflectie betreft: de toetsen worden besproken. Wel moeten de leerlingen er soms zelf achteraan. 
Een verbeterpunt is de maatschappelijke betrokkenheid vergroten. De school is te bescheiden. 
Breng naar buiten: dalton en sport! Pas de website aan. Maak deze toegankelijker. Wees trots op 
de leerlingen. Profileer je, maar maak geen sportschool alleen! 
De laatste jaren heeft er een revolutie in aanpak plaatsgevonden. Een groot compliment. Nu 
verder gaan met oog voor detail. Topsportleerlingen  zijn niet te vergelijken met probleem-
leerlingen. 
Er zijn daltonregels. Leerlingen worden afgerekend op het niet nakomen van afspraken. Sommige 
docenten leveren de cijfers niet op tijd aan. Drie weken wachten op een cijfer is niet passend. Wel 
is er respect voor elkaar. Er worden mondige leerlingen gekweekt die zich bewust zijn van hun 
ontwikkeling. De docenten vormen een sterk team. Er is geen hoge drempel. 
De ouders geven aan dat er een stijgende ontwikkellijn is in de daltonuitgangspunten.  O.a. qua 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid groeit de school mee met wat de leerlingen (op hun 
leeftijd/niveau) aankunnen. 
In daltontijd zijn boven- en onderbouw gescheiden. Er moet beter nagedacht worden over de 
grenzen van verantwoordelijkheid. Vrijheden geven, maar ook inperken. In de onderbouw meer 
leidend, in de bovenbouw meer begeleidend optreden. Dit zou een aandachtspunt moeten zijn 
voor de school. 

1. Men is trots op: 

 de ontwikkelkracht van het team, het feit dat veel (tijdsintensieve) taken voor docenten 
‘vanzelfsprekend’ zijn, 

 de ontwikkeling van het daltonboek: het is een levend document, waarin de daltonvisie 
van de school, de organisatie en de daltonwerkwijze is vastgelegd en waarin ook een 
daltonontwikkelplan voor de toekomst staat beschreven. 

 dat de bel is afgeschaft 

 dat de school maatwerk kan leveren waarbij het initiatief ook bij de leerling ligt 
2. De focus voor de komende jaren: (nog) meer van elkaar leren, ontwikkelingen delen. 
3. De start van de daltonontwikkeling is top-down geweest maar inmiddels is het breed 

gedragen.  
4. De  betrokkenheid van het team is groot. De DOP-opbrengsten worden gedeeld en de 

besluiten hierover worden met elkaar genomen.  
5. De lesstructuur geeft veel duidelijkheid en rust. 

 

Uit het gesprek met de ouders 

Uit het gesprek met de schoolleiding 
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Ouders vinden dat er  goed onderwijs wordt gegeven.  Ze leverden vele tips en tops en waren 
echte critical friends. De school staat echt open voor inbreng van de ouders. 
Reflectieformulieren zijn bij ouders (nog) niet bekend, de school zou hier meer mee kunnen doen 
zodat ouders hier ook bij betrokken worden.  
De ouders geven verder als advies dat de school moet blijven reflecteren op wat er allemaal 
gedaan wordt. De school moet ook niet te snel willen. In vier jaar is er heel veel uit de grond 
gestampt, bedenk niet teveel nieuwe dingen erbij, maar bewaak de voortgang van de bestaande 
speerpunten. Daarnaast zou het misschien goed zijn als de school gaat screenen welke docenten 
wel/niet geschikt zijn voor dalton. Dit geldt dan zowel voor huidige als toekomstige docenten. 
 

