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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Zet Daltonontwikkelingen op de agenda/ontwikkel een doorlopende leerlijn voor de 
kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken/neem bij 
onderwijskundige ontwikkelingen Dalton als vertrekpunt. 

 
 
 

De school heeft, na een periode van werken aan opbrengsten (impuls vanuit de 
inspectie) en structuur/financiën (impuls vanuit het bestuur), geconstateerd dat de 
beste manier om Dalton als breder, gedragen vertrekpunt te krijgen een scholings-
traject voor alle docenten ingezet dient te worden.  
In 2015-2016 heeft de Daltoncommissie (aangevuld met enkele geïnteresseerden) 
een Daltonscholing in Barendrecht gevolgd. N.a.v. die cursus heeft de commissie 
een eigen Daltonscholing ontwikkeld die deze en komende cursussen door alle 
docenten gevolgd gaat worden. Ten tijde van de visitatie zal de tweede groep 
docenten hiermee gestart zijn (en de eerste groep dit afronden). Samen met de 
cursus uit Barendrecht zijn dan ongeveer 20 docenten geschoold en 10 docenten 
ermee bezig (van de ongeveer 70). 
 
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid nemen een grote 
plaats in de cursus, net zoals reflectie. 
 
De locatie pleit er bij het bestuur voor dat vaste aanstellingen en promoties alleen 
gegeven worden als deze cursus met goed gevolg is afgerond.  
De Daltoncommissie kan meer informatie verschaffen over de inhoud van de 
cursus. 

 
 
 

Het visitatieteam constateert dat er op dit moment enthousiasme is om dalton op-
nieuw vorm te geven in de school. Uit de stukken en de gesprekken blijkt dat pas 
eind 2016 een doorstart heeft plaatsgevonden om daltononderwijs opnieuw 
centraal te stellen in het handelen van de school. 

 
 
 

Zet meer in op Daltoncapaciteit voor alle leerjaren en bewaak dat deze tijd voor 
dalton gebruikt wordt. 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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Dalton moet als basis meer ‘leven’. Zie daarvoor de door de locatie gepleegde 
inzet bij 1. Tegelijkertijd worden vaksecties bevraagd over daltonvaardigheden en 
vakgerelateerde vaardigheden. Daarin maakt de school onderscheid tussen de 
onderbouw, waar aan persoonlijkheidsvorming en ontwikkeling van een leerattitude 
wordt gewerkt, en de bovenbouw, waar de geleerde vaardigheden worden 
onderhouden en men vooral gericht is op certificering. Het bij aanbeveling 2 
genoemde punt wordt op deze manier vormgegeven. De Daltonuren spelen daar 
een rol in. Op welke manier (leerlingen zijn eigenaar van het eigen leerproces en 
maken gerichte keuzes welke vakken ze volgen tijdens het daltonuur). 

 
 
 

Iedere dag is er een daltonuur, maar soms wordt dit daltonuur ook voor andere 
doeleinden gebruikt.  
Uit gesprekken met leerlingen en ouders blijkt dat men tevreden is over de school, 
dat men de school heeft uitgekozen vanwege de goede sfeer én het daltonconcept 
maar dat dit concept inhoudelijk weinig onderwerp van gesprek is met leerlingen 
en ouders. Dalton vormt impliciet de basis, maar is nog te weinig expliciet voor alle 
partijen.  

 
 
 

Zet de ontwikkeling van reflectie door en maak dit breder in de school. 
 

 
 
 

Dit punt is nog steeds in ontwikkeling. De accentverschuiving vanwege externe 
impulsen (opbrengsten (inspectie) en structuur en financiën (bestuur) maakte dat 
deze ontwikkeling in eerste instantie stagneerde.  
In 2016-2017 is dit punt opnieuw opgepakt. De mentor is een belangrijke spil in het 
kader van reflectie op zowel resultaten als gedrag. De docent neemt naast de 
docent een belangrijke plaats in om met leerlingen te reflecteren. Dit is niet alleen 
gericht op het reflecteren op toetsen, maar ook op lessen of werkvormen. 
Docenten doen dit steeds meer. Reflectie vindt zeer regelmatig mondeling plaats. 
Op papier vindt reflectie voornamelijk plaats na het maken van bijv. een toets en 
als voorbereiding op de rapportvergadering. Als pilot namen enkele 
onderbouwleerlingen  
in een pilotvorm zelfs deel in de rapportvergaderingen. Na evaluatie wordt bekeken 
of en hoe we hiermee doorgaan. In de bovenbouw wordt het reflectieformulier 
steeds meer gemeengoed. In de bovenbouw wordt 4 keer per jaar door leerlingen 
en mentoren gereflecteerd op de door leerlingen gekozen inzet en de problemen 
die zij daarbij ontmoeten. Bij de leerlingbespreking is het startpunt van de 
bespreking de reflectie van de leerling op behaalde resultaten. 

 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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Wij hebben op het punt van reflectie nog weinig concreet waarneembare 
voorbeelden gezien.  

 
 
 

Geef sturing aan de secties bij afstemming van de didactische aanpak tussen 
onder- en bovenbouw. 

 
 
 

Vanwege bij 2 genoemde ontwikkelingen is dit punt pas deze cursus opgepakt. 
Besloten is de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen via de vaksecties aan te 
sturen en daar de teamleiders nadrukkelijk bij te betrekken (onderwijskundig 
leiderschap). 
Naast allerlei opbrengstgerelateerde onderwerpen worden ook de doorlopende 
leerlijn, het onderhouden van in de onderbouw aangeleerde Daltonvaardigheden 
e.d. nu systematisch onderwerp van gesprek. Het is nog te vroeg om te 
constateren of deze ontwikkeling zijn vruchten af zal werpen. Dit is gestart in 2016-
2017. 

 
 
 

Wij delen de conclusie van de school dat het nog te vroeg is om te constateren of  
de daltonontwikkeling nu integraal op het niveau van de secties wordt opgepakt.  
Wij zien een matrixmodel waarbij er op papier duidelijk gekozen is om meer in te 
zetten op onderwijsontwikkeling via de secties, dat er is afgesproken dat dit wordt 
aangestuurd door de teamleiders. Maar de realisering hiervan is nog niet zichtbaar. 

 
 
 

Overweeg of het m.b.t. implementatie, niet beter is om de teamleiders actief te 
betrekken bij de onderwijs-/daltonontwikkelingen. 

 
 
 

Deze overweging is gemaakt en leidend tot een positief besluit. Vanaf november 
2016 zijn de teamleiders betrokken bij het vaksectieoverleg en hebben zij daarin 
een leidende rol. 

 
 
 

De intentie is er: teamleiders meer betrekken bij de onderwijsontwikkeling.  
Wij vonden het jammer dat de teamleiders op de dag van de visitatie zelf niet meer 
zijn betrokken bij het proces en de gesprekken met het visitatieteam. Voor ons 
waren zij daardoor niet heel herkenbaar aanwezig in de rol van aanstuurders van 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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het onderwijsproces. De afspraak is gemaakt, zo blijkt uit de stukken. Ons advies 
is om dit nu daadwerkelijk op te pakken. 

 
 
 
 

Docentcompetenties spelen in het ontwikkelplan geen rol. Werk dit nader uit. 
 

 
 
 

De docentcompetenties komen vanaf 2016-2017 op twee plaatsen terug: 
1/ in de Daltonscholing die de school voor alle docenten op heeft gezet. 
2/ in de opdracht aan de Daltoncommissie om een Daltonboek te schrijven waarin 
helder verwoord staat waar een Daltonles en een daltonuur aan moet voldoen en 
waar op gelet wordt tijdens lesbezoeken (kijkwijzer). Met het Daltonboek 
expliciteert de Daltoncommissie wat we van elkaar verwachten. Het borgt tevens 
ook de ontwikkeling die de locatie de afgelopen jaren heeft doorlopen. Dit past bij 
de cultuurontwikkeling van de school. Ook komen de docentcompetenties terug in 
de kijkwijzers die gebruikt (gaan) worden bij lesbezoeken. 
De Daltoncommissie is op dit moment nog het Daltonboek aan het ontwikkelen. 
Punten die hierin terugkomen, zijn o.a. de vernieuwde Daltonpijlers, aandacht voor 
differentiatie, het profiel van de Daltondocent, de basis van een Daltonles. 

 
 
 

Wij constateren dat er concreet gestart is met scholing. Eén groep docenten heeft 
de scholing vrijwel afgerond en een tweede groep is gestart. Men is positief over 
opzet en inhoud van deze scholing. De volgende stap is om op de ingeslagen weg 
door te gaan en het daltonboek gezamenlijk verder in te vullen met concrete acties 
om dalton weer meer zichtbaar te maken in de lessen. 

 
 
 

Het DaltonOntwikkelPlan is vooral gericht op het wat en niet het hoe. Pas dat aan. 
 

 
 
 

De door docenten te volgen Daltonscholing besteedt veel aandacht aan het 
waarom, gebaseerd op de theorie van Helen Parkhurst. Op basis hiervan schrijft 
de locatie aan het einde van 2017 een nieuw plan voor de komende 5 jaar.  
De Daltoncommissie kan dit ontwikkelpunt verder toelichten. 

 
 
 

De voorstellen van de daltoncommissie staan nog in de kinderschoenen. Er is een 
eerste opzet gemaakt van een daltonboek. Sinds enkele maanden is er in het team 
bewustwording dat dalton weer bovenaan op de agenda moeten worden gezet. 

 

aanbeveling 6. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 7. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Richt de pleinen in om leerlingen de mogelijkheid te bieden zelfstandig, zonder 
toezicht, te leren werken. 

 
 
 

Voordat dit punt gerealiseerd wordt, dienen docenten in staat te zijn te herkennen  
in welk stadium tussen zelfstandig werken en zelfverantwoordelijk kunnen leren 
leerlingen zich bevinden. Om hieraan te werken is een document van de Jenaplan 
scholengroep gebruikt. In 2016-2017 probeert de locatie in de bovenbouw een pilot 
te starten om dit concreet vorm te geven. Wederom speelt de Daltonscholing hierin 
een belangrijke rol. 

