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Schoolportret   

Het Hogeland College is een brede openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, 
vmbo. De  school heeft drie vestigingen: een afdeling atheneum-havo te Warffum en twee 
afdelingen vmbo te  Uithuizen en Winsum.   

Het huidige Hogeland College is ontstaan uit een fusie van drie scholen:  

- Het Hogeland College te Warffum, voorheen rijksscholengemeenschap voor 
atheneum en havo  Het Hogeland, en nog eerder Rijks - H.B.S., gesticht in 1868;  
- De scholengemeenschap Noord-Groningen in Uithuizen, in 1986 ontstaan uit 
een fusie van de  Alberda-mavo en de Lagere Technische School;  
- De scholengemeenschap Noordwest-Groningen te Eenrum/Wehe-den Hoorn, in 1976 
ontstaan  door een fusie tussen de mavo-school in Eenrum en de Lagere Technische 
School en de School  voor LHNO, beide in Wehe-den Hoorn; in 1983 werd ook de 
School voor LHNO in Warffum in deze  scholengemeenschap opgenomen.   

Sinds 1992 werd het bestuur van Het Hogeland College gevormd door een Openbaar 
Lichaam  ontstaan via een Gemeenschappelijke Regeling tussen de Stichting Bevordering 
Voortgezet Onderwijs  Noord-Groningen en de gemeente Eemsmond.  

Per 1 januari 2000 is door een bestuurlijke fusie tussen het bestuur van Het Hogeland College 
en de  (gemeentelijke) besturen van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten 
Eemsmond, De Marne  en Winsum een nieuw bestuur gevormd, onder de naam Schoolbestuur 
L & E (Schoolbestuur voor  primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems).   

Het Hogeland College is gehuisvest in drie gebouwen: de afdeling atheneum-havo aan de  A.G. 
Bellstraat te Warffum, een afdeling vmbo aan de Cohenstraat te Uithuizen en een afdeling 
vmbo  in Winsum. M.i.v. het schooljaar 2020-2021 is de vestiging Wehe-den Hoorn verhuist naar 
Winsum.  Daar is de school van CSG Winsum overgenomen.  

Het voedingsgebied van de 
school is in feite de gemeente het 
Hogeland, gemeente Eems-Delta 
en  gemeente Westerkwartier.   

De praktijklessen voor de 
profielen PIE, Z&W, M&T worden 
in Uithuizen gegeven. De 
leerlingen van  Winsum worden 
vervoerd met een ‘eigen’ bus. De 
huidige situatie is dat de 3eklassen 
op maandag en  donderdag 
praktijklessen hebben en de 
4eklassen op woensdag en 
vrijdag. 

   

Locatie Uithuizen   

BBL/KBL/TL  

331 leerlingen  

42 OP / 9 OOP (inclusief NPO)  

Conrector vmbo Uithuizen:   

Jeroen Kloezen  
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Leeswijzer bij zelfevaluatie:   

Op de volgende pagina’s vindt u de zelfevaluatie. Deze is tot stand gekomen met input vanuit 
de  docenten. In de zelfevaluatie staat een aantal keer een cijfer met een * tussen (). In deze 
gevallen is  over het betreffende onderwerp iets in het portfolio, dat als bijlage is toegevoegd, 
opgenomen. Het  cijfer tussen haakjes correspondeert met de plaats in het portfolio. 

Leeswijzer bij het visitatieverslag van 2022: 
 

TEKSTKLEUR: ZWART= VORIGE VISITATIE  
BLAUW = ZELFEVALUATIE SCHOOL  
GROEN = VISITATIEVERSLAG 2022 
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Gegevens school en visitatieteam 

 

Naam school  Het Hogeland College – vestiging VMBO Uithuizen 

Adres  J. Cohenstraat 25 

Postcode en plaats  9981 JB Uithuizen 

E-mailadres school  j.kloezen@hogeland.nl 

Telefoonnummer school  0595-431236 

Bestuurder  Mw. Agnes Schaafsma 

Schoolleider  Dhr. Jeroen Kloezen / Minke Koornstra (a.i.) 

Daltoncoördinator  Gerlies Nijboer 

Aantal groepen  17 

Aantal leerlingen  331 

Aantal leraren  42 

In bezit van daltoncertificaat  ± 10 docenten 

Bezig met daltoncursus  - 

Nevenvestigingen  Het Hogeland College in Warffum en Winsum 

Stand van zaken inspectie  Basisarrangement 

Visitatieteam 
 

Voorzitter  
 

Lid 1 t/m 7 
 

Datum visitatie  16 maart 2022 

Soort visitatie  4 jaarlijkse licentieverlenging 

(besluit vorige visitatie)  licentieverlenging 

1e licentieaanvraag  - 

licentieverlenging x 

versnelde visitatie 
licentieverlenging 

 

Visitatie na bezwaarprocedure 
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1 Zelfreflectie op de aanbevelingen van 2016 

1.1 Aanbevelingen vorige visitatie (2016)  

 

Zelfstandigheid  

Wat betreft het klassenmanagement is de basis niet altijd op orde: ga gestructureerd met intervisie aan de  slag 
zodat collega's kunnen leren van diegenen die duidelijk al veel expertise in huis hebben. Zorg ervoor dat  bij alle 
vakken de omstandigheden gecreëerd worden om zelfstandig te kúnnen werken en benut hierbij 
de  mogelijkheden die de daltontaak kan bieden. We hebben goede voorbeelden gezien maar er liggen ook 
nog  heel veel kansen om dit te verbeteren.  

   

Samenwerking  

Ontwikkel met elkaar goed doordachte werkvormen voor samenwerking. Bevorder en stimuleer 
het  samenwerken van collega’s en het samen delen van good practices op het gebied van 
coöperatieve  samenwerkingsvormen, ook tussen de locaties. Maak gebruik van de expertise die er bij veel 
docenten is.  Maak gebruik van het feit dat VMBO- leerlingen heel sociaal gericht zijn en dus gráág samen 
dingen doen.  Het komt nu vaak niet verder dan ‘je mag het samen doen’.  

   

Vrijheid in gebondenheid/ Verantwoordelijkheid en vertrouwen  

Probeer meer vormen van loslaten uit in de vorm van keuze-opdrachten. We hebben weinig AVO-lessen  gezien 
waar leerlingen eigen verantwoordelijkheid krijgen, terwijl deze leerlingen in praktijklessen, projecten  en 
werkstages laten zien dat zij heel goed in staat zijn om verantwoordelijkheid zelf vorm te geven.  

   

Reflectie  

Leerlingniveau  
Reflectie staat nog in de ‘kinderschoenen’. Er zijn gedurende de lesdag enorm veel momenten 
waarop  gereflecteerd kan worden met leerlingen, bijv. met een leerling die uit de les is verwijderd, aan het begin 
en  einde van de les, in de daltontaak, tijdens de mentorles. Wij hebben vrijwel geen voorbeelden van 
deze  kernwaarde gezien (Uithuizen). Begin bij de individuele leerlingen met reflecteren op het eigen gedrag. 
Met  kleine interventies kun je al veel bereiken! Werk hiervoor het instrument van het leerling portfolio verder 
uit  en voer de portfoliogesprekken met leerling en ouders structureel in.  

Leraar niveau  
Vormen van intervisie (teamleren, bij elkaar in de klas kijken) en supervisie (de begeleiding door 
de  docentcoach) zijn de sterkste reflectie- en leervormen voor docenten. Bouw dit uit en maak expliciet 
een  verbinding tussen de praktische beroepsvakken en de AVO-vakken.  

   

Doelmatigheid/ effectiviteit  

Aan het einde van een flink aantal lessen hebben wij geregeld vermorste "hangtijd" gezien (Uithuizen). Dit is  een 
basisvaardigheid van klassenmanagement, er is altijd werk als je goede taken/opdrachten hebt. In het  hier en nu 
verdienen jullie leerlingen echter een efficiënter gebruik van de lestijd. Kies voor het komende  halfjaar al enkele 
haalbare doelen, focus daarbij op het pedagogisch didactisch handelen van de docent zodat  jullie inderdaad van 
lestijd naar leertijd gaan.  
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Borging  

Met grote bevlogenheid wordt in het grote reisplan naar Toland een hoger doel bepaald met veel 
smart  geformuleerde ontwikkelindicatoren. De visie om de daltonkernwaarden te integreren in de nieuwe 
profielen  van het beroeps-vmbo van de 21e eeuw wordt gedragen door de teams, maar in de vertaalslag naar 
de  werkvloer gaat het ook om haalbare doelen, die praktisch ingezet kunnen worden in de klas. Focus 
daarom  op een aantal prioriteiten.  

   

1.2 Schoolevaluatie aanbevelingen 2016   

Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat?  

Zelfstandigheid  

Er zijn verschillende dingen in gang gezet, dit is nog steeds in ontwikkeling.   

Er is en er wordt gewerkt aan een nieuw format voor daltontaken, om de mogelijkheden van de 
daltontaak  beter te benutten. Verschillende vaksecties experimenteren op dit moment met verschillende 
varianten (*1).  

De begeleiding van nieuwe docenten en lio’s is beter op orde door o.a. meer lesbezoeken en 
besprekingen  hiervan (*2).   

Intervisie is niet expliciet als intervisie ingevoerd. We hebben een tweewekelijks mentorenoverleg met 
de  verschillende afdelingen opgezet. Hier wordt met regelmaat ‘good practice’ gedeeld en casussen die 
spelen  besproken.   
Ook komen vormen van intervisie terug in de bijeenkomsten met een externe adviseur, Maurice 
van  Werkhooven, die hiervoor is ingeschakeld (2018-2019).  

  

Samenwerking  

Er is externe hulp ingeschakeld (2019-2020) in de vorm van docent-begeleiding. In de bijeenkomsten met 
hem  komen allerlei werkvormen aan de orde. Ook doet hijzelf lesbezoeken en bereid hij ons voor op 
wederzijdse  lesbezoeken.  

De sectie Zorg & Welzijn heeft een dag op de hei gezeten met begeleiding en hier een vervolg op. Dit om 
beter  met elkaar overweg te kunnen en meer te communiceren (2019-2020). Inmiddels is er echter alweer 
zoveel  gewisseld dat van de sectie destijds nog maar 1 iemand over is, en er een nieuw team Zorg & Welzijn 
is.   

Naast samenwerking in de praktische vakken zijn er nu ook steeds meer avo-vakken die werken 
met  opdrachten waar samengewerkt moet worden, de ene keer bepalen ze zelf in welke combinatie, de 
andere  keer bepaald de docent dit. Dit is nog wel in ontwikkeling.  

Binnen het docententeam wordt sinds 2018-2019 gewerkt in teams. Er is in 2018-2019 een team leerjaar 1 
en  een team leerjaar 3-4 BB/KB gestart. Hier lag in eerste instantie de grootste behoefte aan werken in teams. 
In  het schooljaar 2019-2020 zijn ook mentoren teams leerjaar 2 en leerjaar 3-4 GL/TL gestart (*3).  

 

Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen  

In daltontaken worden steeds vaker keuze- en/of extra opdrachten toegevoegd. De hoeveelheid 
aan  opdrachten is afhankelijk van het vak (*4).   

Leerlingen in klas 3 zijn sinds schooljaar 2019-2020 zelf verantwoordelijk gemaakt voor het vinden van 
een  stageplek (*5).  
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Een aantal 4eklas leerlingen volgt op eigen verzoek een keuzevak in de vorm van een stage. Dit houdt in dat 
de  leerlingen aangaven wat ze graag zouden willen doen en wij als school hebben daar een keuzevak bij 
gezocht.  