 
 
 
 
 
naam bestuurslid: Wieteke Beernink (bovenschools rector) 

Het Werkman College bestaat uit 5 verschillende vestigingen en is in 2010 ontstaan uit een fusie 
van het Röling College met het Werkman College. De school ressorteert onder het bestuur O2G2.  
Na de fusie is in 2010 het idee ontstaan om een van de vestigingen met een sportprofiel (LOOT) 
tot een brede daltonlocatie te ontwikkelen (vmbo-bb t/m atheneum).  Het traject van ‘een 
daltonschool ion wording’ is extern begeleid door Hans Wolthuis van Saxion Deventer. 
Sinds 2013 is Wieteke Beernink bovenschools rector van het Werkman College.  Zij ziet een 
vestiging waar levendig gepraat en enthousiast nagedacht wordt over (dalton)onderwijs. 
Daarnaast is de school ook een vestiging met een grote heterogeniteit, van vmbo-bb t/m 
atheneum. Na de 2e klas stromen de vmbo-bb en –kb leerlingen door naar de andere locatie, de 
Kluiverboom.  
In november 2012 heeft een aantal daltonvisiteurs een collegiale ‘proefvisitatie’ afgelegd. Uit deze 
proefvisitatie kwamen de volgende aanbevelingen naar voren: 
- Verdere uitwerking van de ontwikkelingslijnen binnen Dalton  
- Maak een doorlopende lijn van onder- naar bovenbouw Havo-VWO  
- Aansluiting Daltononderwijs op VMBO-bovenbouw van de locatie Kluiverboom 
- Keuzemogelijkheden voor de leerlingen uitbreiden: rekening houden met verschillende leerstijlen 
In december 2013 heeft een onderwijskundige (met daltonervaring vanuit het PO) namens het 
bestuur een kritische blik geworpen op de ontwikkelingen binnen de school.  
 
N.B. 
Bedrijfseconomisch gezien is de schaalgrootte van de bovenbouw havo-vwo beperkt.  In maart 
2014 heeft het bestuur besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar alleen nog leerlingen 
toe te laten die voor een LOOT-status in aanmerking komen. Dat houdt in dat leerlingen zonder 
LOOT-status de school zullen moeten verlaten. De school wil zich verder positioneren als LOOT-
school met een daltonlicentie voor de opleidingen vmbo, havo en atheneum.  Deze informatie was 
op het moment van de daltonvisitatie nog niet bekend bij leerlingen en ouders.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit het gesprek met het bestuur 
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  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie * n.v.t. 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 X 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Leerlingniveau: 
*Maak in de opzet van de taak en de benadering van de competenties 
onderscheid tussen onderbouw en bovenbouw. De lesstructuur is in deze fase 
van ontwikkeling begrijpelijk maar zou met een andere taakindeling (in bijv.  
grotere gehelen) voor de bovenbouw meer naar “verantwoordelijkheid door de 
leerling zelf” kunnen worden doorontwikkeld.                                                
*De leerlingen geven nu aan dat zij niet meer daltonuren willen (tenzij ze er nu 
geen drie hebben in het rooster). Er zou meer gestimuleerd kunnen worden 
zodat zij wel hun verantwoordelijkheid durven en willen nemen.                                                                                                                                                          
*Stimuleren dat leerlingen die meer kunnen daar ook voor kiezen door bijv. 
bepaalde delen van een taak los te laten en ze taakvervangende opdrachten te 
laten doen (i.p.v. meer van hetzelfde). 
 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Leraarniveau: 
* De huidige ontwikkellijn uitbouwen naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid 
voor de leerlingen. De mentoren zullen de leerlingen meer moeten trainen op de 
ontwikkeling van de indicatoren zodat de mentoruren en de hele begeleiding 
beter vorm krijgt.                                                                              
 *Een meer gestructureerde aanpak binnen de mentorenteams waardoor de 
mentoruren meer ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de 
daltoncompetenties bij de leerlingen. 
 
Schoolniveau: 
*Omdat er maar drie daltonuren in de week zijn kan er een ‘mismatch’ ontstaan 
tussen vraag en aanbod in de daltonuren. Daarnaast is er een duidelijke vraag 
naar de meerwaarde van de daltonuren: zijn het alleen uren waarin het 
(huis)werk gemaakt wordt of kunnen deze uren ook ingezet worden voor 
masterclasses (gegeven door leerlingen!!), projecten of tutoraat (leerlingen uit de 
bovenbouw helpen leerlingen uit de onderbouw). 

