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Opmerking vooraf:  
N.a.v. de 4-jaarlijkse visitatie op 18 maart 2015 kreeg onze school de aanbeveling dat er 
over twee jaar weer een visitatieteam op bezoek zou komen. Het Daltongehalte van de 
school stond niet ter discussie, aldus de voorzitter van het visitatieteam. Integendeel, het 
visitatieteam was trots op hoe de daltongedachte binnen onze school wordt uitgedragen. 
Het visitatieteam was o.a. van mening dat de aanbevelingen die bij de vorige visitatie 
waren gegeven, vooral die omtrent onderwijskundig eigenaarschap, niet voldoende waren 
opgevolgd. Op basis daarvan adviseerde het visitatieteam de schoolleiding en de 
onderwijscommissie om een concreet, door alle geledingen onderschreven plan van 
aanpak te maken om zodoende de onderwijskundige ontwikkeling van de school meer 
samenhangend en meer zichtbaar te maken. Stilstaan om te kijken wat er beter kan, 
misschien zelfs een stapje terugdoen als sommige plannen niet haalbaar blijken om 
vervolgens de sprong te maken om met name de onderwijsorganisatie weer optimaal te 
laten functioneren. “Reculer pour mieux sauter , zo vatte de voorzitter van het visitatieteam 
het advies in 2015 samen.  
 
In het visitatieverslag van 2015 wordt aangegeven dat het niet ontbreekt aan visie-
ontwikkeling op het gebied van daltononderwijs, maar dat de vertaling en met name de 
verankering van de visie naar de lespraktijk hapert. Schoolleiding (SL) en onderwijs-
commissie (OC) zijn gezamenlijk aan de slag gegaan: zowel SL als OC hebben o.a. de 
taak om de collega’s en leerlingen te helpen reflecteren op zowel hun taken/verantwoor-
delijkheden als op de pedagogisch-didactische ervaringen die zij elke dag in de school 
opdoen.  
Leren op een daltonschool geldt niet alleen voor leerlingen, maar juist ook voor leraren en 
management. Als onze daltonschool een ideale context is voor leerlingen om te leren, zou 
de school ook voor onszelf een ideaal werkklimaat moeten bieden waarin wij met elkaar 
onze eigen professionaliteit verder kunnen en durven ontwikkelen.  
 
Waarop mogen wij worden bevraagd door het dalton-visitatieteam dat in 2017 weer 
langskomt? 
De schoolleiding  en de onderwijscommissie hebben de afgelopen 2 jaar procesmatig 
gestreefd naar: 
- het in goede banen leiden van een veranderings-/verbeteringsproces door schoolleiding  
  en onderwijscommissie (o.a. een eenduidige communicatie in het kader van het ver-   
  groten van de betrokkenheid en het draagvlak van het team); 
- het stimuleren van de samenwerking in mentoren- en sectie-overleg; 
- het stimuleren van een gezamenlijke pedagogisch-didactische aanpak; 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 3 

- het beter afbakenen van de taken/verantwoordelijkheden van de afdelingsleiders en  
  het delegeren van taken/verantwoordelijkheden aan mentoren/docenten; 
- het bevorderen van het naleven van de gemaakte afspraken. 
 
Op de werkoverlegmiddag van 24 januari 2017 heeft een aantal collega’s (25) in groepen 
gereflecteerd op de vraag: Waaraan kan een daltonvisiteur zien dat wij een goede 
daltonschool zijn? Hieronder een greep uit de antwoorden: 

• We kunnen uitdagingen bieden op verschillende niveau’s. 

• We leren leerlingen echt verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces door de trans-
parantie van het leertraject (helderheid van o.a. de leerdoelen in de studiewijzers, 
leerlingen beschikken over antwoorden(boeken), diagnostische toetsen, PTO, PTA). 

• Als docenten durven we af te wijken van de lesstof. 

• We inspireren leerlingen niet de gebruikelijke paden te kiezen. 

• We geven de leerlingen ruimte om fouten te (durven) maken. 

• We leggen de focus op leren en niet op presteren. 

• Leerlingen mogen kiezen of ze de klassikale uitleg volgen of zelfstandig werken. 

• Leerlingen werken samen om hun kennis/vaardigheden te vergroten. 

• Leerlingen evalueren zichzelf/reflecteren op hun leerproces en leeraanpak  
(o.a. op de mentorcontactavonden). 

• Leerlingen leren plannen, organiseren en belangrijk: leren van elkaar! 

• Leerlingen worden in hun waarde gelaten en gestimuleerd om zich te ontwikkelen. 

• Het laagdrempelige, persoonlijk contact tussen leerlingen en docenten, de sfeer  
op school. 

• Leerlingen mogen zichzelf zijn. 

• Bij eigenzinnige leerlingen horen ook eigenzinnige, enthousiaste docenten. 

• Goed doordachte projecten. 

• Veel (vak)activiteiten buiten de lessen (Inktaap, Jonge jury, debatteren, schoolkrant, 
Scorpio). 

• Tutoractiviteiten zoals leerlingmentoren klas 1, bovenbouwleerlingen helpen mee en 
beoordelen 1e en 2e klassers bij de Holiday Fair (Engels) of de Deutschlandralley 
(Duits), lesgeven LO door bovenbouwleerlingen met het examenvak BSM. 

 
Waar zijn wij trots op? 
Projectonderwijs in klas 1 en 2.  
Gedurende één week zijn er geen lessen voor de leerlingen, maar werken zij aan een 
thema-project. Projectonderwijs is een traditie in ons daltononderwijs. Het werken in 
groepen aan een thema gedurende een week is een van de werkvormen waarbij samen-
werking centraal staat. Aan het einde van de week worden de leerlingen ook beoordeeld 
op de samenwerking in de groepen.  
In 2016 is het nieuwe 1e klas-project van start gegaan met het thema ‘mediawijsheid’.  
Dit project is ontwikkeld door 3 docenten/mentoren en is in de week van 16 t/m 21 januari 
2017 voor de 2e keer georganiseerd. Bij dit project zijn ook de ouders betrokken: zij krijgen 
voorlichting (met theater) door het Bureau Jeugd en Media. De leerlingen hebben de 
theatervoorstelling LIKE gezien, een rauwe voorstelling over vriendschappen, groepsdruk, 
buitengesloten worden, pesten en de invloed van social media hierop.  
 
In januari 2017 is het nieuwe 2e klas project van start gegaan met het thema ‘duurzaam-
heid’ als opvolger van het thema ‘Landen in Ontwikkeling’. Dit nieuwe project is tot stand 
gekomen in samenspraak met vakdocenten en de mentoren onder leiding van Paul GSN 
en Jody JVB. Voor meer info zie de website: www.daltonduurzaam.nl. Ook bij dit project 
worden de ouders betrokken op de presentatie-avond van het project.  

http://www.daltonduurzaam.nl/
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Bovenbouwprojecten 
Naast de verschillende introductieprojecten en de buitenlandprojecten in de bovenbouw 
van HAVO en VWO krijgen wij veel complimenten voor het 3-VMBO project. Al ruim 10 
jaar gaan wij met onze leerlingen uit 3-VMBO naar Duitsland en Polen aansluitend bij het 
thema “Gelijkheid en ongelijkheid”. De vakken KGL (Kennis van het Geestelijk Leven), 
Engels, Duits, geschiedenis, Tijdens de reis wordt onder andere een bezoek gebracht aan 
het voormalige concentratiekamp Auschwitz.  
 
Vakprojecten:  
Projectmatig werken vindt ook bij de vakken plaats. Bij het vak Duits wordt ieder jaar de 
‘Deutschlandrallye’ voor alle 2e klassen georganiseerd. Bij het vak Frans is er elk school-
jaar voor de 1e, 2e en 3e klassen het Taaldorp. De aula is dan omgetoverd tot een echt 
Frans dorp, waar leerlingen hun spreekvaardigheid in de praktijk kunnen brengen. 
Bij het vak Engels in 5-VWO laten leerlingen op het toneel zien hoe zij de werken van 
Shakespeare interpreteren. In het gezamenlijke vakkenproject ‘De Nieuwe Mens’ in  
5-VWO staat de periode 1900-1930 centraal (zie foto). 

 
 

Cultuur 
Ook zijn wij er trots op dat wij een daltonschool zijn waar er veel ruimte is voor een brede 
culturele vorming. Zo bereiden leerlingen zich tijdens de daltonuren of na schooltijd voor 
op het Klassiek Open Podium, het Populair Open Podium en het Unplugged Open 
Podium. In 3-VMBO is er een CKV-cultuurweek. Ook kent de school inmiddels een traditie 
in het opvoeren van een musical of een toneelvoorstelling door de schooltheatergroep  
De Vijfde Vleugel. De Theaterwerkplaats is een nieuwe afdeling van De Vijfde Vleugel, 
waarin door de leerlingen zelf een toneelstuk wordt gemaakt en opgevoerd. Zie ook:  
https://www.facebook.com/DeVijfdeVleugel 

https://www.facebook.com/DeVijfdeVleugel
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Debatteren 
Het debatteam bestaat uit ongeveer 15 leerlingen en wordt begeleid door 2 docenten. De 
school kent een levendige debatcultuur en de debatteams doen mee aan verschillende 
debatwedstrijden waaronder een eigen debatwedstrijd (de Dalton Debat Bokaal) en een 
aantal regionale en landelijke wedstrijden: Op weg naar het Lagerhuis, Haganum Festival, 
Dalton Debat Festival, NK debatteren voor scholieren. Ook doen we mee met losse debat-
wedstrijden of -avonden zoals de Week van de Democratie, het Leidsch Debat Festival en 
het Haagsch Scholierendebat. Onze debatteams hebben 2 x de  landelijke debating-
wedstrijd Op weg naar het Lagerhuis gewonnen, in 2009 en recentelijk in 2016 (live 
uitgezonden op tv, zie foto’s). 

 
 

Leerlingenvereniging Scorpio 
De leerlingen organiseren meermaals per jaar schoolfeesten. De leerlingen dragen veel 
verantwoordelijkheid en er is veel ruimte voor eigen initiatief. 
 
Goede doelen acties 
Op initiatief van leerlingen wordt er geld ingezameld voor verschillende doelen. De jaar-
lijkse sponsorloop (Daltonloop) in het kader van Lichamelijke Opvoeding wordt georgani-
seerd ten behoeve van een maatschappelijk doel. De afgelopen twee jaren doet de school 
mee aan de Kerst-inzamelingsactie van Serious Request. 
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Borging 
Zorg voor een zichtbaar en gedeeld onderwijskundig leiderschap. Hierin kunnen zowél 
schoolleiding als de dalton ontwikkelcommissie (DOC) hun verantwoordelijkheid nemen. 

 
 
 

In het actieplan 2015-2017 is het versterken van de onderwijskundige sturing/onder-
steuning van docenten door afdelingsleiders en onderwijscommissie (OC) samen een 
speerpunt (zie ook organogram). De rol van de schoolleiding en de onderwijscommissie  
in dit proces is om voortdurend aandacht te besteden aan individueel en gezamenlijk leren 
van het team in relatie tot het onderwijs(verbeterings)proces. In het schooljaar 2015-2016 
zijn 3 werkgroepen ingesteld, waarin leden van de SL en leden van de OC zitting hebben: 

1. Werkgroep Klassenmanagement & Leerlingmotivatie 
2. Werkgroep Meekijkweken (intervisie, intercollegiaal leren) 
3. Werkgroep Projectvaardigheden: het opzetten van een leerlijn projectvaardigheden 

Met het instellen van de werkgroepen is het samen ontwikkelen van schoolbreed onder-
wijsbeleid door SL en OC gelukt. 
In 2015-2016 hebben twee afdelingsleiders de cursus daltonmanagement van het APS 
gevolgd.  

 
 
 
N.a.v. de vorige visitatie (maart 2015) is een ambitieus actieplan 2015-2017 opgesteld 
waarin het gedeelde onderwijskundig leiderschap door schoolleiding en onderwijs-
commissie een belangrijk speerpunt is. Wij hebben vastgesteld dat het actieplan 2015-
2017 gedragen wordt door schoolleiding én onderwijscommissie en dat hieraan ook zicht-
baar en in gezamenlijkheid gewerkt wordt. Op basis van de gesprekken die wij gevoerd 
hebben met medewerkers hebben wij de indruk gekregen dat het actieplan en de keuzes 
die door de schoolleiding en onderwijscommissie gemaakt zijn in belangrijke mate ge-
dragen en herkend worden. 
Door de instelling van drie onderwijsinhoudelijk gerichte werkgroepen hebben school-
leiding en onderwijscommissie samen hun visie en beleid verder ontwikkeld en zijn er in 
geslaagd d.m.v. studiedagen, focus op het primaire proces, collegiaal lesbezoek en het 
opleveren van toepasbare producten voor het onderwijs, de verbinding met docenten te 
versterken.  

 
 
 
Borging 
Focus en kies per jaar een beperkt aantal speerpunten en formuleer voor elk speerpunt 
een concreet plan van aanpak met een kop en een staart, waaraan zowel schoolleiding, 
als dalton ontwikkelcommissie als docenten zich committeren. Maak hierover duidelijke 
afspraken en spreek elkaar hierop aan. 

 
 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 
0.  

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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Er is een actieplan Beleidsprioriteiten 2015-2017 opgesteld (zie bijlage). In dit plan is 
tevens de huidige stand van zaken weergegeven.  
Op de studiedag van 10 maart 2016 (Klassenmanagement en leerlingmotivatie) hebben  
de secties de opdracht gekregen om binnen het kader van de beleidsprioriteiten ook eigen 
speerpunten te formuleren (bijv. monitoring leerproces en werkaanpak van de leerlingen 
d.m.v. gerichte feedback en formatieve toetsing, grotere inzet van coöperatieve werk-
vormen, toepassen uitgangspunten van de growth-mindset). Deze speerpunten stonden 
op de sectie-werkmiddag van 17 november 2016 opnieuw op de agenda d.m.v. de vraag 
van de SL om de uitwerking van deze voornemens aan te geven in de daltonzelfevaluatie. 
We kunnen concluderen dat de opbrengst van de studiedagen de afgelopen jaren hoger is 
geweest, o.a. door de secties zelf verantwoordelijk te maken voor de nadere uitwerking 
van de beleidsspeerpunten. Het docententeam als geheel is ook betrokken bij het ontwik-
kelen van de (reflectie-)instrumenten waar de werkgroepen mee bezig zijn. 
Het speerpunt van de Meekijkweken/maanden is zowel vorig schooljaar als dit schooljaar 
concreet in praktijk gebracht.   
Na twee jaar van het gezamenlijk ontwikkelen van breed schoolbeleid door SL en OC 
staan we de volgende jaren voor de opgave om de afspraken uit te voeren en de ont-
wikkelde instrumenten consequent in te zetten. 
Op 24 januari 2017 heeft de werkgroep Klassenmanagement & Leerlingmotivatie de 
definitieve versie van de Daltongids incl. een aantal reflectie-instrumenten gepresenteerd: 

• Leerling-enquête over docent (nieuwe versie) 
• Zelfevaluatie leerling 
• Feedback-instrument voor de leerling (door de docent) 
• Zelfevaluatie docent 
• Zelfevaluatie afdelingsleider 

Het komende halfjaar zullen SL en OC een nieuw Beleidsprioriteitenplan opstellen, waarin 
o.a. het gebruik van de reflectie-instrumenten geborgd zal worden. De nieuwe versie van 
de leerling-enquête en de zelfreflectie van de docent worden nog dit schooljaar betrokken 
in de ontwikkelgesprekken van de SL met de collega’s.   

 
 
 
Op basis van de ontvangen informatie en alle gesprekken die wij gevoerd hebben, kan het 
visitatieteam zich niet aan de indruk onttrekken dat de schoolleiding en onderwijs-
commissie er niet helemaal in geslaagd zijn om zich te beperken tot een gering aantal 
speerpunten en prioriteiten. Er is heel veel tegelijk opgepakt en in gang gezet. Met waar-
dering stellen wij vast dat er op veel fronten en door iedereen heel hard gewerkt is en dat 
er ook daadwerkelijk veel bereikt is of in de startblokken staat.  

 
 
 
Borging 
Kijk kritisch naar je organisatiestructuur. Wat is de rol van de mentoren en de secties?  
Wie stuurt deze groepen aan? De als hoog ervaren werkdruk kan mede veroorzaakt 
worden door onduidelijkheid in de matrix teams/secties/mentoren. Overweeg of profes-
sionele ondersteuning ("vreemde ogen dwingen") hierbij gewenst is. 

 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 
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In het visitatieverslag uit 2015 schrijft het visitatieteam op blz. 17 (ter ondersteuning van 
deze aanbeveling): “De organisatie rond mentoren, docenten en afdelingsleiders lijkt on-
duidelijk. Wie stuurt wat aan? Er is wel samenwerking tussen deze groepen, waarbij de 
afdelingsleiders met name bezig zijn de “gaten dicht te lopen” en als een soort super-
mentoren de mentoren proberen uit de wind te houden. Dit veroorzaakt een enorme werk-
druk waardoor de onderwijskundige taak van de teamleiders niet van de grond komt. De 
docenten merken weinig van de activiteiten van de dalton-onderwijscommissie.” 
Hieronder staat het huidige organogram m.b.t. het onderwijskundig beleid. Enerzijds wordt 
er beleid in de mentorenteams/afdelingen ontwikkeld, anderzijds in de werkgroepen 
SL/OC (zie reactie op aanbeveling 1).  
In de mentorenteams zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest in de 
afgelopen 2 jaar: 

- Opstellen van een mentorprofiel, waarin een beschrijving van taken/verantwoorde-
lijkheden van de mentor is vastgelegd. In dit profiel krijgt de mentor een grotere rol 
in de monitoring van de resultaten (Plan van Aanpak), de absentie en het dalton-
inschrijfsysteem (ter ontlasting van de afdelingsleider). Alle mentoren van klas 3  

- en hoger hebben in het schooljaar 2016-2017 een uitbreiding van taakuren (les-
vrijstelling) gehad van 60 naar 75 klokuren; 

- Het verder ontwikkelen van het mentoraats- en LOB-programma; 
- Een grotere rol van de leerling in de mentorcontactgesprekken; 
- Leerjaar 3H en 3V: n.a.v. een onderzoek naar de aansluiting onderbouw > 

bovenbouw is er een verdeling van het 3e leerjaar HAVO en VWO in 4 i.p.v  
5 periodes gekomen. 

 
De secties worden door de SL meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het 
onderwijskundig omzetten van de beleidsprioriteiten in de praktijk, zoals: 
- het inzetten van coöperatieve werkvormen; 
- het inzetten van ICT-werkvormen i.v.m. de invoering van de chromebooks in klas 1 en 2 
- het formuleren van eigen aandachtspunten n.a.v. de studiedag van 10 maart 2016  
  (Docentengedrag en Leerlingmotivatie) zoals formatief toetsen, gerichte feedback  
  (growth mindset) etc.  
- het evalueren van de zelf geformuleerde aandachtspunten aan de hand van het zelf- 
  evaluatieformat op leraarniveau. 
In de afgelopen 2 jaar is voor dit sectie-werkoverleg extra tijd ingeruimd. 
 
Of de huidige organisatiestructuur nog steeds voldoet is een vraag waar wij als school-
leiding nog geen antwoord op hebben gevonden. De organisatiestructuur/het functie-
bouwwerk van een school moet in onze ogen dienstbaar zijn aan het professioneel 
handelen (en een evenwichtige taakverdeling) van OOP, docenten/mentoren en school-
leiding. Ook zou de organisatiestructuur moeten bijdragen aan de bedoeling van ons 
daltononderwijs: docenten en schoolleiders geven invulling aan hun professionele ruimte 
gebaseerd op het vertrouwen dat professionals hun werk zo goed mogelijk willen doen.  
Elke willekeurige organisatiestructuur met de daarbij passende verantwoordelijkheden, 
procedures, regels en afspraken vormt geen enkele garantie voor een weerbarstige 
werkelijkheid zonder verrassingen of spanningen. We zijn op dit moment niet in staat om 
de werkelijkheid te beheersen door slechts in te grijpen in de inrichting van de organisatie/ 
het functiebouwwerk. De zoektocht naar een nieuwe organisatiestructuur zal de komende 
jaren zijn beslag krijgen. Wat we wel kunnen is dat we op korte termijn (schooljaar 17-18) 
de werkdruk verlichten (er ligt een nieuw voorstel voor de jaartaakbelasting om de be-
zuinigingen van 3 jaar geleden terug te draaien) om zodoende een meer evenwichtige 
taakverdeling te realiseren die docenten, mentoren en schoolleiders helpt om hun werk 

evaluatie school 
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optimaal te doen.  

