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 Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging

 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

Naam school Werkman VMBO 

Adres Kluiverboom 1a 

Postcode en plaats 9732KZ Groningen 

E-mailadres school

Telefoonnummer school 050-3210555

Directeur Onne Folkeringa 

Daltoncoördinator Hans Rottink, Ilse van den Bosch 

Aantal klassen 22 

Aantal leerlingen 456 

Schoolsoort/afdelingen Basisberoeps, Kaderberoeps, Gemengde 
Leerweg, Theoretische Leerweg 

Aantal leraren 38 

In bezit van Daltoncertificaat 22, waarvan 5 Dalton Plus certificaten 

Bezig met Daltoncursus 0 

Nevenvestigingen Nee 

Stand van zaken inspectie Basisarrangement 

Visitatieteam 

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Lid 4.  

Lid 5.  

Lid 6.  

Lid 7.  
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Soort visitatie 1e licentieaanvraag 
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Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 
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2594 AM Den Haag 
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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Vrijheid en verantwoordelijkheid  

Leerlingniveau:  

*Maak in de opzet van de taak en de benadering van de competenties onderscheid 
tussen onderbouw en bovenbouw. De lesstructuur is in deze fase van ontwikkeling 
begrijpelijk maar zou met een andere taakindeling (in bijv. grotere gehelen) voor de 
bovenbouw meer naar “verantwoordelijkheid door de leerling zelf” kunnen worden 
doorontwikkeld.  

*De leerlingen geven aan dat zij niet meer daltonuren willen (tenzij ze er nu geen 
drie hebben in het rooster) en niet meer vrijheid. Er zou meer gestimuleerd kunnen 
worden zodat zij wel hun verantwoording durven en willen nemen.  

*Stimuleren dat leerlingen die meer kunnen daar ook voor kiezen door bijv. 
bepaalde delen van een taak los te laten en ze taakvervangende opdrachten te 
laten doen. 

Leraarniveau:  

* De huidige ontwikkellijn uitbouwen naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid 
voor de leerlingen. De mentoren zullen de leerlingen meer moeten trainen op de 
ontwikkeling van de indicatoren zodat de mentoruren en de hele begeleiding beter 
vorm krijgt. 

*Een meer gestructureerde aanpak binnen de mentorenteams waardoor de 
mentoruren meer ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de 
daltoncompetenties bij de leerlingen. 

Schoolniveau:  

*Omdat er maar drie daltonuren in de week zijn kan er een ‘mismatch’ ontstaan 
tussen vraag en aanbod in de daltonuren. Daarnaast is er een duidelijke vraag 
naar de meerwaarde van de daltonuren: zijn het alleen uren waarin het (huis)werk 
gemaakt wordt of kunnen deze uren ook ingezet worden voor masterclasses 
(gegeven door leerlingen!!), projecten of tutoraat (leerlingen uit de bovenbouw 
helpen leerlingen uit de onderbouw). 

 
 
 
 

Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1.  
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Door de splitsing van Lootschool en VMBO én de start van een aparte bovenbouw 
op de locatie Kluiverboom waar Dalton opnieuw ingevoerd moest worden zijn de 
aanbevelingen zoals in dit hoofdstuk beschreven niet meer in zijn geheel van 
toepassing op het WerkmanVMBO. Aan de andere kant zijn taak, competenties, 
vrijheid en de andere kernwaarden een speerpunt binnen onze Daltonschool en 
willen wij deze zo goed mogelijk vormgeven. Om dit hoofdstuk niet te laten 
verzanden in een opsommingen van onderdelen die goed gaan en onderdelen die 
aanpassing behoeven geven wij hieronder aan hoe we de Daltonvisie kunnen 
vormgeven binnen een gepersonaliseerde leeromgeving. 
 