 

Nr. 2 Samenwerking 
Leerlingniveau: 
*Een opbouwende lijn ontwikkelen, schoolbreed , zodat de leerlingen echt 
kunnen zien dat zij een ontwikkeling doormaken en weten waar zij nog aandacht 
aan moeten schenken. Hierin  moet wel onderscheid gemaakt worden tussen 
een 1e klas BB-leerling en een 6-Atheneum leerling. Leerlingen uit de 4e,5e en 6e 
klas geven aan dat zij geen ontwikkelingslijn zien in wat er van hun gevraagd 
wordt.  
 
Leraarniveau: 
*Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in samenwerken, daarin verschil 
maken tussen 1e klas BB-leerlingen en 6-Atheneumleerlingen.  In de taken 
kunnen meer samenwerkingsopdrachten opgenomen worden.                                                                            
* De mentorenteams kunnen per leerjaar ontwikkellijnen, eventueel door de dop-
groep ontwikkeld,  uitvoeren in de mentoruren.                                                                                         
*Meer begeleiding voor docenten waarvoor de ontwikkeling te snel gaat. Leg de 
focus de komende jaren op intervisie en collegiaal lesbezoek.  
                                                                      
Schoolniveau: 
*Een groot deel van de leerlingen lijkt niet echt betrokken bij de school. 
Misschien zou vanuit het mentoraat daarin meer gestimuleerd kunnen worden. 
Leerlingen leunen nu erg op de docenten en vinden dat wel prima.                                                                                       
 

Nr. 3 Reflectie 
*Maak een duidelijke vertaling van het concept ‘reflectie’ naar de praktijk. Wat is 
reflectie? Vooraf, tijdens en na? 
*Versterk de reflectie op het (leer)proces door de ontwikkelde instrumenten (o.a. 
de ontwikkellijnen) breed in te zetten. 
*Overweeg het inzetten van een portfolio als verzameling van bewijsmateriaal bij 
de ontwikkellijnen.  

 

Nr. 4 Effectiviteit 
De school heeft veel ervaring opgedaan met maatwerk voor leerlingen. Een 
advies zou zijn om ook de versnelde leerlijn aan te bieden in het 
voorexamentraject in de vorm van de regeling vervroegd examen uit het 
Eindexamenbesluit. 
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Op het Werkman werken zeer betrokken en enthousiaste medewerkers met een hart voor 
onderwijsontwikkeling. In de afgelopen 4 jaren is er veel bereikt op basis van experimenten en 
evaluatie/reflectie. Trouw aan een van de uitgangspunten van Parkhurst heeft het Werkman de 
bel tussen de lesuren afgeschaft. In de daltonzone is er een vanzelfsprekende rust in het 
gebouw. Met name voor de onderbouwklassen is er een gestructureerde, taakgerichte 
begeleiding m.b.t. het leren. De docenten zijn vertrouwd met de leerlingen, met hun achtergrond, 
hun capaciteiten en met name met de voortgang van hun werkzaamheden. 
Het visitatieteam was aangenaam verrast door het enthousiasme waarmee schoolleiding en 
docenten bezig zijn om de daltonuitgangspunten in praktijk te brengen. De school heeft bewezen 
dat een goede afstemming van daltononderwijs op de leerlingenpopulatie daarbij onontbeerlijk is.   
Daarbij is het ons duidelijk geworden dat het team een kritische blik op de eigen school heeft.  
De school staat voor de uitdaging om het pioniersgevoel voor de komende tijd vast te houden en 
verder te werken aan de ontwikkeling van goed daltononderwijs.  Daarnaast staat de school voor 
de opgave om de LOOT-school met daltonidentiteit een duidelijke positie te geven in het 
scholenveld.   
Werkman: een nieuwe daltonLOOT aan de stam. 