 
 
 
 

In de afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan de verbetering van de samenwerking 
tussen schoolleiding (directie en afdelingsleiders) en de onderwijscommissie. 
Daarnaast is planmatig gewerkt aan draagvlakverbreding onder docenten voor 
onderwijsverbetering o.a. door studiedagen, het instellen van gezamenlijke werk-
groepen (klassenmanagement & leerling motivatie, meekijkweken (intervisie, inter-
collegiaal lesbezoek) en projectvaardigheden, het versterken van het mentoraat 
(o.a. uitbreiding uren) en de explicitering van de functie, taken en rol van de 
afdelingsleiders. De onderwijskundige aansturing van de secties alsmede de rol, 
taken en betekenis van de mentor naar de leerlingen en in de teams is hierdoor 
toegenomen. 
De organisatiestructuur voor de school is vooralsnog ongewijzigd gebleven.  

 

 
 
Borging 
Spreek met elkaar een heldere en eenduidige communicatievorm af, zodat iedereen 
‘dezelfde taal hoort en spreekt’. Zorg met elkaar weer voor een professionele cultuur 
waarin afspraken niet optioneel zijn, maar waarbij docenten én schoolleiding hun 
verantwoordelijkheid  krijgen en nemen. 

 
  

Kerndirectie (2)

+

Afdelingsleiders (6)

=

Schoolleiding

Onderwijscommissie (8):

per vakgroep 2 docenten:

Vakgroep LO/Kunst

Vakgroep exact

Vakgroep gamma

Vakgroep talen

Docenten

Secties

Vakgroepen

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

Teams: 
Afdelings-
leiders + 
mentoren 

Werkgroepen 
SL en OC 
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De werkgroep Klassenmanagement & Leerlingmotivatie heeft een document ontwikkeld: 
“De Daltongids”. Dit document is de afgelopen 1,5 jaar ontwikkeld in afstemming met het 
team en het eindproduct is 24 januari 2017 gepresenteerd. Doel van “De Daltongids”: 
meer eenduidigheid in afspraken en een gezamenlijke pedagogisch-didactische aanpak 
om een groter gevoel van een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren tussen leerlingen, 
docenten en SL. Op 7 oktober 2015 heeft de werkgroep een studiemiddag georganiseerd 
(zie Powerpoint en filmpje). Aan de hand van stellingen is duidelijk geworden dat iedereen 
het belang van een goed daltonklassenmanagement onderschrijft en dat de leerling-
motivatie wordt versterkt. Op basis hiervan heeft de werkgroep De Daltongids ontwikkeld, 
waarin afspraken op leerling-, docent- en schoolleidersniveau zijn geformuleerd. Het heeft 
de functie van een werkdocument, waarin instrumenten voor (zelf)reflectie zijn opge-
nomen. Het document is o.a. de basis voor collegiaal leren (Meekijkweken-/maanden) en 
voor het ontwikkelgesprek van de docent met de schoolleider (afdelingsleider of directie-
lid).   
Op 23 september 2016  is dit product voorgelegd aan het team en besproken. In januari 
2017 is het document definitief vastgesteld. 
Gerelateerd aan het onderwerp Klassenmanagement & Leerlingmotivatie is op 10 maart 
2016 een studiedag georganiseerd: Docentengedrag en leerlingmotivatie (Zie reader 
studiedag).  
 
In de zelfevaluatie van 2015 constateerden wij zelf: “Afspraken worden uiteindelijk na-
gekomen. Of het altijd op tijd gebeurt, is een tweede. Afspraken rondom het registreren 
in het LVS zijn niet overal duidelijk en docenten gebruiken het LVS nog te weinig. Sturing 
vanuit de afdelingsleiders is nodig. (….). De afspraken die wij als schoolleiding met 
docenten maken worden niet altijd nagekomen. Hierin moeten wij als schoolleiding 
actiever optreden.” 
Sinds 2015 is de mentoroverdracht aan het einde van het schooljaar in de jaaragenda 
opgenomen en dit wordt gemonitord door de afdelingsleiders (aan het einde van het 
schooljaar wordt er in het LVS van Magister door de mentor een overdrachtsformulier 
ingevuld voor de mentor van het volgende schooljaar).  Sinds 2015 zijn de afspraken voor 
docenten t.a.v. studiewijzers en de daltonagenda gebundeld in het document “Zo doen wij 
het” (zie bijlage). Uiteraard zullen er nog steeds talloze voorbeelden te noemen zijn waarbij 
of docenten of schoolleiders zich niet in alle gevallen aan alle afspraken houden, maar 
belangrijker is dat docenten en schoolleiders samenwerken in een sfeer van vertrouwen 
en hun wederzijdse verwachtingen over elkaars professioneel handelen met elkaar delen 
en elkaar feedback geven. We leren van wat we doen en we mogen leren van onze 
fouten.  
 
Vanaf april 2015 is er meer eenduidigheid gekomen in de communicatiekanalen via 
Google-Drive. In de Drive-map Onderwijs & Organisatie staan alle documenten, roosters, 
jaaragenda, beleidsafspraken, het wekelijkse Mededelingenblad etc.  

 
 
 

Na de visitatie van 2015 is systematisch gewerkt (o.a. door de Daltongids, studiedagen, 
collegiaal leren, de ontwikkelgesprekken, gebruik van eenduidige communicatiemiddelen 
zoals Google Drive) aan de verbetering van de communicatie en de ontwikkeling van een 
cultuur waarin sprake is van meer eenheid in taal, denken en doen van alle professionals. 
De praktijk lijkt soms moeizaam en weerbarstig. Er is nog niet echt sprake van een 
professionele aanspreekcultuur waarin men als collega’s en gelijken elkaar aanspreekt  
op afspraken, professionele verwachtingen en gedrag. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Effectiviteit 
Geef een follow-up aan de "meekijk-weken". Lesbezoek is een krachtig instrument om het 
primaire proces (en daarmee ook de effectiviteit van de les) verder te verbeteren. Laat dit 
weer één van jullie speerpunten zijn. Zorg ervoor dat dit én door de schoolleiding gebeurt 
voorafgaand aan de ontwikkelgesprekken én systematisch door de docenten in het kader 
van collegiale consultatie. 

 

 
 

De werkgroep Meekijkweken heeft in 2015-2016 en in 2016-2017 de Meekijkweken ge-
organiseerd.  Hiervoor is ook een Kijkwijzer gemaakt (zie bijlage). De lesbezoeken bieden 
een goed vertrekpunt voor het gesprek over verbetering van daltononderwijs. Het is dus 
geen middel om te beoordelen. Het doel is het uitbreiden en verbeteren van onderwijs-
technieken en vaardigheden en het versterken van een reflectieve benadering. Hierbij 
kunnen docenten daadwerkelijk nagaan welk effect hun onderwijsstijl heeft op leerlingen. 
Aandachtspunten: 

- het creëren van een stimulerend leerklimaat 
- een efficiënt dalton-klassenmanagement 
- het geven van duidelijke en gestructureerde instructie  
- het inzetten van actieve (samen)werkvormen 
- het afstemmen van onderwijs op verschillen tussen leerlingen. 

De werkgroep organiseert in het schooljaar 2016-2017 de Meekijkmaanden. Er wordt in 
het schooljaar 2016-2017 meer sturing aan het proces gegeven, zodat het meekijken nog 
meer gericht is op het eigen leren.  
Met de reflectie-instrumenten die ontwikkeld zijn in samenhang met de Daltongids (door de 
werkgroep Klasenmanagement & Leerlingmotivatie), zal ook meer sturing gegeven worden 
aan de ontwikkelgesprekken. 

 
 
 

De praktijk van collegiaal lesbezoek d.m.v. meekijkweken, c.q. meekijkmaanden is in de 
afgelopen jaren verder ontwikkeld en begint steeds meer gemeengoed te worden voor een 
ieder. Het karakter van lesbezoek c.q. collegiale visitatie van een open, weinig ingevuld 
reflectie-instrument ontwikkelt zich in toenemende mate naar een instrument waarin de 
persoonlijke leervraag en individuele professionele ontwikkeling centraal staat. 

 
  

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 
Leerlingen leren een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun (leer)gedrag en hun schoolwerk. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te 
kunnen maken, eigen wegen te vinden. Door leerlingen meer ruimte te bieden kunnen zij 
een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles 
zomaar kan en mag. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de 
tijdslimiet en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun keuze-
vrijheid leren gebruiken. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen 
schoolwerk, dat ze in vrijheid uitvoeren. Dat gebeurt met vallen en opstaan. In klas 1, 2 en 
3 vormen de daltonagenda en de daarbij horende parafencontrole (per leerjaar verschil-
lend) het uitgangspunt. In 2016 heeft de daltonagenda voor klas 1 en 2 een update onder-
gaan (zie bijlage).  
 
Uitspraken van leerlingen: 
Leerlingen krijgen aan het begin van de periode op wat er gedaan moet worden voor elk 
vak en is dan zelf verantwoordelijk of hij/zij het wel of niet doet. Zo leren we ook goed 
plannen en kunnen we leren van fouten die we maken. 
Voor iedere leerling geldt dat hij of zij verantwoording moet afleggen, dit gebeurt vanzelf 
sprekend op de toetsmomenten, maar ook op andere momenten zal de leerling verant-
woording af moeten leggen. Bijv. bij de mentorcontactavond met de ouders. 
De leerling moet zelf verantwoordelijkheid nemen om zijn huiswerk en toetsen te maken. 
Hij zal, wil hij of zij over gaan, dus actief betrokken moeten zijn.  
Op onze school wordt er op basis van vertrouwen goed omgegaan met het leermateriaal 
en de leeromgeving. 

 
 
 

Leerlingen geven aan veel vrijheid te ervaren. De daltonagenda en parafenlijst geeft eerste 
klas- en onderbouwleerlingen het gevoel goed geholpen te worden in het aanleren van 
plannen. In geval een leerling dat nog moeilijk vindt of het mislukt, is de mentor degene die 
met hen in gesprek gaat en eventueel actie onderneemt. In de bovenbouw ervaren de 
leerlingen veel ruimte om zelf te plannen, al krijgt het visitatieteam vaak terug dat ze vooral 
bijblijven in de planning van de docenten. Ook bij hen is de mentor degene die het over-
zicht houdt over hun voortgang en die het gesprek aangaat als het niet goed gaat. Wellicht 
kan ook de vakdocent hierin een actievere rol spelen?  
Er is ruimte voor zelfsturing m.b.t. de planning in de bovenbouw (7-8 weken les, daarna 
toetsweek). Leerlingen in 4H en 4V die in periode 1 en 2 hun 100% herkansingen willen 
veilig stellen, dienen echter wel bepaalde handelingsdelen te laten aftekenen.  
 

1. Vrijheid en Verantwoordelijkheid 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In periode 3 en 4 vervalt de 100%-herkansingsregeling, maar zijn leerlingen niet meer 
verplicht handelingsdelen te laten aftekenen. Op deze manier wil Dalton Voorburg de 
leerlingen laten ‘wennen’ aan de eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop ze de 
leerstof verwerken.  
Tempodifferentiatie vindt plaats doordat leerlingen kunnen kiezen voor vervroegd examen. 

 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

Algemeen: 
De leerlingen zijn in staat hun eigen leerproces vorm te geven met behulp van de studie-
wijzers die ze worden aangeboden. Het vertrouwen wordt langzaam opgebouwd door 
telkens minder parafencontrole. 
Voor de onderbouw is dit niet altijd tijdsgebonden. Liever een werkstuk verder uitgewerkt 
en veel van geleerd dan alle opdrachten te hebben gedaan. Vandaar een studiewijzer die 
zo ruim mogelijk is opgesteld. 
De leraar biedt de leerlingen de mogelijkheid zelf het moment te kiezen waarbij individuele 
vragen gesteld kunnen worden (bijv. in het Daltonuur). 
Vanuit het werken met parafen krijgen leerlingen in toenemende mate een eigen verant-
woordelijkheid voor het werk. In klas 1 wordt er begonnen met per vak iedere week een 
paraaf. Dit wordt afgebouwd in de loop van de jaren. Individuele leerlingen kunnen wat 
parafen betreft meer verantwoordelijkheid krijgen. Zij hoeven, als zij hier aan toe zijn, geen 
parafen meer te halen.  
 
De brugklas is heterogeen samengesteld (VMBO-tl, HAVO en VWO).  
Er wordt aangegeven in de studiewijzers wat een verdieping of verbreding van de stof zou 
kunnen zijn. Een leerling wordt hierin door de docent gestimuleerd. 
Differentiatie verschilt sterk per vak. Bij sommige vakken is dit duidelijk zichtbaar in ver-
schillende (keuze)leerlijnen. Bij andere vakken gebeurt dit meer op individuele basis 
(maatwerk). 
Bij een aantal vakken zijn er ook online-mogelijkheden voor herhalen, verdiepen en 
oefenen.  
 
Met name Daltonuren bieden mogelijkheden om individueel of in kleine groepen de 
leerlingen te begeleiden. In deze uren kunnen leerlingen extra uitleg van de docent of 
andere leerlingen krijgen. 
Wellicht kunnen we op Dalton Voorburg iets actiever zijn om leerlingen uit te nodigen het 
Daltonuur te bezoeken. Nog steeds wordt dit sterk aan de inschatting van de leerling 
overgelaten. 
Persoonlijke begeleiding is wel mogelijk, maar met meer kennis over de leerling zouden 
docenten wat pro-actiever kunnen zijn. 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Voorbeelden van evaluatie op sectieniveau: 
Aardrijkskunde:  

• leerlingen mogen in 3vwo zelf bepalen op grond van de leerdoelen welke vragen/ 
opdrachten ze wel of niet maken. Feedback vindt plaats na het gemaakte proef-
werk door middel van zelfanalyse m.b.v, RTTI. Voor dit schooljaar gaan we dat  
ook doen voor de laatste periode van 3 havo. 

• in overleg met de docent kunnen leerlingen een andere leerroute kiezen om het 
beoogde leerdoel te bereiken.  

• leerlingen kijken zelfstandig hun opdrachten na, m.b.v. antwoordboeken. Tijd- en 
plaats- en docent- onafhankelijk. 

• leerlingen maken leerdoelentoetsen waarmee ze zelf kunnen achterhalen of ze de 
leerdoelen hebben bereikt en krijgen tevens tips om hun resultaten te verbeteren. 
 

Biologie onderbouw: 
Er zijn verschillende werkvormen om de leerstof te verwerken bijv. powerpoints maken/ 
kijken filmpjes e.d. maar ook gewoon het werkboek. Er is gelegenheid om de leerdoelen te 
behalen en vragen beantwoord te krijgen door middel van practica uit te voeren.  
 
Economie: 
In het algemeen doen wij dit als sectie goed en proberen wij elkaar te ondersteunen, daar 
waar het nog niet goed gaat. Relatief veel leerlingen volgen op het VWO een aangepaste/ 
verkorte leerlijn of doen vervroegd examen. Voor VMBO en HAVO geldt dit nauwelijks. 
 
Engels: 
We werken met eigen planningen, we laten de leerlingen zelf hun werk nakijken. In 
sommige situaties laten we de onderbouwleerlingen in hun teams de weekparafen aan 
elkaar geven. Dit stimuleert hen om elkaar op het proces feedback te geven. De eind-
parafen worden altijd door de docent gegeven: hier wordt het proces én de kwaliteit van 
het werk gecontroleerd. In de bovenbouw laten we de leerlingen vaak elkaars werk in 
groepjes nakijken en beoordelen. Op het gebied van samenwerken beoordelen de  4 H/V 
leerlingen de eerste klassers tijdens The Holiday Fair. Sommige zwakke leerlingen uit klas 
1 en 2 worden begeleid door leerlingen uit hogere klassen. Bij handelingsdelen kiezen de 
leerlingen boeken, artikelen en video’s op hun eigen niveau en aansluitend op hun eigen 
interesse. Er is een mogelijkheid om een aangepast programma te volgen voor leerlingen 
die daar behoefte aan hebben (bijv. minder of meer opdrachten maken, vervroegd examen 
doen, versneld gaan). 
 
Geschiedenis: 
In klas 2 en klas 3 is er één periode waarbij er differentiatiemogelijkheden in de studie-
wijzer worden gegeven, er wordt naar gestreefd om dit uit te bouwen naar meerdere 
periodes. Leerlingen mogen in overleg met docent afwijken van het programma/studie-
wijzer/planning, daarbij mogen zelfs toetsdata worden gewijzigd (leerlingen mogen een 
toets eerder maken). 
 
Klassieke Talen: 
We proberen rekening te houden met verschillen, maar dat vertaalt zich niet altijd in 
verschil in taakinhoud. In individuele gevallen gebeurt dit wel en kunnen leerlingen 
desgewenst proefwerken over grotere delen stof doen of sommige SO’s overslaan. 
 
Natuurkunde: 
Sectiebreed wordt er goed rekening gehouden met verschillen. Maatwerk komt zonder 
uitzondering voor in alle leerlagen bij alle collega’s, hetzij vanuit de leerling, hetzij vanuit de 
docent. 
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Leerlingen hebben de ruimte om zelf keuzes te maken in de planning en keuzes te maken 
m.b.t. de activiteiten in de les. De moeilijkheid zit hier bij de leerlingen die deze ruimte 
misbruiken. Bij de leerlingen die in de les bewust niks doen, zien collega’s het misgaan. 
Deze leerlingen worden herhaaldelijk gestimuleerd om te werken, maar een oplossing om 
deze leerlingen te motiveren wel aan de slag te gaan, hebben we nog niet gevonden.  
Leerlingen worden handvatten gegeven voor het maken van een keuze bij de activiteiten 
in de les. Een leerling wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid gegeven om opdrachten te 
maken die aansluiten op de zojuist uitgelegde theorie, of de mogelijkheid om opdrachten 
te maken waar de leerling zelf gebleven was, aan een samenvatting te werken of de ‘test 
jezelf’ te maken. 
 
Nederlands: 
Ons doel is leerlingen de vrijheid te bieden die ze op dat moment aankunnen. In brug-
klassen hebben sommige leerlingen een aangepast programma, zodat ze hun talenten 
sneller kunnen ontwikkelen. De daltonuren zijn in dit proces zeer belangrijk. Daarnaast 
bieden de daltonuren ruimte voor de leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben.   
 
Scheikunde: 
Wij bieden een veilige leeromgeving aan, waarin ook plaats is voor het maken van fouten 
en het leren van deze fouten. Uiteraard onder begeleiding van de docent. We bieden extra 
daltonuren over een bepaald onderwerp aan voor leerlingen die moeite hebben met dat 
onderwerp. In kleinere groepen een lastig onderwerp nogmaals uitleggen. We bieden 
verschillende werkvormen aan: korte klassikale instructie, werken in groepjes, werken  
in tweetallen, werken op de methodesite, coöperatieve werkvormen, toepassen tijdens 
practica. 
 
Wiskunde: 
De leerlingen krijgen aan het begin van een periode een studiewijzer. In de onderbouw zijn 
de data van toetsen en inlevermomenten bekend.  De leerlingen hebben plannings-
vrijheid. 
Brugklasleerlingen bepalen hun eigen route in het digitale leermateriaal en wij als 
docenten bieden een ondersteunend kader. Wij gaan met leerlingen in gesprek om 
eventuele kaders te verleggen. In andere leerlagen gebeurt dit altijd in overleg met docent. 
Verbeterpunt: We zouden beter duidelijk kunnen maken dat er andere wegen door de stof 
mogelijk zijn. Leerlingen in latere leerjaren denken nu nog te vaak dat er maar één weg 
naar het einddoel mogelijk is.  

 
 
 
Zoals hierboven beschreven ondersteunt de studiewijzer in combinatie met de dalton-
agenda en parafencontrole de leerling in het leren plannen. Veel leerlingen geven aan het 
begin van de periode in de studiewijzer te kijken en een planning te maken door de 
toetsen in de agenda te plaatsen. Bij sommige vakken worden de toetsen en het huiswerk 
per les opgegeven, bij andere vakken moeten leerlingen zelf plannen. Ook hierin is een 
verschil in opbouw te zien tussen de onderbouw en de bovenbouw. Er is een verschil in de 
mate van geven van vrijheid zichtbaar in de studiewijzers per vak. Sommige vakken zijn 
erg sturend in één richting, andere vakken geven mogelijkheden voor differentiatie en 
maatwerk (bijv. aardrijkskunde, Engels, geschiedenis). De vakdocenten zijn zich getuige 
bovenstaande evaluatie bewust van deze verschillen en zijn zoekende naar mogelijkheden 
om leerlingen meer uit te dagen en te motiveren. In de studiewijzers staat het huiswerk, de 
toetsing en becijfering. Er zijn geen andere taken zichtbaar bij de meeste vakken. Mogelijk 
zou hierin meer differentiatie in vrijheid van leerlingen te vinden kunnen zijn?  

bevindingen visitatieteam 
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Ook zien wij verschillen in de mate waarin docenten kunnen loslaten en leerlingen 
vertrouwen geven om eigen werk en dat van medeleerlingen docentonafhankelijk na te 
kijken en te beoordelen.  