 

Reflectie  

Op leraar niveau is Maurice van Werkhooven, naast actief bezig met samenwerkingsvormen, ook met 
het  docententeam bezig geweest met vormen van intervisie (2018-2019).   
Op leerlingniveau zijn we in 2019 gestart met een pilot van leerlingbespreking.nl in klas 1. Met behulp van 
deze  tool geeft iedere docent iedere leerling feedback die altijd inzichtelijk blijft. Doordat iedere leerling 
feedback krijgt is er nu ook meer aandacht voor leerlingen in de middenmoot en voor de leerling die uitblinkt 
en meer  uitdaging kan gebruiken. Nadat vakdocenten de feedback hebben gegeven, krijgen de mentor en de 
leerling  een duidelijk grafisch overzicht. De leerling is daarna aan zet en maakt in de tool een actieplan wat 
wordt  besproken met mentor (en ouders). We streven ernaar om o.a. met behulp van deze tool de leerling 
meer  eigenaar te maken van zijn/haar eigen leerproces.   
Update: Dit systeem is zo goed bevallen dat dit inmiddels schoolbreed draait.   

Het Hogeland College werkt al een aantal jaren met de ‘VO-overstap’ module van Intergrip. Deze module 
maakt  het mogelijk dat de school kan zien òf en bij welk vervolgonderwijs de leerlingen ingeschreven staan. 
Daarnaast  is de status van de inschrijving zichtbaar (aangemeld, ingeschreven, uitgeschreven). Hierdoor is het 
voor de  school mogelijk om tijdig met leerlingen die nog geen acties ondernomen hebben om tafel te gaan en bij 
te  sturen.   
Als uitbreiding op deze module is in de loop van schooljaar 2019/2020 akkoord gegeven om in klas 3 en 4 
te  starten met de LOB-module van Intergrip. Hierdoor kunnen alle LOB-activiteiten en opdrachten digitaal en 
op  een plaats verzameld worden. Ook kan het dossier mee naar het Mbo. De Mbo’s in Groningen werken ook 
met  dit systeem. Dit schooljaar wordt gestreefd naar het op orde brengen van de basis in de digitale dossiers en 
het  wegwijs maken van de mentoren in het systeem. Ook opdrachten die bij praktijkvakken gedaan worden, 
bijv.  die van Z&W, kunnen een plekje krijgen in het portfolio. Als het werken met de LOB-module van Intergrip 
goed  uitpakt, wordt ook de onderbouw erbij betrokken en gaan we aan de slag met een doorlopende leerlijn 
vanaf  klas 1.   
Update: deze LOB-module is niet goed bevallen, deze schoot met name tekort in de gebruiksvriendelijkheid en 
leverde vooral frustratie op. In 2020/2021 is een nieuwe decaan benoemd. Hij heeft nu een 
programma  opgesteld waarbij leerlingen kunnen kiezen uit verschillende opdrachten en daarvoor punten kunnen 
verdienen.  Aan het einde van het jaar moeten er een x aantal punten gehaald zijn. De leerling reflecteert op de 
opdrachten  en levert dit vervolgens via Teams in bij de mentor die na goedkeuring punten kan toekennen. We 
werken dit  jaar voor het eerst op deze manier, zoals het nu lijkt loopt het goed, maar de echte evaluatie komt 
aan het einde  van het schooljaar.   

Er zijn ook steeds vaker docenten die vormen van reflectie toepassen als bijvoorbeeld leerlingen feedback 
laten  noteren op geeltjes en deze op de deur laten plakken bij het verlaten van de les, middels een vragenlijstje 
in  een app (socrative) of middels een formulier na afloop van een les of toets. 

 

Doelmatigheid/ effectiviteit  

Door het afschaffen van de bel is de docent degene die bepaalt wanneer de les is afgelopen. Hierdoor 
gaan  lessen nu veelal door tot dat het tijd is. Ook vinden docenten die meerdere lesuren achter elkaar 
lesgeven het  plezierigere en rustiger lesgeven nu de bel is afgeschaft.  

 

  



10 
 

Borging  

Toland was een ambitieus plan, dit is niet allemaal gerealiseerd. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in Wehe 
Winsum deels invloed gehad op ons onderwijs. Hierdoor zijn we opnieuw in gesprek over wat wij willen 
(en  moeten) met ons onderwijs. Inmiddels zijn in 2020-2021 Hogeland College-breed 2 ontwerpgroepen 
gestart. Een ontwerp voor de vestiging havo/vwo en een ontwerpgroep voor de vmbo-vestigingen. Hierover is 
meer te  lezen in het los meegestuurde document ‘De school van straks'.  

Een deel van het Toland-plan is nog steeds aan de orde van dag. Denk hierbij aan het willen gaan werken 
vanuit  de leerdoelen, formatief toetsen en leerlingen op hun eigen niveau laten werken.  

Er worden in kleine stapjes wel ‘Toland’-plannen uitgevoerd, maar dit is mede door wisselingen in 
de  schoolleiding en de ontwikkelingen op onze andere vestigingen (nog) niet gelukt planmatig in te 
voeren.  
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1.3 Visitatieteam over aanbevelingen 2016, zichtbaar in 2022  
Wat zien we terug? 

We zien dat de school de afgelopen jaren, ook in de hectische coronatijd, heel erg is blijven 
nadenken over het onderwijs, het ontwikkelen van een toekomstgericht onderwijsplan (“de 
School van Straks”) en de uitwerking daarvan door verschillende ontwerpgroepen. We hebben 
daar de eerste resultaten van gezien en daarin duidelijke aanknopingspunten voor de toekomst 
kunnen vinden. Deze aanknopingspunten zullen we hieronder per kernwaarde toelichten. Van 
alle kernwaarden zien we de kiemen voor mooi daltononderwijs. Wij zien, lezen en beluisteren 
echter ook dat het daltongedachtegoed onder druk staat. Docenten en schoolleiding geven wel 
aan een daltonschool te willen zijn, maar lijkt de daltonterminologie uit de weg te gaan. Dat wil 
niet zeggen dat er geen herkenbare daltonwerkwijzen terug te vinden zijn in de school. 

 

Echter, met name op het gebied van de kernwaarde borging zien de visiteurs dat het 
daltongedachtegoed te weinig concreet naar voren komt in de (toekomstvisie van de) school. Zo 
schetst de school in het document “de School van Straks” een mooi toekomstbeeld, maar 
worden daarin de woorden dalton en de begrippen (kernwaarden) die daarbij horen, niet 
genoemd. Wij denken dat dat wel een voorwaarde is voor de verdere uitwerking van de plannen 
van het Hogeland College op de locatie Uithuizen op een manier die het daltonkarakter van de 
locatie uitdraagt.  

 

Bij het nader bestuderen en onderzoeken van de aanbevelingen van de vorige visitatie en de 
schoolbeschrijving van de huidige stand van zaken, zien we dat er veel ontwikkeling is in de 
school, maar dat de focus van die ontwikkeling niet op dalton ligt. Dit lichten we graag toe:  

 

Bij wijze van voorbeeld: 

Er wordt op prachtige wijze gezocht naar manieren om het onderwijs te verbinden met de regio 
en de kansen die het bedrijfsleven aan de leerlingen van het Hogeland kan bieden. Dat is een 
hele mooie ontwikkeling. Nergens in de opzet van deze regionale samenwerking wordt echter 
expliciet de verbinding gelegd met de kernwaarden zelfstandigheid, vrijheid en 
verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie, terwijl de vruchten daarvan voor het oprapen 
lijken te liggen. 

 

Op alle overige kernwaarden zijn kleine, nieuwe stappen gezet: er is aandacht geweest voor 
scholing van docenten, de daltontaken zijn onder de loep genomen, leerlingbespreking.nl is 
ingezet en we hebben meer voorbeelden van ontwikkeling van en reflectie op het eigen 
onderwijsproces gezien. Ook dit lichten we hieronder toe. 

 

Zoals de school ook zelf aangeeft, is er nog niet planmatig gewerkt aan de invoering van de 
eigen onderwijskundige doelen en ambities. De kernwaarden van dalton zijn wel impliciet in het 
plan “de School van Straks” terug te vinden, maar krijgen nergens expliciet aandacht. Die 
verbinding moet de school in de komende vier jaar weer gaan leggen. 

Als het lukt om het oude spoor van de daltonkernwaarden te verbinden met het nieuwe spoor 
van “de School van Straks”, kan de school een prachtig voorbeeld worden voor andere scholen. 
Het Hogeland is dan een locatie die in een moeilijke situatie (veel wisselingen in schoolleiding en 
docentencorps, negatieve effecten van krimp) in het daltononderwijs een sterke verankering in 
de onderwijskundige visie van de school heeft kunnen vinden. Daarmee kan het Hogeland voor 
de leerlingen en voor de bedrijven in de omgeving van de locatie Uithuizen een echte 
daltongemeenschap bieden.  
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2 Kernwaarden van dalton 
Hieronder beschrijft de school per kernwaarde de stand van zaken in 2022, volgens het stramien: ‘Huidige situatie’ 

en ‘ontwikkelpunten’. Daaronder volgt per kernwaarde een blokje bevindingen van het visitatieteam. 

2.1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en Vertrouwen   

School   

Huidige situatie: Wat gaat goed? Waar ben je 
trots op?  

Wat zijn de ontwikkelpunten?  

Bij de praktijkvakken laten leerlingen zien 
dat ze de  vrijheid en verantwoordelijkheid 
aan kunnen m.b.t. de  omgang met de 
materialen, de veiligheid en de  verschillende 
opdrachten. De gebondenheid zit vaak 
in  gedrag, inzet en veiligheid.   

Leerlingen kunnen kiezen wanneer ze 
waaraan willen  werken in de Daltonuren.   

Het werken met Daltontaken, leerlingen 
weten waar  ze aan toe zijn. Het is de 
verantwoordelijkheid van de  leerlingen om 
op een bepaalde datum alle   
opdrachten/lessen af te hebben.  

Omgang met de lastigere leerlingen 
m.b.t.  verantwoordelijkheid geven.  

De veranderende rol van docent naar coach. De  eerste 20 
collega's zijn bezig met de training  coaching van Heleen van 
den Houten (6*). Het is de  bedoeling dat iedereen deze 
training gaat volgen,  zodat we hierin ook ‘dezelfde taal’ 
spreken.  Dat alle docenten gaan werken vanuit 
de  leerdoelen.  

 

Visitatieteam  
 

Leerlingen krijgen veel vrijheid om eigen keuzes te maken in de 
try-out weken. Ze mogen zelf kiezen aan welk project ze willen 
werken, ze plannen daarin zelf wanneer ze aan welk onderdeel 
gaan werken, ze mogen challenges gaan doen of met 
onderzoeksvragen aan de slag gaan. Zo lang ze het project aan 
het einde van de week maar af hebben en hun leerdoelen behaald 
hebben. Op de vraag hoe de leerdoelen beoordeeld worden, 
hebben de leerlingen niet direct een antwoord, ook niet de 
eventuele consequenties van het niet behalen van de leerdoelen. 
In de boekjes behorende bij de diverse projecten wordt 
aangegeven aan welke daltonkernwaarden gewerkt wordt. 