 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 
 

  

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij hebben de visitatie als erg prettig ervaren. De opstelling van de visiteurs was open en 
vriendschappelijk. Wij zagen dat alle afdelingen zijn bezocht en dat ook leerlingen hierin werden 
betrokken. Volgens ons was er voldoende tijd om alle geledingen te spreken. De leerlingen 
hadden de indruk dat de visiteurs bij de school hoorden en werden soms bij een les betrokken. 
Dat geeft de open houding van de visiteurs misschien nog wel het beste weer. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Leerlingniveau: 
*Maak in de opzet van de taak en de benadering van de competenties 
onderscheid tussen onderbouw en bovenbouw. De lesstructuur is in deze 
fase van ontwikkeling begrijpelijk maar zou met een andere taakindeling 
(in bijv.  grotere gehelen) voor de bovenbouw meer naar 
“verantwoordelijkheid door de leerling zelf” kunnen worden 
doorontwikkeld.                                                
*De leerlingen geven aan dat zij niet meer daltonuren willen (tenzij ze er 
nu geen drie hebben in het rooster) en niet meer vrijheid. Er zou meer 
gestimuleerd kunnen worden zodat zij wel hun verantwoording durven en 
willen nemen.                                                                                                                                                          
*Stimuleren dat leerlingen die meer kunnen daar ook voor kiezen door 
bijv. bepaalde delen van een taak los te laten en ze taakvervangende 
opdrachten te laten doen. 
 
 
 
 
 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Leraarniveau: 
* De huidige ontwikkellijn uitbouwen naar meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid voor de leerlingen. De mentoren zullen de leerlingen 
meer moeten trainen op de ontwikkeling van de indicatoren zodat de 
mentoruren en de hele begeleiding beter vorm krijgt.                                                                              
 *Een meer gestructureerde aanpak binnen de mentorenteams waardoor 
de mentoruren meer ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de 
daltoncompetenties bij de leerlingen. 
 
Schoolniveau: 
*Omdat er maar drie daltonuren in de week zijn kan er een ‘mismatch’ 
ontstaan tussen vraag en aanbod in de daltonuren. Daarnaast is er een 
duidelijke vraag naar de meerwaarde van de daltonuren: zijn het alleen 
uren waarin het (huis)werk gemaakt wordt of kunnen deze uren ook 
ingezet worden voor masterclasses (gegeven door leerlingen!!), projecten 
of tutoraat (leerlingen uit de bovenbouw helpen leerlingen uit de 
onderbouw). 

 

actie Wij willen de komende vier jaar het onderwijs nog efficiënter maken voor 
onze sportleerlingen. Dat betekent dat wij niet zozeer gaan inzetten op 
verdieping maar op versnelling van de stof. Dat houdt niet in dat een taak 
wordt losgelaten maar dat leerlingen daarin hun eigen route kiezen. Dit 
leidt tot individuele leerroutes. De daltonuren zullen er niet meer dan drie 
worden, het is zelfs waarschijnlijker dat er over vier jaar geen daltonuren 
meer zijn. We willen hiervoor in de plaats onderwijs opzetten in de vorm 
van leerpleinen. Er komt een koppeling tussen trainers en mentoren. 

uitvoerenden Docenten en mentoren/studiecoaches. 

tijdvak  Ontwikkelen schooljaar '14-'15.  Invoeren schooljaar 2015-2016 
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Scholing: Hans Wolthuis 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Samenwerking 
Leerlingniveau: 
*Een opbouwende lijn ontwikkelen, schoolbreed , zodat de leerlingen 
echt kunnen zien dat zij een ontwikkeling doormaken en weten waar zij 
nog aandacht aan moeten schenken. Hierin  moet wel onderscheid 
gemaakt worden tussen een 1e klas BB-leerling en een 6-Atheneum 
leerling. Leerlingen uit de 4e,5e en 6e klas geven aan dat zij geen 
ontwikkelingslijn zien in wat er van hun gevraagd wordt.  
 