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

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

 

 
 
 

Het daltonkader biedt docenten veel ruimte, vanuit de gedachte dat de docent als profes-
sional het onderwijs optimaal kan afstemmen op de behoeften en de mogelijkheden van 
de leerlingen. De docent moet oordelen wat er op een bepaald moment voor (individuele 
of een groep) leerlingen “nodig” is aan (extra) begeleiding/monitoring.   
Onze school kiest voor een brede vorming van leerlingen, waarin niet alleen culturele en 
sportieve activiteiten een plaats krijgen; leerlingen kunnen ook kiezen voor een breed palet 
van vakken.  
Lerende organisatie: Leren op een daltonschool geldt niet alleen voor leerlingen, maar juist 
ook voor leraren en management. Als onze daltonschool een ideale context is voor 
leerlingen om te leren, zou de school ook voor onszelf een ideaal werkklimaat moeten 
bieden waarin wij met elkaar onze eigen professionaliteit verder kunnen en durven 
ontwikkelen. De Meekijkweken en de (personeel)ontwikkelgesprekken vormen daarbij een 
leidraad. 

 
 
 
Docenten en leerlingen voelen zich thuis op school en onderdeel van een gemeenschap. 
Docenten voelen ruimte om voor individuele leerlingen keuzes te maken in hoe zij leren en 
wat zij wel/niet kunnen doen. In gesprekken met leerlingen over hun vrijheden zien we dat 
vooral de mentor in de lead is. We hebben een aantal leerlingen in de bovenbouw 
gesproken dat bewust is overgestapt naar deze school en daar heel tevreden over is:  
ze voelen dat ze een kans krijgen en ervaren de vrijheid en het vertrouwen die ze eerder 
misten. 
Er is veel extra te kiezen voor leerlingen buiten de lessen om. Binnen de daltonuren is er 
vooral keuze om te werken aan schoolvakken.  
Voor de collega’s is het verder uitbouwen van de meekijkweken naar intervisie een mooie 
kans. De POP of functioneringsgesprekken zijn daarin een goede motor, al wordt aan-
gegeven dat die niet altijd cyclisch worden gehouden.  

 
 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

Zelfstandig leren houdt in dat leerlingen uitgedaagd worden hun leertaken zelf tot een 
goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend 
denken van de leerlingen. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moeten 
de leerlingen leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De keuzevrijheid 
dwingt de leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen over een verantwoorde 
werkwijze. 
 
Uitspraken van leerlingen: 
Het dalton is een school waar zelfstandigheid erg belangrijk is, leerlingen zullen ook zelf 
initiatieven moeten nemen, als zij een voldoende willen halen voor hun toets. Er wordt veel 
in groepjes gewerkt of in teamverband. Groepsopdrachten zijn bij verschillende vakken 
een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Plannen is heel belangrijk op het dalton, 
dit leer je in de eerste al. Zodat je zelf kan bepalen wanneer je iets maakt en in welk tempo 
je werkt.  
Leerlingen krijgen altijd de gelegenheid het gemaakte werk zelf na te kijken tijdens les- of 
daltonuren. In de bovenbouw krijgen leerlingen ook de beschikking over een diagnostische 
toets + uitwerkingen voordat de toetsweek begint.  

 
 
 
De leerlingen geven aan dat een zelfstandige werkhouding van ze wordt verwacht. 
Ze waarderen de mogelijkheden die ze geboden krijgen om zelfstandig te werken. Zij 
geven aan dat ze zo worden begeleid dat ze goed in staat zijn om zelf een realistische 
plannen te maken. 
Leerlingen kunnen hun werk zelf nakijken en zelf inplannen wanneer zij paragrafen af-
tekenen. Vooral in leerjaar 1 wordt de leerlingen de keuze binnen een week gegeven.  
Eén mentoruur per week wordt door de mentor gebruikt om de parafen per leerling te 
controleren. Leerlingen ervaren dit als hulp om te leren plannen en in de hogere jaren 
geven ze aan dit goed te hebben geleerd. 
In leerjaar 1 en 2 moeten ze zelf hun werk gaan inplannen en daarmee krijgen ze een 
startparaaf.  
In de hogere leerjaren wordt in periode 1 en 2 van 3-VMBO, 4-H en 4-V het op tijd af-
tekenen als voorwaarde gesteld voor het maken van een herkansing. Vanaf periode 3 en 
in de daaropvolgende leerjaren wordt dit helemaal losgelaten. Hier wordt ook ervaren dat 
de leerlingen uit leerjaar 5/6 niet altijd even goed omgaan met hun zelfstandigheid tijdens 
het inschrijven van d-uren en het maken van huiswerk.  

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Hoe kunnen zij toch de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid tonen om hier op een 
goede manier mee om te gaan?  
 
Tijdens de les krijgen de leerlingen vaak tien á twintig minuten uitleg en daarna mogen ze 
zelfstandig verder werken. Het betreft dan meestal verder werken aan de stof die net is 
besproken. Hoe kan hier ook in gedifferentieerd worden? Moeten alle leerlingen luisteren 
en dan werken? Of is een differentiatie hierbinnen mogelijk? Leerlingen in de onderbouw 
gaven aan bij een aantal docenten te mogen doorwerken tijdens een klassikale uitleg. 
 
Tijdens de daltonuren zijn veel leerlingen zelfstandig aan het werk en deze uren worden 
door hen als effectief ervaren. 
Er is een mediatheek en leerlingen kunnen ervoor kiezen om daar alleen of met een 
groepje zonder begeleiding van een docent te werken. Deze ruimte wordt ook gebruikt  
als plek om even uit te rusten. 
 
In het omgaan met uitgestelde aandacht hebben wij in de lessen en in de Daltonuren een 
grote mate van variëteit waargenomen. Sommige docenten gaven meteen aandacht en 
antwoord; anderen daarentegen stimuleerden juist het probleemoplossend vermogen van 
de leerling door vragen te stellen of leerlingen aan te moedigen de samenwerking met 
anderen te zoeken.  

 
 
 

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

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

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

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

 

 
 
 

Algemeen: 
Leerlingen krijgen voor de hele periode een studiewijzer waarmee ze, grotendeels in hun 
eigen tempo, aan de slag kunnen. Ook PTO (3e klas) en PTA (bovenbouw) bieden de 
leerling houvast om zelfstandig te kunnen werken. Docenten gebruiken vrijwel nooit de 
gehele vakles voor klassikale uitleg. Individualiseringsmomenten worden ook tijdens de 
vaklessen gecreëerd. 
Er zijn vrij veel docenten die in hun les een stiltezone voor zelfstandig werken inruimen. 
Gedurende 10 - 20 min wordt er dan in stilte gewerkt.   
Voor brugklasleerlingen is de mogelijkheid om het eigen werk na te kijken bij sommige 
vakken te beperkt. Leerlingen kunnen alleen in de les of daltonuren nakijken terwijl zij 
soms behoefte hebben dit na schooltijd te doen. Dit wordt voor leerlingen makkelijker 
gemaakt doordat het nakijkmateriaal ook digitaal beschikbaar wordt gesteld (in klas 1 en 2 
werken we met chromebooks en veel digitaal materiaal). Voor de bovenbouw wordt dit 
goed gefaciliteerd doordat leerlingen beschikken over eigen antwoordenboeken. Ook 
wordt er een diagnostische toets + uitwerkingen digitaal beschikbaar gesteld.  
 
Veel lessen zijn maar deels klassikaal gevuld. Leerlingen hebben dus in de les tijd om 
zelfstandig te werken. Dit gebeurt ook in Daltonuren. In de Daltonuren werken alle leer-
lingen zelfstandig aan het vak dat zij gekozen hebben die dag. Leerlingen in de eerste klas 
geven aan dat zij dit erg prettig vinden en maken duidelijke keuzes naar wie zij gaan.  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De leerlingen geven aan dat in de normale lessen soms te weinig ruimte is om zelfstandig 
te werken. Bij een aantal vakken zou dit verbeterd kunnen worden. 
De daltonuren geven tevens de mogelijkheid om vakoverstijgende projecten of master-
classes uit te voeren in verschillende leerjaren. Door samenwerking kan ieder zijn talenten 
laten zien en ontwikkelen. 
Schoolbreed wordt er heel veel gedaan aan talentontwikkeling. Buiten de vakken om. 
Denk aan sport, muziek, dans, toneel en masterclasses. Per vak kunnen wij nog beter 
kijken hoe wij kunnen differentiëren op elk niveau. 
 
Voorbeelden van evaluatie op sectieniveau: 
Engels: 
In de studiewijzer en planningen wordt voldoende tijd gereserveerd voor zelfstandig werk 
tijden de lessen, als aanvulling op zelfstandig werken in Daltonuren en thuis. 
Leerlingen in alle leerlagen krijgen volop mogelijkheden om hun talenten te laten zien bij 
PO´s, presentaties en schrijfopdrachten. De meest sprekende voorbeelden hiervan zijn de 
Holiday Fair, verfilmen van een verhaal of gedicht, Assessor Day, Tell Sell, Shakespeare 
project en andere literatuurprojecten. 
 
Tekenen/handvaardigheid: 
In de loop van klas 1 naar later zit een opbouw waarin de leerling een steeds minder 
vastomlijnde opdracht heeft zodat ze steeds zelfstandiger en persoonlijker werk kunnen 
maken. Waarbij ze steeds meer gebruik maken van ontwerpprocessen en thema’s. 
 
Natuurkunde: 
De leerlingen wordt gestimuleerd vragen te stellen en er wordt aangegeven dat een studie-
wijzer slechts een leidraad is en dat daar in overleg afspraken over gemaakt kunnen 
worden, bijvoorbeeld over alternatieve leerlijnen, het eerder maken van toetsen of het 
overslaan van opgaven. 
Ook worden geïnteresseerde en talentvolle leerlingen gestimuleerd aan bèta-master-
classes deel te nemen, zoals de masterclasses programmeren met robomind, arduino, 
proefjes voor brugklassers, ballonauto ontwerpen. 
 
Scheikunde: 
3-havo leerlingen kunnen uit een VWO-boek werken om meer uitgedaagd te worden.  
Voor de onderbouw gaan we dit jaar masterclasses geven. Voor de bovenbouw wordt 
nagedacht over meer verdieping.  
 
Wiskunde: 
We kunnen ons verbeteren in het algemene “en nu ga je zelfstandig aan het werk” dat bij 
sommige klassen zo ‘makkelijk’ voelt. Sommige klassen hebben behoefte aan een taak-
gerichte start van de zelfwerkzaamheid. 
Per “standaard” les besteden we ruim 20 minuten aan de mogelijkheid om zelfstandig aan 
de stof te werken. Wel denken we dat dit een ‘makkelijke’ manier van denken is, wanneer 
het toepassen van een samenwerkend leren-vorm misschien effectiever zou kunnen zijn. 
Sterke leerlingen bieden we alternatieve opdrachten en werkvormen aan die de kwaliteiten 
van deze leerlingen blijven ontwikkelen. We doen dit alleen pas vanaf ongeveer februari, 
terwijl we dit in een eerder stadium al zouden kunnen doen. 
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De mogelijkheden die de docenten de leerlingen bieden om zelfstandig te werken zijn 
docentafhankelijk; de globale lesopbouw met daarin de ruimte om zelfstandig te werken 
verschilt per docent. We hebben docenten gezien bij wie de les vooral door hem/haar werd 
gestuurd en docenten bij wie de leerlingen echt de ruimte kregen in tijd en werkkeuzes om 
zelfstandig te werken en docenten bij wie de leerlingen de tijd kregen verder te werken aan 
de zojuist besproken lesstof.  
Hoe kunnen docenten hier onderling van elkaar leren en zich hier ontwikkelen? Het inge-
zette instrument van meekijken d.m.v. collegiale visitatie kan hier een krachtig hulpmiddel 
in zijn. 
 
Door de onderlinge verschillen in de inhoud en taken van de studiewijzers worden de leer-
lingen meer of minder uitgedaagd zelfstandig te werken. 
 
In leerjaar 1 en 2 hebben we gezien dat leerlingen lesmaterialen, opdrachten en nakijk-
boekjes met hun chromebook tot hun beschikking hebben en dat leerlingen hierdoor meer 
eigen werk nakijken en gebruik maken van zelf-diagnostische toetsen.   
 
Ook hebben wij aanzienlijke verschillen gezien in de mate waarin docenten helder waren 
in de opbouw en doelen van hun les vooraf en op het eind samen met de leerlingen op het 
proces en de resultaten reflecteerden.  

 
 
 

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

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

 

 
 
 

Docenten (en secties) en onderwijsondersteunend personeel hebben de ruimte om zelf 
initiatieven te nemen. In de ontwikkelgesprekken met docenten wordt duidelijk op welke 
wijze medewerkers kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en op welke wijze 
de organisatie kan bijdragen aan de persoonlijke doelstellingen en talenten. We hebben 
als schoolleiding in deze gesprekken gemerkt dat er aan een aantal basisvoorwaarden 
voldaan moet zijn om ruimte te creëren voor persoonlijke evaluatie en ontwikkeling. 
Basisvoorwaarden zoals steun, erkenning en waardering van de persoonlijke behoeftes 
van medewerkers. 
Op onze school heb je als docent beslist veel vrijheid om ideeën te ontwikkelen. Je krijgt 
de vrijheid om te experimenteren in je lessen. Als je nieuwe ideeën hebt krijg je de ruimte 
om die uit te voeren en je ervaart voldoende steun hierin. Voorbeelden van initiatieven van 
leerlingen/docenten: de Rome-reis voor 5H en 6V-leerlingen met het examenvak tekenen 
(sinds 3 jaar) en het IJsland-project van en voor leerlingen 5H en 6V met het examenvak 
aardrijkskunde (nieuw in oktober 2017!). 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De onderwijscommissie (OC) en de schoolleiding (SL) communiceren met elkaar op basis 
van respect. Zij stellen zich beide open op en zijn bereid samen deel uit te maken van een 
lerende school. De OC is voor de docenten zichtbaar in de school aanwezig, waardoor de 
OC een voorbeeld kan zijn voor het docententeam voor het zelfstandig oppakken van 
initiatieven. Hier is ook een compliment op zijn plaats voor de schoolleiding, zij bieden de 
ruimte waardoor de OC deze rol ook goed oppakt en uitwerkt.  
 
We hebben in de lessen verschillende initiatieven van docenten kunnen zien. Voorbeelden 
hiervan zijn de groepsopdrachten voor het verzorgen van een presentatie, waarbij de leer-
lingen moeten voldoen aan vooraf geformuleerde doelstellingen. De leerlingen communi-
ceren m.b.v. het chromebook met de docent. 
Een ander voorbeeld zagen we bij de gesprekjes over o.a. de maatschappelijke stage die 
leerlingen in het Engels moesten voeren met volwassenen van buiten de school. Deze 
volwassenen hebben vooraf een beoordelingslijst ontvangen, waarmee ze een zo objectief 
mogelijk oordeel kunnen geven. 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

Onze school biedt leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leer-
lingen samen met docenten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met 
elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Tijdens de vak- en thema-
projecten in zowel onderbouw als bovenbouw (bijv. Het project ‘De nieuwe mens’ in  
5-VWO) staat samenwerken centraal.  
 
Uitspraken van leerlingen: 
Groepsopdrachten en groepspresentaties komen veel voor, samenwerken is dus een 
onderdeel van het onderwijs. In de eerste klas heeft iedere leerling een team van vier 
mensen waartoe hij of zij behoort, dus ook daar is samenwerken erg belangrijk. Ook in de 
projectweek is samenwerken de basis. Voorbeeld: in de bovenbouw geven leerlingen uit  
5-VWO bij het vak biologie les aan brugklassers. 
Op onze school zijn er weinig of geen (bekende) gevallen van pesten. Er is zeker respect 
over en weer tussen leerling en leraar, maar ook tussen de leerlingen is er respect en 
wordt iedereen geaccepteerd. Zie ook de resultaten van de LAKS-leerlingenonderzoeken 
uit 2014 en 2016 waar de school aan meedoet.  

 
  

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In een aantal lessen die we bezochten, werd het lesuur (50 minuten) volgens de klassieke 
indeling gevuld: instructie, groepswerk of individuele activiteiten en globale afsluiting.  
Daarnaast hebben wij ook in lessen verschillende vormen van samenwerken en coöpera-
tief leren gezien. In veel lessen krijgen leerlingen samenwerkingsopdrachten, vaak in vaste 
groepen. Het is niet altijd duidelijk waarom de leerlingen moeten samenwerken en op 
welke manier. Soms is het samen werken en soms samenwerken. We hebben geen 
reflectie op het samenwerken gezien. Uit gesprekken met leerlingen is gebleken dat dit 
sporadisch gebeurt. 

 
 
 

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

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

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

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

 

 
 
 

Algemeen: 
De omgangsvormen tussen leraar en leerling zijn vrij (er wordt over het algemeen getu-
toyeerd), maar wel respectvol. Het pedagogisch-didactisch klimaat is een van de krachtige 
pijlers van onze school:  
- Houding van de daltondocent kenmerkt zich door openheid en gelijkwaardigheid. 
- Leerlingen kunnen invloed uitoefenen op de inhoud, vorm en planning van de lessen. 
- Naast kennisverwerving wordt een kritische houding bevorderd. 
- Er is veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over wezenlijke en/of maatschap-

pelijke onderwerpen. 
Natuurlijk is er op sectieniveau veel overleg en worden nieuwe taken/lessen samen 
opgesteld. Ook tussen vakken is er samenwerking bij vakoverstijgende projecten. 
 
Coöperatief Leren 
Een van de speerpunten in het Beleidsprioriteitenplan 2015-2017 is een verdere imple-
mentatie van de samenwerkingsvormen coöperatief leren (Zie ook het aparte beleidsstuk: 
Coöperatief leren op Dalton Voorburg met actieplan 2015-2017). Een groot aantal 
docenten heeft zich verdiept in coöperatief leren (35 docenten).  In 2015- 2016 is een 
nieuwe cursusronde geweest. Op de sectie-werkochtend van 31 mei 2016 hebben alle 
secties met begeleiding van het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding)  
coöperatief leren-lesstructuren ontworpen volgens een vast format (minimaal 2 per sectie). 
De producten zijn per sectie beschikbaar in een gedeelde map in Google-Drive. Opdracht 
aan de secties is om deze lesstructuren in de lessen uit te proberen in 2016-2017, waarbij 
een sectie-collega aanwezig is, die m.b.v. de Kijkwijzer CLS ‘meekijkt’ tijdens de Meekijk-
maanden.  
 
Pedagogisch klimaat 
Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat op school is een opdracht voor de gehele 
gemeenschap. Docenten hebben oog voor de individuele leerling. Het feit dat de eerste 
klas heterogeen is draagt bij aan het gevoel van veiligheid in de school (alle leerlingen die 
doorstromen naar de 3 afdelingen in de school kennen elkaar vanuit de brugklas). In het 
mentoraat in de onderbouw wordt veel aandacht aan een veilig klimaat besteed.  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er is een mentoruur leefstijl dat focust op een veilige sfeer in de klas. De resultaten van de 
LAKS-leerlingenenquête geven aan dat onze school als een veilige school wordt gezien.  
 
Voorbeelden van evaluatie op sectieniveau: 
Aardrijkskunde: 

• In de sectie houdt iedereen zich aan de afspraken m.b.t. de studiewijzer, toetsen 
en ander materiaal  (alles staat in een gedeelde map). 

• Er is een aantal samenwerkingsopdrachten aanwezig , maar de inzet is nog niet 
structureel. Daar moet meer afstemming en ontwikkeling in komen. Speerpunt voor 
komende periode. 

Economie: 
Coöperatieve samenwerkingsvormen: dit is absoluut een ontwikkelpunt voor onze sectie. 
Een aantal van ons heeft wel de cursus CLS gevolgd, maar we zetten het nog te weinig in, 
mede door gebrek aan tijd en te grote klassen. 
 
Frans: 
Coöperatieve samenwerkingsvormen: deze zijn volop aanwezig, deels gestuurd door de 
tâches finales (afsluitende opdrachten waarbij leerlingen in teams iets moeten produce-
ren), deels door CLS (Coöperatieve Leerstrategieën). Wat kan beter? Wij moeten de 
afsluitende opdrachten zo inrichten dat zichtbaar is wat elke leerling doet, zodat een 
gelijke bijdrage van elke leerling de realiteit wordt. 
 
Geschiedenis: 
Bij praktische opdrachten en tijdens klassikale activiteiten worden regelmatig samen-
werkingsvormen toegepast. Ook is er uitwisseling van samenwerkingsopdrachten tussen 
sectieleden onderling. 
 
Wiskunde: 
Met name in de onderbouw werken we met verschillende  samenwerkvormen. In de 
bovenbouw geven we al meer samenwerkingsopdrachten (o.a. PO-dag wiskunde 5H en 
5V). 