Binnen de projectonderdelen ervaren de leerlingen vrijheid waar 
sommige nog geen raad mee weten. Deze vaardigheid dient dan 
aan bod te komen in de overige vaklessen om de leerling te leren 
binnen de vrijheid die er is zijn verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen. Ook kunnen leerlingen bij daltonuren in de huidige situatie 
geen verantwoordelijkheid nemen. Dit komt omdat het daltonuur in 
een verplichte klassensetting plaatsvindt bij een vooraf 
vastgelegde docent. Leerlingen geven aan het fijn te vinden om 
een keuze te hebben in zowel de vaklessen als daltonuren. 
 
De leerling wordt geleerd verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces door onder andere coaching 
door een leerlingbegeleider.   
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Tijdens de visitatie was nog niet zichtbaar dat door de omschrijving van de leerdoelen de leerling ook wist 
wat er van hem werd verwacht. Leerdoelen werden niet voor elk project op dezelfde wijze genoteerd. 
Leerdoelen waren soms omschreven als lesdoelen waardoor leerlingen in de war raken. 
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2.2 Zelfstandigheid   

School   

Huidige situatie: Wat gaat goed? Waar ben je trots op?  Wat zijn de ontwikkelpunten?   
  

Leerlingen krijgen keuzes in de te volgen lessen.  Bijvoorbeeld 
deelname op basis van interesse aan de  Talentgroepen (*7). Ook 
bij kunst & cultuur kiezen  leerlingen zelf aan welke projecten ze 
willen volgen (*8).  Bij Z&W mogen leerlingen ook zelf recepten 
meenemen,  die dan gekookt mogen worden.   

Leerlingen werken over het algemeen goed met de  Daltontaken. 
Ze weten wat er van ze verwacht wordt en  wanneer wat is.  
Er is voor leerlingen ruimte in het kiezen tussen  bepaalde 
opdrachten en ruimte voor werken op eigen  tempo.   

Bij Nederlands leren leerlingen hun eigen leesniveau en  bewust te 
kiezen in boeken. Op die manier ontstaat er  eigenaarschap over 
eigen kunnen en ontwikkeling. Het  doel is te groeien in leesniveau. 
‘Bibliotheek’ in lokaal  22. Ook wordt er gewerkt aan het taalbeleid.  

Verschillende docenten experimenteren met nieuwe  dingen 
zoals nieuwe vormen van lesgeven, nieuwe  bewuste 
opstellingen van de tafels in de klas met een  bepaald didactisch 
doel en formatief toetsen.  

Leerlingen helpen graag op open dagen en 
andere  activiteiten die school organiseert.  

Actief aan de slag om leerlingen 
beter te laten  lezen, dit is in 
ontwikkeling, maar blijft 
een  belangrijk punt.   

Dat alle docenten gaan werken 
vanuit de  leerdoelen.   

Schoolbreed aandacht schenken aan 
het ‘nut’ van  de daltonuren: er wordt 
door leerlingen niet altijd  uitgehaald wat 
erin zit.  

Meer maatwerk voor de leerling. 
Leerlingen  moeten meer te kiezen 
hebben.  

 

Visitatieteam  
 
Er zijn tijdens de visitatie meerdere goede voorbeelden gezien van de zelfstandigheid van de leerlingen. Zo 
kunnen leerlingen Engels, Duits en Nederlands in het taaldorp oefenen met hun spreekvaardigheid. De 
setting levensecht, kleinschalig en veilig.  
 

Ook zijn er goede voorbeelden van zelfstandigheid te zien tijdens de projectweek. Leerlingen mochten 
eigen keuzes maken tijdens allerlei vakoverstijgende projecten. Deze samenwerkingsprojecten waren elk 
voorzien van een duidelijk projectboekje waarmee de leerling goed zelf aan de slag kon gaan. In dit boekje 
stond uitleg, een globaal overzicht van het project met leerdoelen theorie en opdrachten. Het sloot af met 
een reflectieformulier. De leerlingen gaven aan de projectweek als prettig te ervaren.  
 

Tijdens deze projectweek mochten de leerlingen de ‘daltonuren’ zelfstandig inplannen. Er was voor de 
leerling zowel keuze in zowel het aanbod als de docent. Deze keuzes en vorm van zelfstandigheid wordt 
tijdens de reguliere lesweken nog niet gestimuleerd. Leerlingen gaven in gesprekken aan dat ze de 
keuzevrijheid en de mate van zelfstandigheid tijdens de daltonuren in de projectweek als prettig hebben 
ervaren. Zij zouden dit graag ook tijdens de reguliere lesweken vaker terug zien.    
 

Wat de leerlingen tijdens het gesprek met de visitatiecommissie wel aangaven, was dat zij buiten de 
projectweken om naast meer zelfstandigheid in daltonuren ook tijdens de reguliere vaklessen graag veel 
meer zelfstandigheid zouden willen krijgen. Dit is vaak niet goed mogelijk. Er is voor de leerlingen 
bijvoorbeeld vaak pas tijdens een vakles duidelijk wat de taken zijn en de manier van werk opgeven 
verschilt vaak ook per docent. Leerlingen zouden graag in bijvoorbeeld magister meer zicht hebben in 
bijvoorbeeld een universele studiewijzer. Studiewijzers zijn vaak ook een goede start voor het formuleren 
van (universele) leerdoelen.  
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2.3 Samenwerking   

School   

Huidige situatie: Wat gaat goed? Waar ben je trots op?  Wat zijn de ontwikkelpunten?  

Bij de praktijkvakken werken leerlingen veelal samen, ook basis 
leerlingen met kader leerlingen. Ze mogen  samen overleggen en er 
zijn veel verschillende soorten  opdrachten, we zien vaak dat de ene 
leerling het ene  kan en de andere weer sterk is in een andere 
opdracht, dat ze elkaar helpen en van elkaar leren.  

De ingeplande mentorenoverleggen worden als prettig  ervaren.   

Naast samenwerking in de praktische vakken zijn er nu  ook steeds 
meer avo-vakken die werken met  opdrachten waar samengewerkt 
moet worden, de ene  keer bepalen ze zelf in welke combinatie, de 
andere  keer bepaald de docent dit. Dit is nog wel in  ontwikkeling.  
Wat bij kunst bijvoorbeeld goed werkt is bij grote  klassen bepaalde 
onderdelen aan een paar leerlingen  uit te leggen, die die het 
vervolgens aan de volgende  leerlingen moeten uitleggen.   

Veilig pedagogisch klimaat. Leerlingen voelen zich  doorgaans 
prettig bij ons op school (*9).   

Meer dan 30 leerlingen schitterenden in 2019 samen  met docenten 
in het Theaterspektakel. Leerlingen  repeteerden, dansten, bouwden 
samen decors, etc.  Vanwege Covid-19 bleef het de afgelopen 2 jaar 
bij  repetities. Dit voorjaar hopen we op nieuw iets groots  neer te 
zetten (*10).  

Doorontwikkelen van 
samenwerkingsvormen bij de  AVO-
lessen.   

Ruimte maken voor onderlinge 

lesbezoeken.  Meer ‘good 

practice’ en vak expertise 

delen.  

Controle op het uitvoeren van 
de onderling  gemaakte 
afspraken (PDCA-cyclus).  

 

Visitatieteam 

 

Bij het project in try-out week “De school van straks” werken leerlingen in 
hun groep aan een ontwerp van hun school van straks. Leerlingen moeten 
taakverdeling maken en werken gezamenlijk aan hun eindproduct. We zien 
hier de mogelijkheden voor echte samenwerkingsopdrachten, waarbij 
samenwerking meer is dan allemaal een aantal oefeningen maken, zodat 
het ‘minder werk’ is.  

Bij de Challenges in de try-out week kiezen de leerlingen een vraag uit en 
gaan in een groepje onderzoeken wat het antwoord is op deze vraag. Dit 
zijn twee mooie voorbeelden hoe de daltonkernwaarde samenwerken in dit 
project vorm krijgt. 

Leerlingen geven in de verschillende gesprekken die we gevoerd hebben 
aan dat ze in veel lessen samen mogen werken. Zij geven aan dat ze dit 
erg prettig vinden. Zij zien vooral het voordeel dat zij door samen te werken hun werk sneller kunnen 
maken en elkaar kunnen helpen. Wij hebben gezien dat de projecten mooie aanknopingspunten bieden om 
de betekenisvolle samenwerking tussen leerlingen te stimuleren. 

Docenten zorg en welzijn zijn volop bezig om contacten te leggen met bedrijven en organisaties in de regio  
om leerlingen levensechte opdrachten te laten doen: samenwerking met de omgeving. 

De school heeft de afgelopen jaren te maken gehad met veel wisselingen in de schoolleiding. Dit heeft de 
samenwerking tussen de schoolleiding en de docenten geen goed gedaan. In het gesprek met de docenten 



16 
 

komt naar voren dat het vertrouwen in de schoolleiding daardoor is verminderd. De visie van de leiding was 
voor docenten niet helder. De afgelopen tijd is er gewerkt aan een toekomstgericht. Hierdoor ontstaat er 
een gezamenlijk beeld van waar de school heen zal gaan. Het is belangrijk om in een school samen te 
werken aan een visie die omarmd wordt door zowel schoolleiding als docenten en om daarover met elkaar 
in gesprek te gaan. Uit de gesprekken blijkt dat hier een begin mee is gemaakt, maar dat er ook nog veel 
onzekerheid is. Waar de schoolleiding aangeeft dat ze juist ruimte wil bieden om docenten mee te laten 
werken aan de invulling van de concrete uitwerking van het schoolplan, geven docenten aan nog niet goed 
te weten welke kant het allemaal op gaat.  

Wij zien voorbeelden van goede samenwerking tussen docenten (onderling en met de schoolleiding): de 
verschillende werkgroepen die met het onderwijsplan ‘De School van Straks’ bezig zijn, werken daarin 
samen om verschillende thema’s uit te werken. De werkgroep coachen en portfolio is al goed op weg en 
ziet kansen om in hun plannen ook de daltonkernwaarden uit te werken. Het is goed om op deze manier de 
samenwerking onder de collega’s te bevorderen en daarbij ook het uitwisselen van goede voorbeelden op 
te pakken. Een voorbeeld hiervan zijn de leerdoelen. Hoe docenten hiermee omgaan is verschillend en 
sommige docenten zijn nog zoekende. Het zou kunnen helpen om over de onderwijsontwikkelingen zoals 
die nu zijn ingezet, op structurele basis met elkaar te leren. 
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2.4 Reflectie   

School  

   

Huidige situatie: Wat gaat goed? Waar ben je trots 
op?  

Wat zijn de ontwikkelpunten?  

Na een pilot met leerlingbespreking.nl in klas 
1, is  inmiddels leerlingbespreking.nl door de 
hele school  heen uitgerold.   

Bij kunst wordt in klas 1 gestart met feedback 
geven  op elkaars werkstukken. Eerst alleen 
complimenten,  daarna ook tips, enz. Bij sport is 
er eenzelfde opbouw,  alleen gaat het dan niet 
om het werkstuk maar om een  prestatie.   

De oudergesprekken worden doorgaans als 
heel  positief en prettig ervaren. De leerling is 
er vrijwel altijd bij. De leerling is ook vooral 
degene die verteld  wat goed gaat en waar 
ontwikkelpunten liggen.   

Aan het einde van bepaalde (les) 
onderdelen  reflecteren verschillende collega’s 
met de leerlingen op de les, de taak of bijv. de 
toets. Dit gebeurt niet  elke les, collega’s 
geven aan dat dit vanwege  tijdgebrek is.  

In de keuken wordt gewerkt met een vast format 
voor  reflectie (*11).   