Leraarniveau: 
*Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in samenwerken, daarin 
verschil maken tussen 1e klas BB-leerlingen en 6-Atheneumleerlingen.  In 
de taken kunnen meer samenwerkingsopdrachten opgenomen worden.                                                                            
* De mentorenteams kunnen per leerjaar ontwikkellijnen, eventueel door 
de dop-groep ontwikkeld,  uitvoeren in de mentoruren.                                                                                         
*Meer begeleiding voor docenten waarvoor de ontwikkeling te snel gaat. 
Leg de focus de komende jaren op intervisie en collegiaal lesbezoek.  
                      
 
                                                 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden 30 

Schoolniveau: 
*Een groot deel van de leerlingen lijkt niet echt betrokken bij de school. 
Misschien zou vanuit het mentoraat daarin meer gestimuleerd kunnen 
worden. Leerlingen leunen nu erg op de docenten en vinden dat wel 
prima.                                                                                         

 

actie Wij willen de ontwikkellijnen koppelen aan de ontwikkellijnen van de 
sport.  
Wij willen met onze school de leerlingen op een zo effectief mogelijke 
manier zo snel mogelijk naar het eindexamen brengen. De dalton 
ontwikkellijnen zullen aan dit doel worden gekoppeld.  
Het is noodzakelijk dat de mentoren de leerlingen meer gaan trainen op 
het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid. De 
ontwikkellijnen zullen daarop worden aangepast. 
Wat betreft samenwerken: in de onderbouw zal dit worden uitgebouwd 
maar naarmate de leerling verder komt in zijn opleiding zal er meer 
gekozen worden voor individuele trajecten. De samenwerking tussen 
leerlingen onderling zal dan verschuiven naar samenwerking tussen 
leerlingen en docent en/of studiecoaches. 
Ontwikkellijnen zullen worden aangepast op de nieuwe doelstellingen. 

uitvoerenden TTS ontwikkelgroep en docenten/mentoren 

tijdvak 2014-2015 ontwikkelen, 2015-2016 invoeren, 2016-2017 evalueren en 
aanpassen 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Hans Wolthuis 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie 
*Maak een duidelijke vertaling van het concept ‘reflectie’ naar de praktijk. 
Wat is reflectie? Vooraf, tijdens en na? 
*Versterk de reflectie op het (leer)proces door de ontwikkelde 
instrumenten (o.a. de ontwikkellijnen) breed in te zetten. 
*Overweeg het inzetten van een portfolio als verzameling van 
bewijsmateriaal bij de ontwikkellijnen.  

 

actie We gaan de mogelijkheid onderzoeken om onze ontwikkellijnen samen te 
voegen in de portfolio's van de RTC's ( regionale trainingscentra) . De 
aanbeveling versterk de reflectie op het leerproces zullen we zeker 
overnemen gezien het feit dat dit van doorslaggevend belang is voor het 
succesvol afronden van de schoolopleiding.  
Actie: gebruik maken van de expertise van de verschillende RTC's en 
onderzoeken in hoeverre onze ontwikkellijnen (reflectie)op elkaar 
aansluiten. 

uitvoerenden Trainers en docenten/mentoren, sport coördinator. 

tijdvak 2014-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
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aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Effectiviteit 
De school heeft veel ervaring opgedaan met maatwerk voor leerlingen. 
Een advies zou zijn om ook de versnelde leerlijn aan te bieden in het 
voorexamentraject in de vorm van vervroegd examen.  

 

actie Wij willen gaan inzetten op toetsen op afspraak. Het aanbod om in het 
voorexamen jaar examen te doen hoort daar vanzelfsprekend bij.  
 

uitvoerenden docenten 

tijdvak Schooljaar 2014-2015 en 2015-2016: docenten maken een digitale 
toetsenbank per vak. 
Schooljaar 2015-2016: experimenten met toetsen op afspraak. 
2016-2017: invoeren toetsen op afspraak. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
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