 
 
 

Wij constateren dat tijdens het daltonuur  de stilteruimte/aula effectief wordt ingezet 
om leerlingen in stilte zelfstandig te laten werken. Tijdens dalton heerst rust in de 
school en zijn leerlingen in en buiten de lokalen zelfstandig aan het werk. Uit 
gesprekken en het lezen van de stukken zien wij nog geen voorbeelden van 
opdrachten waaruit blijkt dat er doordachte samenwerkingsopdrachten zijn of 
opdrachten die leerlingen uitdagen om zelfverantwoordelijk te leren en te werken. 
Het blijft nu grotendeels beperkt tot huiswerk maken op school. Dit wordt overigens 
wel gewaardeerd door de leerlingen, want er hoeft thuis minder te gebeuren. 

 
  

aanbeveling 8. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

We zien dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van het eigen leerproces. In 
de bovenbouw van de havo wordt veel gewerkt met reflectie. In de onderbouw 
draaiden we in november een pilot waarbij leerlingen aanwezig waren en een rol 
speelden bij de bespreking van hun resultaten (n.a.v. rapport 1). De laatste pilot 
wordt door de brugklasmentoren geëvalueerd waarna gekeken wordt hoe we dit 
verder kunnen voortzetten.  
Mentoren in de mavo-bovenbouw hebben individuele gesprekken met leerlingen 
om het leerproces te reflecteren. Dit gebeurt tijdens de mentoruren, maar zou 
frequenter kunnen in de reguliere lessen door vakdocenten. 

 
 
 

De leerlingen ervaren weinig eigen verantwoordelijkheid in de lessen of bij het 
plannen van werk. De planningen in de vorm van studiewijzers en de indeling van  
de lessen ervaren de leerlingen als strak vormgegeven met weinig ruimte voor 
eigen keuzes. De leerlingen krijgen bij het inplannen voor de daltonuren wel 
vrijheid. De leerlingen merken een aanzienlijk verschil op tussen verschillende 
docenten op het gebied van het klassikaal bespreken of individueel verwerken van 
lesstof. In de startblokken staan plannen en evaluaties die leerlingen meer 
verantwoordelijkheid en vertrouwen zullen geven zoals de leerpleinen en het 
betrekken van leerlingen  
bij besprekingen van hun resultaten. Leerlingen hebben zelf een daltoncommissie 
gevormd, zijn actief als tutor of hulpmentor, enzovoort: buiten het verplichte 
curriculum laten leerlingen zien goed met deze kernwaarde om te kunnen gaan. 
Leerlingen ervaren niet dat  de kernwaarde vrijheid /verantwoordelijkheid expliciet 
als vaardigheid wordt besproken of  ontwikkeld. Ook niet in de mentorlessen 
In het gesprek met de docenten wordt verteld dat zelfstandigheid en verantwoorde-
lijkheid van leerlingen wordt beloond. Zo krijgen de leerlingen die dit aankunnen de 
mogelijkheid om te werken op het leerplein en de leerlingen die deze vrijheid niet 
aankunnen blijven in de klas.  
In de stukken die wij hebben gelezen staat dat de onderbouwleerlingen meer 
vrijheid krijgen dan de bovenbouwleerlingen. In de bovenbouw moeten zij vooral 
de leerstof leren integreren en toepassen, daardoor zouden zij meer in een keurslijf 
zitten.  
De daltonleerlingcommissie bracht dit punt onder de aandacht. 

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. 

 

 

 
 

We geven dit steeds meer vorm door daarop actief te sturen. Digi speelt hier 
bovendien een belangrijke rol omdat het leerlingen zelfredzamer maakt.  
De Daltonscholing voor docenten is erop gericht leerlingen meer het 
eigenaarschap van hun leerproces te geven. Ook in de bovenbouw havo zien we 
dat dit meer en meer gebeurt. Het idee is de ingezette en op plaatsen al zichtbare 
lijn verder uit te bouwen. Naarmate de Daltonscholing meer gemeengoed wordt, 
zullen we hier meer van terugzien. 
Zo zien we dat er gewerkt wordt met formatieve toetsen, dat er in veel lessen op 
verschillende wijzen gedifferentieerd wordt en dat rekening gehouden wordt met de 
stadia van zelfstandig werken tot zelfverantwoordelijk leren. 
De komende jaren blijft dit ook het ontwikkelpunt van de locatie. 

 
 
 

Docenten lijken zich strak te houden aan een afgesproken  lesvorm. Er is daardoor 
minder ruimte voor leerlingen en de docenten zelf om meer te halen uit de les wat 
betreft verschillende kernwaarden. De docenten maken veel materiaal zelf en 
zorgen voor interessante, gevarieerde lesvormen. Ze werken op deze manier hard 
om leerlingen (letterlijk) bij de les te houden.  
Er is  daltoncommissie bestaande uit enthousiaste docenten die een eigen 
scholing hebben gemaakt (op basis van de scholing in Barendrecht). Zij geven 
deze scholing aan andere leden  van het team. Het team volgt de scholing en lijkt 
enthousiast mee te doen: opdrachten worden gezamenlijk bedacht en uitgevoerd 
(daltonboek, daltonbody) Er wordt nagedacht over “dalton” in de school. Docenten 
ervaren soms dat de schoolleiding allerlei plannen heeft, zonder duidelijk kader. De 
schoolleiding geeft aan dat er structureel wordt ingezet op de daltonontwikkeling. 

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

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

 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vertrouwen is het uitgangspunt van het locatiebeleid. Tegelijkertijd genereert de 
school steeds meer kengetallen (feiten) die als feedback dienen op leerprocessen.  
De vaksecties krijgen een steeds belangrijkere rol in het sturen op deze cijfers. Zij 
gaan tenslotte over het ‘hoe’. Afspraken maken over onderwijsinhoud vindt dan 
ook hier en niet in de teams plaats. Vanaf periode twee van deze cursus is dit 
ingezet. 
 
Daarbij hebben we ook benoemd dat de onderbouw vooral gericht is op persoon-
lijkheidsvorming (daltonvaardigheden, basis kennis e.d.) en de bovenbouw vooral 
gericht is op certificering, gebruik makend van (en het onderhouden van-) de in de 
onderbouw aangebrachte basis. 
  
Het bovenstaande proces geldt voor leerlingen, maar ook voor docenten. Zij be-
vinden zich in het proces waarin je ze zelf de norm moeten aangeven en dit minder 
bij het management leggen omdat dat afbreuk doet aan de eigen professionaliteit.  
In dit kader is ‘praten met en niet over elkaar’ het vertrekpunt. Binnen de school-
cultuur is dit een leerproces dat meerdere jaren in beslag zal nemen. 

 
 
 

De directie geeft het team waar het kan kaders en vertrouwen. Binnen deze kaders 
wordt de daltonontwikkeling heel wisselend opgepakt. Sommige docenten, met 
name in de onderbouw, benutten de vrijheid om mooie daltonlessen te realiseren, 
anderen, met name in de bovenbouw, blijven hangen in vrijblijvendheid t.a.v. de 
daltonvisie. Het succes voor het verwerken van dalton in de school lijkt compleet af 
te hangen van de daltonscholing en dat legt de verantwoordelijkheid voor dalton 
compleet bij de daltoncommissie. De schoolleiding vertelt dat er ook nadruk heeft 
gelegen op andere gebieden (inspectie en financiën) en steekt de hand in eigen 
boezem. Dalton zou in de visie gepresenteerd moeten worden als middel om de 
onderwijskundige zaken op orde te krijgen, niet als een apart doel dat daarna moet 
worden behaald. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In de onderbouw is plannen, zelfstandigheid en “zelfverantwoordelijkheid worden” 
de basis van de studielessen die door de mentoren worden gegeven. Daarnaast 
kiezen de leerlingen hun eigen daltonuren vier maal per week. Alleen als er 
achterstanden zijn, roosteren mentoren deze uren bij vakken voor leerlingen in. De 
Daltonuren geven ruimte voor verlengde instructie en voor verrijking (hogere orde 
opdrachten en vragen). 
 
De locatie wil echter ook dat de lessen steeds meer ruimte bieden voor wat de 
individuele leerling nodig heeft. De Daltonscholing richt zich hierop en dient ook 
door alle docenten in de komende twee jaren te worden gevolgd.  
 
Uitgangspunt daarbij is dat we natuurlijk eerst de daltonuren en studielessen 
(leerjaar 1 en 2) op daltonwijze willen vormgeven, maar daarnaast tevens de 
goede praktijken die er in de lessen zijn m.b.t. deze punten een vlekwerking willen 
laten krijgen (o.a. via de Daltonscholing en het geven van workshops aan elkaar). 
 
Wat betreft de realisatie zijn de lessen hierop gefocust in de komende jaren. 

 
 
 

Leerlingen krijgen in een aantal lessen waaronder het daltonuur zeker de gelegen-
heid om zelfstandig te werken. Dit wisselt echter erg per docent. In een aanzienlijk 
aantal lessen worden de leerlingen niet genoeg uitgedaagd om zelfstandig hun 
leren vorm te geven.  
De busopstelling waarin veel lokalen zijn ingericht daagt niet uit tot zelfstandig 
werken. Er wordt veel klassikaal-frontaal lesgegeven, waarbij de leerlingen 
gevraagd wordt binnen het zelfde tijdsbestek dezelfde opdrachten te maken. Uit 
gesprekken met leerlingen blijkt dat het zelfstandig nakijken van het gemaakte 
werk lang niet altijd mogelijk is. 

 
 
 

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. 

 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
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Het 70-minutenrooster is in het verleden ingesteld om voor deze punten de 
optimale ruimte te scheppen. Samen met het opstellen van een Daltonboek waarin 
vastgelegd wordt wat we van de invulling van een 70-minuten les en een daltonuur 
verwachten, vinden er lesbezoeken plaats waarin we kijken of de bij 2.6 – 2.9 
genoemde punten voldoende vorm krijgen zodat we daarover met elkaar in 
gesprek kunnen gaan. 
 
Een les bestaat in principe uit: 

• Terugkijk en instructie/uitlegmoment 

• Werken aan opdrachten al dan niet onder begeleiding van een docent 

• Een wisseling van opdracht/werkvorm 

• Afsluiten van de les door de docent (samenvatting etc.) 

• Opgave van werk dat voor de volgende les gedaan moet worden  
(al dan niet te doen in dalton-studielesuren). 

Vanwege het bovenstaande heeft de leerling ruimte om de eigen werkwijze te 
vinden. Diverse op de daltonscholing gebaseerde pilots geven dit een nieuwe,  
beter bij het huidige daltononderwijs passende vorm. 
 
