
Praktijk

Hans Wolthuis is 
bestuurslid van de NDV 
|en tot voor kort  
daltonopleider bij Dalton 
Deventer.
Met dank aan Naomi Calis 
en Cindy de Haas van de 
Lorentzschool, Hilversum.

4 DaltonVisie, Jaargang 9 - nummer 2, december 2020

Groepsdoorbrekend 
(samen)werken

Veel Daltonscholen streven ernaar hun 

leerlingen op maat te bedienen. Instruc-

ties worden korter, worden gegeven in 

kleinere groepen en dus: meer op maat. 

Vaak wordt daarbij ook op teamniveau 

samengewerkt. Groepsdoorbrekend 

werken zie je daarom in de daltonwereld 

in steeds meer varianten.

Samenwerken: verschillende leeftijden
Niet dat er eerder niet groepsdoorbrekend gewerkt 
werd… In de tijd dat dalton nog uitging van haar 

Hans Wolthuis

drie pijlers (zelfstandigheid, vrijheid en samenwer-
ken) werden ook geregeld leerlingen van verschil-
lende leeftijden aan elkaar gekoppeld en werd er dus 
eigenlijk ook ‘groepsdoorbrekend’ gewerkt. Vaak ging 
het daarbij om een nadere invulling van de pijler 
‘samenwerken’. Vaak lag de focus dan op het inzetten 
van allerlei coöperatieve werkvormen. Maar er waren 
toch ook scholen, die samenwerken op een meer 
natuurlijke manier vorm wilden geven. 

Samenwerken betekende voor Parkhurst vooral, dat 
haar leerlingen elkaar hielpen als de leerkracht zelf 
even niet beschikbaar was. Vaak zal het hier gegaan 
zijn om de hulp van een oudere, meer ervaren leer-
ling aan een jongere. Daltonscholen ontwikkelden 
in het verlengde van Parkhursts meer ‘natuurlijke’ 
visie op samenwerken verschillende werkwijzen om 
‘samenwerken’ tussen leerlingen van verschillende 
leeftijden mogelijk te maken: het werken met tutoren 
bij het leren lezen werd op veel scholen toegepast. 
Maar ook in projecten en tijdens creamiddagen 
werden leerlingen opgedeeld in groepjes met kinde-
ren van verschillende leeftijden, waarbij de oudere 
leerlingen min of meer vanzelfsprekend een wat meer 
leidende rol kregen. Ook al zou dat alleen maar zijn 
omdat hij de opdrachten aan jongere leerlingen zou 
kunnen voorlezen!

De drang om de pijler ‘samenwerken’ verder vorm te 
geven, leidde zo tot een aantal situaties, waarbij leer-
lingen van verschillende leeftijden (uit verschillende 
groepen) samenwerkten. Incidenteel!

Effectiviteit: verschillende leerbehoeften!
Rond 2010 begon het proces, waarin de daltonwereld 
haar drie ‘oude’ pijlers omzette naar de vijf kern-
waarden. Dit leidde uiteindelijk ook tot het steeds 
meer structureel inzetten van groepsdoorbrekend 
werken. Met name het vormgeven van dalton vanuit 
de nieuwe kernwaarde ‘effectiviteit’ leidde indirect tot 
onderwijs, waar groepsdoorbrekend werken logisch 
uit voortvloeide. 

Effectiviteit veroorzaakte een stroomversnelling: 
Doelgericht en op maat werken werd belangrijk. Het 
wordt steeds belangrijker om op maat, gepersona-Kwartiertjesrooster Lorentzschool Hilversum Foto: school
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liseerd te werken. En dit heeft uiteindelijk directe 
gevolgen voor de schoolorganisatie. Hoe verder de 
focus ligt op gepersonaliseerd leren, hoe moeilijker 
het wordt om nog te denken in termen van homo-
gene jaarklassen, doelen per leerjaar, et cetera. Het 
traditionele leerstofjaarklassensysteem moet op de 
schop. En, zeker met de vele digitale mogelijkheden 
die we nu hebben: de mogelijkheden zijn er. Ik denk 
dat we onontkoombaar een richting in gaan, waarbij 
niet de jaargroep, maar in steeds grotere mate de 
ontwikkelingsfase en de leerbehoefte van de leerling 
de inrichting van het onderwijs bepalen. 
En daartoe hoeven we niet meteen alles los te laten 
en de hele school om te bouwen naar het werken in 
units. Er zijn veel mogelijkheden om met kleine stap-
pen op weg te gaan naar een situatie, waarin we onze 
leerlingen meer op maat helpen dan in een regulier 
leerstofjaarklassensysteem mogelijk is/was. 
En met het invoeren van de kernwaarde ‘effectiviteit’ 
heeft de daltonwereld zich eigenlijk gecommitteerd 
om stappen in deze richting te zetten. De uitgangs-
punten en niet te vergeten de verregaande ervaring 
met de taak van daltononderwijs sluiten eigenlijk 
prachtig aan bij deze richting, waarin ons onderwijs 
zich wel moet bewegen. En… op veel scholen zijn al 
mooie stappen gemaakt. Kortere, efficiënte instruc-
ties voor vaak kleinere groepen leerlingen werden 
ingepland in een kwartiertjesrooster. Korte instructies 
voor specifieke doelgroepen en veel variabele dalton-
tijd, zelfstandig werktijd voor de leerlingen. We zijn 
anders over de taak gaan denken; deze wordt meer 
de ‘assistent teacher’, die Parkhurst voor ogen had. Ik 
formuleerde in 2012 als het nieuwe normaal: ‘De taak 
moet niet af, maar de doelen moeten gehaald worden’. 
Lessen en groepslokalen worden ingeruild voor 
instructiemomenten en verschillende geoormerkte 
werkplekken binnen en buiten het lokaal (leerpleinen).