 
 
 
Dat docenten samenwerken is vanzelfsprekend; er zijn evenwel succesvolle aanzetten 
gedaan om dat samenwerken inhoudelijker te versterken door de meekijkweken of –
maanden. 
De sectie is het belangrijkste samenwerkingsverband op inhoudelijk vakniveau voor de 
docent. Naar onze indruk wordt hier de onderwijsinhoudelijke afstemming en ontwikkeling 
van het vakgebied voldoende geborgd.  
Wat de betekenis is van de samenwerking in en inhoud van de afdelingsteams en het 
mentorenoverleg hebben wij uit de door ons ontvangen stukken en de gesprekken, 
onvoldoende kunnen vaststellen. 
Wel hebben wij geconstateerd dat met name de Onderwijscommissie zich beijvert om de 
samenwerking tussen docenten en secties onderling te stimuleren. Maar het duidelijkste 
bewijs voor een intensievere samenwerking is de manier waarop schoolleiding en 
Onderwijscommissie zich nu tot elkaar verhouden en aan het werk zijn: tussen organisatie 
en invulling van de onderwijskundige ontwikkeling van de school is de afstand beduidend 
kleiner geworden en daar vaart de school wel bij. 

 
  

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

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

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

 
 
 

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie docent – leerling: 
deze relatie heeft een groot effect op de betrokkenheid en de leerresultaten van leerlingen. 
Van de docent wordt verwacht dat hij inzicht heeft in de interesses en achtergronden van 
de leerlingen en dat hij elke leerling waardeert en respecteert in de dagelijkse omgang.  
In onze daltonschool wordt er aan zowel leerlingen als medewerkers veel ruimte geboden 
om verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid nemen is overigens inherent aan 
het mogen maken van fouten en van fouten maken leer je: dan vindt er groei plaats en 
ontstaat er een organisatie die is gericht op de ontwikkeling van leerlingen en mede-
werkers (growth-mindset). Een van de kenmerken van onze schoolcultuur is dat leerlingen 
en medewerkers worden gevormd door wat ze doen in plaats van wat ze zijn. Leerlingen 
en medewerkers zijn dus altijd aanspreekbaar op hun gedrag. Het leren van fouten, het 
luisteren naar elkaar, het elkaar aanvullen, het denken in oplossingen zijn voorbeelden van 
gedrag die passen in onze school als afspiegeling van de democratische maatschappij.  

 
 
 

De samenwerkingsrelatie tussen docent en leerling is in het algemeen goed te noemen en 
getuigt van respect en wederkerigheid. Leerlingen worden gezien en i.h.a. positief ge-
waardeerd. 
Het begrip samenwerken kent in de school verschillende verschijningsvormen, die voor de 
leden van het visitatieteam op verschillende plaatsen en momenten zichtbaar waren. 
Samenwerken is evident in iedere school of instelling: het verdient aanbeveling om dit 
containerbegrip wat nauwkeuriger te differentiëren en een onderscheid te maken tussen 
samenwerken, samen werken en coöperatief leren. Tegen de achtergrond van een ver-
beterde samenwerking in de school en het intensieve scholingstraject onder docenten 
m.b.t. coöperatief leren lijkt het ons verstandig om op de kernwaarde samenwerken een 
doorlopende leerlijn uit te zetten en verder te ontwikkelen. Hierbij kunnen de resultaten van 
de gegeven opdracht aan de secties om voor schooljaar 2016-2017 de ontworpen nieuwe 
lesstructuren voor coöperatief leren uit te proberen, een goed vertrekpunt zijn. Daarbij zou 
het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden een belangrijk aandachtspunt kunnen 
zijn. 

 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten mee 
naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
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Reflexiviteit, nadenken over je eigen persoonlijke ontwikkeling en  je eigen werk/resultaten, 
is belangrijk. De leerlingen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de 
tijd van de te maken opdrachten. Achteraf worden inspanning en resultaat met elkaar 
vergeleken. Zo leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen 
van de eigen inzet, het beoordelen van medeleerlingen, het aanleren van discussie-
vaardigheden, het leren omgaan met teleurstellingen etc.  In klas 1 en 2 is er vanuit het 
mentoraat specifieke aandacht voor sociale vormingsdoelen.  
 
Uitspraken van leerlingen: 
Plannen is een belangrijk onderdeel van het dalton: zeker in de onderbouw wordt je 
planning voor de hele periode gecontroleerd en wordt er ook gereflecteerd op de planning: 
leerlingen in klas 1 en 2 moeten aan het einde van iedere week m.b.v. de daltonagenda 
reflecteren op het werk dat zij hebben gemaakt, en kijken naar wat voor (soort) achter-
standen zij hebben. 
Onze school maakt gebruik van het OPUR systeem, hierin is reflecteren heel belangrijk. 
Fouten maken mag, maar leerlingen moeten hier wel van leren, zodat volgende keer de 
planning/de werkaanpak beter zal verlopen.  
Er wordt in de mentoruren (zeker in de onderbouw, maar ook in de bovenbouw) veel aan-
dacht besteed aan je eigen (leer)gedrag, maar ook aan dat van het gedrag van je mede-
leerlingen. In 4-HAVO en 4-VWO worden de resultaten van de GLV-test (Gelderse Leer-
stijlen en motivatie Vragenlijst) betrokken in de (reflectie)gesprekken die de bovenbouw-
leerlingen voeren met hun mentor in de aanwezigheid van hun ouders.  

 
 
 
De leerlingen in klas 1 en 2 van de onderbouw maken voor elk vak een eigen planning aan 
de hand van een studiewijzer en hun daltonagenda en leggen hiervoor verantwoording af 
aan de vakdocent en mentor. Dit wordt hen aangeleerd via het programma ‘leren leren’ 
tijdens de mentoruren en bij de vakken. Deze planning heeft direct met de individuele 
reflectie te maken. Zowel vakdocent als mentor spiegelen de leerlingen in hun werkzaam-
heden en resultaten. De leerlingen krijgt daarna al dan niet de keuze en ruimte om in een 
hoger c.q. lager tempo door de stof heen te gaan. Aangezien de brugklas hier een M/H/V-
brugklas betreft, is het ook van belang om vanaf het begin op de niveauverschillen in te 
spelen. 
De reflectie van de leerlingen op de vakken vindt aan het eind van elke week plaats.  
Zowel de vakdocent, de mentor als de tutoren (onderbouw) ondersteunen de leerlingen 
hierbij.  
In de midden- en bovenbouw vindt de planning plaats op individuele basis en per vak.  
De vakdocent treedt hier meer op de voorgrond in het kader van reflecteren.  De reflectie-
formulieren zijn per vak verschillend en kunnen individueel of samen ingevuld worden. Op 
die manier ontstaat er ook onderlinge reflectie door leerlingen. Dit wordt door de leerlingen 
en de ouders zeer gewaardeerd. 
 
Tijdens onze lesbezoeken hebben wij relatief weinig lessen gezien waarin leerlingen actief 
uitgenodigd werden om aan het eind van de les te reflecteren op de inhoud, de gehanteer-
de werkvormen en de rol van de docent. 
Een advies van ons: gebruik de mening en feedback van leerlingen over het onderwijs nog 
actiever o.a. door daar tijd voor te reserveren aan het eind van de “les” of organiseer bij-
voorbeeld per jaar laag thematische klankbordsessies.  

 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

Algemeen: 
De Daltonagenda in klas 1,2 en 3, het toetsoverzicht, de studiewijzers en het dalton-
inschrijfsysteem zijn onderdelen van het leren plannen en het kiezen van de juiste werk-
aanpak. Actieve monitoring door mentoren/afdelingsleiders van het dalton-inschrijfsysteem 
zorgt voor meer inzicht in de keuzes die leerlingen maken voor het daltonuur.   
In de onderbouw hebben de leerlingen een mentoruur waarin zij voor de komende week 
moeten inplannen wanneer ze hun taken gaan doen en beschrijven zij wat ze gaan doen.  
In de vaklessen krijgen zij bij veel vakken de ruimte om zelf het taakwerk over de periode 
te verspreiden. 
In de onderbouw wordt de Daltonagenda actief als planningsinstrument gebruikt. De 
Daltonagenda heeft een in 2016 een update gekregen. Leerlingen maken een plan voor de 
periode en reflecteren hier aan het einde van de periode op. Was de planning realistisch? 
Waar liggen de knelpunten? Hoe zijn de daltonuren ingezet? Tijdens mentoruren wordt 
hier regelmatig op gereflecteerd. Er wordt een koppeling gemaakt tussen resultaten en 
planning. In het mentoruur van de eerste klas wordt klassikaal en individueel gereflecteerd 
op de afgelopen periode. De leerling bespreekt in de les of in het Daltonuur zijn toets. Het 
kritisch kijken naar werkaanpak en resultaten zou beter kunnen.  
 
Het mentoraat en de mentorcontactgesprekken met leerlingen/ouders 
In combinatie met de (persoonlijke) aandacht voor studiebegeleiding en reflectie op het 
schoolwerk hebben de vakdocenten en mentoren ook veel aandacht voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het gaat daarbij o.a. om:  
→persoonlijke ontwikkeling, sociale competenties en het bevorderen van zelfinzicht 
→ het werken met en aan de eigen waarden 
→ het erkennen, waarderen en omgaan met elkaar. 
In 2015-2016 hebben alle mentoren een training gevolgd van anderhalve dag in het kader 
van passend onderwijs en het mentoraat.  
In het Beleidsprioriteitenplan 2015-2017 staan ook de mentorcontactgesprekken ge-
noemd: Leerlingen zijn aanwezig bij het gesprek op de mentorcontactavond en leiden het 
driehoeksgesprek (mentor, ouder(s), leerling). De leerling legt verantwoording af over zijn 
studie-aanpak en resultaten. In deze gesprekken stelt de leerling zichzelf ook doelen en 
moet hij aangeven welke verbeterstappen hij gaat zetten. In de bovenbouw (4-havo en 4-
vwo) betrekt de leerling ook de uitslag van de GLV-test (Gelderse Leerstijlen en motivatie 
Vragenlijst) in deze gesprekken. 
 
Feedback en Formatief toetsen (experiment Paul GSN) 
Op de studiedag van 10 maart 2016 heeft onze collega Paul Goossen een workshop ge-
geven over hoe leerlingen beter zicht krijgen op hun eigen leerproces. Hierin stonden de 
volgende vragen centraal: Hoe kunnen we bevorderen dat kinderen meer bezig zijn met 
nadenken over manieren van werken die iets opleveren? Helpt het als je een toets na-
bespreekt? Helpt het als je tips en suggesties op de toets schrijft? Wat gebeurt er als je 
het cijfer weglaat boven een toets die je hebt nagekeken en teruggeeft aan de leerling? 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Wat gebeurt er als je leerlingen nog tijdens de toets over een aantal zaken laat nadenken? 
En wat gebeurt er als je ze hun eigen toets laat beoordelen? 
 
Ouderbetrokkenheid (zie ook 6.9 van dit visitatieverslag) 
Uit de ouderenquête in de 1e en de 2e klas blijkt dat er bij ouders een duidelijke behoefte 
bestaat aan ondersteuning vanuit de school om de leerlingen thuis te kunnen begeleiden 
op het gebied van leerprestaties, werkaanpak en werkhouding. Juist de betrokkenheid van 
thuis bij het schoolse leren kan een bijdrage leveren aan het leersucces van de leerlingen. 
Deze ondersteuning heeft vorm gekregen in de website: 
www.lerenlerenopdaltonvoorburg.nl 
 
Voorbeelden van evaluatie op sectieniveau: 
Aardrijkskunde: 
Speerpunten op het gebied van reflectie en feedback: RTTI, leerdoelentoetsen, online 
oefentoetsen, reflectieformulieren over de leerroute voor het PW, gesprekken in dalton/les 
over voortgang in het vak. 
 
Engels: 
Het nabespreken van proefwerken, opdrachten, planningen en resultaten wordt in de les 
klassikaal, in kleine groepen en individueel gedaan.  In 2016-2017 willen we in 4-HAVO 
beginnen met het ‘voorspellen’ van gewenste cijfers voor het aankomende SE (zoals in de 
workshop van Paul GSN besproken). Dit kan uitgebreid worden in andere leerjaren. 
 
Frans: 
Wat gaat goed? Wij geven leerlingen veel feedback terug op hun werk en toetsen. We 
gebruiken hiervoor een duidelijk beoordelingsformulier. We evalueren samen met leer-
lingen bij CLs en we stimuleren leerlingen om op elkaar te reflecteren en van elkaar te 
leren. Wat kan beter? Leerlingen meer zelf laten reflecteren op hun eigen leerproces en 
toetsresultaten. We willen leerlingen nog meer bewust maken van het belang van feed-
back geven aan elkaar. 
 
Geschiedenis: 

• nabespreken van toetsen in dalton 
• het zelfstandig laten nakijken van toetsen  
• het bekijken van het gemaakte werk en het bespreken van de werkaanpak voordat 

de paraaf wordt gezet  
• er is een formulier uitgezet in klas 1 (geschiedenis top of flop) dat ook in de andere 

klassen gaat worden toegepast (één keer per jaar) 
• bij samenwerkingsopdrachten/PO’s zit een reflectie-onderdeel standaard in de 

opdracht 
 
LO en BSM: 
Reflectie vindt plaats m.b.v. video- en filmbeelden, gesproken feedback, leerling-
beoordelingsformulier. 
Binnen onze sectie bespreken we veel met elkaar, werken we veel samen (teamteaching) 
en we zien ook heel veel lessen van elkaar. 
 
Natuurkunde: 
Er is nog geen vakreflectie-methode die sectiebreed toegepast wordt, verschillende 
collega’s proberen verschillende methoden uit. Er is wel een afspraak om in alle derde 
klassen één bepaalde toets met behulp van RTTI door leerlingen zelf te laten evalueren.  

 
 
 

http://www.lerenlerenopdaltonvoorburg.nl/
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Nederlands: 
De leerlingen reflecteren middels een onderwijsleergesprek. In de studiewijzers is hiervoor 
een les opgenomen. Bij het teruggeven van de resultaten worden de leerlingen actief uit-
genodigd om de toetsen te komen bespreken. Een enkele keer wordt de toets klassikaal 
besproken. 

Scheikunde: 
Naar aanleiding van het bespreken van toetsen passen we bepaalde vragen aan. Ook 
laten we toetsenquêtes invullen door de leerlingen. Binnen de sectie praten we elkaar zo 
nodig bij. In de bovenbouw krijgen de leerlingen bij de nabespreking van de toets ruim de 
gelegenheid om de toets zelfstandig te controleren en te  evalueren.  

 
Schoolleiding: 
Als schoolleiding benadrukken wij dat de feedback van docenten naar leerlingen over de 
wijze waarop zij zelfstandig en samen leerstof verwerken een ‘leerversterker’ is. Andersom 
geldt dat overigens ook: de feedback van leerlingen naar docenten zou ook een leer-
versterker moeten zijn!  Dit schooljaar hebben wij met name de focus gelegd op de 
volgende vragen die op de studiedag van 10 maart 2016 (zie bijlage) op de agenda 
stonden: 
Geven wij als docenten wel genoeg feedback en geven we de goede feedback aan 
leerlingen op de manier waarop ze leren (growth-mindset)? 
Wat is de impact van ons didactisch en pedagogisch handelen op de motivatie van de 
leerlingen?  Zijn wij in staat om kritisch naar onszelf te kijken en gebruiken we evaluatie, 
feedback van leerlingen en collega’s  om onszelf verder te ontwikkelen? (Werkgroep 
Klassenmangement &Leerlingmotivatie, Meekijkweken, collegiale intervisie).  
 
Als onderdeel van het persoonlijk ontwikkelplan moet de leraar een enquête afnemen over 
zijn functioneren onder leerlingen. De leerlingen geven feedback op het functioneren van 
de docenten via vragenlijsten die digitaal ingevuld kunnen worden. Deze vragenlijsten 
kunnen zowel bij de ontwikkelgesprekken als voor eigen reflectie van de docent gebruikt 
worden. De werkgroep Klassenmanagement & Leerlingmotivatie heeft de leerlingenquête 
vernieuwd. 

 
 
 
Er is de afgelopen twee jaar veel ruimte geboden aan de docenten om zich professioneel 
te ontwikkelen op het gebied van reflecteren. Onderling zijn verschillende trajecten (waar-
onder scholing) afgesproken en uitgevoerd en zijn er vele reflectie-instrumenten ont-
wikkeld. Schoolleiding en de onderwijscommissie kunnen hier door een goede samen-
werking in de komende periode nog meer resultaten mee bereiken door meer te sturen  
op het sectie-brede gebruik van deze reflectie-instrumenten en de borging van de leerlijn 
reflectie op  school-breed niveau.  
 
Punt waar nog aandacht aan besteed mag worden: de begrippen ‘reflectie’ en ’evaluatie’ 
lijken door elkaar gebruikt te worden. De school kan o.i. nog helderder formuleren wat men 
onder ‘reflectie’ verstaat en dit vertalen naar de werkvloer. 
 
Een tweede advies wat wij graag mee willen geven: varieer meer in de werkwijze voor 
reflectie. De veel gekozen werkwijze op het gebied van reflectie gebeurt nu merendeels 
schriftelijk via formulieren. Dit leidt vaak tot een zekere reflectie-moeheid onder leerlingen. 
De sectie LO en BSM werken ook met video- en filmbeelden en gesproken feedback. De 
sectie Nederlands met onderwijsleergesprekken. Er zijn meer (creatieve) vormen van 
reflectie te gebruiken dan alleen via het schriftelijk materiaal. 

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

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

 
 
 

Leren op onze daltonschool geldt niet alleen voor leerlingen, ook voor leraren en manage-
ment. Als onze daltonschool een ideale context is voor leerlingen om te leren, zou de 
school ook voor onszelf een ideaal werkklimaat moeten bieden waarin wij met elkaar onze 
eigen professionaliteit verder kunnen en durven ontwikkelen. Niemand binnen onze school 
ontkent dan ook de noodzaak van onderwijskundige en professionele ontwikkeling, maar 
er ligt een duidelijke vraag van de collega’s voor de OC en de SL naar inhoudelijke 
ondersteuning en naar de praktische organisatie van het leren door docenten, van en met 
elkaar. De meeste docenten ervaren dat zij heel goed zijn in het vak dat zij geven, maar in 
het kader van een “gedeelde professionaliteit” valt er nog wel wat te winnen. Het is daarbij 
van belang te beseffen, dat van alle factoren die de leerresultaten van leerlingen kunnen 
verbeteren het effectief en reflectief handelen van docenten de grootste invloed heeft, met 
name op het gebied van: 

- Klassenmanagement en pedagogisch klimaat; 
- Didactische aanpak en het vermogen om het onderwijs aan te passen aan tempo, 

niveau, interesse en begaafdheid van de leerling (leermotivatie van leerlingen). 
 
Meekijkweken en meekijkmaanden. 
In 2014 zijn de ‘meekijkweken’ voor het eerst georganiseerd. Tijdens deze weken wordt 
aan alle collega’s gevraagd bij minimaal één andere collega in de les te gaan kijken en  
ook een collega te ontvangen.  In 2015 is de werkgroep Meekijkweken ingesteld (samen-
werking tussen SL en OC) die in zowel 2016 als 2017 de Meekijkweken/meekijkmaanden 
hebben georganiseerd. Deze vorm van lesbezoek wordt ingezet om het samen leren en 
ontwikkelen binnen de school te stimuleren: de lesbezoeken geven een goed vertrekpunt 
voor het gesprek over verbetering van daltononderwijs. Het is dus geen middel om te 
beoordelen. De lesbezoeken zijn bedoeld om het reflecteren op eigen pedagogisch-
didactisch handelen te versterken en om het ‘gewoon’ te laten worden dat er bij elkaar  
in de klas wordt gekeken. Voor het ‘meekijken’ zijn ook Kijkwijzers als hulp-instrument 
ontwikkeld (zie bijlagen). Uit evaluaties blijkt dat docenten het prettig vinden om op deze 
manier van elkaar te leren. Een aantal reacties van docenten: 

• Leuk om ook eens een ander aan het werk te zien. Leerzaam wat betreft de 
lesindeling.  

• Het heeft me een ander perspectief gegeven. Zeker omdat collega's die heel 
andere vakken geven hun feedback gaven. 

• Ik heb bij een Engelse les gekeken. Hier zat ook een leerling in die ik extra bege-
leid. Mijn doel was om bepaalde leerlingen te observeren en te kijken hoe ze daar 
bij de talen mee omgaan. 

• Ik heb ideeën opgedaan over actieve werkvormen in de les. 

• Dat ik meer moet werken aan verschillende structuren in de les en de leerlingen 
met een concrete opdracht aan het werk moet zetten. 