Veel te behandelen thema’s bij vakken bevatten werkvormen als het samen voor-
bereiden en geven van een presentatie, het maken van een kort filmpje en/of het 
maken van een poster als presentatievorm. Vooral in deze opdrachten komen de 
individuele talenten van leerlingen goed naar voren. 

 
 
 

Binnen de lessen zien wij veel mogelijkheden om het zelfstandig werken van leer-
lingen nog meer te bevorderen. 
Leerlingen geven aan zich soms geremd te voelen in het nemen van initiatief door 
de soms rigide manier waarop zij opdrachten van de docent tegelijk en in hetzelfde 
tempo moeten maken. 
 
Zorgt de structuur van de lessen dat de leerlingen meer gestimuleerd worden om 
eigen initiatief te nemen? In hoeverre biedt de lesstructuur leerlingen de kans om  
in eigen tempo aan het werk te gaan? 
 
Wij geven jullie in overweging om eens te kijken of de opstelling in de lokalen niet 
meer zou kunnen variëren waardoor er op natuurlijke wijze meer mogelijkheden 
ontstaan voor leerlingen om zelfstandig aan het werk te gaan. 

 
 
 

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.  
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De Daltonscholing biedt docenten veel ruimte voor eigen invulling binnen de dalton 
kaders. De school heeft deze scholing vormgegeven juist om van elkaar te leren. 
Voorheen vond dat voornamelijk plaats tijdens de 6 wekelijkse teamtotaal bijeen-
komsten waarin docenten elkaar workshops geven. De combinatie met de 
scholing, het goed evalueren daarvan, geeft ontwikkelruimte en ruimte voor nieuwe 
initiatieven. Aangezien leren van elkaar effectief kan zijn, stimuleren we de 
collegiale visitatie. Verder stelt de school geld en tijd ter beschikking om de 
docenten zich te ontwikkelen middels scholing.  

 
 
 

Zeer positief is de scholing die is ingezet en de wil van de docenten om hieraan 
deel te nemen. Je ziet dat docenten die dit jaar gestart zijn met de scholing dalton 
kernwaarden bewust inzetten en diverse lesvormen uitproberen in hun lessen. 
Docenten geven aan dat initiatieven gefaciliteerd worden door de schoolleiding qua 
tijd en aanpassingen in het rooster. Ze geven aan vrij te kunnen handelen in hun 
lessen. 
Ondanks de kaders lukt het niet om alle docenten mee te krijgen in de gewenste 
daltonontwikkeling.  
Aanbeveling is om de voorgeschreven lesstructuur zo te formuleren dat het 
uitnodigt tot differentiëren. De gesprekkencyclus kan hiervoor als 
sturingsinstrument in worden gezet. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Deze punten komen in samenwerkingsopdrachten naar voren waarbij de docent  
de leerling verschillende rollen leert toepassen. Respect en vertrouwen is hierbij 
het vertrekpunt. Actieve pluriformiteit is daarbij de basis voor openbare scholen 
dus ook voor het SDL. Dit betekent dat we niet alleen elkaar tolereren, maar dat 
we als school het doel hebben dat we elkaar respecteren, ongeacht afkomst, 
etniciteit of geaardheid. Het laatste is een ontwikkel- en aandachtspunt voor de 
komende jaren. 
We vinden de toepassing nu al impliciet in veel lessen en activiteiten terug.  
De komende jaren willen we dit verder gaan expliciteren. 
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Veel groepjes werken aan een opdracht zonder verschil in taken en rollen. 
Er wordt tijdens lessen en daltonuren wel samengewerkt maar dit beperkt zich 
veelal tot een opdracht in groepsverband of het in tweetallen maken van opgaven. 
Bij verschillende opdrachten zijn inhoudelijk wel beoordelingseisen gegeven aan 
leerlingen maar hierbij is niet gezien hoe stil wordt gestaan bij het proces of het 
verbeteren van de samenwerkingsvaardigheden. Scholing op het gebied van 
samenwerkingsvormen (coöperatief, rolverdelingen, elkaar helpen, tutorleren) en 
bijbehorende criteria voor leerlingen kan hierbij helpen. Volgens de schoolleiding is 
dit al een belangrijk deel van de daltonscholing die wordt geboden.  
Het klimaat op school, dat omschreven wordt als ontwikkel- en aandachtspunt, 
wordt door leerlingen juist als heel fijn en respectvol ervaren. Ook het visitatieteam 
heeft het schoolklimaat als heel prettig en coöperatief ervaren, zowel voor de 
medewerkers als voor de leerlingen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Deze basis is sterk in de school terug te vinden. Het betreft een attitude van de 
docenten. Door dit te gaan beschrijven en borgen in het in ontwikkeling zijnde 
Daltonboek, wordt het in de komende jaar (jaren) verder geëxpliciteerd.  
Door lessen bij te wonen zal het managementteam dit bewaken. Deze 
flitsbezoeken lijken onbelangrijk, maar vormen de basis voor gesprekken die over 
onderwijs en onderwijs experimenten, dus dalton, gaan. Hier is met de start van 
cursus 2016-2017 mee begonnen. 

 
 
 

Tussen docenten en leerlingen heerst een prettige en respectvolle sfeer. Dit is 
merkbaar in de school. Docenten geven aan dat binnen secties good-practices 
worden uitgewisseld. Leraren besteden in de lessen aandacht aan samenwerken 
maar dit beperkt zich nog tot werken in groepjes of tweetallen waarbij het nut van 
samenwerken niet expliciet wordt benoemd of anderszins duidelijk wordt. Maak 
gebruik van het prettige klimaat om met methodieken, werkwijzen met concrete 
afspraken over inhoud, rolverdeling, tijd, middelen en resultaten, de meerwaarde 
van samenwerken voor leerlingen zichtbaar te maken.  
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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.   
 

 
 
 

Deze punten zijn allen terug te brengen door vertrouwen als vertrekpunt te nemen. 
Daar hoort verantwoording afleggen van wat je doet bij. De school ontwikkelt zich  
op dit gebied naar een meer professionele, lerende organisatie. Daarin ben je aan-
spreekbaar op feiten en denk je samen na hoe processen en de kwaliteit van het 
onderwijs verbeterd kan worden. Vrijblijvendheid hoort hier echter niet meer bij. 
Daarvoor is ons werk te belangrijk. 
Processen worden geëvalueerd en bijgesteld waar dat nodig is. Daarbij wordt door 
het management bewaakt dat men elkaar voldoende ontwikkelruimte gunt. 
Er is ook ruimte voor intervisie en gesprekken tussen docenten over onderwijs. 
Soms gebeurt dit bij toeval in de personeelskamer, maar vaker nog is praten over 
onderwijs en ontwikkeling een agendapunt van bijeenkomsten. Samengevat: we 
zijn op weg naar een professionele (zie Van Emst) organisatie. 

 
 
 

De commissie herkent in de school een veilige oefenplek voor socialisering en 
democratisering. Een goed voorbeeld hiervan is de daltoncommissie van 
leerlingen. De school zou nog veel meer gebruik kunnen maken van de feedback 
van deze kritisch meedenkende leerlingen. Zo kan een effectieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van het daltononderwijs worden gegeven vanuit de leerlingen. 
Er wordt goed samengewerkt in de teams (onderbouw) en in de secties (boven-
bouw). Breng wel een duidelijke focus aan en expliciteer in welke setting docenten 
samen werken aan onderwijsontwikkeling. 
Ga in gesprek over verschillende niveaus van samenwerking en geef docenten 
hier feedback op in gesprekscycli en vergaderingen. Geef ook duidelijk aan wat op 
basis van deze pijler wordt verwacht. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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De studielessen en mentorlessen zijn de plaats waar dit het meest zichtbaar wordt 
vormgegeven. Reflectie op het eigen leerproces vindt o.a. zichtbaar plaats in de 
bovenbouw (reflectieformulieren), maar ook in de onderbouw, o.a. door de pilot 
waarbij leerlingen bij de leerlingbespreking aanwezig zijn. Het is ook terug te zien  
in de lessen, zowel na toetsmomenten, als bij het terugblikken op een nieuw thema 
of werkvorm. 
Bij diverse werkstukken verwachten we bovendien dat leerlingen ook naar elkaar 
toe reflecteren.  
De leerlingtevredenheidsonderzoeken vormen een belangrijk reflectiemoment naar 
de school toe. Mentoren maken aan de hand daarvan plannen van aanpak die tot 
verbetering dienen te leiden. De plan-do-check-act cyclus is hier van toepassing.  
Dit wordt door de teamleder gecoördineerd. 

 
 
 

Leerlingen geven aan niet echt te weten wat reflectie is. Reflectie lijkt zich te 
beperken tot het bespreken van de rapportcijfers en resultaten. De leerlingen lijken 
niet expliciet te leren reflecteren op het proces en hun eigen inzet, inbreng, 
werkhouding etc. Uit de stukken van de school blijkt dat er gereflecteerd wordt aan 
het eind van een lessencyclus bijvoorbeeld of door leerlingen individueel aandacht 
te geven en het gesprek met ze aan te gaan over het leerproces, maar ook over de 
persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen voelen zich prettig op school en er heerst een 
sfeer om te kunnen reflecteren. Toetsen worden echter niet geregeld besproken, 
dat bemoeilijkt de reflectie op het individuele vakspecifieke leerproces. Omdat de 
leerlingen op het gebied van planning en keuzes maken in de les aan een vaste 
vorm gebonden lijken te zijn, is er weinig ruimte voor hen om zelf te plannen of 
bepaalde keuzes te maken. In het verlengde hiervan is er dan ook geen reflectie 
op dit proces mogelijk. 

 
 
 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

De mentoren houden zich vooral bezig met de punten 4.5en 4.7, alhoewel reflectie 
in de lessen ook plaats vindt aan de hand van de opbrengsten. Vanaf het 
cursusjaar 2016-2017 zijn er steeds meer geobjectiveerde gegevens voorhanden 
die gebruikt worden als reflectie naar docenten toe. Deze zijn als samenvatting 
opgenomen in het managementcontract van de teamleiders, maar vormen ook het 
gespreksonderwerp van gesprekken met de vaksecties. In de gesprekkencyclus 
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wordt aandacht geschonken aan reflectie op het eigen gedrag van de docenten 
(ook omdat er een lesbezoek aan vooraf gaat). 
Collegiale visitatie en reflectie spelen hier een belangrijke rol in. Dit zal door de 
teamleiding meer gestimuleerd worden. 