Het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met 
de  invoering van BYOD en Magister.me in klas 1. 
De  betrokken collega's geven elkaar feedback op 
de  studiewijzers/daltontaken middels een 
kijkwijzer (*12).  

Het vormgeven van het LOB-dossier in 
de  bovenbouw, hier is de decaan momenteel 
mee  bezig.   

Zelfreflectie bij leerlingen. Hier willen we o.a. 
aan  werken met behulp van 
bovengenoemde  instrumenten.   

Het reflecteren op de les aan het eind van de lestijd  moet 

inhoudelijk en procesmatig sterker.  

De daadwerkelijke invoering van portfolio gesprekken, 
zodat bij iedereen de leerling degene  is die aan zet is en 
verantwoordelijk gemaakt voor  zijn eigen leerproces. We 
hebben afgelopen jaar  gewerkt met POP-gesprekken, 
dat wordt dit jaar  herhaald (NPO).  

Intervisie, meer ‘good practice’ en vak expertise  delen. 

 

Visitatieteam  
 

We hebben het volgende gezien tijdens een rekenuur met 8 leerlingen (derde B-klas): de antwoorden 
worden door de docent opgelezen. De leerlingen doen mee en stellen af en toe een vraag. De docent licht 
het antwoord toe. Ook de antwoorden van de diagnostische toets worden voorgelezen. De docent vraagt 
daarna waar iedereen is bij het volgende hoofdstuk en begint op het punt waar de meeste leerlingen zijn: 
bij het begin van het eerste hoofdstuk. Een leerling die hoofdstuk al uit heeft, kan nu weinig doen. Er volgt 
een centrale mondelinge uitleg van 5 minuten. Aansluitend gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. De 
docent geeft aan de deze leerlingen een heel kleine spanningsboog hebben. 

In de try-out-week zien we ook een andere manier van reflectie: week: de dag start met een check-in en 
eindigt met een check-out. Leerlingen vullen aan het begin van de dag op een formulier in wat ze op die 
dag gaan doen en eindigen de dag met een aantal reflectieve vragen die ze moeten beantwoorden. 

De check-out voelt nu voor de leerlingen nog als een klassikale invuloefening. Zij zien nog niet hoe deze 
reflectie hun ontwikkeling kan stimuleren. Zorg er dus ook voor dat de leerlingen weten waarop en waarom 
zij reflecteren en welke follow-up dit heeft. Als deze manier van (bewuste) reflectie ook in de reguliere 
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lessen vorm zou krijgen, leren leerlingen hoe zij gebruik kunnen maken van hun eigen reflectie op hun 
werk. 

Ook bij het project Duurzaamheid (1e en 2e klas en alle niveaus door elkaar) van de vakken AK, ECO en 
DU zien we reflectie terug: het projectboekje begint met uitleg en globaal overzicht, daarna een overzicht 
van de leerdoelen van hele project en de uitleg van de eindopdracht. Tenslotte staan er de drie vakken met 
lesdoelen, theorie en opdrachten. Aan het einde vinden de leerlingen een reflectieformulier met enkele 
open vragen. 

In boekjes bij de projecten staat achterin een rubric die ze aan het einde van de week moeten invullen op 
het gebied van samenwerken. Dit zijn allemaal mooie aanknopingspunten voor de toekomst. 

Samenvattend: In de reguliere AVO-lessen wordt meestal niet teruggekeken op de leerdoelen van de les 
en wordt vaak klassikaal nagekeken, geven leerlingen aan. Bij de praktijkvakken is reflectie meer aan de 
orde, zoals het werken met reflectieformulieren in de keuken. Met de ontwikkeling en try-out van “De 
School van Straks” zie je meer reflectie bij de leerlingen ontstaan zoals bij check in, check-out, hoe verliep 
de samenwerking?, wat ga ik morgen doen?, waar ben je tevreden over? en dergelijke. De leerlingen 
gaven aan dat zij het wel leuker vonden, maar moesten hier wel aan wennen vanuit de achtergrond van 
wat meer traditionele lessen. Ook bij docenten en schoolleiding zien we nu een ontwikkeling ingezet bij 
deze projectweken (hoe verliep het, wat kan beter) en ook mooi dat dit project 2 weken duurt waarbij de 
betrokkenen van de eerste week kunnen leren om de tweede week te verbeteren.  
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2.5 Effectiviteit / Doelmatigheid   

School  

   

Huidige situatie: Wat gaat goed? Waar ben je trots op?  Wat zijn de ontwikkelpunten?   
  

Leerlingen op het eigen niveau bedienen in 
de  praktijklessen.  

Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen een vak,  bijvoorbeeld bij 
praktijk, Nederlands of biologie, op een  hoger niveau volgen. 
Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld  wel een basisdiploma, maar 
op het diploma komt bij de  vakken die ze op kaderniveau hebben 
afgesloten een  notitie dat ze dit op kaderniveau hebben 
afgesloten. Er  zijn nu c.a. 10 leerlingen die dit doen.   

Alle vakwerkplannen zijn herschreven (2021).   

Steeds meer docenten nemen de leerdoelen op in 
de  daltontaak (*1,*4).   

Voor leerlingen waarvan het docententeam van mening  is dat er 
meer in zit, maar het er niet uitkomt vanwege  de werk- en 
studiehouding van de leerling, is in zowel  een ‘sprintklas’ als een 
‘huiswerkklas’ beschikbaar. Achterliggende gedachte hierbij is dat 
de leerling met  behulp van extra ondersteuning een aanzienlijk 
grotere  kans heeft om het schooljaar succesvol af te 
sluiten.  Leerlingen die deelnemen aan de   
huiswerkklas/sprintklas stemmen zelf af hoe vaak zij 
hier  aanwezig zijn. Leerlingen werken tijdens deze uren aan  hun 
taak- en leerwerk. Elke 6-8 weken vindt er een  evaluatie plaats. 

Het aanbod van daltonuren 
specialiseren.  Leerlingen moeten 
kunnen kiezen.   

Het werken vanuit leerdoelen verder   
doorontwikkelen. De weg ernaartoe 
centraal  stellen, met verschillende 
keuzemogelijkheden.   

In gesprek zijn met de leerlingen zelf over 
de door  hun te behalen leerdoelen. Zij 
leggen zelf het  accent.  

Meer differentie gericht op behoefte 
van de  leerling zelf. 

 

Visitatieteam  
 

Uit het gesprek met de schoolleiding werd duidelijk dat de regie voor ‘De School van Straks’ gedeeld werd 
door schoolleiding en docenten. De aanzet tot ‘De School van Straks’ kwam vanuit de schoolleiding, waarin 
een aantal kaders werden vastgesteld. In groepen werd door docenten vervolgens een uitwerking aan deze 
kaders gekoppeld.  

Het daltonconcept staat onder druk op HHC. Uit gesprekken met alle geledingen komt dit naar voren. Door 
ruimte te bieden aan andere lesonderdelen is bijvoorbeeld tijd van de bestaande daltonuren afgehaald. 
Daarnaast lijkt er geen eenduidigheid te zijn onder docenten hoe invulling te geven aan deze uren of 
daarnaast lesonderdelen als specifiek dalton te benoemen. Dit komt ons inziens voort door de eerder 
genoemde druk op het daltonconcept. Docenten en schoolbestuur moeten (samen) vaststellen of de school 
zichzelf nog als daltonschool wil profileren.  

In de try-outweek, waarin de visitatie plaatsvond, werd de lesdag gestart op een later tijdstip (09:00) en een 
check-in-moment met de leerlingen. Tijdens dit ‘check-in-moment’ werd bekeken wat het dagprogramma 
was en maakten de leerlingen voor de verschillende lesonderdelen hun planning. Aan het einde van de 
lesdag werd gereflecteerd op het verloop van de lesdag, het ‘check-out-moment’. Dit lesonderdeel moet, 
net als de algemene aanpak bij deze manier van lesgeven, nog wortel schieten bij personeel en leerlingen 
is onze bevinding, 
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Het feit dat deze en de daaropvolgende week een try-out waren, zorgde er ook voor dat niet alles nog 
gestroomlijnd liep. Roosters en verschillende ideeën over de invulling van de lesdag waren hier 
voorbeelden van. (schoolniveau) Samengevat: stem programma’s, rooster, planning etc. vooraf beter op 
elkaar af, waardoor leerlingen sneller op het juiste pad komen en de tijd efficiënter benut kan worden.  

In het lesmateriaal van de leerlingen stonden per onderwerp de bijbehorende leerdoelen en hoe deze 
bereikt konden worden. Aangezien de leerlingen uit klas 1 en 2 en de bijbehorende niveaus door/met 
elkaar werkten, bleek dat er nog geen onderscheid op deze gebieden was gemaakt qua lesstof. 
(leerkracht-niveau/schoolniveau) 

Het viel de meeste visiteurs op dat de lestijd over het algemeen effectief benut werd. Er waren weinig 
voorbeelden waarbij leerlingen niets doen, omdat er geen controle is of zij niet wisten waar ze mee aan de 
slag moesten gaan. (schoolniveau). Alleen aan het eind van de projectdag daalde de motivatie bij de 
leerlingen. Mogelijk is dit een verder aandachtspunt voor de nieuwe aanpak door de school. 
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2.6 Borging als Voorwaarde   

School   

Huidige situatie: Wat gaat goed? Waar ben je trots op?  Wat zijn de ontwikkelpunten?   
  

Er is een actieve ouderraad.   

In de regio zijn veel bedrijven die werken met 
stagiaires  van ons, zowel voor de snuffelstages als de 
stages die  gekoppeld zijn aan een keuzevak.   

De regio is ook betrokken bij de  
beroepen/bedrijvenmarkt die we tweejaarlijks voor 
klas  3 en 4 organiseren. Alle ouders, onze 
stagecontacten en  bedrijven worden dan hiervoor 
aangeschreven (*13).  Dit jaar (2021) was er opnieuw 
veel animo, maar kon  het vanwege covid-19 niet 
doorgaan.  

Leerlingen doen structureel mee aan 
diverse  cateringprojecten. Leerlingen doen dit goed 
en willen  dit graag.  

Een vaste dalton-coördinator op de vestiging,  100-
150 taakuren.  

Extra daltonvisiteur aanstellen, zodat 
de  opgedane kennis van buiten intern 
ingezet  kan worden voor het borgen en 
versterken  van ons eigen daltononderwijs.   

Het Dalton-gevoel leeft op het moment niet  zo 
onder de collega's. Dit heeft te maken met  de 
ontwikkelingen waar wij als school nu in  zitten. We 
zijn voornemens om personeel,  zowel OP als OOP, 
intern en extern op te  laten leiden om zo het 
draagvlak voor  Daltononderwijs te verbreden.   

Opnieuw opzetten van de leerlingenraad  

De resultaten van het coachtraject 
(*6)  meetbaar maken en een vervolg geven.  

 

Visitatieteam  
 

De school komt uit en zit nog in een roerige periode. Veel wisselingen onder schoolleiding, en onder 
docenten. Ervaren daltondocenten zijn vertrokken, veel nieuwe collega’s. Krimp in de regio, opheffing van 
een locatie, nieuwbouwplannen. Bij al deze veranderingen is de borging van de daltonwerkwijze en 
daltonkernwaarden in het gedrang gekomen. De visitatiecommissie vindt het veelzeggend dat het woord 
dalton en de daltonkernwaarden in het belangrijke en mooie toekomstdocument “De school van Straks” niet 
voorkomen. 