 
Intervisie en coaching 
In het kader van een professionaliseringsslag in de begeleiding/coaching van de intervisie 
zijn er afspraken gemaakt met de schoolinterne coaches Saskia Franken en Rob Smets 
n.a.v. het advies aan de SL “Professionalisering op Dalton” uit september 2015. Deze 
afspraken spitsen zich toe op 2 trajecten: 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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1. Het structureel aanbieden van intervisie, bijvoorbeeld thematische intervisie waarbij het 
thema gedurende een schooljaar lang gelijk blijft. Als docent kun je je dan voor een jaar  
bij die intervisiegroep aansluiten. Deze thematische vorm van intervisie wordt structureel 
ingezet als begeleidingstraject voor de nieuwe docenten die voor het 2e jaar bij ons op 
school werken. Deze vorm van intervisie is een logisch vervolg op de begeleiding van de 
nieuwe docenten in het 1e jaar. 
2. Individuele coaching: Het is hierbij belangrijk dat men zich realiseert dat coaching niet 
alleen raadzaam is bij ‘grote’ problemen: iedere werkgerichte vraag waar een docent 
alleen niet makkelijk mee verder kan is geschikt voor coaching. Een individuele vorm van 
coaching kan de persoon en de organisatie vooruit helpen op een manier die andere 
vormen van begeleiding niet kunnen. Naast het steunen van docenten die willen leren zou 
er ook meer aandacht moeten zijn voor docenten die niet (lijken te) willen leren. Hier ligt 
een taak voor de schoolleidingsleden: zij kunnen met behulp van de instrumenten leerling-
enquête, lesbezoeken en een wat meer kritisch ontwikkelgesprek de noodzaak tot leren bij 
de docent aanstippen. 

 

 
 
Vanuit de schoolleiding is de begeleidersrol van de docenten sterk gestimuleerd door 
middel van de ingestelde meekijkweken/maanden, de pop-ontwikkelingsgesprekken, de 
intervisie voor startende docenten en individuele coaching en het vervolg daarop. Deze 
initiatieven worden positief gewaardeerd door de werkvloer.  

 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

Leerlingen krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfron-
teerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een 
geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. Daarbij 
staat dit jaar de vraag centraal of de leerling de resultaten behaalt die bij zijn eigen ver-
wachtingen en bij zijn ontwikkelingsniveau passen. Is de leerling actief bezig met de taak 
en maakt hij efficient gebruik van tijd en keuzemogelijkheden? 
 
Uitspraken van leerlingen: 
Als leerling kan je in de bovenbouw kiezen of je op een hoger niveau examen zou willen 
doen in een bepaald vak of dat je sneller door de leerstof gaat (vervroegd examen). Als 
leerling krijg je in de les vaak de mogelijkheid om zelfstandig  te werken. Waar nodig wordt 
er bijgestuurd, dit is niet alleen de taak van de mentor en of van de mentorleerlingen (in 
klas 1 en 2), maar ook van de vakdocent.  
De leerling krijgt vaak op verschillende manieren de mogelijkheid om efficiënt te kunnen 
leren, bijv. het kwijtschelden van handelingsdelen in de bovenbouw als je al op niveau zit. 
Zo wordt het leren aantrekkelijker omdat er maatwerk voor elke leerling is, niet iedereen 
moet per se hetzelfde doen. De diversiteit van het aanbod zorgt ervoor dat leerlingen 
gestimuleerd worden om meer uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen, bijv.  

bevindingen visitatieteam 
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de masterclasses, de schoolkrant, Scorpio leerlingvereniging, de debatclub, de Theater-
werkplaats en de jaarlijkse musical van de Vijfde Vleugel etc.  

 
 
 
De leerlingen geven aan dat ze de toetsen vooral kunnen nabespreken tijdens de dalton-
uren. Zij moeten dit vooraf melden aan de docent en daarbij hun vraag/vragen al stellen. 
Zij ervaren dit als effectief en vinden het prettig om dit niet tijdens de les te hoeven doen. 
 
De leerlingen van leerjaar 1 geven aan dat ze m.b.v. de ingevulde daltonagenda geholpen 
worden om zo effectief mogelijk te plannen en te werken. Doordat de mentor iedere week 
hun parafen controleert - de leerling moet bij een gebrek aan parafen nablijven en het werk 
gaan maken – leert de leerling om geen achterstand op te lopen. 
 
De leerlingen schrijven bewust in voor de daltonuren. Bepaalde daltonuren zijn erg gewild, 
omdat ze daar of een goede uitleg krijgen of goed kunnen werken. Deze uren lopen snel 
vol. Ze zouden graag voor meer van dit soort uren kunnen kiezen. 
Leerlingen ervaren het soms als uitermate irritant, wanneer andere leerlingen tijdens dit 
uur aan een ander vak gaan werken, terwijl er genoeg leerlingen zijn die bijv. wel vragen 
willen stellen aan de docent wiskunde. Dit gebeurt regelmatig. 
Een aantal daltonuren is vaak merendeels huiswerkuren of uren waarin leerlingen lekker 
“socializen”. De actieve begeleidings- en coachingsrol van de docent kan hier aanzienlijk 
groeien.  
Leerlingen hebben aangegeven dat ze bij bepaalde vakken examen mogen doen op een 
hoger niveau of op een eerder moment. 
 
Leerlingen weten precies bij welke docent ze strenger worden gecontroleerd. Vooral bij de 
vakken scheikunde en natuurkunde zijn de docenten streng, maar dit heeft o.a. te maken 
met veiligheid. 
 
Vooral in de bovenbouw kunnen leerlingen bij de mentor aangeven, of zij een gesprek 
nodig achten. Leerlingen vinden dat ze hierdoor effectief omgaan met de tijd van de 
mentor en zichzelf. 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet halen. 
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Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 32 

 
 
 

Algemeen: 
Vanzelfsprekend wordt van alle docenten verwacht dat ze reguliere didactische tech-
nieken, rollen en competenties beheersen op basisniveau. Verder mag verwacht worden 
dat daltondocenten die lesgeven goed zijn in differentiëren en klassenmanagement. En ze 
moeten een expert zijn op het gebied van zelfverantwoordelijk leren.  Creativiteit, inven-
tiviteit, flexibiliteit en “open mindedness” zijn eigenschappen die belangrijk zijn voor een 
goede begeleiding van leerlingen.  
Zorgen wij als docenten voor genoeg afwisseling? Geven wij uitdagende en motiverende 
taken? Welke werkvormen spelen een belangrijke rol in het activeren en motiveren van 
leerlingen? Halen wij het beste uit onze leerlingen?  Analyseren wij voldoende de leer-
problemen van leerlingen die de leerdoelen (en het instroomniveau) niet halen? Op de 
vraag in de LAKS-enquête “Word je gemotiveerd door je docenten?” wijken de resultaten 
van onze school niet af van het landelijk gemiddelde. Deze vraag is onder meer door de 
werkgroep Klassenmanagement en Leerlingmotivatie opgepakt.  Ook heeft een aantal 
docenten (MSL, HUB, GRF, BYS) in 2015-2016 een module op masterniveau gevolgd 
over 'Differentiëren in de klas' in het kader van het verhogen van de leermotivatie van 
leerlingen. Hieraan was een onderzoeksvraag gekoppeld die op school in de klas uit-
gevoerd diende te worden.   
Op de studiedag van 10 maart 2016 (Docentengedrag en Leerlingmotivatie) hebben de 
secties voornemens geformuleerd op het gebied van het pedagogisch-didactisch handelen 
die de leermotivatie van leerlingen moeten versterken. Concreet betekent dit: afspraken 
over leerdoelen, leerstofaanbod, effectieve instructie, werkvormen en differentiatie, zoals  
- aspecten die de motivatie sturen (meer differentiatie, growth-mindset); 
- reflectie/feedback op het volledige leerproces en niet alleen het resultaat; 
- toetskwaliteit (formatief toetsen, RTTI); 
- vaardigheden; 
- activerende (samen)werkvormen; 
- resultaatgerichte interactie docent – leerling. 

(growth-mindset op leerlingniveau) 
 
Voorbeelden van evaluatie op sectie-niveau: 
Wiskunde 
1.    Reflectie/feedback op toetsen 
2.    Coöperatief leren-werkvormen 
3.    Van een fixed naar een growth-mindset 
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Natuurkunde 
1. In 2016-2017 schrappen we een hoofdstuk in klas 2 en 3 om ruimte te maken voor  
    verankering van de leerstof en de metacognitieve vaardigheden. 
2. Sectiebreed een aantal toetsen uitzoeken die we met extra aandacht voor reflectie/  
    feedback gaan bespreken met de leerlingen (bijv. door de leerlingen zelf eerst hun  
    eigen toets te laten nakijken). 
3. Het inbouwen van zinvolle samenwerkingsopdrachten, zodat leerlingen echt actief met  
    de leerstof bezig zijn. 
 
Biologie 
1.  Aandacht voor de growth-mindset van leerlingen. Experimenten uitvoeren met  
     individuele leerlingen. 
2.  Bewuster omgaan met reflectie en feedback m.b.t. toetsing. 
 

Geschiedenis 
1. Reflectie op toetsen: leerlingen zelf hun toets laten nakijken. In week 10 of 11  
    toepassen in klas 1! 
2. Uitbouwen toetsmatrix en RTTI-toetsingsmodel. 
3. In 2016-2017 meer differentiatie toepassen in de verwerking van de leerstof (n.a.v  
    experiment in klas 3). 
 
Aardrijkskunde 
1. Leerdoel-toetsen maken (gebruik van Wikiwijs e.d. , zelf maken van oefentoetsen). 
2. Reflectie/feedback op leerproces en toetsing. 
 
Nederlands 
1. Bij toetsing ook het leerproces evalueren (aan de hand van het voorspellende cijfer  
    van de leerling) 
2.(Samen)werkvormen bedenken om leerlingen te stimuleren actiever te worden. 
3. “Alleen van je fouten kan je leren”: focus op zowel de mindset van de leerling als van de  
    docent. 
 
Engels 
1. Ervaring opdoen met ‘growth mindset’ door experimenten met individuele leerlingen. 
2. In 2016-2017 in 4-HAVO beginnen met het ‘voorspellen’ van gewenste cijfers voor het  
    aankomende SE (zoals in de workshop van Paul GSN besproken). Dit kan uitgebreid  
    worden in andere leerjaren. 
3. Om meer autonomie van de leerling te stimuleren  gaan we in klas 1 en 2 per leerlingen- 
    team één leerling het werk per week laten aftekenen. De leerling zou dan eventuele  
    problemen per team kunnen terugkoppelen aan de docent (Is dit een eerste stap om het  
    maken van huiswerk te stimuleren/te verbeteren? 
 
Frans 
1. Alle collega’s gaan meer doen aan de feedback op toetsing en het evalueren van het  
    leerproces 
2. We willen de leerlingen motiveren voor het kiezen van het vak Frans in de bovenbouw.    
    We gaan met elkaar nadenken over de invulling hiervan. 
 
Handvaardigheid en Tekenen 
Reflectie op het maakproces en zelfbeoordeling moeten het uitgangspunt worden. 
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LO 
1. Bij BSM meer samenwerkingsvormen inbouwen om een veilig klimaat te creëren. 
2. Leerlingen motiveren door concrete doelen te stellen en het beschrijven van de te  
    behalen beheersingsniveaus. 
3. Duidelijke beoordelingscriteria hanteren, zodat leerlingen beter zicht krijgen op hun  
    eigen leren. 
 
Begaafdheidsprofielschool (BPS) 
Rekening houden met verschillen tussen leerlingen houdt ook in dat de leerlingen meer 
keuzevrijheid krijgen voor de wijze waarop de leerstof wordt verwerkt. Daltononderwijs 
gaat uit van het principe dat een leerling de leerstof meer gemotiveerd zal verwerken 
wanneer die wordt aangeboden op een manier die bij hun interesse, intelligentie en talent 
past. 
Hoogbegaafde leerlingen, ook de zogeheten ‘onderpresteerders’, hebben een hoog leer-
tempo en behoefte aan veel en afwisselende uitdagingen. Omdat zij zeer snel leerstof 
kunnen verwerken, is het niet goed om ze altijd een vast klassikaal opgelegd programma 
te laten doorlopen. 
Voor de begaafde leerlingen kan de verplichte leerstof dan ook versneld aangeboden 
worden en kan de leerling er voor kiezen vervroegd examen te doen in één of meer 
vakken. Leerlingen op vmbo- en havo-niveau kunnen er ook voor kiezen om voor één of 
meer vakken op een hoger niveau het examen af te leggen. In de afgelopen jaren is er een 
divers aanbod ontwikkeld voor getalenteerde leerlingen: 
- Cambridge English (Inmiddels is besloten om over te stappen naar het Anglia Certificate  
  of English) 
- DELF (Frans op near-native niveau) 
- Aanbod masterclasses (Klassieke Oudheid, Filosofie, Robotica, Arduino, biomedische  
  informatica etc.) 
De topsporters onder onze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een specifieke 
vorm van begeleiding om hen te ondersteunen bij de combinatie topsport en school. 
 
In 2016 is met de groep BPS-docenten besloten om een nieuwe taakverdeling te maken 
om zodoende duidelijkheid te verschaffen over de aansturing en de uitvoering van ons 
beleid. In november 2017 zal onze school weer gevisiteerd worden door de Vereniging  
van Begaafdheidsprofielscholen (4-jaarlijkse visitatie) 
Doelstelling BPS  

1. een heldere schoolvisie op (hoog)- en meerbegaafdheid 
2. het (h)erkennen van (hoog)- en meerbegaafdheid 
3. het bespreken van aanpassingen binnen het curriculum en de leerroute 
4. een goede communicatie met leerling en ouders 

Deze uitgangspunten krijgen o.a. vorm door: 

• Alle meer getalenteerde leerlingen ontvangen naar behoefte op hen afgestemd 
(passend) onderwijs, waarin ze de kans krijgen te laten zien wat ze kunnen en hun 
talenten ten volle kunnen inzetten. Voor cognitief begaafde leerlingen houdt dit o.a. 
in dat zij verrijkings- of versnelde leerprogramma’s of een leerprogramma op een 
hoger niveau kunnen volgen. 

• Ondersteuning bieden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van (hoog)begaafde 
leerlingen (o.a. het welbevinden van leerlingen in de groep). 

• Het bieden van zorgbegeleiding aan begaafde leerlingen met leer- en of motivatie-
problemen die mede zijn ontstaan door hoogbegaafdheid.  

Doelstelling m.b.t. de docenten 

• Alle docenten zijn deskundig op het gebied van signaleren en begeleiden  
(didactisch en pedagogisch) van meer- en hoogbegaafde leerlingen.  
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Doelstelling m.b.t. ouders/verzorgers 

• Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van ouders t.a.v. hun kind bij de 
diagnose; ouders zijn ook nodig om te weten wanneer er knelpunten zijn. 

• Er is een duidelijk geformuleerd beleid op het gebied van hoog- en 
meerbegaafdheid waarin ook de inbreng/rol van de ouders beschreven staat.  
Dit beleid wordt naar ouders gecommuniceerd via het schoolplan, het school-
ondersteuningsplan (SOP) en de website. 

 
 
 
Uit de gesprekken met docenten komt naar voren dat er de afgelopen twee jaar beter ge-
communiceerd wordt en dat er meer geleerd wordt van en met elkaar. Vooral de meekijk-
weken (geïnitieerd door de Onderwijscommissie) worden als zeer prettig ervaren door de 
docenten. Docenten formuleren voor zichzelf specifieke hulp- of observatievragen. Dit 
zorgt voor heldere afspraken en concrete doelstellingen.  
Deze leervragen leveren de docenten in bij de schoolleiding en zijn onderdeel van het 
functionerings- en ontwikkelingsgesprek.  
 
De ontwikkelgesprekken / functioneringsgesprekken zijn, op voorwaarde dat ze minimaal 
eenmaal per jaar afgenomen worden, een goed instrument om het eigen functioneren te 
bespreken en vanuit de daltonvisie op het gebied van doelmatigheid – effectiviteit zowel  
in de les als in dalton de kennis en inzicht naar een hoger niveau te tillen. De leerling-
enquête en actieve mondelinge reflectie aan het eind van de les door de leerlingen kunnen 
hier goede instrumenten zijn om de effectiviteit van het leren en lesgeven te versterken. 
Op dit gebied mag het beleid ons inziens verder aangepast worden.  
De effecten van de studiedag van 10 maart 2016 m.b.t. (Docentengedrag en Leerling-
motivatie) en de door de secties geformuleerde  voornemens op het gebied van het 
pedagogisch-didactisch handelen die de leermotivatie van leerlingen moeten versterken 
(meer differentiatie, growth mindset), zijn in een flink aantal secties zichtbaar opgepakt.  
Er zijn nieuwe en concrete afspraken gemaakt over leerdoelen, leerstofaanbod, effectieve 
instructie, werkvormen en differentiatie waarmee dit doel meer bereikt kan worden.  
 
Docenten geven aan dat met hun aanbevelingen richting schoolleiding daadwerkelijk iets 
wordt gedaan. De schoolleiding is zichtbaar proactief op het ontwikkelproces van de 
school. 
Docenten geven aan dat zij meer tijd nodig hebben voor vormen van collegiale visitatie en 
intervisie. De school heeft aangegeven daar meer tijd voor uit te trekken. De meekijk-
weken zijn inmiddels meekijkmaanden geworden. 
De nieuwe docenten hebben de interne daltonopleiding als positief ondersteunend 
ervaren. De uitgangspunten van dalton werden op deze manier weer doorgenomen en 
tegen de achtergrond van de onderwijsontwikkeling van de school verwerkt.  

 
 
 

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

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

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de leerdoelen 
niet halen.  
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Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 36 

 
 
 

Daltoncompetenties 
In o.a. de Daltongids worden daltoncompetenties “bevraagd” in de reflectie-instrumenten 
voor leerlingen en docenten . De zelfreflectie-instrumenten voor de docent en de feedback 
van leerlingen op het lesgeven van de docent vormen onderdeel van de gesprekken-
cyclus: de ontwikkelgesprekken die door de SL met de collega’s worden gevoerd.  
 
Passende begeleiding en zorg 
Als een leerling bij ons op school komt, zullen we er alles aan doen om de schoolloopbaan 
succesvol te laten zijn. Van groot belang is daarbij dat de leerling zich prettig voelt op 
school en bij problemen de juiste hulp kan krijgen. Zowel de leerling met problemen als de 
leerling voor wie het allemaal te langzaam gaat wordt geholpen. De eerste begeleiding 
berust bij de mentoren: in samenspraak met de docenten, de decaan/zorgbegeleider en de 
afdelingsleider worden de vorderingen en het welbevinden van elke leerling in de gaten 
gehouden.  
Op het Dalton streven we naar een integrale aanpak van de leerlingbegeleiding: dit houdt 
in dat alle vormen van begeleiding in de school zoveel mogelijk op elkaar afgestemd 
worden. Daarbij is sprake van o.a.: 

• begeleiding bij studie- en beroepskeuze 

• begeleiding bij de studie-aanpak 

• begeleiding van allochtone leerlingen 

• begeleiding bij sociaal-emotionele problemen of faalangst 

• begeleiding bij leerbeperkingen zoals dyslexie of dyscalculie  

• begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen 

• begeleiding van topsporters. 
Er zijn leerlingen die een leerbeperking hebben of moeite hebben met bepaalde (studie) -
vaardigheden. Het beleid van de school is er op gericht om deze leerlingen aan te spreken 
op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Daartoe wordt de volgende onder-
steuning geboden: 

- Taalhulp voor de kernvakken Nederlands en Engels 
- Rekenhulp  
- Faalangst: sommige leerlingen willen heel goed presteren maar kunnen het soms 

niet, omdat ze geblokkeerd raken door angstgevoelens en spanning. De mogelijk-
heid bestaat op school een zgn. faalangstreductietraining te volgen. Na een test of 
een gesprek om te zien of er inderdaad sprake is van (negatieve) faalangst, volgt 
een training gedurende een aantal weken. 

- Hoogbegaafdheid: (hoog)begaafde leerlingen worden extra ondersteund d.m.v. 
individuele gesprekken met de HB-begeleiders.  

- Voor Topsporters is er een aparte topsportbegeleider aangesteld.  
 
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (passend onderwijs) 
In principe kunnen ook leerlingen met een auditieve, visuele of lichamelijke handicap of 
met een gedragsstoornis door ons begeleid worden. Een wederzijds vertrouwen van 
ouders/leerling en school in de haalbaarheid van een diploma passend bij de capaciteiten 
en de leermogelijkheden van de leerling staat hierbij centraal. 
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Uit de gesprekken met de schoolleiding en de docenten komt naar voren dat de samen-
werking en communicatie verbeterd is. De communicatie gaat over de zaken ‘die ertoe 
doen’ zoals de inhoud van het onderwijs en de ontwikkelpunten die docenten zelf formu-
leren en bespreken met hun leidinggevende.  
De schoolleiding geeft ruimte aan docenten die met initiatieven komen en probeert hier zo 
goed mogelijk structuur in aan te brengen. De schoolleiding stelt zich open op en is onder-
deel van het bewustwordingsproces. 
Er is sprake van een lerende organisatie. 
 