Een helder instructierooster en een uitgebalanceerde 
taak zijn in mijn ogen essentiële ingrediënten voor 
effectief onderwijs.

In het kwartiertjesrooster kan elke leerling pre-
cies zien, wanneer er voor hem/haar een activiteit 
ingepland staat. Alle andere tijd is tijd om aan de 
opdrachten van de taak te werken. Er zijn geen 

daltonuren meer; elke leerling weet precies op welke 
momenten hij aan de doelen van zijn taak kan wer-
ken. En hij weet ook, wanneer hij een langere periode 
de tijd heeft en het dus de moeite waard is een grote 
taak op te pakken en eventueel ook een werkplek 
buiten de klas te zoeken. Op steeds meer scholen zien 
we leerlingen, die zich inschrijven voor de instructie 
voor een bepaald doel of een workshop. Soms ook bij 
een collega in een ander lokaal.

(Week-)taak
Essentieel bij het zo inrichten van je daltondag en een 
voorwaarde om de leerling echt eigenaar te maken is 
een goede taak. Een taak, waarin de leerling kan zien 
welke taken hij moet DOEN! (leeskilometers maken, 
een werkstuk afhebben, 15 minuten werken achter de 
computer aan …) en bij welke taken het er niet met-
een om gaat, de opdracht AF te krijgen, maar waarbij 
hij het DOEL moet halen. En natuurlijk kan hij op de 
taak zien welke opdrachten, werkjes en spelletjes hij 
kan doen om eventueel die doelen te behalen. Voor 
deze opdrachten geldt: Je bent klaar als je het doel 
gehaald hebt.

Effectief willen werken:  
motor voor verandering
Wat ikzelf mooi vind, is dat veel nieuwe (dalton-)
ontwikkelingen direct voortvloeien uit de wens  

Mogelijke ontwikkelingen groepsdoorbrekend werken. 
(Hans Wolthuis, sheet uit NDV Inspiratiedag, september 2019)
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om de kernwaarde effectiviteit meer vorm te geven: 
groepsdoorbrekend werken omdat het winst oplevert. 
Een collega, die mijn rekenlessen verzorgt, terwijl ik 
zijn gymlessen geef. Kleutergroepen, die elkaars  
lokalen gebruiken tijdens het werken naar keuze  
(een stiltelokaal met o.a. leeshoek, kralenplank, 
puzzels naast een lawaailokaal met bouwhoek en 
huishoek). Een leerkracht die in de middag een  
workshop verzorgt voor alle leerlingen uit de boven-
bouw, die de tafels nog niet beheersen terwijl een 
andere leerkracht of ouder een workshop houdt over 
ons planetenstelsel. Plusleerlingen, die instructies  
bij een collega in een hogere groep volgen, et cetera. 

Groepsdoorbrekend werken Lorentzschool, Hilversum Foto: school

Een goede taak, een goede organisatie, heldere 
afspraken over gebruik van de tijd (kwartiertjes- 
rooster?) en ruimtegebruik maken een grote mate  
van effectief en … op maat werken mogelijk. 
In september en december 2019 hebben we met grote 
groepen daltoncollega’s tijdens de NDV-inspiratie-
dagen de mogelijkheden van groepsdoorbrekend 
onderwijs verkend. Groepsdoorbrekend onderwijs is 
niet het doel, maar een onontkoombare noodzaak als 
we meer op maat willen werken en meer gepersona-
liseerd onderwijs willen verzorgen. Veel scholen zijn 
al stukjes op weg en ik denk dat we de komende tijd 
vooral veel ervaringen moeten delen van die collega’s 
en die scholen, die al experimenterend op weg zijn 
gegaan. Leren van elkaar op zijn Daltons.

Lorentzschool, groep 3
Een van de mooie voorbeelden van dit nieuwe den-
ken kwam ik tegen op de Lorentzschool in Hilversum. 
Naomi Calis en Cindy de Haas experimenteerden in 
twee parallelle groepen 3 en zien steeds meer moge-
lijkheden om efficiënter samen te werken. 