Tijdens de vorige visitatie is er ook al over gesproken, kan gepersonaliseerd leren 
helpen om de kernwaarden van Dalton te versterken. Dit schooljaar is er 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van gepersonaliseerd leren volgens 
Kunskapsskolan EDucation Nederland. Wij zijn hier positief over en willen er naar 
streven om met ingang van het nieuwe schooljaar gepersonaliseerd leren aan te 
bieden. We zouden dan willen starten met de 1e klassen en dit elk jaar uitbreiden. 
De stappen die reeds genomen zijn: 

- Studiebezoek van diverse collega’s aan Kunskapsskolan Zweden  

- Aanschaffen van devices voor leerlingen uit klas 1 cohort 18-19  

- Samenstellen van een werkgroep gepersonaliseerd leren 

In onderstaande matrix een voorbeeld van een dag op een Daltonschool op een 
gepersonaliseerde wijze: 

 

Leerling activiteit Docenten activiteit Dalton kernwaarden 

Persoonlijk gesprek met de 
mentor om leer- en persoonlijke 
doelen (bij) te stellen en te 
reflecteren (1x in de week) 

Coachen  
Begeleiden 

Vrijheid in gebondenheid 
Verantwoordelijkheid 

Bijeenkomst met de (heterogene) 
basisgroep 

- Leerlingen stellen dagdoelen - 
Hoe voel je je  
- Sociale vaardigheden 

 

Mentor van ongeveer 20 
leerlingen (heterogene 
samenstelling).  

De mentor leert de leerlingen: 

- Doelen stellen  

- Werk plannen  

- Werk bijstellen  

- Reflecteren 

- 

Vertrouwen 
Zelfstandigheid 

Bijvoorbeeld een workshop 
wiskunde waarin de leerlingen 
zelfstandig werken aan hun 
doelen voor het vak 

De docenten begeleiden een 
groep van rond de 40 leerlingen 
die zelfstandig aan het werk zijn 
met hun leerdoelen elk op hun 
eigen niveau. In de workshop 

Zelfstandigheid 
Verantwoordelijkheid 
Samenwerking 
Reflectie  
Effectiviteit 

evaluatie school 
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komen de volgende werkvormen 
voor: 

- Zelfstandig werken  
- Groepswerk  
- Toetsen maken  
- Toetsen bespreken  
- Hulp bieden 

Bijvoorbeeld een workshop 
Engels  

 Zelfstandigheid 
Verantwoordelijkheid 
Samenwerking  
Reflectie 

Seminar (uitleg voor een grote 
groep) voor Duits 

Een docent geeft uitleg over een 
bepaald onderwerp waar 
leerlingen op kunnen inschrijven 

Doelmatigheid 

Kunstvakken met de basisgroep Vakdocent geeft les aan een 
basisgroep 

 

 

Bijeenkomst met de basisgroep Heeft de leerling zijn doelen 
behaald? Zo niet, waarom niet en 
moet er nog thuis nog afgemaakt 
worden. Voorvallen tijdens de les 
kunnen besproken worden en 
informatie worden uitgewisseld. 

Vertrouwen  

Verantwoordelijkheid 

Leerling gaat naar huis  Docenten hebben elke middag 
een andere activiteit: 

- Teamoverleg  
- Leerling overleg  
- Sectie overleg  
- Pedagogisch onderwerp  
- Gesprekken met leerlingen en 
ouders 

 

Samenwerking  
Reflectie  
Effectiviteit  
Zelfstandigheid 

 

Belangrijk is dat docenten goed geschoold worden in: 

- Gespreksvaardigheden  
- Coachingsvaardigheden 

Verder moet worden aangepast: 

- Rooster  
- Toetsrooster (afschaffen)  
- Les- en werktijden  
-  

 
 
 

  

 
 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
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Samenwerking  
Leerlingniveau:  
*Een opbouwende lijn ontwikkelen, schoolbreed , zodat de leerlingen echt kunnen 
zien dat zij een ontwikkeling doormaken en weten waar zij nog aandacht aan 
moeten schenken. Hierin moet wel onderscheid gemaakt worden tussen een 1e 
klas BB-leerling en een 6- Atheneum leerling. Leerlingen uit de 4e,5e en 6e klas 
geven aan dat zij geen ontwikkelingslijn zien in wat er van hun gevraagd wordt. 