 
 
 

Leerlingen werken sporadisch in projectachtige opdrachten samen, maar verder 
lijkt er niet aan samenwerken te worden gedaan. Leerlingen reflecteren dan ook 
niet op hun samenwerkingsvaardigheden. Door de scholing die momenteel 
gegeven wordt, vindt er collegiale visitatie plaats met reflectie. Dit is nog niet 
verankerd in de school. 

Sommige docenten hebben de daltonscholing al afgerond. Hoe groot is het effect 
van de scholing op de invulling van de lessen? 

De mensen die met digi bezig zijn geweest, zijn al meer gewend om te reflecteren.. 
Bij de mensen die geen ervaring hebben met digitaal onderwijs en die nog geen 
daltonscholing hebben gevolgd zijn er grote verschillen in  de wijze van lesgeven 
en het indelen van de klassenruimte. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Tijdens de teamtotaal bijeenkomsten worden veelal workshops van collega’s voor 
collega’s georganiseerd. Dit gebeurt al enkele jaren. De daltonscholing wordt 
eveneens door de eigen collega’s vormgegeven.  
M.b.t reflectie op leerlingniveau is er een reflectieformulier dat schoolbreed 
gebruikt wordt. Het gebruik hiervan wordt gestimuleerd door de daltonscholing die 
de docenten gaan volgen of volgen/gevolgd hebben. 

 
 
 

De school lijkt voor reflectie veel gebruik te maken van doorstroomgegevens 
(alsmede de afstroom/opstroom-) en gemiddelde cijfers in gesprekken met de 
secties. Reflectie lijkt zich dus nog te beperken tot het evalueren van de behaalde 
resultaten. 
Reflectie door docenten wordt gestimuleerd door de daltonscholing, maar zoals 
gezegd moet dit nog verder ontwikkeld worden.  
 
De school is bezig een daltonboek te schrijven. Een logische eerste stap is dan om 
eerst terug te blikken op de afgelopen periode. Wat ging er goed, wat moet zo 
blijven en waar moeten we aan werken? 
We zien dat men bezig is met een lerende organisatie in ontwikkeling waarbij er 
een groot verschil is tussen de onderbouw en de bovenbouw. Door met elkaar 
hierover in gesprek te gaan zal reflectie op gang komen. Nu is er nog niet 
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structureel sprake van een reflecterende en lerende houding, ook niet over de 
ontwikkeling van de leerlingen. 

 

 
 
 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

Op leerlingniveau door de mentor en de teamleider die met onze tweejarige brug-
periode bekijken en zorgen dat de leerling op de juiste plaats zit na het tweede 
leerjaar. Via klas in beeld wordt “in beeld gebracht” of een leerling op, onder of 
boven ontwikkelingsperpectief functioneert, wat belangrijke leerlingkenemerken 
zijn en welke interventies in den breedte wenselijk zijn.  
Op leerlingniveau wordt ook bekeken welke werkwijze de leerling kiest en of dit 
strookt met de opbrengsten van diverse vakken. Indien nodig wordt dit (door de 
mentor) extra begeleid. Leerlingen kunnen door zelf het juiste gelabelde daltonuur 
te kiezen eveneens zelf de efficiency van hun onderwijstijd vergroten.  

 
 
 

De mate van effectiviteit is sterk afhankelijk van de les en de lessituatie. In diverse 
lessen wordt gewerkt met uitdagende opdrachten en een grote variëteit aan werk-
vormen. Een andere veel geziene vorm is dat er klassikaal les wordt gegeven 
waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt in de diversiteit van de samengestelde 
klas. 
De daltonuren bestaan voornamelijk uit het maken van (huiswerk)opdrachten. 
Deze worden meestal zelfstandig uitgevoerd en in stilte. Dit geeft rust en een 
prettige werksfeer. Er is weinig geloop over de gang. 
In de stilteruimte is iedereen aan het werk. Ook in de diverse lokalen is iedereen 
redelijk zelfstandig aan het werk. Een daltonuur zelfstandig werken vraagt van de 
leerlingen in de onderbouw een te lange spanningsboog. In de tweede helft zien 
we de aandacht verslappen. 

 
 
 

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. Effectiviteit/ doelmatigheid  
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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. 

 

 
 
 

Via opbrengstgegevens komen deze punten aan de orde zowel in het 
sectieoverleg als in de gesprekken de docent met de direct-leidinggevende. 
Via de daltonscholing worden docenten aan het denken gezet m.b.t. de gebruikte 
efficiency van de gehanteerde leeractiviteiten, de lesopbouw, de 
leerlingbenadering e.d. Hier wordt ook gekeken of verlengde instructie enerzijds 
(Daltonuur) of verrijking anderzijds bij de leerling past. 

 
 
 

Er zijn klassikale lessituaties gezien waar weinig of een gering aanbod van werk-
vormen is gezien. De leraar bepaalt in die situaties de manier van werken en de 
planning voor de leerlingen. Een uitdaging voor de snellere leerling is in die vorm 
niet echt gezien. 
Tijdens daltonuren wordt er voornamelijk in stilte en zelfstandig gewerkt. Dit werpt 
de vraag op waarop leerlingen hun keuze voor een daltonuur baseren. 
Er zijn voorbeelden gezien van een aanbod in variatie tijdens de lessen. Zowel een 
variatie in aanbod van leerstof als in vormen van werken. Deze lessen geven de 
leerlingen meer zelfstandigheid en uitdaging op niveau. 
 
In de bovenbouw is er zeker nog een slag te maken om meer te variëren in werk-
vormen. 
In de onderbouw helpt de digitale ondersteuning om meer maatwerk te bieden voor 
de leerlingen. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Punt 5.1.1. wordt bewaakt door elke periode te reflecteren en te kijken wat en 
welke leerlingen voor plan van aanpak nodig hebben. Dit komt elke 10 weken in 
analyses en plannen van aanpak terug op de agenda. 
Waar nodig worden extra middelen (daltonuren, extra begeleiding…) ingezet. 
Daarbij zijn de daltoncompetenties elke keer het vertrekpunt. 
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In ontwikkeling is de link tussen onder- en bovenbouw. In de onderbouw is het 
leerproces gericht op persoonlijkheidsvorming. In de bovenbouw op certificering 
gebruik makend van de in de onderbouw bijgebrachte kennis- en vaardigheden. 
Waar leerlingen onder niveau presteren, wordt een plan van aanpak gemaakt.  
Het ‘klas in beeld’ systeem monitort de diverse leerlinggroepen en de team-
vergaderingen zorgen voor een juiste interventie bij leerlingen. 

 
 
 

Er zit veel potentie in het docententeam en zeker in de daltoncommissie. 
 Wij zien te weinig focus en aansturing, waardoor het alle kanten uit gaat. 
Wij hebben een grote variatie in effectiviteit en werkvormen in de lessen gezien.  
We hebben volledig klassikale lessen gezien, met een docent die hard werkt en 
waar het de vraag was of leerlingen ook actief waren. We hebben ook lessen 
gezien waarbij niet aan de basisvoorwaarden van een goede les wordt voldaan. In 
reguliere lessen wordt ook in tweede deel van het  lesuur veel klassikaal gewerkt. 
Daarentegen hebben we ook prachtige voorbeelden gezien van lessen met 
gevarieerde opdrachten en waarbij leerlingen met verschillende opdrachten 
enthousiast en actief bezig waren. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

De locatie heeft ervoor gekozen vanuit de basis Dalton een nieuwe frisse wind te 
geven. Dat gebeurt door de eerder genoemde daltonscholing voor docenten, maar 
ook door de positionering van de daltoncommissie die dalton ‘bewaken’ en mede 
vormgeven. De teamleiders worden vanaf 2016-2017 gepositioneerd als leiders, 
maar ook als onderwijskundige leiders. Door dit te doen ontstaat er een vruchtbare 
bodem voor Dalton. Daarbij wordt de focus verlegd van organisatie op onderwijs.  

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Naast de daltonscholing krijgen ook andere initiatieven die bijdragen aan dalton  
de ruimte. Zo wordt het ICT beleid daarop ingezet, leidend tot nieuwe vormen van 
samenwerking, personificatie van het onderwijs en reflectie. De directie geeft hier 
het vertrouwen en de ruimte voor.  
 
In de huidige ontwikkelfase van de school is het belangrijk deze ontwikkelruimte te 
geven. Tegelijkertijd is Dalton elke keer weer de bindende basis. Gepersonifieerd 
onderwijs is tenslotte niet per definitie daltononderwijs. Samenwerken, reflectie en 
goed kijken naar de ontwikkelfasen van leerlingen hoort hier bij. 
 
Deze en de volgende cursus wordt door de daltonscholing de basis opgefrist. Dit 
zal leiden naar een accentverschuiving van organisatie naar dalton en 
opbrengsten.  
De leerlingontwikkeling heeft hier een belangrijke centrale plaats in. 
Persoonlijkheidsvorming is het belangrijkste accent in de onderbouw. Dat betreft 
dalton, maar ook actieve pluriformiteit (dus openbaar onderwijs). Certificering is de 
vervolgfase waar het accent op ligt in de mavo- en havo bovenbouw, gebruik 
makend van (maar ook onderhoud plegend op) de Daltoncompetenties die in de 
onderbouw zijn aangebracht. 
 
De locatie zet daarbij bewust in op leren van en met elkaar om zo naar een cultuur 
te groeien waar professioneel handelen (waarin we met behulp van gegevens en 
feiten verantwoording aan elkaar afleggen, elkaar op zaken aanspreken en helpen) 
de norm is en waar het leuk leren en werken is. 

 
 
 

Wij constateren dat de visitatie heeft gefunctioneerd als een externe prikkel om 
dalton weer op de agenda te zetten. Wat maakt dat jullie "eerst de resultaten op 
orde" wilden hebben en daarna weer dalton op de agenda hebben gezet?  
In hoeverre zien jullie het verband tussen de daltonvisie en het behalen van goede 
resultaten?  
Wij hopen dat dit verslag jullie veel handvatten geeft om de balans op te maken. 
Waarover ben je tevreden, welke ontwikkelingen zijn al goed verankerd binnen 
jullie school? Probeer die vast te leggen.  
Zet de gesprekkencyclus in als instrument om afspraken te maken over wat je wilt 
behouden en wat de eerste stap is van een docent, een sectie om een nieuwe 
daltonontwikkeling in gang te zetten. 
De digitiek zorgt voor heel enthousiasme en heel veel mogelijkheden. Een prachtig 
vliegwiel om de daltonkernwaarden verder uit te bouwen. 