De lerende houding van de schoolleiding heeft, in samenwerking met de onderwijs-

commissie, veel opgeleverd. Dit proces zal in de komende jaren een vervolg krijgen om 
de gezamenlijke visie en inhoudelijke ontwikkeling van het daltononderwijs verder uit te 
bouwen. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

6.1 Het daltonbeleidsplan was voor 4 jaar vastgesteld: Dalton 2012-2016: naar een meer-
opbrengst. N.a.v. de daltonvisitatie in 2015 is er een Beleidsprioriteitenplan 2015-2017  
(zie bijlage) opgesteld.  Na de daltonvisitatie zal de SL in samenspraak met de Onderwijs-
commissie een nieuw beleidsprioriteitenplan opstellen.  
 
6.2 De daltonontwikkeling binnen de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
Onderwijs-commissie (8 docenten) en schoolleiding (8 personen). Zie de antwoorden op 
de aanbevelingen van het visitatieteam uit 2015.  
 
6.3 Zie website en materiaal van de school (schoolgids en flyer). 
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6.4 Er is een scholingsplan.  
Op basis van hun eigen praktijkkennis kunnen docenten en onderwijsondersteunend 
personeel een verantwoorde invulling geven aan de taken binnen de school. Het vergroten 
van het reflecterend-onderzoekend en probleemoplossend vermogen van docenten moet 
leiden tot een kwaliteitsverhoging van het primaire proces, namelijk het lesgeven. Onze 
school wil zich verder ontwikkelen als lerende organisatie waarbinnen docenten en school-
leiding een onderzoekende houding hebben en gericht zijn op het gezamenlijk experimen-
teren met en reflecteren op interventies om de effectiviteit van ons daltononderwijs verder 
te verbeteren.  
6.5 Het schoolgebouw is eigenlijk te klein voor het optimaal kunnen huisvesten van 1212 
leerlingen. Dit leidt soms tot logistieke problemen in daltonuren en toetsweken. De school 
kan niet meer uitbreiden. 
 
6.6 
Tevredenheidsonderzoek ouders in klas 1 en 2 uit 2016 (zie bijlagen):  
Tevredenheidsonderzoek leerlingen (LAKS-monitor 2016): zie ook 6.8. 
In 2015 is er een feedbackonderzoek onder de docenten gehouden over de schoolleiding 
(afdelingsleiders + directie). 
 
6.7 De school is vertegenwoordigd in het (landelijke) Regio-VO-overleg. In 2012-2013 is 
het initiatief genomen tot een regionaal netwerkoverleg van daltoncoördinatoren van de 
daltonscholen voor VO van Den Haag, Naaldwijk, Voorburg, Zoetermeer, Dordrecht en 
Barendrecht. Onze school is in dit netwerk vertegenwoordigd met 2 docenten. Op 16 
maart 2017 organiseren de gezamenlijke daltoncoördinatoren een regionale Dalton-
conferentie voor alle docenten van deze scholen op het Erasmus College in Zoetermeer 
(zie bijlage voor het programma).   
 
6.8  Er is een Leerlingenraad. De Leerlingenraad wordt betrokken bij het opstellen van 
tevredenheidsonderzoeken, het beleid t.a.v. de gezonde school en een herziening van  
het Leerlingenstatuut.  
De Leerlingenraad is ook betrokken bij het invullen van deze zelfevaluatie op leerling-
niveau. 
 
In de LAKS-monitor 2014 en 2016 (tevredenheidsonderzoek leerlingen) hebben wij in 
overleg met de leerlingenraad 5 specifieke vragen opgenomen over de dalton-
uitgangspunten (zie bijlage):  
 
1.Op Dalton Voorburg word ik uitgedaagd om het beste uit mijzelf te halen: 
2014: zeer oneens  2%     oneens 6%      neutraal  26%      eens  43%        zeer 
eens   23% 
2016: zeer oneens  2%     oneens 7%      neutraal  30%      eens  43%        zeer 
eens   18% 
 
2.Op Dalton Voorburg leer ik om te gaan met keuzevrijheid en verantwoordelijkheid 
2014: zeer oneens  1%     oneens 2%      neutraal  12%      eens  42%        zeer 
eens   43% 
2016: zeer oneens  1%     oneens 2%      neutraal  19%      eens  41%        zeer eens   
37% 
 
3.Op Dalton Voorburg leer ik zelfstandig te werken 
2014: zeer oneens  0%     oneens 2%      neutraal  9%        eens  39%        zeer 
eens   50% 
2016: zeer oneens  1%     oneens 2%      neutraal  13%      eens  38%        zeer eens   
46% 
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4.Op Dalton Voorburg leer ik met anderen samen te werken  
2014: zeer oneens  1%     oneens 2%      neutraal  13%      eens  46%        zeer 
eens   38% 
2016: zeer oneens  2%     oneens 2%      neutraal  16%      eens  46%        zeer eens   
34% 
 
5.Het inschrijfsysteem in Magister helpt mij om de daltonuren goed te plannen (niet in 
2014-onderzoek) 
2016: zeer oneens  6%     oneens 7%      neutraal  17%      eens  33%        zeer 
eens   37% 
 
6.9 Ouders en ouderbetrokkenheid 
De Ouderraad heeft samen met de MR gebrainstormd over het vergroten van de ouder-
betrokkenheid: hieruit is een werkgroep ontstaan bestaande uit ouders, MR en docenten/ 
SL die in 2016 een advies heeft voorgelegd. De werkgroep heeft o.a. in de tevredenheids-
enquête van de ouders van klas 1 en 2 vragen gesteld over Ouderbetrokkenheid en 
communicatie tussen school en ouders. Parallel aan de tevredenheidsenquêtes in klas 1 
en 2 heeft de werkgroep aan de docenten/mentoren een vragenlijst voorgelegd over 
Ouderbetrokkenheid en communicatie.  
De voorlopige conclusie uit de tevredenheidsenquêtes was dat ouders over het algemeen 
tevreden zijn.  Toch wilde de werkgroep meer weten over een aantal specifieke vragen. 
We hebben de afdelingsleiders en de mentoren van klas 1 en 2 gevraagd om deze vragen 
op de mentor-informatie-avonden van 7, 8 en 9 maart 2016 opnieuw aan de ouders voor te 
leggen, bijv. de vraag 
Vraag 27: Ik weet hoe ik mijn kind kan ondersteunen met het schoolwerk 
Respons klas 1: mee eens 74% 
Respons klas 2: mee eens 73% 
Een hoge score, maar toch geven ouders in de antwoorden aan dat zij meer behoefte 
hebben aan ondersteuning van het leerproces, het leren-leren en de werkaanpak van de 
verschillende vakken. Vraag aan de ouders: welke vorm van ondersteuning is hierbij 
gewenst? Ter versterking van hun rol thuis is het essentieel dat ouders zich een beeld 
kunnen vormen van waar het in ons daltononderwijs om gaat, wat er van de leerling  wordt 
gevraagd, hoe de leerling daaraan kan voldoen en hoe de ouders hun kind daarin kunnen 
ondersteunen. Van belang is ook dat ouders zich realiseren dat ze als rolmodel (kunnen) 
optreden en wat daarin belangrijk is. Uit de ouderenquête in de 1e en de 2e klas blijkt dat 
er bij ouders een duidelijke behoefte bestaat aan ondersteuning vanuit de school om de 
leerlingen thuis te kunnen begeleiden op het gebied van leerprestaties, werkaanpak en 
werkhouding. Juist de betrokkenheid van thuis bij het schoolse leren kan een bijdrage 
leveren aan het leersucces van de leerlingen. Deze ondersteuning heeft vorm gekregen  
in de website: www.lerenlerenopdaltonvoorburg.nl 
 
Op het gebied van Communicatie tussen school en ouders geven zowel ouders als 
mentoren aan dat er in principe voldoende formele mogelijkheden zijn om te praten over 
leervorderingen op de mentorcontactavonden en de tafeltjesavonden. Wel is het belangrijk 
te benadrukken dat ouders altijd apart een afspraak kunnen maken met de mentor en altijd 
via de mail vragen kunnen stellen. Mentoren geven aan dat contact met ouders belangrijk 
is! Mentoren en docenten zijn over het algemeen goed in staat om dit zelf te reguleren.  
Op het gebied van Ouderparticipatie worden ouders ingeschakeld bij o.a. het introductie-
project klas 1, de dagexcursies in de onderbouw, het Taaldorp Frans, Assessor Day 4-
VMBO (mondelingen Engels).  Ouders organiseren samen met de decanen de Beroepen-
voorlichtingsavond voor de 3e klassen in februari.  
 
 

http://www.lerenlerenopdaltonvoorburg.nl/
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6.10 
Binnen het schoolbestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza is Dalton Voorburg de 
enige daltonschool. De daltonidentiteit van de school staat niet ter discussie.  

 
 
 
In het beleidsprioriteitenplan daltonontwikkeling 2015-2017 heeft de school een ambitieus 
actieprogramma beschreven op een elftal speerpunten. 
Speerpunten die betrekking hebben op het Daltononderwijs, de ontwikkeling van de kern-
waarden, de rol van schoolleiding, docenten en leerlingen, op het klassenmanagement, 
mentoraat, begaafdheidsprofielschool, professionele ontwikkeling/professionele leer-
gemeenschap, projectvaardigheden en ICT 

Door zijn veel omvattendheid en het hoog geformuleerde ambitiesniveau m.b.t. doel-
stellingen en acties kreeg het visitatieteam in eerste instantie hier weinig greep op. Wat is 
de samenhang tussen de onderlinge actiepunten, waarom zijn deze keuzes gemaakt en 
niet anderen, waar ligt de focus en welke zaken worden nu bewust niet aangepakt, hoe 
gedragen is dit plan en op welke wijze worden/zijn de beoogde doelen en resultaten 
geborgd en tot slot wordt er voldoende regie gevoerd. 
Tijdens de visitatie zelf werden wij aangenaam verrast dat veel van de beschreven doel-
stellingen en acties ook daadwerkelijk in de praktijk waarneembaar waren en “gedragen” 
werden en dat er meer samenhang in het beleidsprioriteitenplan aanwezig was dan dat wij 
in eerste instantie dachten. Een belangrijke succesfactor lijkt ons hierin dat de goede 
samenwerking tussen schoolleiding, onderwijscommissie en docenten aanzienlijk is ver-
beterd in de afgelopen jaren. Hierdoor is aan een belangrijke voorwaarde voor borging van 
processen, doelstellingen en resultaten, voldaan. 
Toch is het visitatieteam van mening dat op het gebied van borging nog veel winst te 
behalen is door meer consequent keuzes te maken en echt te focussen én door meer 
aandacht te besteden aan systematische reflectie op en evaluatie van alle inspanningen  
in termen van bereikte resultaten, processen, gewenst gedrag en producten maar ook:  
wat hebben we niet gehaald, wat ging er mis en wat kunnen we daarvan leren. Door een 
systematische evaluatie kan er niet alleen veel geleerd worden maar kunnen successen 
ook makkelijker benoemd, herkend en gevierd worden met elkaar. Op deze manier zal een 
nieuw op te stellen schoolplan 2017-2021 aan waarde, herkenbaarheid en haalbaarheid 
winnen. 
  
Lerende organisatie, scholingsplan, intervisie. 
Een belangrijke voorwaarde voor een lerende organisatie c.q. professionele leergemeen-
schap wordt gevormd door een cultuur waarin men gewend is op gelijk niveau elkaar 
professioneel aan te spreken op gedrag en op handelen en met elkaar kritisch en reflectief 
in dialoog te gaan. Op basis van de gesprekken die wij gevoerd hebben met docenten, 
onderwijscommissie en schoolleiding concluderen wij dat een dergelijke professionele 
cultuur nog onvoldoende gemeengoed is. 
In de ontvangen stukken van de school hebben wij geen scholingsplan aangetroffen.  
Wel hebben wij gelezen en gehoord dat scholing/deskundigheidsbevordering heeft plaats-
gevonden op o.a. het mentoraat, dalton, differentiëren, coöperatief leren, BPS, leerlab, 
collegiaal lesbezoek, intervisie voor nieuwe docenten en individuele coaching. De meekijk-
weken, c.q. meekijkmaanden vinden wij een prachtig initiatief maar hebben nog niet geleid 
tot een geborgde en systematische intervisie praktijk voor alle docenten. 
   
De Daltonidentiteit van Dalton Voorburg is voor alle betrokkenen onomstreden. Ouders, 
leerlingen en personeel weten waarom zij op deze school leren en werken en zijn heel 
trots op het Daltonconcept. 
 

bevindingen visitatieteam 
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Met betrekking tot de kernwaarde reflectie hebben wij diverse reflectie instrumenten 
gezien maar vragen wij ons af of de aanwezige reflectie-instrumenten ook echt planmatig 
en systematisch ingezet en gebruikt gaan worden voor zelfreflectie van de leerling en 
feedback en reflectie voor de docenten. Met name in de bovenbouw hebben wij dit beperkt 
waargenomen. 
Met betrekking tot de kernwaarde effectiviteit en doelmatigheid hebben wij geconstateerd 

dat het Daltonuur in veel gevallen een huiswerkuur is waarin de coachende rol van de 
docent regelmatig ontbreekt. Dit geldt voor de start van het Daltonuur, voor het uur zelf en 
de 5 minuten waarin de docent volgens afspraak zou moeten afsluiten.  

 
 
 
 
Werkdruk 
Op onze daltonschool vragen we veel van onze collega’s. In 2013-2014 hebben alle docenten in 
het kader van de bezuinigingen een klas erbij genomen. Dit is gebeurd op basis van wederzijds 
vertrouwen tussen docenten en schoolleiding. Daarnaast vragen wij als schoolleiding enerzijds  
om flexibel en creatief denken en handelen (en daarbij van de geëffende paden af te wijken) en 
anderzijds leggen we de focus meer en meer op opbrengstgericht werken. Als schoolleiding 
schenken wij docenten veel vertrouwen omdat wij weten dat onze collega’s zich (extra) 
inspannen, hun uiterste best doen en hun keuzes willen en kunnen verantwoorden. 
In het kader van de bezuinigingen enerzijds en de eisen van de overheid anderzijds (meer reken-
onderwijs) hebben we vakken afgeschaft (Techniek in de brugklas en Informatica als keuze-
examenvak in de bovenbouw HAVO/VWO) en hebben we lesuren moeten prijsgeven van de 
vakken Handvaardigheid, LO en Kennis van het Geestelijk Leven. Bij de bezuinigingen zijn we  
op zoek gegaan naar een redelijke verhouding van cognitieve vakken en 
kunstvakken/sport/levensbeschouwing, maar we bevinden ons in een spagaat tussen de 
onderwijsdoelen van de overheid en de eigen pedagogische vormingsdoelen.  Hierdoor worden 
vakken die de brede vorming op een school inhoud moeten geven aan de rand gedrukt omdat de 
door de overheid ingestelde vakkenhierarchie voorrang krijgt. Als schoolleiding betreuren wij dit, 
maar zien wij ook wat de realiteit van ons vraagt.  
De bezuinigingen uit 2013-2014  waren voor 2 jaar vastgesteld. In 2016 is er een nieuw taakbeleid 
vastgesteld voor één jaar. In het schooljaar 2016-2017 zijn 2 werkgroepen (SL, MR, docenten) 
ingesteld die de opdracht hebben om voor het schooljaar 2017-2018 nieuw beleid te ontwikkelen: 

- Werkgroep jaartaakbeleid die de opdracht heeft de cao-uitgangspunten om te zetten. 
- Werkgroep taakbeleid/lesvrijstellingen. 

ICT en Daltononderwijs 
Op dit moment hebben alle leerlingen van klas 1 en 2 een chromebook.  In de afgelopen twee jaar 
is veel werk verzet om met behulp van ICT meer leer- en bronnenmateriaal in te zetten en meer 
differentiatie toe te passen. De eigen ontwikkelde methode wiskunde in klas 1 is gedigitaliseerd, in 
klas 2 wordt gewerkt met de digitale methode Bettermarks.  Ook al het leermateriaal Frans in klas 
1 en 2 is gedigitaliseerd. 
Het centraal stellen van het zelfstandig en samen verwerken van de leerstof door de leerlingen 
dwingt Dalton Voorburg om flexibel onderwijs te bieden, in de vorm van taken/leerstofeenheden 
en het daarbij behorende leermateriaal (boeken, ICT-bronnen). Docenten op een daltonschool 
hebben veel ervaring met het didactiseren en re-arrangeren van bestaand materiaal. Het ver-
werken van het leermateriaal (zelfstandig of in samenwerking met anderen) wordt aangestuurd 
door taak- of studiewijzers. Een studiewijzer is een sturingsinstrument om leerlingen actief aan het 
werk te zetten en ze tevens te ondersteunen in het verwerken van de leerstof. Helen Parkhurst 
noemt het niet voor niets “assistant teachers”: hoe zelfstandiger/docentonafhankelijker de leerling 
aan het werk moet, des te vollediger moet de taak- of studiewijzer zijn! 
 
 
 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Deelname aan het Leerlab “Gepersonaliseerd leren met behulp van ICT” (2016-2018).  
De onderzoeksvraag luidt:  "Hoe kunnen we het Daltononderwijs ondersteund met ICT 
organiseren, waarbij we recht doen aan de uitgangspunten, de visie en waarden van 
zowel geïndividualiseerd als samenwerkend onderwijs?" 
Onze school neemt deel aan het Leerlab samen met 6 andere Daltonscholen, Het Haags 
Montessori Lyceum en een Jenaplanschool.  
 
Kenmerken van gepersonaliseerd onderwijs in ons daltononderwijs 
• het realiseren van een grotere keuzevrijheid voor de leerling; 
• het vergroten van de zelfstandigheid, de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid  
  (de leermotivatie en  het eigenaarschap)  van de leerling; 
• het individualiseren van de leerroutes, of daarin een grotere variëteit aanbrengen; 
• het aanbod afstemmen op het talent, het niveau, de leerstijl, het tempo en de persoonlijke 
voorkeur van de leerling: 
• het leerstofaanbod en de werkvormen zo organiseren  dat leerlingen ook leren samen te werken  
  (leren als sociaal proces) 
• dit alles mogelijk maken met ondersteuning vanuit ICT. 
 
Aansturing van het onderwijsproces in het daltononderwijs 
Het onderwijsproces in een daltonschool wordt aangestuurd vanuit drie varianten: 

• leraargestuurd (de keuzes worden voornamelijk bepaald door de leraar) 

• zelfstandig leren (de keuzes worden voornamelijk bepaald in overleg tussen 
            leraar en leerling) 

• zelfgeorganiseerd leren (de keuzes worden voornamelijk bepaald door de leerling). 
 
In een didactische matrix ziet dit er als volgt uit: 

 Leerinhoud 
Leerdoelen 
(wat) 

Leerstrategie 
(hoe) 

Leer- en 
werkvorm 
(met wie) 

Leermateriaal 
boek/ICT 
(waarmee) 

Locatie 
(waar) 

Tijdstip 
(wanneer) 

leraargestuurd       

zelfstandig leren       

zelfgeorganiseerd 
leren 

      

 

Als je in het kader van gepersonaliseerd leren de leerling meer sturing wil laten geven aan 
het eigen leerproces dan 

• moet de leerling weten wat hij moet leren: leerdoelen 
• moet de leerling kunnen controleren of hij die leerdoelen heeft bereikt (formatief toetsen?) 
• moet de leerling kunnen achterhalen waar het eventueel mis is gegaan wanneer het 

leerdoel niet is gehaald 
• moet de leerling zijn eigen prestaties kunnen evalueren en reflecteren  
• moet de leerling hulp kunnen krijgen bij dat proces: peer-to-peer, docentcoaching? 
• moet de leerling kunnen samenwerken met andere leerlingen (bijv. om zijn werk te laten 

reviewen: peer-review) 
• moet de leerling zijn werk kunnen overzien: hoe ver ben ik in het leerproces, welke 

leerdoelen moet ik nog? 
 

Hoe kan  ICT dit proces ondersteunen: 
Classroom (CR) en aanvullende (Google) diensten die we toch al gebruiken kunnen ingezet 
worden bij het vormgeven van een digitale studiewijzer.  
In CR kunnen leerlingen  

1. gemaakt werk inleveren 
2. gemaakt werk laten beoordelen (door de docent) 
3. meedoen aan klasdiscussies 
4. antwoord geven op open vragen van de docent 
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5. bestanden o.a. docs openen en direct vanuit de drive gebruiken en inleveren 
6. quizvragen beantwoorden, tekeningen maken en inleveren (mobiele versie) 
7. filmpjes, websites, etc. bekijken direct vanuit CR 
8. evaluatieformulieren invullen over proces, resultaat (Formulieren) 
9. aanvullend kan je als leerling een portfolio opbouwen van ingeleverde opdrachten 
10. er is een app, dus ook mobiel bereikbaar notificaties van deadlines of nieuwe opdrachten 

krijgen 
11. in de eigen Google agenda kunnen opdrachten verplaatst worden, regie over eigen 

planning 
 
In CR kunnen docenten: 

1. direct feedback leveren op het ingeleverde werk van de leerling 
2. beoordelingen geven aan het ingeleverde werk/ opdrachten 
3. in een overzicht per klas zien wie er wat heeft ingeleverd en wanneer (deadline) 
4. leerlingen direct mailen 
5. direct spreadsheets met data bekijken en analyseren (feedback) 
6. ouders en/ of mentoren mee laten kijken 
7. via de app op de mobiel werken 
8. quizzen en open vragen maken, een discussie starten 
9. links, bestanden etc. delen met leerlingen 
10. een overzichtelijke administratie van ingeleverd werk bijhouden: werk komt in een aparte 

automatisch gemaakte map in de drive 
11. alle leerlingen zitten (al) in het Google systeem  

 
Ambitie t.a.v. de ontwikkeling van ICT-leermateriaal en ICT-studiewijzers 

1. De schoolleiding en de ICT-coördinatoren zorgen voor een sterk draagvlak onder de 
docenten t.a.v. de opgestelde eisen voor specifieke Dalton-ICT-leerroutes, content en 
digitale studiewijzers. 