Uit de verschillende gesprekken die we gevoerd hebben, blijkt dat de ontwikkeling van dalton de laatste 
jaren echt stil heeft gestaan, dat er niet actief is ingezet op het ontwikkelen van de daltonkernwaarden en 
dat er geen scholing op het gebied van dalton is geweest voor nieuwe docenten. Ook zijn andere 
activiteiten gepland op de daltonuren, zoals de talenturen, waardoor de daltonuren van karakter zijn 
veranderd. Het beroepsonderwijs heeft uit daltontijd gesnoept voor beroepsoriëntatie, voor praktijklessen, 
met hetzelfde gevolg.  

Het visitatieteam komt tot de beslissing om de kernwaarde ‘Borging’ met een onvoldoende te waarderen. 
De ontwikkelpunten die de school zelf aangeeft, onderschrijft de visitatiecommissie en werken we verder uit 
bij de aanbevelingen. Wij benadrukken hierbij het belang van het aansluiten bij het Dalton Netwerk Noord. 
Deze scholen kunnen jullie collegiaal verder helpen met het versterken van de borging van de kernwaarden 
van dalton. 
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3 Ontwikkelvermogen   

3.1 Parels van de school (hier zijn we trots op)  

- Docenten zijn betrokken bij de leerlingen en elkaar, korte lijnen  

- Docenten hebben goed contact met zowel leerlingen als ouders  

- Ondersteuningstructuur, leerlingen worden gezien. Zowel door het OOP als het OP.   

- Interne rebound  
- Het theaterspektakel  

- Talentgroepen (ict, sport, muziek, kunst)  

- Projecten en contacten tussen PO en VO  

 

3.2 Ontwikkelings – en onderzoeksvragen (hier willen we meer van weten)  

∙ Hoe kunnen we als docenten de motivatie van onze leerlingen positief beïnvloeden? De motivatie 
van  leerlingen lijkt vanaf jaar 2, 3 en 4 af te nemen.   

∙ Hoe kijken jullie aan tegen wat er in de onderbouw uitgeprobeerd wordt in het kader van ‘de 
School  van Straks’? Vallen er dingen op? Tips, tops?  

3.3 Onze verwachting van de uitslag van de visitatie (tussentijdse visitatie of niet)  

We hebben minder gerealiseerd als oorspronkelijk gepland. Mede door wisselingen in schoolleiding 
en  ontwikkelingen tussen CSG en HHC. Toch zijn ook een heel aantal ontwikkelingen wel ingezet, denk 
bijvoorbeeld  aan: mentorenteams, lob dossier, leerlingbespreking.nl en werken vanuit de doelen, maar de 
meeste moeten  nog wel doorontwikkeld worden.   

 

3.4 Waar staat onze school bij de volgende visitatie? (lange termijnvisie)  

(Geschreven in de zelfevaluatie voor 2020)  

We hebben stappen gemaakt op het gebied van werken vanuit leerdoelen en bieden meer ‘maatwerk’-
trajecten  aan, er zijn meer leerlingen die bepaalde vakken op een hoger niveau afsluiten.   
Het lob-dossier en leerlingbespreking.nl zijn schoolbreed ingevoerd en we hebben de overstap 
naar  portfoliogesprekken gemaakt.   

Update:   

Er zijn inmiddels stappen voorwaarts gemaakt op bovengenoemde onderdelen, hier willen we verder op 
door  ontwikkelen. Daarnaast zal bij een volgende visitatie zal ‘de School van Straks’ meer vorm hebben 
gekregen en  deels al draaien. Hoe dit er precies uit komt te zien is nu lastig te voorspellen. Wel zal er 
een duidelijk  invoeringstraject liggen voor het nieuwe concept.   
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3.5 Reactie Visitatieteam  
 

Jullie onderzoeksvragen waren: 

∙ Hoe kunnen we als docenten de motivatie van onze leerlingen positief beïnvloeden? De 
motivatie van  leerlingen lijkt vanaf jaar 2, 3 en 4 af te nemen.   

∙ Hoe kijken jullie aan tegen wat er in de onderbouw uitgeprobeerd wordt in het kader van ‘de 
School  van Straks’? Vallen er dingen op? Tips, tops?  

 
In dit verslag worden bij de verschillende kernwaardes punten uit de try-out-week genoemd die 
bruikbaar zijn om in de ‘gewone’ lessen ook toe te gaan passen. Ook is het document ‘de School van 
Straks’ een mooi uitgangsdocument, waar de dalton kernwaarden al wel in doorklinken, maar 
krachtiger verankerd kunnen worden. Dezelfde aspecten komen naar voren op het gebied van de 
motivatie: met name in het uitwerken van de daltontaken en de daltontijd van leerlingen zit ruimte om 
leerlingen meer zelf keuzes te laten maken, hetgeen de motivatie zou ondersteunen. 
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4. Gedeeld eigenaarschap   
In deze paragraaf vatten we de gesprekken met de diverse geledingen samen. Hieruit blijkt op welke 

manier de verschillende groepen in de school aankijken tegen de daltonwerkwijze in de school. Het zijn 

verslagen van gesprekken met leerlingen, ouders, docenten, schoolleiding en bestuur. 

 

4.1 Leerlingen(klankbordgroep)   
We hebben gesproken met Sem 1BK, Josha 1BK, Brant 1TL/HV, Justin 2B, Mira 1TL/H, Marieke 1KT 

Met de leerlingen gaat het goed. Zij hebben altijd school gehad op het VO. Op het PO moesten ze wel thuiswerken, 
vooral in groep 7. Op school zijn vinden ze wel fijner. De keuze voor deze school is vooral gebaseerd op het feit dat 
het dichtbij is. Praktijkonderwijs is leuk en techniek is voor een van de leerlingen belangrijk. Ook is belangrijk dat 
broers en zussen al op school zitten. De mogelijkheid om door te kunnen groeien naar een hoger niveau speelt ook 
een rol bij de keuze voor deze school.  
 

De leerlingen zijn allemaal blij met hun keuze voor deze school. Een leerling benoemt dat het daltonuur fijn is, omdat 
hij dan zijn maakwerk hier op school kan maken. Daltonuren zijn alleen voor huiswerk, niet voor praktijkvakken. Dat 
vinden de leerlingen jammer.  
 

Leerlingen die aan het project de School van Straks werken, weten niet zo goed hoe er met hun input wordt 
omgegaan. Ook blijven leerlingen erg binnen de huidige kaders van de school denken. Dalton komt amper terug in het 
project. Wel zijn er lessen over Jenaplan, Montessori en Kunskapsskolan. Is het een gemiste kans om ook dalton 
onder de leerlingen weer onder de aandacht te brengen? Of heerste de aanname dat zij hier al veel over weten? 

Daltonkernwaarden vanuit de leerlingen bekeken: 
 

Vrijheid en verantwoordelijkheid: als leerlingen bevraagd worden op de daltonkernwaarden, blijkt dat de 
daltonterminologie bij hen niet echt bekend is. Bij doorvragen geven leerlingen aan dat ze niet veel merken van 
keuzevrijheid. Een daltonuur is een ingepland uur in het rooster, met een lokaal en een docent en je eigen klas. Je 
werkt daar aan je huiswerk en kunt dus alleen kiezen aan welk vak je werkt. De leerlingen waarderen het wel dat ze 
hun maakhuiswerk op school al af kunnen maken, maar zouden wel graag meer vrijheid hebben om te kiezen tijdens 
het daltonuur. Ook geven ze aan in elk geval niet minder daltonuren te willen. De leerlingen zijn blij met de keuzetijd 
van de try-outweek. 
 

Samenwerken: soms zien de leerlingen het samenwerken terug bij opdrachten: dan staat er dat je mag samenwerken. 
Het nut van samenwerken voor deze leerlingen is vooral dat je het werk verdeelt en dan eerder klaar bent. Eén 
leerling noemt wel een mooi voorbeeld: ‘als je allebei een som maakt en dan uitzoekt welk antwoord beter is.’ Een 
ander voorbeeld van samenwerken is dat leerlingen elkaar makkelijk helpen. De hulp van een klasgenoot zien ze 
daarbij als net zo waardevol als die van een mentor/docent. 
 

Reflectie: in de lessen herkennen ze niet dat er veel wordt gereflecteerd, wel worden bij sommige vakken de toetsen 
nabesproken. In de Try-out-week herkennen de leerlingen de reflectie wel: de check-in en check-out aan het begin en 
eind van de dag, die ook in het boekje bewaard wordt, gebruiken ze wel. Ze geven aan dat je daardoor je leerdoelen 
van de dag wel gaat bijstellen. 
 

Zelfstandigheid: bij doorvragen op het gebied van zelfstandigheid komt het volgende naar voren: sommige mentoren 
maken een planning voor de hele klas, die staat in teams. Dus voor elke leerling is in dat geval het tempo gelijk. Die 
planningen zijn voor een week. Sommige docenten zetten in magister wat er gaat gebeuren tijdens de les, meestal 
wordt in de les gezegd wat er moet gebeuren. Nakijken gebeurt klassikaal (behalve bij wiskunde, daar kunnen de 
leerlingen zelf nakijken).  
 

De leerlingen waarderen de rol van de mentor. De mentor helpt en ondersteunt, bijvoorbeeld bij het kiezen van een 
vakkenpakket. Je kunt altijd zelf naar je mentor toestappen. Ook zijn de leerlingen erg enthousiast over de 
praktijkvakken en sport. Over de try-outweek zijn de leerlingen positief: meer keuzevrijheid, meer kiezen wat je gaat 
doen en bij welke docent je gaat zitten. Wel denken ze dat de instructie wat duidelijker kan, nu was nog niet alles 
helemaal duidelijk. 
 

Uit de gesprekken met de leerlingen komt naar voren dat de taal van dalton door de leerlingen niet herkend wordt. Bij 
doorvragen herkennen ze met name in de try-outweek onderdelen van dalton: reflectie en meer keuzevrijheid en 
zelfstandigheid. Ze zouden daar graag ‘meer’ van willen en denken ook dat ze dat aan zouden kunnen. De daltonuren 
van nu zouden meer op de keuze-uren van de try-outweek moeten lijken. De leerlingen zijn blij met de rol van de 
mentor en genieten vooral van de praktijkvakken.    
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4.2 Ouders 
Er is een gesprek geweest met 1 ouder, die ook docent is op de school. 
Vader heeft zoon in 2TL/H zitten. Zijn zoon heeft bewust zelf de keuze gemaakt voor deze school, ondanks het feit dat 
zijn vader daar werkt. Leerlingen kiezen niet bewust voor dalton, maar kijken eerder geografisch en daarin is er 
eigenlijk geen keuze. 
 

Wat krijgt de ouder mee van de nieuwe ontwikkelingen in de school? De ouder hoort terug dat het plannen,  zoals 
door het team bedacht, niet altijd overkomt en zoals ze bedoeld zijn. Als voorbeeld noemt de ouder de eerste dag van 
de try-out week. Zijn zoon had voor het project “restaurant” gekozen en had verwacht dat hij zou gaan koken. Dit is 
echter geen onderdeel van dit project, waardoor zijn zoon wat teleurgesteld thuis kwam op dag 1. 
 

Over de nieuwe vorm van leerlingbespreking.nl: de feedback vanuit leerlingbespreking.nl komt echt binnen bij zijn 
zoon en hij ziet hem daar ook echt iets mee doen. Meerwaarde voor zijn zoon omdat zowel op school als thuis 
aandacht aan ontwikkelingen wordt gegeven. 
 