Leraarniveau:  
*Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in samenwerken, daarin verschil 
maken tussen 1e klas BB-leerlingen en 6-Atheneumleerlingen. In de taken kunnen 
meer samenwerkingsopdrachten opgenomen worden.  
* De mentorenteams kunnen per leerjaar ontwikkellijnen, eventueel door de dop-
groep ontwikkeld, uitvoeren in de mentoruren.  
*Meer begeleiding voor docenten waarvoor de ontwikkeling te snel gaat. Leg de 
focus de komende jaren op intervisie en collegiaal lesbezoek. 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

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

 
 
 

  

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3.  

evaluatie school 

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

 
 
 

 

 
 
 

Het visitatieteam is zich bewust van de turbulente situatie waarin het Werkman 
VMBO zich bevindt:  

● Het samengaan van de onderbouwlocatie en de bovenbouwlocatie  
● Terugloop van leerlingaantal 
● Heel veel wisselingen in de schoolleiding (7 rectoren in 5 jaar) 

Waarbij ook aangetekend moet worden dat er relatief veel zorgleerlingen op het 
Werkman VMBO onderwijs volgen.  
 
We hebben er bewondering voor dat het samengaan van de twee locaties zo 
voorspoedig gaat en dat het personeel vol energie en optimisme de uitdagingen 
aangaat. 
 
We kunnen echter niet anders dan constateren dat de aanbevelingen van 4 jaar 
geleden niet zijn opgevolgd en dat het plan om het Zweedse model te integreren 
een plan voor het komend schooljaar is. Vandaar dat we hier een onvoldoende 
noteren. 
 
We adviseren de school om de blik niet alleen te richten op de ontwikkelingen in 
de brugklassen van volgend jaar, maar om ook de komende jaren zoveel mogelijk 
de klassen die niet gaan werken volgens het kunstskapskolan model mee te 
nemen in de onderwijsontwikkeling.   

 
  

aanbeveling 4.  

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. 
 

 
 
 

De taak, planner én de lesstructuur staan centraal tijdens de vaklessen op het 
WerkmanVMBO. In de taak vindt de leerling de lesstof voor een periode 
onderverdeeld in het aantal weken uit deze periode. In deze taak worden naast de 
lesdoelen ook de lesstof beschreven die bestaat uit een basisroute en een 
verdiepingsroute. De lesstof wordt onderverdeeld in ‘Wat moet ik kennen en 
kunnen’ en ‘Wat moet ik leren en maken’.  

De taak wordt als leidraad gebruikt tijdens de verschillende onderdelen van de 
lessen bijvoorbeeld tijdens daltontijd en het werken aan de taak. Naast de lesstof 
staat ook helder omschreven wanneer er getoetst wordt en wat de inhoud van 
deze toets is.  

De leerlingen kunnen het gemaakte aftekenen, dit is echter geen verplichting. 
Gestimuleerd wordt om dit wel te doen zodat leerling, docent en ouder een 
duidelijk beeld krijgt van de vorderingen van de gemaakt taak. Voordat het 
gemaakt werk door de leerling kan worden nagekeken controleert de docent of dit 
af is.  

Aandachtspunten zijn:  
- leerlingen meer individuele vrijheid gunnen om de taak naar eigen inzicht te 
plannen  
- meer variatie in de verwerking van opdrachten  
- alternatieve opdrachten voor leerlingen 

 
 
 

Wat we hebben gezien is dat er bij verschillende vakken wordt gewerkt met een 
basisroute en een verdiepingsroute, zodat het voor leerlingen mogelijk wordt 
gemaakt dat zij een keuze hebben in de leerstof. De lesstructuur draagt eraan bij 
dat leerlingen actief betrokken zijn bij hun taak. De aandachtspunten vanuit het 
zelfevaluatieverslag herkennen wij in onze observaties. 

Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 

 

Indicatoren op leerlingniveau 

 

evaluatie school 

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

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

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

 

 

 
 

Door de structuur van de les én het gebruik van de taak liggen er mogelijkheden 
voor de docent om te variëren in werkvormen en begeleiding. Een groot deel van 
de docenten past dit tijdens de lessen ook toe.  

Tijdens het werken aan de taak heeft de docent de mogelijkheid om leerlingen 
extra te begeleiden maar ook om leerlingen in te zetten bij uitleg van een probleem 
(expert). Op deze manier maakt de docent gebruik van het talent van de leerling 
en schenkt hij zo het vertrouwen aan deze leerling.  