2. De schoolleiding en de ICT-coördinatoren zetten in op het verder ondersteunen / 
aanmoedigen van secties om aanvullend of vervangend (digitaal) leermateriaal te 
ontwikkelen in het licht van de hierboven opgestelde eisen. Dit wordt besproken met de 
secties en met de vakgroepen. 

3. De schoolleiding evalueert met de betrokken secties en met de ICT-coördinatoren welke 
externe ontwikkelingen van invloed zijn op het ontwikkelen van ICT-leermateriaal zoals: 
- Digilessen VO 
- Wikiwijs / Open leermateriaal VO Raad (VO-content). 

De resultaten uit deze evaluaties nemen we mee in de gesprekken met de secties over hun 
leermiddelenplannen. 

 
 
 
 
We hebben gesproken met  leerlingen uit 4,5 en 6 vwo en uit leerjaar 1 en 2. 
Een aantal voorbeelden uit de zelfevaluatie werd bevestigd door de leerlingen. Je kunt bijvoor-
beeld inderdaad voor een bepaald vak eerder examen doen. De brugklasleerlingen gaven aan dat 
ze bij wiskunde moeilijkere toetsen kunnen maken en bij andere vakken sneller mogen werken. 
De bovenbouwleerlingen vertelden, dat de docenten in de onderbouw strenger zijn, zich strakker 
aan de afspraken houden. Zij hebben ervaren dat ze hierdoor goed voorbereid de bovenbouw zijn 
ingegaan en nu ook de ruimere regels kunnen hanteren. 
De bovenbouwleerlingen ervaren de aanpak met de mentorgesprekken als positief. Na het 
invullen van een vragenlijst mogen ze zelf aangeven of een gesprek met de mentor nodig is en 
wat ze dan zouden willen bespreken. Ze geven aan dat de gesprekken hierdoor zinvoller en 
effectiever zijn en dat ze na het gesprek zelf afspraken maken. Het gesprek mogen ze zelf 
inplannen. Dit alles zorgt ervoor dat ze zichzelf als volwaardige gesprekspartner zien. 

Uit de gesprekken met leerlingen 
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In leerjaar 2 krijgen ze per periode een reflectieformulier en naar aanleiding daarvan hebben ze 
een mentorgesprek dat vooral het sociaal-emotionele aspect behandelt.  
 
Samenwerken is bij de PO’s verplicht (meestal in tweetallen), bij projecten en bij het PWS kun je 
samenwerken. 
Ze geven aan dat je in de OB leert samenwerken. In leerjaar 1 werken ze met een samen-
werkingscontract (dit hebben we gezien bij het vak Frans). Hierbij wordt de rolverdeling erg 
duidelijk aangeboden. In leerjaar 2 moeten ze zelf een taakverdeling leren maken en in leerjaar 3 
werken ze met een leider, volger(s) en een vragenlijst. De bovenbouwleerlingen zeggen dat zij 
qua vaardigheden goed voorbereid zijn op de BB. 
Voor het inplannen van hun werk gebruiken ze in de brugklas de planner van school. Deze vullen 
ze samen met de mentor en leerlingmentoren in. Ze vinden het prettig om op deze manier te 
werken en leren ook echt om zelf te plannen. In leerjaar 2 moeten ze per vak een planning maken 
en dan krijgen ze een startparaaf. Ook op dit gebied zeggen de bovenbouwleerlingen goed voor-
bereid de BB in te zijn gegaan.  
In de brugklas wordt de leerlingen het effectief inplannen van de daltonuren geleerd. 
Eén van de twee mentoruren wordt gebruikt om te plannen en om in te schrijven voor de dalton-
uren. 
Soms krijgen leerlingen een daltonkaart voor een daltonuur. Dit betekent dat ze worden verplicht 
om naar een bepaald daltonuur te gaan. De leerling moet vragen voorbereiden en op deze manier 
krijgt de leerling extra aandacht van een docent. Zij zien dit ook echt als extra hulp. 
Het zelfstandig werken in de les verschilt per vak, per docent. Vaak krijgen ze zo’n twintig minuten 
uitleg en daarna mogen ze verder werken. Ze begrijpen dat klassikale uitleg ook nodig kan zijn.  
Het nabespreken van toetsen gebeurt vaak in een daltonuur, bij sommige docenten in de les. Voor 
de nabespreking tijdens het daltonuur moeten ze de docent een e-mail sturen, zodat de docent de 
toets ook bij zich heeft. De leerlingen vinden dit een effectieve manier van het nabespreken van 
de toetsen. 
Deze groep leerlingen geeft aan dat de mentoren allemaal goed zijn, dat ze het fijn vinden dat er 
wel vijf vertrouwenspersonen op school zijn en dat er een antipestprogramma is. Ze hebben bijv. 
een toneelvoorstelling over dit thema gehad. 
Tot slot kunnen we zeggen dat de leerlingen heel  open in het gesprek waren en ze gaven 
unaniem aan blij te zijn met hun school. 

 
 
 
 
Twee jaar terug is Dalton Voorburg, mede n.a.v. de visitatie in 2015, een traject gestart om ver-
beteringen in het Daltonproces door te voeren.  
Hoe is dit traject verlopen en wat is de stand van zaken nu volgens de docenten? 

- Er zijn verschillende studiedagen georganiseerd waar aandacht is besteed aan dalton en 
de didactiek. Deze studiedagen gaven collega’s ook de mogelijkheid om zelf vervolg te 
geven aan hun eigen ontwikkeling en die van de sectie. 

- De meekijkweken komen duidelijk naar voren als positief punt. Met name de persoonlijke 
leervragen worden als sterk benoemd. Het is iets waardoor collega’s meer bij elkaar gaan 
kijken en gerichter naar hun eigen ontwikkeling gaan kijken. De leervragen worden ook 
verzameld bij de leidinggevenden waardoor zij weer een beeld krijgen van de ontwikke-
lingswens van de docenten. Zo kan hier weer rekening mee gehouden worden met 
scholingsaanbod en/of gewenste aan te bieden specifieke ontwikkelingsactiviteiten.  

- Borging komt sterk naar voren als een onderwerp dat nog volop in beweging is en ter  
discussie staat. De docenten geven aan dat borging er vaak wel was, maar dat dit te veel 
op individueel niveau gebeurde. De waarde van borging als daltonprincipe staat ons 
inziens terecht ter discussie; het is immers geen kernwaarde maar een belangrijke voor-
waarde.  
 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Wel denken de docenten dat hier vooruitgang is geboekt door de ontwikkeling van de 
organisatie. De onderwijscommissie heeft een belangrijke rol gekregen en werd serieus 
genomen in het gehele proces.  

 
De Dalton Voorburg heeft een intensief traject achter de rug. Merken de collega’s dat er keuzes 
gemaakt worden? Welke zaken zijn speerpunten? 

- Kerstviering met de gehele school wordt als een positief iets ervaren. Dit is weer opgepakt 
en zorgt voor een positieve sfeer binnen de school onder collega’s en leerlingen. 

- De wijze waarop informatie verschaft wordt naar leerlingen is verbeterd, het is helderder 
hoe leerlingen aan informatie kunnen komen. De school is met Google Drive gaan werken 
waar alles te vinden is voor leerlingen. Dit is een duidelijk punt waar sprake is geweest van 
verbetering door borging. Hierdoor is nu voor collega’s en leerlingen een duidelijke en 
vastgelegde structuur aanwezig is. 

- Zaken krijgen beter een plaats, zoals bv. de hoogbegaafden binnen het onderwijs. Zij 
worden extra ondersteund binnen de Dalton Voorburg d.m.v. een zorgteam dat hier-
omheen staat. 

 
Hoe biedt de Dalton Voorburg ruimte voor differentiatie? 

- Er wordt gewerkt met vervroegde examens waar iedereen aan mee kan doen.  
- Leerlingen kunnen lesstof (ook uit hogere leerjaren) versneld volgen. 
- Er is ook differentiatie binnen de voorkeuren en hobby’s van de leerlingen, zo zijn er 

koortjes en open podia waar leerlingen zich voor kunnen aanmelden als zij hier talent voor 
hebben. 

 
Hoe staat het me de vrijheid van het inschrijven onder de leerlingen? 

- Leerlingen moeten zich inschrijven voor d-uren en kunnen dit doen tot het begin van het 
uur. Er is discussie geweest over het daltongehalte van deze maatregel; gaat dit niet in 
tegen de vrijheid? Momenteel zijn er nog verschillende stromingen binnen de school die  
op verschillende gebieden hier verschillend tegenaan kijken. 

- Mentoruren worden ingezet om sturing te geven op het inschrijven van de d-uren en dan 
met name het inplannen van de d-uren, wat is wanneer belangrijk en waarom? Dit gebeurt 
door de jaren heen, maar neemt wel af naar mate de leerlingen in hogere jaren komen. 

- Leerlingen uit jaar 4 krijgen meer vrijheid hierin dan jongere leerlingen, maar het kan ook 
zijn dat iemand in jaar 4 meer hulp krijgt wanneer dit nodig is. Ook kan het zijn dat de 
Daltonagenda bij deze leerlingen weer boven tafel komt als een leerling dit nodig heeft. 

- Sturing op het inschrijven gebeurt vanuit verschillende hoeken, door de mentor maar een 
docent kan hier ook op sturen wanneer een leerling dit nodig heeft. De docent informeert 
de mentor dan en die spreekt de leerling aan. 

- De daltonagenda is een belangrijke pijler binnen de school, hier wordt ook gedifferentieerd 
mee omgegaan naast het inschrijven. Sommige sterke leerlingen hoeven bv. geen paraaf 
meer te halen. 

 
Hoe gaat men om met reflectie? 

- Reflectie blijft een aandachtspunt en ontwikkelpunt. Dit komt in het gesprek niet sterk naar 
voren. Enige wat benoemd wordt, is dat het aandacht krijgt bij de mentorgesprekken.  

 
 
Verslag van het gesprek met de onderwijscommissie (OC) 
In de middag sprake drie leden van het visitatieteam van de NDV met vier leden van de onderwijs-
commissie van Dalton Voorburg. Het was een gesprek dat belangrijk bleek voor het bepalen van 
het uiteindelijke oordeel van het visitatieteam. Dit gesprek bevestigde het beeld dat wij al eerder 
kregen van de schoolleiding dat de onderwijscommissie in de afgelopen twee jaar aan gewicht 
gewonnen had en dat de samenwerking tussen schoolleiding en onderwijscommissie aanzienlijk 
verbeterd is.  
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In het startgesprek van de dag met de schoolleiding werd duidelijk dat de onderwijskundige kracht 
en vernieuwing in 2015 stagneerde en soms zelfs geblokkeerd werd door de slechte onderlinge 
verhouding tussen deze twee groepen die allereerst verantwoordelijk zijn voor de onderwijs-
kundige staat van de school. Deze moeizame samenwerking straalde af op het docententeam.  
Daar is – vermoedelijk mede onder de druk van de versnelde visitatie – een eind aan gekomen: 
beide partijen realiseerden zich dat vooruitgang geboekt kan worden door de dialoog aan te gaan 
en bij de verkenning van de mogelijkheden van onderwijsvernieuwing eerder uit te gaan wat 
partijen bindt in plaats van hen scheidt. De veranderende cultuur binnen de school, de verbeterde 
samenwerking en communicatie, meer aandacht voor gedeeld onderwijskundig leiderschap, de 
start van onderwijsinhoudelijke werkgroepen; al deze elementen hebben een positief effect gehad 
op de collega’s en werksfeer in de school. 
 
De leden van de onderwijscommissie waren zichtbaar tevreden over de behaalde resultaten van 
de school in de afgelopen twee jaar: de meekijkweken, het nadenken over en werken met vormen 
van gepersonaliseerd en coöperatief leren en andere initiatieven voor het revitaliseren van het 
daltononderwijs. Al deze zaken kregen nu door een betere samenwerking met de schoolleiding en 
een goede verbinding met het onderwijs en de docenten veel meer gestalte dan in de vele jaren 
ervoor. Het onderwijskundig leiderschap is hierin essentieel gebleken. Dit heeft in de afgelopen 
jaren meer aandacht en gewicht gekregen. Echter de OC constateert wel dat de takenpakketten 
van  afdelingsleiders nog steeds erg breed zijn en dat sommige afdelingsleiders nog steeds gewild 
of ongewild in de rol van supermentor of coördinator terecht komen waardoor de focus nog te 
weinig op de onderwijsontwikkeling zit. De vraag is niet allereerst of de huidige organisatie-
structuur moet veranderen maar meer van belang lijkt het eerst goed te kijken naar de inhoud van 
de functie van afdelingsleider, de taken, verantwoordelijkheden, rol en noodzakelijke competen-
ties.  
 
De grootste zorg van de onderwijscommissie zit nu vooral op het punt of alle plannen, initiatieven, 
instrumenten, etc. die nu bedacht en ontworpen zijn ook daadwerkelijk ingevoerd worden en niet 
naar verloop van tijd wegglijden of verlopen. Borging, haalbare planning en heldere sturing vanuit 
schoolleiding en onderwijscommissie zijn daarvoor noodzakelijk. Met het oog hierop is essentieel 
dat het momentum gepakt wordt en dat de vernieuwende collega’s gewaardeerd en gestimuleerd 
blijven worden.  

 
M.b.t. de samenstelling van de onderwijscommissie plaatsen wij als visitatieteam een kant-
tekening die misschien bruikbaar kan zijn. De structuur/samenstelling van de onderwijscommissie 
lijkt ons op termijn wellicht een aandachtspunt. Overigens hebben we nu niet van docenten of de 
schoolleiding de indruk gekregen dat dit als problematisch ervaren wordt. 
De huidige onderwijscommissie is zo samengesteld dat alle vakgroepen hierin voldoende ver-
tegenwoordigd zijn. Lid zijn van de onderwijscommissie is onderdeel van het functieprofiel van 
een LC docent en er wordt van jou als ervaren docent een brede belangstelling voor (Dalton)-
onderwijs verwacht en dat je vernieuwingsgericht bent. De samenstelling van de onderwijs-
commissie is op dit moment tamelijk constant wat een voordeel kan zijn maar ook een nadeel. 
Sommige leden zitten er al 8 a 10 jaar in. Dit betekent dat vernieuwing vooral van de leden zelf 
moet komen. Dit kan niet bijdragen aan de dynamiek: zoals bij alle gremia die gedurende langere 
tijd in dezelfde samenstelling opereren, ligt het gevaar voor een zekere mate van tunnelvisie en 
herhaling op de loer. Daarnaast kan het participeren van nieuwe collega’s in de OC ook weer 
nieuwe gezichtspunten brengen en een aantrekkelijk verbreding van de LC functie zijn. Zeker  
iets om aandacht aan te blijven schenken en op dit punt regelmatig reflectie te vragen. 
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Versnelde visitatie naar aanleiding van visitatie 2015 
Uit zelfevaluatie blijkt dat er veel gebeurd is. Veel geschreven tekst. Vandaag komen we met 
name kijken naar de praktijk. We zullen veel vragen stellen en onderzoeken en ons opstellen als 
kritische vrienden met als inzet om samen het Daltononderwijs op een hoger plan te brengen. 
Niet alleen voor Voorburg maar ook voor onze eigen scholen. Wij leren ook weer van jullie en 
nemen dingen mee naar onze scholen. Uiteindelijk zullen we op het eind van de dag ook een 
uitspraak moeten doen over de licentie. Dat geeft een zeker spagaat gevoel tussen waarderend 
onderzoeken en beoordelen. Vraag aan schoolleiding: zit er nog oud zeer, zijn er nog dingen die 
gezegd moeten worden over visitatie 2015. 
Het was een complete verrassing dat de verlenging maar voor twee jaar was. Het zat hem vooral 
in het proces (niet in het Daltonkarakter). Samenwerking tussen SL en onderwijscommissie kon 
beter, het ontbrak aan onderwijskundig leiderschap.Dit is opgepikt. We hebben kritisch naar 
onszelf gekeken. De versnelde visitatie heeft de bewustwording van het proces bij ons en bij de 
docenten op scherp gesteld. Er is afgelopen twee jaar (feitelijk een hele korte periode) veel 
ontwikkeld. Beleidsprioriteitenplan is ook slechts voor twee jaar. Nu de basis hopelijk op orde is 
kunnen we een verdere toekomstvisie ontwikkelen. 
 
Vertel iets meer over totstandkoming zelfevaluatie. 
Opnieuw inzoomen op kernwaarden en kijken hoe die gestalte krijgen, Dit is in de onderwijs-
werkgroepen besproken. Leerling gedeelte niet veel veranderd sinds 2015. 
Alle secties hebben op alle kernwaarden gereflecteerd en hebben met elkaar mee kunnen kijken. 
Zij hebben de prioriteiten aangegeven. Zelf evaluatie is verspreid onder docenten. 
 
Leerlingenraad en betrokkenheid LR en OR. Bestaat de LR nu ook weer voornamelijk uit vwo 
leerlingen? 
Ook nu weer veel vwo-leerlingen en uit heterogene brugklas. Zelf-evaluatie (leerlinggedeelte) niet 
echt met LR opgesteld. Wel teruggekoppeld. Idem geldt voor Ouderraad. Ouderraad heeft de 
opgestelde zelfevaluatie wel in zijn geheel ontvangen. Ze hebben ook teruggekeken naar het 
oudergesprek uit 2015. 
 
Samenwerking SL met onderwijscommissie, werkgroepen en docenten. Volgens zelfevaluatie is 
dit versterkt. Is er een flow nu? 
Er is gezocht naar de samenwerking, het gaat steeds vloeiender, de communicatie loopt beter.  
Afdelingsleiders voelen zich meer gesteund in hun onderwijskundige rol? De werkgroepen en 
docenten verwachtten meer ondersteuning juist van afdelingsleider. 
Afdelingsleider houdt nog vaak wel een “super mentor rol” maar nemen nu ook actief deel aan 
onderwijswerkgroepen die inhoudelijke ontwikkelingen in gang zetten. 
Mentoren hebben meer uren gekregen om een grotere rol te nemen. 
Afstand tussen SL (afdelingsleiders) en docenten is kleiner geworden en minder formeel. 
Onderwijscommissie moest niet meer als een soort MR functioneren maar sprankelen en het 
onderwijs willen ontwikkelen. Rector is nu niet meer verbindingsschakel tussen SL en OC.  
Nu is de band met de afdelingsleiders sterker.  
 
Wat is er gebeurd met de aanbevelingen? 
We hebben goed gekeken naar de aanbeveling maar ons daar niet op vastgelegd.  
Er is uitgezoomd en er zijn prioriteiten gesteld. Terug naar de basis. 
We hebben keuzes gemaakt.  
 
Zijn er ook dingen niet gedaan, welke? 
Lijst van dingen die nog gedaan moeten worden is er nog steeds. 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Uit docentenvergadering zijn ook meer punten gekomen, maar er was consensus over 
prioriteiten. 

 
Hoe is het beleidsprioriteitenplan tot stand gekomen? Was dit resultaat van alle gesprekken en is 
daarna dit plan gemaakt? 
Nee er lag al een plan van de schoolleiding en onderwijscommissie. Met de docenten is 
vervolgens de diepte ingegaan door o.a. de werkgroepen Klassenmanagement en Motivatie, 
Meekijkweken, Projectvaardigheden, Studiewijzers, etc.. 
 
Waar zijn jullie in het proces van de afgelopen twee jaar het meest trots op en wat waren de 
succesfactoren. 
Het proces (o.a. SL en OC) zelf was mooi, er is open gediscussieerd, er is een goed eindproduct 
gekomen. Het enthousiasme is terug, er is weer beweging. Dwarsverbanden leggen heeft daarbij 
geholpen.  
 
Sommige keuzes, die invloed hebben op primaire proces, hebben wellicht ook directe gevolgen 
voor docenten. Wat vinden docenten? 
Docenten zijn juist blij met aandacht voor primaire proces. Ze hebben ook de kans gekregen 
commentaar te leveren op de ideeën van SL en OC. 
Twee jaar is wellicht kort om te kunnen zien of alles wat is afgesproken al uitgevoerd is. 
Er zijn veel dingen aan het ontstaan, o.a. secties krijgen (weer) tijd om hier samen over na te 
denken. 
 