Hoe zijn de ouders op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen? Er is een briefing geweest (onder andere 
via de krant) en in ouderbrieven. Twee weken geleden was er uitleg over de try-outs die daarna zouden volgen. 
Ouders hebben echter niet mee kunnen denken bij de nieuwe ontwikkeling. De start van de try-out weken was een 
mededeling. Het houdt andere ouders niet echt bezig. In de ouderraad is het wel onderwerp van gesprek, maar ook 
daar is er niet veel weerstand en zijn er nauwelijks vragen. Veel meer speelt bij ouders de rol van de school als zijnde 
aanwezig in de regio. 
 

Hoe ervaren ouders de veranderingen? Spannend. Iedereen begrijpt dat er veranderingen moeten komen. Mensen 
zijn hier wel kritisch over. De school moet de goede zaken eruit halen en kijken wat bij de regio past. Bij navraag over 
de daltonuren blijkt dat deze bijna niet meer gegeven worden en vooral door de mentor worden verzorgd en zijn 
verworden tot een soort huiswerkuur. 
 

Hoe werkt het Leerling-ouder-coachgesprek? Leerling doet het woord, leerling doet het gesprek. Ouders kunnen, als 
ze dat willen, ook zaken aandragen. Vroeger was het meer eenrichtingsverkeer vanuit de school, daar is wel een 
omslag in gemaakt omdat de leerling er nu bij is. Het is ondertussen normaal voor alle betrokken partijen geworden. 
Leerlingen krijgen verder feedback op gedrag, werkhouding en ook op hoe een leerling (kan) leren. op leerdoelen 
wordt nog weinig gereflecteerd. Daar moeten nog stappen in gemaakt worden. 
 

Na schooltijd gebeurt best heel veel. Leerlingen maken zelf afspraken met docenten, daar is ook ruimte voor. Dit zou 
in de daltonuren ook worden gedaan. Daar is nog wel winst te pakken. Voor de leerlingen is het vooral fijn om je werk 
af te kunnen maken. De leerling is op deze manier wel eigenaar van bepaalde informatie en de daaropvolgende 
gesprekken. 
 

Zijn de leerlingen door de nieuwe opzet met leerdoelen meer gemotiveerd voor het onderwijs? Meer gemotiveerd 
misschien niet, maar de leerling weet wel (aan de hand van leerdoelen) wat hij bv. voor een toets moet weten. Dit in 
tegenstelling tot zijn dochter die nog niet met deze leerdoelen werkt. Waar de leerdoelen worden meegenomen in de 
lessen, weet de leerling wat van hem/haar verwacht wordt. Er zijn natuurlijk altijd leerlingen die dit niet doen. De ouder 
hoort thuis niet terug dat er ook aan leerdoelen aandacht wordt besteed, maar hij verwacht dat dit wel gebeurt in 
verschillende lessen. 
 

Top: Blij dat zijn kind met plezier naar school gaat. Gedrag is daarnaast ook goed. Kijkend naar project zie je de 
samenwerking tussen de niveaus wel ontstaan. Tip: daltonkeuze-uren terughalen zou goed zijn, maar voor BB-
leerlingen zou hier misschien wel naar moet gekeken worden of dit wel bij deze doelgroep past. 
Het is moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de visie van ouders op de school uit een gesprek met 1 
ouder/docent. Het is jammer dat er niet meer ouders aan dit gesprek hebben kunnen deelnemen. 
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4.3 Medewerkers/docenten   
We hebben gesproken met Ronald Beersa, deel van de regiegroep School voor Straks en mede- organisatior van de 
try-outweken, Sterk Techniekonderwijs. 
Nina Rozema, GS/MA, nieuwe docent sinds kerstvakantie werkzaam op het Hogeland College. 
Greetje de Jong, WI/RE, coördinator rooster en examensecretaris. 
Sander Koning, WI/RE, mentor 1 BK. 
 

Het Hogeland College, locatie Uithuizen is een kleine school met een klein team. Er is veel wisseling geweest in de 
schoolleiding en onder de medewerkers. Deels door natuurlijk verloop, maar ook door andere banen. Er zijn dus veel 
nieuwe collega’s. Het is een turbulente tijd door een nieuw programma en wisselingen in directie (directeur is 1,5 jaar 
gebleven). Daarvoor interimmers. De leiding is niet stabiel. Deze situatie is lastig als je bezig gaat met vernieuwingen 
als je steeds een andere leider met een andere visie hebt.  
 

Normaal werd er veel buiten school met docenten gedaan, dat is nu met corona 2 jaar niet doorgegaan. Dit maakte de 
school heel sterk, en heeft ook collega’s bij elkaar gehouden. Er was een stevig docententeam, daar moeten we weer 
aan bouwen. Er is nu geen docent-coach of ondersteuning voor nieuwe docenten. Was vroeger echt wel zo. Het past 
niet in de taakuren van de huidige collega om de nieuwe docenten te begeleiden.  
 

Docenten hebben passie voor de leerlingen. De leerlingen staan altijd op 1e plek. Het welzijn van de leerlingen is heel 
belangrijk. Steeds meer leerlingen komen op school met gedragsproblemen, dat is best lastig. Er is ruimte voor 
verscheidenheid, maar in de praktijk is dat soms best lastig. 
 

Onderwijskundige ontwikkelingen: werken met leerdoelen wordt steeds belangrijker. Daar hoort minder toetsen voor 
cijfers en meer formatief om te kijken waar de leerling staat bij. Dat werken met leerdoelen is zeker nuttig maar: het 
zinnig maken voor de leerlingen is heel erg moeilijk en is een langdurig leerproces, ook voor de docenten. Als de 
leerlingen de leerdoelen begrijpen, snappen ze beter waarom ze iets moeten leren. Nu is het leren nog niet altijd 
betekenisvol. Vaak liggen de betekenisvolle leerdoelen voor leerlingen nog ver weg.  
 

De lesmethodes zijn nu heel erg leidend. Leerdoelen zijn belangrijk, ook omdat meer gepersonaliseerd leren voor 
sommige leerlingen beter zou zijn. Dus dat als je je leerdoel gehaald hebt, dat leerlingen dan ook verder zouden 
mogen. We willen op deze manier ook de motivatie van de leerlingen verhogen. Op het moment dat je het onderwijs 
anders inricht heb je ook efficiënter onderwijs waarbij je je aanbod breed kan blijven. Dat kan ook een antwoord op de 
krimp van het leerlingenaantal zijn. 
 

Dalton past eigenlijk fantastisch in de School van Straks. Het past zelfs beter dan de huidige school. Nu zijn de 
daltonuren verwaterd. Je kan in de nieuwe situatie veel meer individuele leerroutes hebben, leerlingen coachen. Ook 
kunnen leerlingen meer zelf verantwoordelijkheid dragen. Dalton heeft heel mooie kernwaarden die heel erg passen in 
het nieuwe onderwijsconcept. Over Dalton is goed nagedacht. Als Dalton dan weer goed neergezet wordt, dan voelen 
leerlingen ook weer wat dalton is.  
 

Andere docenten in de school geven aan dat dalton in de lessen zeer docent afhankelijk is. Hier kunnen docenten van 
elkaar leren door lesbezoek te doen maar er is ook winst te halen door eenduidig en gezamenlijk aan de 
daltonkernwaarden te werken. Maak dalton expliciet zodat leerlingen hun ontwikkeling in de kernwaarden ook zien. 
Uit de gesprekken met docenten blijkt dat zij zeker kansen zien om de daltonkernwaarden in het plan de School van 
Straks weer nieuw elan te geven. Zij willen graag de verbinding maken tussen de nieuwe plannen en de oude 
daltonwerkwijze. 
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4.4 schoolleiding en daltoncoördinator(en)   
 
We hebben gesproken met Gerlies Nijboer, coördinator BB - regiegroep School voor straks en  
Minke Koornstra - conrector (a.i.) 
 

Samenvatting door de schoolleiding van de afgelopen periode: vanaf vorig schooljaar is ingezet op 
onderwijsvernieuwing: insteek op (intrinsieke) motivatie en ook onder toedoen krimp in de regio. Verbinding met de 
regio vinden. In 2024 moet het concept van ‘De school van straks’ staan. Binnen dit concept zijn vakoverstijgende 
projecten en coaching de (nieuwe) kernbegrippen. In de afgelopen twee jaren was de inzet gericht op kernbegrippen 
daltontaken, mentoraat en talentgroepen. Deze vijf kernbegrippen samen moeten ‘De School van straks’ vormen. (zie 
hiervoor ook de pijlers uit verslag HHC). 
 

2018/2019: Onderwijsinspectie gaf aan dat onderwijs niet in orde was. Versterken basis moest op orde - doelen 
stellen en planmatiger werken - werken aan teamontwikkeling waren hierbij de belangrijkste onderwerpen. Hierin 
werden wel een aantal stappen door de school gemaakt in de periode daarna, o.a. door versterkt leiderschap in 
Uithuizen (Karel Vlak en Jeroen Koezen) → onderwijs- en teamontwikkeling. Corona had natuurlijk zijn weerslag in 
het plan van aanpak door HHC. Team is mede door NPO-gelden uitgebreid → we moeten hierna kijken wat nodig is in 
de ontwikkelingen. 
 

Er is zorg en spanning rondom de afgelopen periode en wat daarin is gebeurd binnen het team. Verbinden - 
transparantie - communicatie vormden in gesprekken de onderwerpen die speelden. Daarbij ook wat de School van 
Straks gaat betekenen voor het team/de school. Er heerst onzekerheid bij een deel van het team wat er nu allemaal 
staat te gebeuren en wat de toekomst gaat brengen. Teamleiding kan hier nu nog geen antwoord op geven. Er is 
bewust voor gekozen vanuit leiding om niet teveel vast te stellen wat er gebeuren gaat, maar dit juist met het team 
samen te ontdekken/uit te werken. 
 

Voorbeeld Gerlies over pilotweek waarin docenten meer de samenwerking in de lessen met elkaar zoeken. Er is een 
teamevaluatie geweest waar ook een leerlingpanel bij heeft geholpen: docenten zijn meer ontspannen geven deze 
leerlingen aan (ondanks de spanning die de ontwikkeling meeneemt). Overgang naar digitaal onderwijs ging eigenlijk 
best goed. Succeservaring was er bij de roadshows (bedrijven bezoeken) om de regio meer als klaslokaal te 
gebruiken. 
 

De veranderingen zijn centraal met team besproken. Via Forms hebben docenten hun input hiervoor gegeven. Hier is 
door Gerlies en Jeroen een samenvatting van gemaakt. Ouders en leerlingen hebben geen rol in dat verslag gehad. 
 

Gerlies denkt dat dit veel beter aansluit dan hoe dat bij de school van nu werkt. Dalton kan als kapstok fungeren. de 
schoolleiding bevestigt dat in de afgelopen jaren minder focus op Dalton is geweest. Er zijn beperkingen opgelegd 
aan het concept daltononderwijs, waardoor er nu een heel andere beleving is bij docenten bij dit concept. Dalton lijkt 
nu niet meer dan alleen de daltontaak /daltonuren te zijn en wordt niet gezien als meerwaarde (of basis). Waarom is 
dit zo gekomen? Doordat bv. op talentenuren werd ingezet en hier tijd voor nodig was in het rooster, werd 
voornamelijk van daltonuren tijd afgehaald. 
 

Gerlies hoopt dat er nog een daltonvisiteur/coordinator bijkomt op de locatie om zo hier verder mee aan de slag te 
kunnen gaan. Is hiervoor ruimte binnen het HHC? De school moet wel samen met andere locaties van het HHC, 
waardoor ook de vraag nog is in hoeverre/op welke wijze dalton in de toekomst geborgd kan worden. 
 