 
 
 
 
 

 

• De school heeft ook een ISK-locatie. Zij zouden graag zien dat deze in de toekomst 
ook deel kan uitmaken van een visitatie. Wij gaan dit bespreken binnen de 
landelijke visitatiecommissie. 

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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• De school is terecht trots op de English Stream in de mavo (TTO). Deze afdeling is 
zeer succesvol. 

 
 

 
 
 
 
 

De leerlingen verdienen een groot compliment voor hun transparante, open en coöpera-
tieve houding. Tevens hebben zij veel inzicht in hun eigen onderwijs . De leerling dalton-
commissie is iets om trots op te zijn!  
 
Waar zijn jullie trots op? 

• De sfeer en acceptatie en de saamhorigheid op deze school. Iedereen gaat  
op een goede manier met elkaar om.  

• De extra mogelijkheden die de school biedt: denk aan digitiek, sport en kunst. 

• Het 70-minuten rooster stelt de leerlingen in staat om zich langer ononderbroken 
op een vak te concentreren en, met variërende vrijheid, kunnen zij in bijna elke les 
zelfstandig werken. 

 
Hoe verloopt een les? 
Eerst kijken we huiswerk na, soms klassikaal, soms uit boekjes. Dan komt er uitleg en 
daarna werken we aan huiswerk tot de les is afgelopen. 
 
Hoe hebben jullie de keuze voor deze school gemaakt? 

• De Open Dag: er werd ook veel verteld over de extra’s die deze school te bieden 
heeft. 

• Ik zat al op een Daltonbasisschool. 

• De 70-minuten lessen leken aantrekkelijk. 

• De Daltonuren en het gebruik van ICT. 
 
Wat is echt Dalton aan deze school? 

• De leerpleinen – die bevorderen zelfstandigheid maar, helaas, op dit moment wordt 
hier te weinig gebruik van gemaakt. Bij natuurkunde worden ze goed gebruikt. 

• In wiskunde wordt er met een lokaalindeling gewerkt die de leerlingen in staat stelt 
om goed zelfstandig te werken. Er wordt ook een deel van het lokaal ingericht om 
je leervraag te stellen tijdens zelfstandig werken. 

 
Hoe gaat het met plannen op deze school? 
Een aantal bovenbouw leerlingen geeft aan dat er zoveel huiswerk is dat zij vast komen  
te zitten en hun planning komt niet uit. 
Positief is dat bij een aantal docenten je aan het begin van een onderwerp een diagnos-
tische toets kunt maken en je planning aan de hand van de uitslag van deze toets mag 
maken. 
 
Training in Daltonvaardigheden? 

Uit de gesprekken met leerlingen 
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• De Daltonvaardigheden en pijlers zijn de leerlingen niet helemaal duidelijk.  
Zij worden, naar hun mening, te veel gedwongen tot het samenwerken – maar  
de samenwerking houdt niet veel meer in dan het maken van huiswerk samen. 

• Toetsen worden niet altijd besproken. 

• Het vak Nederlands is een voorbeeld van een vak waarbij een speciale opdracht 
wordt gegeven.: hier wordt er gewerkt met reflectie (op de samenwerking) en elk lid 
van een groep moet een logboek invullen. 

 
Wat moet behouden worden op deze school? 

• De lesopbouw bij de talen, die is zeer goed. 

• De organisatie is efficiënt. 
 
Wat moet veranderd worden? 

• Er moeten meer leerpleinen komen: meer vrijheid en keuzemogelijkheden 

• Overstap onderbouw naar bovenbouw is een te grote sprong (OBIT zou over alle 
lagen verdeeld moeten worden, nu is er een tweedeling: OB in de onderbouw en IT 
in de bovenbouw) 

• Meer vrijheid: bijvoorbeeld een vrijstelling in een vak dat je makkelijk kunt ten 
gunste van reparatiewerk aan een vak waar je het moeilijk mee hebt. 

• Meer daltonuren. 

• Meer kans om te lopen in daltonuren om verschillende docenten te raadplegen. 

• Alle docenten moeten gemaakt werk bespreken! 

• Projecten en huiswerk mengen 

 
 
 
 

Gesprek de met de daltoncommissie 
 
In de documenten staan veel ontwikkelingen met betrekking tot dalton in de school. Deze 
ontwikkelingen zijn zeer recent ingezet. Door het recente karakter is er van de plannen 
nog niet veel uitgewerkt. De meeste plannen zitten vooral in de opstartfase.  
Wat goed loopt is de daltoncursus. Een eerste groep is klaar met deze cursus en er is een 
tweede groep met de cursus bezig. 
Op 6 december is er een teamtotaaldag geweest waar een echte start gemaakt is met 
een aantal aspecten waar de daltoncommissie voorwerk voor gedaan heeft. Deze dalton-
commissie bestaat uit een aantal nieuwe leden die enthousiast aan de slag is gegaan.  
De plannen de commissie maakt worden als wenselijk ontvangen door de schoolleiding. 
Of er een groter samenhangend geheel is, blijft een vraag. De commissie neemt de 
vrijheid maar heeft de behoefte aan enige kaders. De schoolleiding geeft aan dat de 
kaders zijn vastgelegd in de vorm van een visiedocument met opdracht notities die de 
locatiedirecteur, bij zijn terugtreden uit de daltoncommissie in mei 2016 heeft achter-
gelaten. 
 
De commissie meent een verschil te zien tussen het “daltongehalte” van de school, al 
zegt de een dat er in de bovenbouw meer vanuit dalton lesgegeven wordt en zegt de 
ander dat dit juist in de onderbouw is. Wel is de inspectie kritisch geweest over wat er aan 
dalton te zien is in de school. 
 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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De komst van de visitatiecommissie is een belangrijke aanleiding geweest om aan de slag 
te gaan. De ingezette ontwerpen zoals het daltonboek, beschrijving van een daltonles of 
wat er van een daltondocent gevraagd wordt, staan nog in de kinderschoenen. Het proces 
naar de borging hiervan is nog niet ingezet. Mede hierdoor wordt een druk ervaren, een 
druk om dalton vorm te geven. Het is leuk werken in de commissie, maar prioritering is 
wel belangrijk. 
 
 
Gesprek met enkele docenten 
 
Hoe zie ik dalton in jouw lessen? 

• docent muziek/ckv: In het verleden werkte ik centraal/klassikaal. Nu zet ik ze eerst 
een half uur aan het werk. Ze mogen vragen stellen. Je ziet leerlingen verschil-
lende rollen pakken, zoals leiding nemen. Na een half uur mogen ze voorspelen. 
Daarna reflecteren we:"wat ging goed en wat niet en hoe komt dat?" Leerlingen 
werken nu meer op eigen tempo. Ik geef ze meer vrijheid. Het effect is veel 
positiever dan ik had gedacht.  
Bij muziek veel actieve werkvormen. Leerlingen werken op eigen niveau.  
In de bovenbouw krijgen en en nemen de leerlingen verantwoordelijkheid voor het 
lokaal en de instrumenten. Dat gaat heel goed. Wat je ze in de onderbouw leert kun 
je oogsten in de bovenbouw. 

• Voorbeeld 5 havo Nederlands: we hebben 10 leerlingen een apart programma 
gegeven, dat ze helemaal zelfstandig mogen doen. Dat is heel goed gegaan.  
Ze hebben significant betere scores behaald. Met Nederlands werken we samen 
en klasoverstijgend. We experimenteren met nieuwe dingen, ook in elkaars klas. 
De lessen zijn om die reden parallel geroosterd.  

• Beeldende vorming: Ik heb een groep van 30 leerlingen. Ik zet de leerlingen die  
dit aankunnen apart aan het werk op een andere plek met meer vrijheid. Dan kan  
ik aandacht besteden aan de andere leerlingen die dit nodig hebben.  Ik doe niet 
meer "de slechtste leerlingen" de klas uit, maar juist de "beste".  

• docent M&O: tijdens dalton een kleine groep leerlingen om mij heen die extra uitleg 
krijgen over een gemaakte opdracht. Ondertussen zijn de andere leerlingen rustig 
zelfstandig aan het werk. 

Er is vraag naar meer flexibele werkplekken. 
In het kader van de daltonscholing is er een daltontaak "dalton anders doen". We willen 
leerlingen meer verantwoordelijk maken voor het eigen werk. We werken met mindmaps 
of "flipping the classroom".  Op basis van feedback van de leraar maken leerlingen dan 
keuzes wat ze gaan doen.  
De directie wil graag dat leerlingen van tevoren een keuze maken voor een gelabeld 
daltonuur, zodat er minder over de gang wordt gelopen tijdens de daltonuren. 
De gesprekkencyclus wordt niet altijd structureel uitgevoerd. Ten minste 1x per jaar, is  
er een formeel gesprek. De daltonscholing is belangrijk. Het is de bedoeling dat je geen 
promotie kunt krijgen zonder daltoncertificaat. Iedereen moet de scholing doen. Daar 
staan wij als docenten ook achter.  
Binnen de daltonvisie werken we vooral aan differentiatie. Collega's nemen ideeën van 
elkaar over. Kleine stappen werken het beste. Je mag het als docent opbouwen. We 
hebben een heel collegiaal team en we gaan informeel met elkaar om. We durven elkaar 
wel aan te spreken, maar eigenlijk bespreken we gewoon veel samen.  
Leerlingen stappen hier makkelijk op docenten af, ze komen ook gewoon naar de 
lerarenkamer. Er is veel overleg binnen de teams. Bij vaksecties gaat het informeel, bijv. 
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tijdens de pauze. In de bovenbouw zijn er onderwijskundig veel grotere verschillen dan in 
de onderbouw. Er is ook een probleem in de bovenbouw, omdat er op dit moment geen 
teamleider is die de bovenbouw aanstuurt. 
In de bovenbouw loopt onderwijsontwikkeling meer via de sectie, in de onderbouw via het 
team. Het is wel sterk afhankelijk van de kwaliteit van de teamleider. 
In de bovenbouw willen we wel vernieuwen, maar alleen als we duidelijk weten wat het 
doel is. 
 