Speelmomenten en gymlessen
Tijdens de speelmomenten is er altijd een aantal 
kinderen die graag gebruik maken van het groeps-
doorbrekend werken. Op deze speelmomenten is de 
deur tussen de klassen open en kunnen de kinderen 
er voor kiezen om in de parallelklas te spelen. 
Tijdens de gymmomenten worden de groepen ook 
gemixt. Hierdoor kunnen alle leerlingen uit de groe-
pen 3 met eenzelfde onderwijsbehoeften bij elkaar in 
een groepje zitten, zodat zij een instructie op maat 
kunnen krijgen. Een bijkomend voordeel hierbij is dat 
bepaalde lessen niet meer dubbel gegeven worden, 
door beide leerkrachten. Dit levert weer tijd op voor 
extra instructies zoals voor de verrijkingsstof, leesbe-
geleiding en het werken aan eigen doelen. 

Creatieve vakken
Ook bij de creatieve vakken worden de leerlingen 
gemixt. De kinderen krijgen twee keer in de week een 
creatieve les. Iedere keer in een nieuwe samenstel-
ling van kinderen. De ene keer kunnen ze de les bij 
juf Naomi volgen en de andere dag bij juf Cindy. De 
leerkrachtenzijn dan beiden bezig met een ander doel. 
De leerkracht geeft beide keren dezelfde les zodat de 
kinderen aan beide doelen werken. Bijkomend voor-
deel: minder voorbereidingstijd per leerkracht.
Maar de afstemming van de roosters gaat verder: Een 
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vast groepje met lezen gaat bijna elke dag in een van 
de groepen oefenen met lezen. Ook bij rekenen wordt 
gebruik gemaakt van deze manier van werken. Elke 
leerkracht geeft verlengde instructie op een ander 
doel. Kinderen die moeite hebben met het desbetref-
fende doel kunnen de verlengde instructie volgen bij 
de leerkracht die dit geeft. 

Maar de afstemming van de roosters gaat verder: Op 
de Lorentzschool wordt gewerkt met drie niveaus. 
Na de basisinstructie gaan alle leerlingen uit beide 
groepen 3 die herhaling nodig hebben bij juf Cindy 
werken en alle leerlingen die verrijking nodig hebben 
bij juf Naomi.
Ook bij rekenen wordt gebruik gemaakt van deze 
manier van werken. Elke leerkracht geeft verlengde 
instructie op een ander doel. Kinderen die moeite 
hebben met het desbetreffende doel kunnen de ver-
lengde instructie volgen bij de leerkracht die dit geeft.

Werkplekken
Om de cohesie tussen de groepen groter te maken 
wordt gewerkt met ‘parallelmaatjes’. Elke leerling 
heeft een maatje in de andere groep en werkt met 
hem of haar aan gezamenlijke opdrachten. De kin-
deren leren elkaar op deze manier nog beter kennen 
en worden ook heel flexibel in het samenwerken met 
verschillende leerlingen. 

We werken nu ook met stille- en samenwerkplekken. 
De kinderen mogen tijdens een werkmoment kiezen 
waar ze willen zitten in de klas. Dankzij deze sociale 
cohesie tussen beide groepen is het nu ook moge-
lijk dat kinderen in de andere klas werken. Dit is 

bijvoorbeeld handig als er geen plek meer in de klas 
is en ze toch graag op een stil- of samenwerkplek 
willen zitten. 

Van effectiviteit naar meer samenwerken..
Vaak wordt nog wel eens aangegeven dat door meer 
gepersonaliseerd te werken kinderen meer eenlingen 
worden, meer Einzelgängers. Op de Lorentzschool 
hebben ze andere ervaringen. Er zijn duidelijke 
verschillen tussen beide groepen 3. De ene groep 
lijkt cognitief beduidend sterker dan de andere groep 
en de ene groep heeft meer aandacht nodig dan de 

andere. Dit maakt dat er soms keuzes gemaakt moe-
ten worden tussen werken aan een leerdoel of werken 
aan een sociaal- emotioneel doel. Het mixen van de 
kinderen helpt hierbij. De Lorentzschool merkt bij het 
mixen dat beide groepen heel flexibel geworden zijn 
en graag met elkaar werken/spelen. De leerkrachten 
constateren een groot verschil in het samenwerkings-
niveau van de kinderen ten opzichte van voorgaande 
groepen. EN… Ze zijn er van overtuigd dat dit het 
resultaat is van hun manier van samenwerken.
Het groepsdoorbrekend werken à la Naomi en Cindy 
lijkt zo te leiden tot een effectievere samenwerking 
tussen leerkrachten en leerlingen. Denk hierbij aan 
meer begrip voor elkaar, betere sociale cohesie en een 
beter niveau van samenwerken.

Waarom nog bang zijn voor verregaand groepsdoor-
brekend werken?

Plannen van groepsdoorbrekend spelen

Onderschrift?
Niet bekend
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Beeld niet 
aangeleverd