Hoe komt het dat collega’s die (26,5 lesuur geven) toch nog energie hebben? Hoe zit het met de 
werkdruk? 
Docenten zijn heel erg betrokken bij en verbonden met de school. 
Invoeren twee snipperdagen. Meedenken bij piekbelasting, incidenteel verlof voor overleg.. 
Trots op team dat ze bezuinigen hebben doorstaan. Klagen is nu minder geworden. 
 
Mentoren hebben nu uren-en taakuitbreiding, dat zou voor jullie afdelingsleiders ruimte moeten 
geven, wat merken jullie daarvan. 
Ruimte zit direct vol, maar het geeft wel vrijheid en daarmee een impuls voor nieuwe zaken. 
Tijd is gestoken in het beleid ontwikkelen, deelname aan werkgroepen. 

 
Is het werk als afdelingsleider leuker geworden? 
Ja, als je beleidsontwikkeling leuk vindt. Het verschuift, iets minder van achter leerling aan 
rennen. 
Zijn daarin verschillen tussen afdelingsleiders mogelijk? 
Ja, je neemt zelf al dan niet de ruimte. Maar als mentor uitvalt neem je dat “gewoon” weer op je. 
 
Zijn jullie tevreden met realiseren beleidsprioriteitenplan in het licht van de aanbevelingen? 
Ja, we hebben eigenlijk alles opgepakt en onze eigen prioriteiten gesteld.  
 
Alle plannen bij elkaar bekeken is het nogal veel. Is het één geheel of een lappendeken? 
In de afgelopen twee jaar is dat wel wat er gedaan moest worden, maar er is wel samenhang.  
Nu moeten we vooral kijken naar de vervolgstappen nu de basis op orde is en doorgaan. 
 
Hoe ziet het beleidsplan voor 2017-2019 er uit, is daar al een idee over 
Nog niet concreet, willen we juist samen doen en er borrelen nu veel ideeën op. O.a. inspiratie uit 
Zweden (KSE), opmars Chromebook. Ideeën uit de hele school moeten doordacht worden. Er ligt 
een voorstel om de lestijd te verkorten van 50 naar 45 min. en de daltontijd te vergroten van 50 
naar 60 min. Daarmee ontstaat voor docenten weer ontwikkeltijd. Ondertussen gaat denktank aan 
de slag om Daltononderwijs toekomstbestendig te maken.  
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Er waren 3 ouders aanwezig:  
- een ouder met 2 kinderen op school (2vmbo en 4havo) 
- een ouder met een kind in 2gym 
- een ouder met een kind in 2h/a 
 
Uit het gesprek met de ouders kwam vooral tevredenheid met betrekking tot de schoolkeuze naar 
voren.  
De overgang van groep 8 naar de brugklas is soepel verlopen.  
De schoolvisie is duidelijk, de organisatie is voor de ouders transparant en de ervaringen van de 
kinderen zijn tot nu toe goed. Over de schoolatmosfeer en het wederzijdse vertrouwen tussen 
docent en leerling was men lovend.   Er is goed contact met de docenten en de mentoren. De 
flexibiliteit (mogelijkheid om extra vakken te volgen) spreekt hen erg aan. De daltonvisie en de 
werkwijze is voor de ouders op basis van bovengenoemde ervaringen goed herkenbaar.  
Andere positieve aspecten van de school die genoemd zijn: 

- muziek als examenvak; 

- het leren plannen en organiseren; 

- het werken aan de zelfstandigheid van de leerlingen; 

- de kwaliteiten van het kind staan centraal, er wordt gekeken naar het individu. 

De ouders hebben ook enkele tips voor de school: 
- het systeem van becijferen (met letters) moet transparanter 

- in het programma moeten meer ICT vaardigheden opgenomen worden 

- er zijn veel toetsen/proefwerken 

 
  

Maatwerkprogramma’s? Deze lijken alleen voor speciale groepen (begaafd, topsport, zorg)? 
Bestaan er bij jullie ook maatwerkprogramma’s voor de reguliere leerling? 
Vervroegd examen is altijd mogelijk, op alle niveaus. Op initiatief van leerling óf docent. 
Differentiëren in de zin van uit het boek, met Chromebook, docent volgen (in elk geval ak, gs 3e 
klas). Ervaringen worden gedeeld. 
Alle vakken kunnen maatwerk leveren. Bij doubleren kunnen ze verder met bijvoorbeeld ver-
vroegd examen. Ook examen op hoger niveau mag. Voor elke leerling met afwijkende wensen 
wordt gekeken naar de mogelijkheden. 
 
Hoe gaan jullie om met docenten die een beetje achteraan hangen en moeite hebben met de 
ontwikkeling? 
Velen gaan mee in positieve flow. Mensen worden gewezen op stappen die gezet (moeten) 
worden. Die moeten gemotiveerd blijven worden. Sommige lukt het niet, die moeten geholpen 
worden (al zijn ze zich daar niet altijd bewust van). 
 
Aanspreekcultuur. Het elkaar professioneel aanspreken op houding, gedrag en handelen.  
Lukt dat? 
De huidige cultuur op onze school is nog niet zo, om elkaar op gelijk niveau aan te spreken.  
Moet er wel komen. 

Uit de gesprekken met ouders 
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Gesproken is met bestuurslid Peter Lamers. Er vallen 8 VO scholen onder de Stichting Scholen-
groep Spinoza. Dalton Voorburg is hier één van. Het is wel de enige daltonschool van deze 
stichting. 
Volgens de voorzitter van het CvB (Peter Lamers) is het personeel van Dalton Voorburg erg door-
drongen van het belang van daltononderwijs aan deze school. Sommige personeelsleden kiezen 
daarom ook bewust voor het werken op deze school.  
Het visitatierapport heeft een grote impact gehad op de school maar het personeel heeft het voort-
varend opgepakt. De school heeft een grote mate van zelfstandigheid en het CvB erkent de eigen-
heid van de school en ondersteunt / stimuleert dit waar mogelijk. Er moet een continue dooront-
wikkeling zijn waarbij geen plaats is voor zelfgenoegzaamheid. 
Het CvB bestuurt op afstand en heeft een beperkte rol gespeeld in het proces van de zelf-
evaluatie. Zij heeft een groot vertrouwen in de schoolleiding om dit proces tot een goed einde te 
brengen. In de aansturing van de school zal het onderwijskundig leiderschap meer bij de 
afdelingsleiders komen dan bij de rector. De rector krijgt meer een rol op afstand. 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 x 

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

 
  

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vier jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 
Nr.1 Borging. 

Er is veel gebeurd in de school en er gebeurt nog steeds heel veel. De keuzes, 
prioriteiten en samenhang zijn niet altijd even helder in de veelheid van plannen 
en acties.  
Evalueer voorafgaand aan het opstellen van een nieuw beleidsactiviteitenplan 
2017-2019 wat bereikt is in concrete resultaten, wat geborgd is en wat nog 
geïmplementeerd moet worden. Analyseer de succesfactoren en vier je 
successen. Analyseer ook je tegenslagen of teleurstellingen en leer er van. 
Gebruik hierbij ook actief de input van leerlingen en ouders bijvoorbeeld door 
leerling arena’s en ouderklankbordsessies.  

Nr.2 Borging. 
Bouw uit waar jullie nu heel goed in zijn: verstevig en stimuleer de samen-
werking tussen schoolleiding en onderwijscommissie. Zet samen met de 
docenten de lijnen uit voor de toekomst. Gebruik de kracht van de onderwijs-
commissie en de vernieuwers in de secties. Blijf ze stimuleren en faciliteren. 
Neem ze mee om andere collega’s te inspireren en te motiveren.  
Grijp het momentum en de positieve flow in de school om nu door te pakken. 
Stel regelmatig met elkaar eerst de fundamentele vraag “waarom?”. Geef daarna 
pas het hoe en wat vorm. 
Bezin je als school op de functie, taken, verantwoordelijkheden en rol van de 
afdelingsleiders als onderwijskundig leider en lid van de schoolleiding. 
 

  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Nr.3 Borging. 
Investeer o.a. d.m.v. een gericht scholingsplan en scholingsaanbod op de ont-
wikkeling van een lerende professionele organisatie waarin het gewoon is dat 
collega’s elkaar respectvol en professioneel aan kunnen spreken op houding, 
gedrag en handelen. Borg het cyclisch karakter van functionerings-, beoorde-
lings- en ontwikkelingsgesprekken en bewaak dat deze door en voor iedereen 
uitgevoerd wordt. Bouw de collegiale visitatie (meekijkweken/maanden) uit tot 
een structurele intervisie praktijk van en voor docenten. 

Nr.4 Doelmatigheid/effectiviteit 
Versterk de effectiviteit van het Daltonuur door een actievere begeleidings- en 
coachingsrol van docenten. Veel daltonuren zijn nu vaak huiswerkuren en uren 
om te relaxen, c.q. te “socializen”. 

Nr.5 Borging. 
Wees helder in het hanteren van begrippen als ‘reflectie’, ‘samenwerken’. etc. 
M.a.w. geef een duidelijk omschrijving van wat jullie onder de dalton-
kernwaarden verstaan en hoe dit zichtbaar is in de onderwijspraktijk. 

 
 
 
 
Wij hebben bij ons bezoek aan Dalton Voorburg een hele mooie school gezien. Een school die 
bruist en die in de goede modus zit. Een school met leuke, eigenwijze en trotse leerlingen; een 
school met tevreden ouders die bewust gekozen hebben voor Dalton; een school met een enorm 
enthousiast en betrokken team van docenten en medewerkers die bereid zijn om veel extra voor 
die school te doen. Een school met een schoolleiding die gedreven en ambitieus is en volgens 
sommigen te snel gaat en te veel wil, maar wel bereid en in staat is om te luisteren en te leren. 
In eerste instantie waren wij als visitatie team beduusd van de hoeveelheid stukken en plannen 
die wij ontvangen hadden. We misten de samenhang en een verantwoording van de keuzes en 
het waarom. Ook misten we een prioritering: wat eerst en wat later. Veel moest eerst leek ons!  
De praktijk, het bezoek aan jullie school, de lesbezoeken en de vele gesprekken die we gevoerd 
hebben gaven ons het inzicht dat er wel degelijk sprake is van samenhang, dat kiezen niet jullie 
sterkste kant is maar dat jullie ontzettend veel in korte tijd gepresteerd hebben en ook echt in 
gang gezet hebben. Onze complimenten.  
Toch hebben we ook een paar zaken gezien die nog beter kunnen. We hebben een grote 
diversiteit gezien in lessen. Traditioneel met weinig Dalton en vernieuwend met heel veel Dalton. 
Ook hebben we lessen gezien waarin de doelen soms onduidelijk waren en de kop en staart nog 
ontbraken en leerlingen niet echt geactiveerd werden.  
Natuurlijk is dat ook bij jullie bekend en weten jullie dat zelf het beste. 
 
Pak nu vooral door en probeer het in gang gezet beleid en de veranderingen van de onderwijs-
vernieuwing en Dalton te borgen.  
In onze aanbevelingen hebben we hier een aantal zaken over gezegd waarvan wij hopen dat 
jullie hier iets mee kunnen. 
Wij hebben op jullie school echt mooie pareltjes gezien van mooi Daltononderwijs. Op het gevaar 
af dat wij er enkele niet noemen omdat we ze niet gezien hebben of op het gevaar af dat deze 
pareltjes een te lange halsketting wordt, noemen wij er enkele die ons heel enthousiast maakten 
of soms jaloers. Niet limitatief noemen wij: 

• de zelf ontworpen methode Frans in de onderbouw; 

• de werkwijze en leerdoeltoetsen aardrijkskunde 

• het systeem van leerlingmentoren/tutoren 

• de assessor day van Engels 

• de enthousiaste en bevlogen onderwijscommissie 

• de kritische zelfreflectie van de secties in de zelf-evaluatie 

slotopmerkingen 
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• het collegiaal lesbezoek 

• de trots en het zelfbewustzijn van docenten, leerlingen en ouders op hun daltonschool 

• de systematische training van het leren leren en plannen in de o.b.  
en de goede informatieve site www.lerenlerenopdaltonvoorburg.nl  

• het mentoraat en met name de rol van leerlingen op de mentorcontactavond met ouders 

• de hulpvaardigheid en toegankelijkheid van medewerkers van de administratie, 
conciërges en mediatheek. 

 
Tot slot willen wij jullie bedanken voor de gastvrije en open ontvangst op jullie school.  
We hopen dat jullie onze input herkennen en kunnen gebruiken bij jullie verdere ontwikkeling. 
Veel succes. 

 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 

 17 april 2017 

 

 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

http://www.lerenlerenopdaltonvoorburg.nl/
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Wij bedanken het visitatieteam voor de open en waarderende houding waarmee onze school 
gevisiteerd is. Het visitatieteam heeft goed gekeken naar onderwijsontwikkelingen die in onze 
school energie opleveren. Wij hebben deze visitatie dan ook ervaren als een positieve, 
opbouwend-kritische waardering voor de kwaliteit van onze daltonschool. 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Borging. 
Er is veel gebeurd in de school en er gebeurt nog steeds heel veel.  
De keuzes, prioriteiten en samenhang zijn niet altijd even helder in de 
veelheid van plannen en acties.  
Evalueer voorafgaand aan het opstellen van een nieuw beleids-
activiteitenplan 2017-2019 wat bereikt is in concrete resultaten, wat 
geborgd is en wat nog geïmplementeerd moet worden. Analyseer de 
succesfactoren en vier je successen. Analyseer ook je tegenslagen of 
teleurstellingen en leer er van. Gebruik hierbij ook actief de input van 
leerlingen en ouders bijvoorbeeld door leerling arena’s en ouder-
klankbordsessies.  

 

actie Het beleidsprioriteitenplan 2015-2017 wordt geëvalueerd en er wordt 
samen met de onderwijscommissie een nieuw school- en dalton-
ontwikkelplan 2017-2021 opgesteld. Dit nieuwe beleidsdocument wordt 
o.a. gebaseerd op de volgende documenten: 
- Beleidsprioriteitenplan daltonontwikkeling 2015-2017 Dalton Voorburg 
- Missie en visie van de Scholengroep Spinoza 
- Daltongids Dalton Voorburg januari 2017 
- Visitatierapport van de Nederlandse Dalton Vereniging mei 2017 
Over de uitvoering (borging) van onderdelen van het school- en dalton-
ontwikkelplan zal regelmatig met ouders en leerlingen overlegd worden. 

uitvoerenden Schoolleiding en onderwijscommissie, de werkgroep Dalton Bouwt Voort. 

tijdvak Mei – september 2017: schrijven nieuw school- en daltonontwikkelplan 
2017-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Borging. 
Bouw uit waar jullie nu heel goed in zijn: verstevig en stimuleer de 
samenwerking tussen schoolleiding en onderwijscommissie. Zet samen 
met de docenten de lijnen uit voor de toekomst. Gebruik de kracht van de 
onderwijscommissie en de vernieuwers in de secties. Blijf ze stimuleren 
en faciliteren. Neem ze mee om andere collega’s te inspireren en te 
motiveren.  
Grijp het momentum en de positieve flow in de school om nu door te 
pakken. Stel regelmatig met elkaar eerst de fundamentele vraag 
“waarom?”. Geef daarna pas het hoe en wat vorm. 
Bezin je als school op de functie, taken, verantwoordelijkheden en rol van 
de afdelingsleiders als onderwijskundig leider en lid van de schoolleiding. 
 

actie Met ingang van het schooljaar 17-18 is een nieuw jaartaakbeleid vast-
gesteld en wordt een nieuwe lesrooster-structuur ingevoerd: 45 min. 
les/60 min. daltontijd (5 daltonuren per week). Het cao-conforme   
jaartaakvoorstel geeft docenten weer meer tijd binnen hun jaartaak voor 
onderwijsontwikkeling en de nieuwe lesroosterstructuur zorgt ervoor dat 
de lesdagen verkort worden zodat er ook daadwerkelijk meer tijd vrijkomt 
voor gezamenlijk overleg op verschillende niveaus (sectie, vakgroep, 
klassenteams, mentorenteams etc.). Deze tijd willen we gaan gebruiken 
voor een professionaliseringsslag: van een individuele professionali-
seringsopvatting naar een gedeelde professionaliserings-opvatting. 
De vraag “waarom doen we het zoals we het doen (en moeten we het zo 
blijven doen)?” zal zeker vaker gesteld worden. De werkgroep Dalton 
Bouwt Voort zal zich in de komende jaren oriënteren op een toekomstig 
daltononderwijsmodel met een daarbij passende lesroosterstructuur, 
waarin o.a. ook de uitkomsten van de pilot van het Leerlab een rol zullen 
spelen. 
In de werkgroep Dalton Bouwt Voort proberen we de denk- en doekracht 
uit de SL, de onderwijscommissie en het team te verenigen. 

uitvoerenden Schoolleiding en onderwijscommissie, team, werkgroep Dalton Bouwt 
Voort, Leerlabdocenten 

tijdvak 2017-2012 
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Borging. 
Investeer o.a. d.m.v. een gericht scholingsplan en scholingsaanbod op de 
ontwikkeling van een lerende professionele organisatie waarin het 
gewoon is dat collega’s elkaar respectvol en professioneel aan kunnen 
spreken op houding, gedrag en handelen. Borg het cyclisch karakter van  
functionerings- beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken en bewaak dat 
deze door en voor iedereen uitgevoerd wordt. Bouw de collegiale visitatie 
(meekijkweken/maanden) uit tot een structurele intervisie praktijk van en 
voor docenten. 

actie Een professionele leercultuur komt pas goed van de grond als er op een 
school een heldere visie is geformuleerd over wat de doelen en ambities 
zijn op dit gebied. Maar een visie alleen is niet genoeg: deze visie moet 
ook gekoppeld worden aan de individuele ontwikkeling van docenten. 
Professionalisering is een vast onderwerp op de agenda van de 
ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. In de komende jaren zullen deze 
gesprekken geïntensiveerd worden (2 x per jaar korte voortgangs-
gesprekken). 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 56 

De professionele ontwikkeling van de docenten wordt ook formeel vast-
gelegd in de functiewaarderings-systematiek en vormt een beoordelings 
criterium in het competentieprofiel van docenten. 
De ervaringen van de afgelopen 4 jaar met de Meekijkweken /-maanden 
hebben getoond dat dit een waardevol instrument is voor collegiaal leren. 
Ook in de komende jaren is wederzijds les- en daltonuurbezoek een 
prioriteit. 
Met de docentencoaches die verantwoordelijk zijn voor coaching en 
intervisie wordt overlegd over vervolgactiviteiten op de Meekijkmaanden.  
 

uitvoerenden Schoolleiding (POP-gesprekken), docentencoaches 

tijdvak 2017-2021 
 
 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Doelmatigheid/effectiviteit 
Versterk de effectiviteit van het Daltonuur door een actievere bege-
leidings- en coachingsrol van docenten. Veel daltonuren zijn nu vaak 
huiswerkuren en uren om te relaxen, c.q. te “socializen” 
 

actie Het creeëren van een ambitieus daltonleerklimaat in de daltonuren. 
De daltonvisie en ambities van de school zijn zichtbaar in de klas en ver-
taald in concrete leerdoelen  op verschillende, uitdagende niveaus. Er is 
sprake van een doelgerichte werksfeer tijdens de les en het daltonuur, 
waarin docenten en leerlingen samen hun verantwoordelijkheid nemen 
voor het leerproces 
Het versterken van de coachende rol van de docent: de docenten 
gebruiken het daltonuur effectief en ondersteunen de leerlingen bij hun 
leerproces, bijvoorbeeld via feedback, feedforward en het aanreiken van 
leerstrategieën. 
SL en OC schrijven een nieuw handreiking voor het Daltonuur voor 
docenten vóór het nieuwe schooljaar 2017-2018. 
De Meekijkmaanden worden toegespitst op het daltonuur. Het bezoek 
aan een daltonuur van een collega zal een verplicht onderdeel zijn van 
de ontwikkel- en voortgangsgesprekken.  

uitvoerenden Schoolleiding en onderwijscommissie, team 

tijdvak 2017-2018 
 
 
 

aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Borging. 
Wees helder in het hanteren van begrippen als ‘reflectie’, ‘samenwerken’. 
etc. M.a.w. geef een duidelijk omschrijving van wat jullie onder de dalton-
kernwaarden verstaan en hoe dit zichtbaar is in de onderwijspraktijk. 
 

actie Met de onderwijscommissie zal overlegd worden over het schrijven van 
twee handreikingen voor docenten: een over Reflectie en een over 
Samenwerken. Deze handreikingen krijgen hun plaats in de Daltongids.  

uitvoerenden Schoolleiding en onderwijscommissie, team 

tijdvak 2017-2021 
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naam functie handtekening datum 

 directeur 
 

 30 mei 2017 

 visitatievoorzitter   2 juni 2017 

 
 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