Voorbeeld van good practice: natuurkunde onderbouw. De leerlingen weten wat ze 
moeten doen en kunnen ook zonder de docent door met de opdrachten. In een volgende 
les zorgt de docent dan voor reflectie op het proces. in de tweede klas stelt de docent zich 
meer op als coach. In de derde klas maken we veel lesmateriaal zelf. In de vierde klas 
hebben we kleinschalige opdrachten gericht op de exameneisen waarin zelfwerkzaam-
heid van de leerlingen wordt verwacht.  
Het werken met digitiek heeft veel voordelen. Voor een toets maken ze een proeftoets.  
Ze kunnen zelf evalueren en daarna de oefenstof kiezen. Ze kunnen te allen tijde bij de 
oefenstof en ermee aan de slag. 
Onderbouw English Lab: leerlingen werken helemaal zelfstandig, de resultaten staan 
online. Als ik zie dat ze allemaal op een onderwerp uitvallen, dan ga ik dat behandelen. 
Ook voor aardrijkskunde een volledige online-cursus, inclusief toetsen.  
Digitiek is een zeer krachtig middel voor zelfstandig werken op niveau. 
 
Trots op: 

• we blijven vernieuwen 

• veel enthousiasme, we stimuleren elkaar 

• hecht docententeam 

• veel vrijheid 

• we bieden leerlingen heel veel kansen 

• Anglia op de mavo 

 
Wensen: 

• kleinere klassen 

• meer ruimte voor experiment hoe we met elkaar en de leerlingen omgaan 

 
 
 
 

Het visitatieteam heeft gesproken met de locatiedirecteur, dhr  Louis Jongejans en dhr 
Toine Jimkes, adjunct-directeur. 
 

Bij de bestudering van de zelfevaluatie en de toegestuurde stukken viel het op dat het lijkt 
alsof de verbetering van het daltononderwijs pas recent weer op de agenda is gezet. 
 

De huidige locatiedirecteur is kort voor de vorige visitatie op deze locatie gekomen.  
Er is veel energie in gestoken om van een verwaarloosd gebouw in fases weer een 
representatief gebouw neer te zetten, dat geschikt is voor alle variaties in onderwijs die 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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een daltonschool wil bieden. Er waren twee problemen: er was een begrotingstekort en 
de resultaten waren niet op orde. Er is hard gewerkt aan de verbetering van de onderwijs-
kwaliteit en een betere opstroom van en doorstroom naar de andere onderwijslocaties. 
Alle afdelingen van deze locatie staan nu weer in het "inspectie-groen".  
 

 
 
 
Als krachtig vliegwiel voor verandering heeft de invoering van digi-onderwijs gewerkt. 
Daarin zijn de basisprincipes van Helen Parkhurst verankerd. 
Op de havo-onderbouw kiezen alle leerlingen voor digiklassen, daar is het inmiddels 
standaard. Nu wordt dezelfde ontwikkeling gestimuleerd in de mavo-klassen. In klas 1 en 
2 hebben docenten veel energie gestoken in de ontwikkeling van digitaal onderwijs om zo 
het onderwijs beter te kunnen daltoniseren. 
 
Een tweede instrument voor verandering en verbetering in het kader van dalton is de 
scholing. De daltoncommissie en de locatiedirecteur hebben op de collega daltonschool 
in Barendrecht nascholing gevolgd. Deze is mede door de in de school aanwezige 
daltonvisiteurs aangepast aan de locatie. Het is de bedoeling dat deze scholing ook wordt 
erkend door de VO-raad zodat docenten deze scholing kunnen opnemen in het leraren-
register. 
Sommige docenten uit de bovenbouw havo, met name enkele docenten die nog hebben 
gewerkt op het vroeger Titus Brandsma, hebben er nog moeite mee om mee te gaan in 
de dalton ontwikkeling. Belangrijk is dat we deze groep nu mee gaan krijgen.  
 

Het resultaat van de daltonscholing kun je nu vooral zien in de verschillende werkvormen 
die de docenten hebben leren hanteren. Het valt wel op dat er toch nog veel een bus-
opstelling in de lokalen is. Tijdens de daltonuren is er veel aandacht voor reflectie: wat 
kan de leerling al wel goed en waar moet hij/zij in verbeteren? 

 

De daltoncommissie bestaat  uit onder- en bovenbouwdocenten. Zij zijn de voortrekkers 
zowel op het gebied van digi-onderwijs als met de daltonscholing. Dankzij digi en dalton 
hebben we een huiswerkarme onderbouw. Dát en de digiklassen zorgden voor een groei, 
van 870 leerlingen naar 1130. We hebben ons goed in de marketing gezet.  
Op deze locatie heerste tot voor kort een sfeer van vrijblijvendheid. Mensen hielden zich 
niet aan afspraken en gingen na het maken van afspraken opnieuw in discussie over 
zaken die in principe afgekaart waren. Er is nu een cultuuromslag gerealiseer en de sfeer 
is verbeterd. 
 

Er  zijn gedeeltelijk nieuwe  teamleiders gekomen. Het dilemma is nu: hoeveel moeten zij 
sturen en waar moet je vrijheid geven. Ook is er nog een verschil in ontwikkeling in de 
onder- en bovenbouw.. 
Het valt op hoe hard de docenten werken, maar de leerlingen leunen achterover. er is 
lang niet altijd sprake van een actieve werkhouding. Dit resulteert in een groot verschil  
in resultaten bij de leerlingen. Docenten moeten meer consequent samenwerken om de 
werkhouding van de leerlingen te verbeteren. 
 

De aansturing heeft zich verplaatst van de teams naar de vaksecties. Het is de bedoeling 
dat de teamleiders een duidelijker rol gaan spelen bij de aansturing van de vakgroepen. 
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De zelfevaluatie is geschreven door de locatiedirecteur. Vervolgens heeft de dalton-
commissie er commentaar bij geschreven. Er is aan veel mensen gevraagd om input te 
leveren. Aan alle leden van het team is gevraagd om naar de ingevulde evaluatie te 
kijken. en om commentaar in te leveren. Heel bijzonder is de rol die de leerlingen hebben 
gespeeld.  Een groep leerlingen heeft zelf een daltoncommissie gevormd en zij hebben 
een kritische rapportage geschreven over het daltononderwijs op de Kapteynweg. Ook 
hun standpunten zijn in de zelfevaluatie verwerkt. De leerlingendaltoncommissie is nog 
steeds actief. 
Een voorbeeld van goed practice is de groep bèta-docenten. Daar wordt nu een lesplein 
ingericht met een bètalesplein en met meubilair dat de groep zelf heeft uitgekozen Ook 
de leerlingdaltoncommissie is daarbij betrokken.  
Er is aan de secties gevraagd wat ze belangrijk vinden in het kader van de ontwikkeling 
van dalton. Ze gaven aan dat de lokalen zo vol zijn. Er is bedacht om dit positief op te 
lossen: leerlingen die zelfstandig en zelfverantwoordelijk gedrag vertonen mogen op het 
leerplein aan het werk. De leerlingen die hier moeite mee hebben blijven in het lokaal 
onder de hoede van de docent. Dat werkt veel beter dan het uitsturen van minder goed 
functionerende leerlingen! 
 

De indruk die van het visitatieteam dat er pas recent weer écht expliciet over dalton-
ontwikkeling wordt gesproken wordt bevestigd. De aandacht ging enkele jaren uit naar 
begrotingstekort en onderwijskwaliteit. De schoolleiding heeft er absoluut vertrouwen in 
dat over vier jaar dalton weer helemaal in de school zit. 
 

 

In de afgelopen jaren is er een flink aantal nieuwe docenten bijgekomen, dat trekt een 
grote wissel op de daltonontwikkeling. Naast het bestaande team moeten al deze nieuwe 
docenten moeten geschoold worden. Het is natuurlijk ook een kans! Belangrijk is dat ook 
de docenten in de bovenbouw nu de daltonscholing gaan volgen. 
 

De mensen die met de ontwikkeling van digitaal onderwijs bezig zijn geweest, zijn al heel 
veel met reflectie bezig. Voor hen is de stap naar verbetering van de daltononderwijs-
doelen een logische ontwikkeling..  
 

Op dit moment worden de daltonvaardigheden niet getoetst. We denken er over na 
om dit wel te gaan doen, formatief, als onderdeel van het dalton plusdocument.  
 

Op dit moment wordt er weinig tot niet samengewerkt met de andere daltonlocaties  
in Dordrecht. Je zou de drie locaties als volgt kunnen karakteriseren: Kapteynweg:   
leren leren, het Vakcollege: leren doen en de Overkampweg: leren presteren. 
 

De digitiek biedt heel veel voordelen. 
Als docent kun je makkelijker onderscheid maken in het niveau van de leerling, bijvoor-
beeld met een kahoottestje aan het begin van de les. Je kunt aan de hand van dat quizje 
verschillende opdrachten opgeven. De lestijd van  70 minuten biedt hiervoor ruimte.   
Er zijn meer werkvormen binnen een les mogelijk. Leerlingen zien meer samenhang in 
een vak. Je ziet duidelijke leer- en werkprocessen. er is meer rust in de school, omdat er 
minder wisselmomenten zijn en minder vakken op een dag. 
 

Waarom heeft de school gekozen voor een daltonuur van 60 minuten? 
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De ouders en leerlingen hebben gekozen voor deze school omdat het hun erg aansprak 
dat de school werkt aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het is te merken dat het 
een daltonschool is doordat leerlingen zelfstandig moeten werken en omdat ze hun eigen 
daltonuren moeten kiezen.  
 
Ouders verwachtten bij de keuze voor deze school dat hun kind begeleid zou worden in 
de opbouw naar zelfstandigheid en hulp bij het leren. Het blijkt dat in de praktijk het erg 
afhankelijk is van welke mentor je “treft” en hoe deze hulp geeft aan kinderen op het 
gebied van planning en zelfstandig werken. Over het algemeen zijn de leerlingen volgens 
de ouders blij met de school, ook omdat ze weten van broers of zussen hoe het is op 
andere scholen, ze denken dat een andere school niet bij “dit” kind zou passen.  

Een daltonuur van 60 minuten is het resultaat van een discussie. Maar eigenlijk vinden 
we 60 minuten te lang. Het is lang voor leerlingen om zelfstandig aan de slag te gaan.  
We hebben de daltonuren gelabeld om leerlingen een bewuste keuze te laten maken.  
We willen naar drie daltonuren per dag. Aan het begin van de dag, in het midden en  
aan het einde van de dag. Elk daltonuur kan dan 40 minuten duren. 
 