Borging verschilt per les/vak volgens Gerlies. Dalton is soms alleen in de daltonuren, maar soms ook daarbuiten bij 
een ander vak. Voorbeeld van een good practice is het vak biologie: werken met keuzeopties, zodat leerlingen 
zelfstandig aan de slag kunnen. 
 

Binnen de school zijn groepen docenten in verschillende werkgroepen aan de slag met de School van Straks. Een 
groot deel van de docenten is hierbij betrokken. Wel is er een groep die meent hier nog niet genoeg in mee te zijn 
genomen. Hoe ga je deze mensen meenemen? Vragen wat ze nodig hebben en waardoor dit gevoel is ontstaan. 
Open en eerlijk gesprek hierover proberen te voeren.  
 

Kan het zijn dat SvS niet haalbaar is? Traject is wel heel duidelijk voorbereid. In komende periode wordt geëvalueerd 
met bestuur hoe het ervoor staat en of de volgende stap in het traject kan worden gemaakt. Stip op 2024 is er wel, 
maar kan ook zijspoor ingeslagen worden door de locatie als dat nodig blijkt te zijn.  
 

Is er autonomie voor de locatie? Die is er zeker, ook al in de afgelopen jaren. Plan voor deze locatie is echt zelf 
uitgewerkt. Gerlies denkt dat spanning over het ‘wel kunnen-gevoel’ wel een rol speelt. Eerste dagen try-outs lijken 
wel goed te verlopen. Hopelijk biedt dit ook meer vertrouwen/rust. Minke hoopt dat docenten door de try-outs anders 
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naar hun leerlingen/onderwijs gaan kijken waar dat nodig is en dit ook meenemen voor na de try-out. Ook moet 
worden gekeken door de schoolleiding naar de groep docenten die meer nodig hebben.  
 

Is er scholing voor docenten die een hulpvraag nodig hebben m.b.t. de School van Straks? Er zijn meerdere groepen 
geweest die hiermee aan de slag zijn gegaan (coaching, schrijven van projecten etc.). Voor verschillende hulpvragen 
wordt zo goed mogelijk passende hulp geregeld door de schoolleiding. 
 

In het voortraject is er met zes/zeven scholen contact geweest (en nu ook nog met een aantal scholen). O.a. het KIJK-
college, St. Annaparochie zijn door de regiegroep bezocht. Hopelijk kunnen ook docenten uit het team binnenkort op 
dergelijke scholen kijken. tot nu toe heeft het het concept waar we nu mee aan de slag gaan opgeleverd. Er is niet 
specifiek naar daltonscholen gegaan, maar de school heeft zich breed georiënteerd. 
 

In theorie zijn er om de week ontmoetingen van de mentorenteams: waar loop je tegenaan, wat heeft de individuele 
leerling nodig? Leerlingzorg speelt een belangrijke rol hierin. Gerlies denkt dat er goed duidelijk is wat leerlingen nodig 
hebben. Verder moet er in het komend jaar worden ingezet op de inzet van de werkgroepen om School van Straks 
hier verder gestalte en diepgang aan te geven, dat is nu nog te gefragmenteerd.  
 

Uit de try-out-weken wil de schoolleiding halen wat er bruikbaar is om de twee sporen van de school van nu en en de 
School van Straks bij elkaar komen. Dat de school nog beter in beeld krijgt wat leerlingen nodig hebben en wat ze 
leren. Hopelijk positieve zaken die worden meegenomen in de rest van het traject. Dat docenten ook zien waar ze zelf 
mee verder willen gaan in het traject. Echt kunnen differentiëren. Verbinding met de regio verder uitwerken. 
 

Uit het gesprek met schoolleiding blijkt: het Hogeland College. locatie Uithuizen wil een haalbaar, duurzaam, 
eigentijds, kwalitatief en innovatief sterk onderwijsprogramma  ontwerpen met ruime keuzemogelijkheden waarin de 
school open, wendbaar en flexibel moet zijn. De school  stimuleert een ‘leven lang leren’ en is aantrekkelijk voor alle 
leerlingen, ouders, medewerkers en alle andere  belanghebbenden in de regio. De school wordt een open 
leergemeenschap en organiseert onderwijs in  samenwerking met partners in de regio.  
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4.5 Bestuur  
We hebben gesproken met Agnes Schaafsma. Zij is in 2018 gestart als rector/bestuurder Hogeland College. Al snel 
bleek dat de locatie in Wehe-Den Hoorn te klein werd. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met de locatie in 
Winsum en beide locaties zijn zijn samengevoegd. In Winsum is er nog een VMBO-groen, die moet daar ook nog bij 
gaan komen. De locatie Uithuizen is ook getroffen door de sluiting van Wehe-Den Hoorn, omdat leerlingen in de 
bovenbouw instroomden in Uithuizen. Dit was dus een dubbel verlies. Door o.a. ziekte in de schoolleiding zijn er de 
laatste jaren veel wisselingen geweest in de leiding.  
Daarbij heeft de TL-stroom enige jaren onder verscherpt toezicht gestaan. Een stabiele inzet van de schoolleiding was 
nodig, maar was er (te) lang niet. Veel collega’s gingen met pensioen en er is nu relatief veel onervaren personeel. 
Vaste, ervaren krachten vallen weg en er is nog geen nieuw evenwicht. Jeroen Kloezen is recentelijk vertrokken als 
conrector voor deze vestiging en wordt vervangen door een interim, die overigens wel goed bekend is met de school. 
Er is behoefte aan stabiliteit op dit front.  
 

Volgens de prognoses staat de school zwaar onder druk. 1200 leerlingen voor 3 locaties, dat aantal gaat zakken naar 
1000. Dat is eigenlijk financieel niet haalbaar. Dus moet het onderwijs anders worden ingericht, om toch volwaardig en 
kwalitatief goed onderwijs te bieden voor de regio. Er wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden in de omgeving. 
Zo wordt er in Uithuizen samenwerking gezocht met werkplein Ability, een leerwerkbedrijf (dit was de sociale 
werkplaats). Daar is een techniekhal, horeca etc. Voorzieningen en docenten moeten gedeeld gaan worden. Het 
praktijkdeel voor leerlingen moeten we ook meer op de bedrijven gaan inrichten. Bedrijven hebben daar ook belang 
bij. Regiegroep is daarmee aan de slag aan het gaan. Vanaf het schooljaar 2024-2025 moet “de School van Straks” 
realiteit zijn.  
 

De locatie in Winsum is geen daltonschool, maar het document “de School van Straks” ligt op conceptniveau heel 
dicht bij dalton. Beide locaties mogen zich wel ontwikkelen binnen de ruimte die er in elke school is en vooral ook 
rondom de school. (Winsum bv toerisme, dat is er in Uithuizen niet). Beide locaties zijn op zoek naar partners in het 
dorp en de nabije omgeving om verder mee samen te werken. 
 

De daltonprincipes blijven de pedagogische didactische lijn vormen. Ook in de nieuwbouw zullen de 
daltonkernwaarden leidend zijn. Een ruimtelijke vertaling van de daltonkernwaarden is nodig en wenselijk. Door 
wisselingen in met name dragers van daltongedachtegoed is een herijking van de daltonwaardes wel nodig. Dat 
gesprek moet open gevoerd worden. Hoe vullen wij dalton eigenlijk in? Wat zijn de taken, wat doen we daarmee? Wat 
betekenen die daltonprincipes voor ons, in de lessen? Bewust inzetten van daltonnetwerk is hard nodig! Ook hulp van 
buiten invliegen, als gesprekspartners. 
 

Uit het gesprek bleek dat het bestuur goed op de hoogte is van de situatie op de locatie Uithuizen en vanuit de 
daltonprincipes wil blijven werken. Dat daar ook keuzes bij horen (aansluiting bij het Dalton Netwerk Noord, hulp van 
buiten, actief stimuleren van het denken over en vormgeven van het daltononderwijs) is ook voor het bestuur 
duidelijk.  
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5 Beoordeling, waardering & advies   

5.1 Beoordeling   
  

V/O 

0  Realisering aanbevelingen vorige visitatie* O 

1  Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen V 

2  Zelfstandigheid V 

3  Samenwerking V 

4  Reflectie V 

5  Effectiviteit - doelmatigheid V 

 
* Het visitatieteam schaart hier ook het begrip borging onder. 
 

5.2 Waardering   

Zelfreflectie op de kernwaarden, Ontwikkelvermogen, Gedeeld eigenaarschap  
We hebben een school aangetroffen waar de afgelopen jaren veel is gebeurd. Veel wisselingen in de 
schoolleiding en onder de docenten, gevolgen van krimp en verschillende andere ontwikkelingen 
binnen de verschillende locaties van het Hogeland College. We hebben gezien dat er veel 
ontwikkelkracht aanwezig is op de school. Ze hebben met hun onderwijsplannen voor 2024 (‘de school 
van straks’) een mooi startdocument gemaakt voor een nieuw onderwijskundig spoor. De uitdaging 
waar ze de komende tijd voor staan is het verbinden van dit nieuwe spoor met de kracht van hun al 
bestaande spoor van dalton. We hebben de school bezocht tijdens een eerste try-out week van dat 
nieuwe schoolspoor en hebben kunnen zien dat de ingrediënten voor een mooie daltonschool in 
potentie zeker aanwezig zijn.  
  
We hebben als commissie besloten de school op het punt van realisering aanbevelingen vorige 
visitatie (en daarmee dus ook borging) met een onvoldoende te beoordelen, met als aanbeveling om 
met alle belanghebbenden in en om de school te bespreken hoe de daltonkernwaarden de nieuw 
ingezette ontwikkelingen kunnen versterken. Ook raden we ze aan op school-,  daltonontwikkelaars- 
en docentniveau weer verbinding te zoeken met de daltonscholen in de regio om daarvan te leren. Op 
alle kernwaarden hebben we aanbevelingen gedaan om de potentie die we zagen, breder en 
gestructureerder vorm te geven. 
  
We hebben vanuit vertrouwen in de ontwikkelkracht van de school en met begrip voor de moeilijke 
periode waar ze uit komen (en nog inzitten) gekozen voor een vierjarige licentieverlening, om ze de 
rust en de tijd te geven hun daltononderwijs te verbinden aan de nieuwe onderwijskundige keuzes.  
  
Daarnaast heeft de gehele commissie hulp aangeboden om tussentijds (over twee jaar) te kijken hoe 
de ontwikkelingen in de school vorm en inhoud hebben gekregen. We raden het de school aan om in 
2024 een tussentijdse visitatie te organiseren. Wij zien dat als een voorwaarde voorafgaand aan het 
herbezoek over vier jaar. 
Wij denken dat de school deze periode van vier jaar goed zal gebruiken om de daltonwaarden weer 
duidelijker naar voren te laten komen, niet alleen impliciet, zoals nu, maar ook meer expliciet.  
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5.3 Advies aan het bestuur van de NDV   
 

Advies  Criteria 

 
Licentie verlenen  Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 
Geen licentie verlenen, over twee 
jaar  versnelde visitatie voor 
licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

X Licentie voor de komende periode* 
verlenging  

Maximaal één onvoldoende kernwaarde 
inclusief  realisering aanbevelingen vorige visitatie + 
borging 

 
Over twee jaar versnelde visitatie  Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

inclusief  realisering aanbevelingen vorige visitatie + 
borging 

 
Licentie intrekken  Na versnelde visitatie twee of meer 

onvoldoende  kernwaarden inclusief realisering 
aanbevelingen  vorige visitatie + borging 

 

*Licentie verlenging voor 4 jaar (VO) of 5 jaar (PO) 
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6 Aanbevelingen die met een plan van aanpak worden opgenomen in de 

schoolreactie   
 

Omschrijving  

1 
BORGING:  

Participeer weer actief, op alle niveaus in de NDV, dus op schoolleidingsniveau, op 
daltoncoördinator- en docentniveau. Faciliteer dit ook door bijvoorbeeld een extra visiteur aan te 
stellen. Bespreek met elkaar de kracht die de  kernwaarden van dalton kunnen hebben voor de 
ontwikkelingsrichting die is beschreven in “De school van straks”. Doe dit zo breed mogelijk, met 
schoolleiding, docenten en ook met leerlingen (start weer met een leerlingenraad!) en ouders. Maar 
gebruik van het daltonnetwerk in het noorden van Nederland om langs die weg meer collega’s een 
daltoncertificaat te laten halen. 