 
 
 
De locatie Kapteynweg is een zeer pluriforme school. Ouders willen wel graag het beste 
voor hun kind. We zijn er trots op dat de  English stream zo succesvol is geworden. 
Ouders en zelfs opa’s en oma’s hebben er veel voor over, want het vraagt een extra 
bijdrage. We hebben veel aandacht voor pluriformiteit, zoals de paarse vrijdag.  
Dat zoveel leerlingen van verschillende achtergrond op een respectvolle manier met 
elkaar omgaan is een pluspunt van de school. Op deze school heeft een flink percentage 
Nederlands niet als moedertaal. Als je de 2e en 3e generatie meerekent kom je op zo'n 
43%. Daarom is er structureel veel aandacht voor de Nederlandse taal. 
 

Het schoolplan is nog in ontwikkeling. De locatieleiding heeft eerst gewacht op het 
strategisch beleidsplan van de drie locaties, de rapportage van de daltonvisitatie en  
de leerlingdaltoncommissie. Dit worden de bouwstenen van het nieuwe schoolplan. 
 

En waar is de schoolleiding het meest trots op? 

Wij zijn het meest trots op onze leerlingen en hun prestaties: op het gebied van sport, 
Anglia enz. en op leerlingen die met veel hulp tóch hun mavo-diploma halen.  
 
Hoe zie je de school de komende jaren? 

Over een paar jaar heeft  iedereen de daltonscholing gedaan en kunnen we de scholing 
evalueren. Wij verwachten van het bestuur dat we daarvoor de (financiële) ruimte krijgen. 
Knelpunt is de grootte van de klassen. Het is lastig om in een groep van 28 leerlingen 
verschillende werkvormen toe te passen.  
 

En wanneer is deze dag succesvol? 

Als het visitatieteam  herkent wat wij vertellen en aanbevelingen geeft waardoor we 
verder kunnen met ontwikkelen. 

Uit de gesprekken met ouders 
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Als ouders iets konden veranderen aan de school zouden ze graag meer begeleiding 
geven aan de leerlingen op het gebied van huiswerk- en leerwerk-planning. Op de vraag 
of er reflectie plaatsvindt binnen de school hebben de moeders als antwoord dat dit alleen 
gebeurt op het gebied van de resultaten, bij doorvragen kan geen van de ouders 
aangeven dat er ook procesmatig wordt gereflecteerd. Het 10 minuten-gesprek is niet 
verplicht met leerlingen en gaat meestal tussen mentor en ouder, over de resultaten van 
het kind.  
 
Als ouders iets moeten vertellen aan een toekomstige leerling die nu in groep 8 zit zouden 
ze vertellen dat het een veilige school is waar een prettige open sfeer is en waar je altijd 
in gesprek kan met docenten en schoolleiding. De moeders zijn erg tevreden met het 
contact met de directeur, ze voelen zich gehoord.  
 
Samengevat zijn ouders heel positief over de sfeer maar minder bekend met de dalton-
kernwaarden. 

 
 
 

naam bestuurslid: Marlies van der Krogt en Marian Luijten 

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

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 x 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

 Licentie voor vier jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

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

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Verantwoordelijkheid/vertrouwen 
Wij hebben mooie initiatieven gezien bij zowel  leerlingen als docenten. 
Zijn jullie je voldoende bewust van je eigen potentieel? Ga op zoek naar 
jullie eigen good practice en bouw successen samen op en uit. 

Nr.2 Zelfstandigheid 
Zorgt  de structuur van de les dat leerlingen meer gestimuleerd worden 
om eigen initiatief te nemen? In hoeverre biedt de lesstructuur leerlingen 
de kans om in eigen tempo aan het werk te gaan?  

Nr. 3 Samenwerking 
Geef docenten feedback over wat je verwacht van samenwerking.  
Ga met elkaar het gesprek aan, o.a. op basis van de goede voorbeelden 
die m.b.v. de daltonscholing op dit moment als worden uitgeprobeerd. 

Nr. 4 Reflectie 

• Ga structureel in gesprek met leerlingen om bewust te reflecteren 
over het proces. Richt je hierbij binnen ieder vak op de leerdoelen 
en onderzoek in hoeverre de gesprekken tussen mentor en leerling 
en mentor en ouder kunnen bijdragen aan de zelfreflectie van de 
leerlingen op hun vorderingen en het hun leerproces. De goede 
sfeer waarin door het merendeel van het team op deze school 
wordt gewerkt biedt hiervoor een solide basis. 

• Werk binnen het daltonmentoraat met elkaar uit hoe je reflectie 
kunt vormgeven d.m.v. je daltonbegeleiding in de mentorlessen;  
er is al een voorbeeld dat leerlingen zélf leiding geven aan het 
mentorgesprek: deel deze good practice met elkaar en bouw dit uit. 
De leerlingen kunnen het! 

Nr. 5 Effectiviteit 

• Het is heel bijzonder dat jullie in Dordrecht 3 Daltonlocaties 
hebben. Het ligt voor de hand dat je dit voordeel gebruikt om vanuit 
gedeelde waarden met elkaar samen te werken en ervaringen te 
delen. Wat maakt dat dit nu nog zo weinig gebeurt? Hoe zou je 
hiervoor de eerste stap kunnen zetten?  

• Focus op de vaksectie of op het team. Niet alles kan tegelijk. Maak 
een keuze. Stuur vanuit de directie op één van beide pijlers binnen 
de organisatiematrix. Er is voldoende goodwill vanuit het team om 
ook zélf aan de slag te gaan binnen duidelijke kaders. 

• Koester én kader de daltoncommissie: met een duidelijk 
gestructureerde opdracht kunnen zij heel veel voor de school  
in gang zetten.  

  

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Nr 6 Borging  

• Zorg voor meer focus: maak keuzes waar je je op richt. Voor 
docenten kan het helpend zijn als je meer duidelijk maakt wat je 
van ze verwacht. Ons advies is om de bevindingen van deze 
visitatie als startpunt te gebruiken voor een terugblik op de 
afgelopen periode. (PDCA) Oogst wat je wilt continueren en maak 
dan een keuze voor een volgende stap. Eerst terugblikken en 
oogsten en dan een nieuwe stap. 

• Maak gebruik van de gesprekkencyclus met docenten om 
afspraken vast te leggen en te borgen. 

 
 
 
 

Een visitatieteam leert misschien wel meer dan de gevisiteerde school. Wij hebben 
genoten van de fijne sfeer op jullie school en de open wijze waarop jullie wilden delen 
waar je trots op bent en waar je aan wilt werken. 
De volgende zaken verdienen wat ons betreft de kwalificatie "pareltje" :  

• goede sfeer 

• een echte pluriforme school waar leerlingen zich thuis voelen en waar docenten 

heel graag werken 

• daltonuur m&o: uitleg aan instructietafel (9 à 10  leerlingen)terwijl de andere 

leerlingen rustig zelfstandig werken 

• muziekles: les over ritme, swingend en bevlogen "ik had zelf zo'n leuke leraar 

muziek willen hebben!" 

• natuurkundeles 3 havo met 17 keuze-opdrachten 

• tevreden ouders 

• enthousiaste en energieke daltoncommissie die moet worden gekoesterd én 

gekaderd 

• Engels; digitiek in optima forma met veel werkvormen en differentiatie en een 

bevlogen docente 

Wij wensen jullie heel veel succes met de verdere daltonontwikkeling op jullie fijne school 
en hebben er veel vertrouwen in dat over twee jaar de ontwikkeling die in gang is gezet 
verder is doorgegaan en dat dan de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn. 

 
 
 
 
 
 

naam handtekening Datum 

   

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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De schoolleiding is blij dat de positieve ontwikkeling van Daltonisering in de school is 
herkend door het visitatieteam. Het visitatieteam constateert dat er veel Daltonpotentie  
in de school aanwezig is. Daar zijn we trots op. Deze visitatie is een stimulans om deze 
verder te verfijnen, uit te werken en door te zetten. 
 
In de geschreven zelfanalyse heeft de schoolleiding achteraf gezien de Daltonbasis van 
digitiek te veel onderbelicht gelaten. Het idee van digitiek is dat de hulp van digitale 
middelen de Daltonisering van de school versterkt, omdat deze gebaseerd zijn op de 
uitgangspunten die Helen Parkhurst hanteerde. Het visitatieteam heeft dit wel herkend, 
maar het had vooraf duidelijke aangegeven kunnen worden. Inmiddels zijn de in de 
afgelopen jaren ontwikkelde (digi)workshops op het gebied van digitiek, gedeeltelijk 
geïntegreerd in de genoemde Daltonscholing. Daarnaast zullen we apart aandacht 
besteden aan de mogelijkheden die digi voor Daltononderwijs te bieden heeft. 
 
De schoolleiding herkent de genoemde zorgen, die ook door ‘anderen’ (zoals de 
leerlingenDaltoncommissie) zijn aangegeven. Dit verslag zal samen met het nieuwe 
strategisch beleidsplan van het bestuur een impuls zijn om de ingeslagen weg van 
Daltonisering verder door te zetten.  
 
Naast een beknopte reactie per aanbeveling zal de schoolleiding een werkgroep samen-
stellen (bestaande uit de aanwezige en geschoold daltonvisiteurs (en tevens leden van  
de Daltoncommissie), enkele docenten en een directielid) om te komen tot een SMART 
geformuleerd plan van aanpak voor de periode tussen deze en de volgende visitatie.  

 

  

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) 

Verantwoordelijkheid/vertrouwen 
Wij hebben mooie initiatieven gezien bij zowel leerlingen als 
docenten. Zijn jullie je voldoende bewust van je eigen potentieel? 
Ga op zoek naar jullie eigen good practice en bouw successen 
samen op en uit. 

actie De school gebruikt ‘sharing’ in de vorm van allerlei workshops door 
docenten voor docenten al enkele jaren en zal dit blijven doen. 
Daarbij is leren van elkaar een vertrekpunt. De Daltonscholing is 
daar een voorbeeld van. 
 
Actie voor de komende twee jaar zal zijn dat iedereen de scholing 
en het bijbehorende proces (met o.a. intervisie) zoveel mogelijk 
volgt. Het betreft scholing voor maar vooral door docenten. 
Daarnaast zullen we veel vormen van good practice met elkaar 
delen. 

uitvoerenden De interne Daltonscholing staat onder leiding van de in de school 
aanwezige Daltonvisiteurs. 

tijdvak In 2018 - 2019 dienen alle docenten de scholing gevolgd te 
hebben. Tevens dient een herhalings/opfriscursus ontwikkeld te 
worden zodat de kennis en vaardigheden niet ‘wegzakken’.  
Het laatste kan ook vormgegeven worden door bij elke gezamen-
lijke studiemiddag good practice te delen.  

scholing/ externe 
ondersteuning 

De samenwerking met Dalton Barendrecht en de ‘Zuidwester’ zal 
dit ondersteunen. Ook in Barendrecht kunnen docenten de daar 
aanwezige scholing volgen. 

toelichting Vertrekpunt is dat Dalton zich naast de Dalton-middagen en 
diverse buiten-les activiteiten zich ook vooral in de les afspeelt. 
Daardoor is het belangrijk dat docenten kennis hebben van de 
uitgangspunten van Helen Parkhurst en samen en met elkaar 
kijken en in gesprek blijven hoe deze naar de dagelijkse praktijk 
kunnen vertalen.  

 
  

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

Zelfstandigheid 
Zorgt de structuur van de les dat leerlingen meer gestimuleerd 
worden om eigen initiatief te nemen? In hoeverre biedt de les-
structuur leerlingen de kans om in eigen tempo aan het werk te 
gaan?  

actie De voorbeeld lesstructuur hoeft niet strak in elke les zichtbaar te 
zijn, maar wel in een lessencyclus terug te vinden zijn. Je kunt best 
een les een mooi verhaal houden, maar dat kan niet elke les 
gebeuren. Het kernbegrip is variatie in werkvormen.  
N.a.v. de visitatie merkt de schoolleiding dat dit nog niet bij alle 
docenten duidelijk is. Doordat de Daltonscholing de komende jaren 
verder uitgerold wordt, zal de ruimte die een docent binnen de 
kaders heeft verduidelijken. 
 
Er zal o.a. opnieuw gekeken worden naar de stadia die liggen 
tussen zelfstandig kunnen werken en zelfverantwoordelijk kunnen 
leren. Daarbinnen kunnen differentiëren is een onderdeel van de 
genoemde scholing en een prominent aandachtspunt.  
Het gebruiken van de lespleinen als studieruimte kan hier een 
zichtbare uitwerking van zijn. 

uitvoerenden De collega’s die de Daltonscholing geven - en het management  
in de gesprekken die zij met personeelsleden voeren.  
Docenten die workshops geven om de good practises die onder 
‘actie’ zijn genoemd te delen. Deze zullen ook gericht zijn op 
digitiek. 

tijdvak De Daltonscholing komt in de pop-gesprekken als vast onderdeel 
aan bod. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting De kop-romp-staart opzet is een voorbeeld. Een bovenschoolse 
werkgroep heeft o.l.v. een externe adviseur de Daltonles inmiddels 
opnieuw gedefinieerd. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Samenwerking 
Geef docenten feedback over wat je verwacht van samenwerking. 
Ga met elkaar het gesprek aan, o.a. op basis van de goede voor-
beelden die m.b.v. de daltonscholing op dit moment als worden 
uitgeprobeerd. 

actie Dit punt pakt het management met de daltoncommissie op. Good 
practice vanuit de scholing dient in teambijeenkomsten/vaksectie- 
bijeenkomsten gedeeld te worden.  
Dat geldt ook voor de Daltonmiddagactiviteiten en andere niet 
direct aan lessen gekoppelde good practices zoals excursies e.d. 

uitvoerenden Daltoncommissie, management en docenten (interne scholers)  

tijdvak 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Zie aanbeveling 1. Daarnaast zal externe ondersteuning worden 
ingezet om de samenwerking onderling te bevorderen. Sharing van 
good practises is hier een onderdeel van. 
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toelichting Er dient gewerkt te worden aan een veilige omgeving waarin er 
onderlinge waardering is t.a.v. Daltononderwijs en de 
vernieuwingen die daarbij horen. Elkaar daar ‘ruimte’ in geven, te 
respecteren en elkaar daarin verder helpen, vooral als er een keer 
iets niet helemaal goed gaat, is het vertrekpunt voor ons allemaal. 

 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie 

• Ga structureel in gesprek met leerlingen om bewust te 
reflecteren over het proces. Richt je hierbij binnen ieder vak 
op de leerdoelen en onderzoek in hoeverre de gesprekken 
tussen mentor en leerling en mentor en ouder kunnen 
bijdragen aan de zelfreflectie van de leerlingen op hun 
vorderingen en het hun leerproces. De goede sfeer waarin 
door het merendeel van het team op deze school wordt 
gewerkt biedt hiervoor een solide basis. 

• Werk binnen het daltonmentoraat met elkaar uit hoe je 
reflectie kunt vormgeven d.m.v. je daltonbegeleiding in de 
mentorlessen; er is al een voorbeeld dat leerlingen zélf 
leiding geven aan het mentorgesprek: deel deze good 
practice met elkaar en bouw dit uit. De leerlingen kunnen 
het! 

actie Reflectie krijgt een prominentere rol in zowel de teams als de 
vakgroepen. Reflectie dient een structureel onderdeel van het 
onderwijsproces te worden. Dit dient opnieuw te worden opgepakt. 

uitvoerenden Teamleiders, de Daltoncommissie en directie sturen dit aan. De 
Daltoncommissie heeft daarbij een monitorende en activerende 
functie. Docenten die dit goed kunnen en hier voorbeelden van 
hebben zullen ook door hen gevraagd worden hun ervaringen te 
delen met het team. 

tijdvak 2017-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Waar nodig wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning. 

toelichting Er zijn de afgelopen jaren m.b.t. reflectie diverse documenten 
verspreid die nu structureel en ingekaderd opnieuw aandacht 
krijgen. 
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aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Effectiviteit 

• Het is heel bijzonder dat jullie in Dordrecht 3 Daltonlocaties 
hebben. Het ligt voor de hand dat je dit voordeel gebruikt om 
vanuit gedeelde waarden met elkaar samen te werken en 
ervaringen te delen. Wat maakt dat dit nu nog zo weinig 
gebeurt? Hoe zou je hiervoor de eerste stap kunnen zetten?  

• Focus op de vaksectie of op het team. Niet alles kan tegelijk. 
Maak een keuze. Stuur vanuit de directie op één van beide 
pijlers binnen de organisatiematrix. Er is voldoende goodwill 
vanuit het team om ook zélf aan de slag te gaan binnen 
duidelijke kaders. 

• Koester én kader de daltoncommissie: met een duidelijk 
gestructureerde opdracht kunnen zij heel veel voor de 
school in gang zetten. 

actie Er ligt een duidelijke opdracht voor de Daltoncommissie in de vorm 
van een kadernotitie (januari 2016) en diverse inhoudelijke 
artikelen. De kadernotitie wordt opnieuw aangescherpt en aan-
gevuld n.a.v. dit visitatierapport. 
Wat betreft leerlingbegeleiding worden de teams geactiveerd. 
Onderwijsinhoudelijke vakinhoudelijke zaken lopen via de vak-
secties en vakgroepen. 

uitvoerenden Het management, leden van de Daltoncommissie, vaksecties en 
vakgroepen. 

tijdvak 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Waar nodig kan ondersteuning worden ingeroepen. 
 

toelichting De Daltonisering dient schoolbreed te worden doorgezet, zowel in 
de leerjaren 1 en 2 als in de leerjaren 3, 4 en 5. Deze schoolbrede 
aanpak vergt de komende jaren veel aandacht en energie omdat 
de verschillen tussen docenten en teams groot zijn. Dalton dient 
ook in de studielessen onderdeel te worden van het lesplan. 
 
Natuurlijk kan samenwerking tussen locaties veel opleveren.  
Zo worden docenten van andere locaties van harte uitgenodigd  
de op de KTW ontwikkelde Daltonscholing te volgen. 
 
M.b.t. bovenschoolse samenwerking het volgende: 
Realiteit is  

• dat docenten binding hebben met een locatie, de daar 
aanwezige leerlingen en niet met de andere locaties 

• dat de doelgroep en de pedagogisch-didactische benadering 
van leerlingen tussen de locaties enorm verschillen. 
 

Bovendien is het al moeilijk genoeg de locatie op weg naar meer 
Dalton te helpen. Door het ‘groter’ te maken dan de locatie is de 
kans aanwezig dat er weinig doe-meters gemaakt worden.  
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Dit wil echter niet zeggen dat we geen gemeenschappelijke acties 
op Daltongebied zullen organiseren. Waar we gezamenlijk kunnen 
optrekken zullen we dat zeker doen. De zeer verschillende doel-
groepen maken echter dat de uitwerking en toepassing op locatie-
niveau gedifferentieerd zal zijn. 

 
 

aanbeveling 6. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Borging  

• Zorg voor meer focus: maak keuzes waar je je op richt. Voor 
docenten kan het helpend zijn als je meer duidelijk maakt 
wat je van ze verwacht. Ons advies is om de bevindingen 
van deze visitatie als startpunt te gebruiken voor een 
terugblik op de afgelopen periode. (PDCA) Oogst wat je wilt 
continueren en maak dan een keuze voor een volgende 
stap. Eerst terugblikken en oogsten en dan een nieuwe stap. 

• Maak gebruik van de gesprekkencyclus met docenten om 
afspraken vast te leggen en te borgen. 

actie Daltonisering van de Kapteynweg is de opdracht die voorligt. Daar 
ligt de focus. 
Een belangrijk deel van de opdracht aan de Daltoncommissie is de 
onderwijskundige ontwikkelingen die gerealiseerd zijn te borgen in 
een Daltonboek en de bewustwording van Dalton te stimuleren en 
uit te dragen in diverse bijeenkomsten. Dit alles dient de komende 
jaren verder uitgevoerd en gedeeld te worden. 

uitvoerenden Daltoncommissie leden en management. 

tijdvak 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Het Daltonboek van twee andere Daltonscholen is als voorbeeld 
aanwezig alsmede de contacten om met hen in gesprek te gaan. 

toelichting Het Daltonboek is een werkdocument dat in 2018 de aanbeveling 
t.a.v. borging zichtbaar maakt en moet de resultante worden van 
het daltononderwijsproces op de Kapteynweg. Het geeft antwoord 
op de vraag hoe we Dalton op de Kapteynweg vorm geven. 

 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

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

 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