Er zijn hele mooie aanknopingspunten in de try-outweek en in de plannen die in het document “de 
school van straks” zijn opgeschreven. Breng duidelijke focus aan, door die onderwijskundige keuzes 
ook te verbinden aan de daltonkernwaarden. Besteed expliciet aandacht aan de manier waarop de 
daltonkernwaarden op het nieuwe spoor terecht gaan komen. Ook bij de inrichting van de 
nieuwbouw liggen kansen om met een daltonblik te kijken naar een mooie, nieuwe leeromgeving 
voor de leerlingen.  

Betrek de leerlingen bij de ontwikkelingen in de school zoals de School van straks. 

Verder adviseren wij het Hogeland College, locatie Uithuizen om (een deel van) de 
visitatiecommissie over twee jaar uit te nodigen om te observeren hoe het er dan voor  staat met de 
twee sporen van de school: het oude spoor van dalton en het nieuwe spoor van “De school van 
straks”. Vraag deze commissieleden dan om specifiek te kijken naar de manier waarop de twee 
sporen samen aan het komen zijn en hoe de daltonkernwaarden weer expliciet in de school 
aanwezig zijn, in taal en in “daltongevoel”.   

2 
EFFECTIVITEIT: 

Een aanbeveling op school/leerkrachtniveau is om een duidelijke plaats + uniforme uitwerking + 
aanpak voor leerdoelen en planning te creëren. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de 
concrete invulling die gegeven wordt aan de daltonuren. 

3 
SAMENWERKING: 

We hebben mooie voorbeelden van samenwerkend leren gezien tijdens de try-out week. Gebruik dit 
ook in andere onderdelen van de try-out week en de dagelijkse lessen.  

De School van Straks is een mooie ontwikkeling waar het samen werken, samen leren en samen 
ontwikkelen in de school een plek kan krijgen. Neem de eigen ontwikkelpunten zoals bij het kopje 
samenwerking benoemd daarin mee, dan slaan jullie twee vliegen in één klap. 

4 REFLECTIE: 

Tijdens de try-out-week hebben we mooie voorbeelden gezien:  in projecten de check-in en check-
out; We zien ook een goed aanknopingspunt bij het gebruik van leerlingbespreking.nl. Gebruik het 
reflectieformulier van bijvoorbeeld het vak “koken” ook bij andere vakken.  
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Laat na deze try-out-weken ook de leerlingen een terugblik geven en neem hierbij ook de 
kernwaarden mee. Zij gaan dan reflecteren en worden zich tegelijk bewust van de kenmerken van 
goed daltononderwijs.  

De “School van Straks” biedt heel veel mogelijkheden tot inbedding van de kernwaarden van 
daltononderwijs, waarbij ook reflectie op in alle lagen (schoolleiding, docenten en leerlingen) een 
belangrijke rol kan spelen. Iedereen moet zich wel bewust zijn hoe dit mooie onderwijs te koppelen 
is aan de daltonkernwaarden. Als deze koppeling tot stand is gekomen, zal elke keer opnieuw 
gekeken moeten worden in welke mate deze kernwaarde een onderdeel is, blijft of moet worden, 
van het onderwijs op het Hogeland College.  

Zorg dat alle docenten en leerlingen hiermee aan de gang gaan en neem hier de tijd en gebruik 
daarbij ook de PDCA-cyclus. 

5 VRIJHEID/VERANTWOORDELIJKHEID: 
Houd het huidige format van daltonuren tegen het licht. Leerlingen vragen erom om meer keuzes te 
kunnen maken. Deze keuzes kun je aanbieden in zowel vakspecifieke uren waarbij de 
klassenstructuur losgelaten wordt, als daltonuren waar men zich kan verdiepen in vraagstukken 
zoals jullie in de twee try-out-weken aanbieden.  
Dat is wellicht ook een stap in de beantwoording van jullie hulpvraag over de lastige leerling. 
Interessant is om te onderzoeken waarom deze leerling lastig is. 
 
Voor beide punten uit deze aanbeveling is het belangrijk om input van de leerlingen te vragen. Zij 
weten heel goed wat ze willen en vinden het fijn om gehoord te worden.  
Tijdens de Try-out hebben we gezien dat de leerlingen hun keuzes goed kunnen motiveren met de 
geboden vrijheid kunnen omgaan.  

6 ZELFSTANDIGHEID: 
Werk aan zelfstandigheid op alle niveaus (leerling, docent en schoolleiding) en doe dit op een 
eenduidige manier. Onderzoek de wensen van de leerlingen en de docenten en bouw de 
zelfstandigheid stap voor stap op. Werken vanuit leerdoelen en  (eigen) wens is een mooi 
aanknopingspunt. Gebruik de positieve ervaringen uit de try-outprojecten van zowel docenten als 
leerlingen en pas die toe op alle lessen.  

 

 

Slotopmerking  
Wij danken de leerlingen, collega’s en 
schoolleiding voor de hartelijke en open 
ontvangst. Wij hebben veel kunnen bekijken 
tijdens de try-out week en hebben hopelijk 
genoeg aanknopingspunten en 
aanbevelingen kunnen vinden om jullie 
onderzoeksvragen te beantwoorden.  

 
Het was voor de visitatiecommissie een 
uitdaging om juist tijdens een try-out-week in 
de school te kijken: we merkten dat het echt 
een try-out was met de daarmee gepaard 
gaande onzekerheden bij zowel leerlingen 
als docenten. Dapper dat jullie ons juist in 
deze week hebben laten meekijken!  

 
Wij hebben vanuit het waarderend perspectief gezocht naar mooie voorbeelden en aanknopingspunten 
die jullie zouden kunnen verder helpen met de ontwikkeling van de onderwijskundige ambities die uit 
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het document ‘de School van Straks’ spreken. De uitdaging zal liggen in de concrete uitwerking van die 
onderwijskundige ambities. De commissie vertrouwt erop dat dat een mooi proces zal zijn. 
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7 Schoolreactie (Reactie door Hogeland College op visitatieverslag 2022) 
 

7.1 Algemene reactie op het visitatieverslag 2022 
In deze paragraaf kan het Hogeland College een algemene reactie op de bevindingen  van het 

visitatieteam kwijt.  

De schoolleiding van het Hogeland College herkent zich in de geschreven feedback van de 

visitatiecommissie. De terugkoppeling is zorgvuldig en uitvoerig beschreven. Deze is waardevol gezien de 

ingezette onderwijsontwikkeling en goed bruikbaar om werk te maken van de profilering in internalisering 

van de Dalton kernwaardes zodat onze school weer een stevig Daltonprofiel met uitstraling krijgt. 

 

7.2 Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen visitatieteam 2022   
In deze paragraaf kan het Hogeland College een globaal plan van aanpak formuleren. Denk hierbij aan 
onderwerpen als: actieplan, tijdpad, uitvoerenden, scholing, externe ondersteuning. 
 
Het doel van het Het Hogeland College, locatie Uithuizen is om de onderwijsontwikkeling van de School van 
Straks nadrukkelijk te verbinden met de Dalton kernwaardes zodat deze een vliegwiel worden in het 
versterken van de ingezette onderwijsontwikkeling en borging voor de toekomst daadwerkelijk tot stand 
komt.  
Inmiddels zijn de eerste stappen gezet:  
 

Actie Tijdpad Uitvoering Scholing/ondersteuning 

Daltonvisiteurs uitbreiden Mei 2022 klaar Scholings dag is 
inmiddels gevolgd 

Daltoncoördinator Per 1 augustus 2022 
benoemd 

Zit in de 
ontwikkelgroep 

Gaat Dalton-opleiders 
tweedaagse volgen in 
september 2022 

Actie met als doel borging tot 
stand te brengen: 

• Ontwikkelgroep met 
opdracht om Dalton 
kernwaarden te 
koppelen aan 
onderwijsontwikkeling 
“School van Straks”.   

Gestart per half mei 
2022 

Vanaf half mei 2022 
waar bij  de dalton 
kernwaarden 
terugkomen in het 
Onderwijsconcept.  

Inventarisatie loopt nog 
maar richt zich o.a. op 
leerdoelontwikkeling en 
versterken coaching 
vaardigheden.  

Actie met als doel vrijheid in 
gebondenheid te versterken: 
“werken met leerdoelen” 
In de uitwerking van het 
onderwijsconcept:”De School 
van Straks” gaan we o.a. 
werken aan de invulling van 
betekenisvolle 
Daltonmiddagen.  
 

Ontwerp- en 
ontwikkelfase tot de 
herfstvakantie 2022. 
Start uitvoering na 
de herfstvakantie 
met 
doorontwikkeling 
 

Prioriteit in 
ontwikkelgroep op 
basis van 
leerdoelontwikkeling 
 

Zie hierboven 

Actie gericht op versterken 
zelfstandigheid: 
“werken met daltontaken. 
Het werken met daltontaken 
krijgt een plaats in de 
daltonmiddagen 

Zie hierboven Daltonmiddagen   

Actie gericht op 
samenwerken 

Gestart per half mei 
2022 

Versterken 
organisatiestructuur 
met verbinding 
regiegroep, 
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ontwikkelgroep en 
overige teamleden 

Actie gericht op reflectie: 
werken aan feedbackcultuur. 
Klankbord groep leerlingen 
wordt structureel gekoppeld 
aan de onderwijsontwikkeling  
Werken met 
leerlingbespreking.nl krijgt 
permanent vervolg. 
Inrichten coaching structuur 

 Bestaat sinds pilots 
in maart.  

Doorontwikkeling van 
gestarte 
klankbordgroep 
leerlingen in pilotweken 

Feedback trainingen een 
vervolg geven evenals  
vervolg coaching training 
Heleen van Houten 

Actief deelnemen aan 
visitatie Daltonscholen 

Per 1 augustus 2023 Drie visiteurs kunnen 
nu ook drie scholen bij 
visiteren en deelnemen 
aan 
netwerkbijeenkomsten.  

 

Tussenevaluatie Dalton In schooljaar 2023-
2024 inplannen 

Aanbod is gedaan door 
huidige Dalton 
visitatiegroep 

 

 

 

7.3 Ondertekening school en visitatievoorzitter voor gezien   

Naam  Functie  Handtekening  Datum 

 
Conrector a.i.  akkoord 12 mei 2022 

 
Visitatievoorzitter akkoord 18 mei 2022 

Voor de verdere procedure: zie notitie ‘Daltonschool worden en blijven’ op www.dalton.nl onder 
de  kop ‘visitatie en licentie’ 
 