Wat aandacht verdient is de ontwikkeling en de mogelijkheid voor leerlingen om 
lesstof over te slaan, of te herhalen of zelf uit te kiezen. Met andere woorden de 
leerling binnen een homogene klassensetting sneller of langzamer door de lesstof 
heen laten gaan met inachtneming van hun voorkennis en vaardigheden. Dit wordt 
bemoeilijkt door het afnemen van toetsen op een centraal moment in de taak, 
leerlingen zullen dus tegelijk hetzelfde kennisniveau bereikt moeten hebben. 
Bovenstaande kan mogelijk worden gemaakt door te werken in een 
gepersonaliseerde setting. Er is een onderzoek gestart naar de invoering van 
gepersonaliseerd leren (zie begin van deze notitie). Een aantal docenten maken 
deel uit van de werkgroep. 

 
 
 

De docent bepaalt voor het grootste gedeelte wat de leerlingen moeten doen en 
waaraan zij werken. De gedachte achter de klassenopstelling en de daltontaak 
biedt mogelijkheden voor de leerlingen om keuzes te maken en hun 
verantwoordelijkheid te pakken. Het zou mooi zijn als docenten hun good practices 
met elkaar delen. De instructietafel biedt een mooie gelegenheid om leerlingen bij 
te sturen. 

 
 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 

 

evaluatie school 

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

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

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

 

 
 
 

Schooljaar 17-18 is de onderbouw (Melisseweg) samengevoegd met de 
bovenbouw op de locatie Kluiverboom. Prioriteit dit jaar is dan ook om van twee 
scholen één school te smeden waar wederzijds vertrouwen hoog in het vaandel 
staat. We zijn hier in het eerste half jaar enorm gegroeid en hebben van elkaar 
geleerd. De scepsis die over en weer speelde de afgelopen jaren is verdwenen en 
we werken gezamenlijk om een positief WerkmanVMBO neer te zetten. Er is een 
structurele intervisie gestart waarbij docenten bij elkaar op bezoek gaan en 
onderdelen van de les vastleggen op video. In de veilige setting van een steeds 
terugkerende intervisiegroep bespreken we de les waarbij de docent in kwestie 
feedback vraagt op een bepaald onderdeel. Zo hebben we een setting gecreëerd 
waarbij de docenten van elkaar leren en elkaar inspireren en interventies in de 
lessen worden toegepast.  

Dat we daarin een klein stapje terug hebben gedaan in de Daltonontwikkeling is 
ingecalculeerd. Aan het eind van vorig schooljaar is het einde gekomen aan een 
jarenlang scholingstraject onder leiding van Hans Wolthuis. Een groot aantal 
collega’s hebben het Dalton of DaltonPlus certificaat ontvangen. De scholing van 
nieuwe collega’s en het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de 
gecertificeerde collega’s heeft onze aandacht. Buiten dat de docenten hierin een 
eigen verantwoordelijkheid hebben en zich kunnen laten nascholen vanuit het 
lerarenbudget voor scholing, dient er ook gedurende het schooljaar op diverse 
wijzen aandacht besteed te worden aan het in tact houden van opgedane kennis. 
Hier zijn een aantal ideeën voor die nader uitgewerkt worden zoals het Daltoncafé, 
presentaties van Good Practices, de interventies en de mogelijkheid tot het lezen 
van literatuur.  

De wijze van omgaan met de leerling is derhalve niet veranderd. We zien de 
leerlingen allereerst door ze in de hal te verwelkomen. Daarna wordt bij 
binnenkomst in de les een hand gegeven en kijkt de docent de leerling in de ogen 
te kijken om zo te signaleren of het goed gaan met de individuele leerling. Met 
andere woorden, het pedagogisch klimaat binnen de school is zeer belangrijk. De 
school hanteert een aantal duidelijke protocollen op het gebied van: 
- telefoon gebruik  
- eten en drinken in de klas  
- absentie  

Indicatoren op schoolniveau 

 

evaluatie school 
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- uitsturen.  
Elke docent kan goed met deze afspraken uit de voeten en handelt hier ook naar. 
De Daltoncompetenties van leerlingen worden deels in de mentorles, deels in de 
vaklessen aangeleerd en geconsolideerd. Elke mentor heeft een mentorboekje die 
als leidraad dient voor de mentorlessen. 

 
 
 

Er wordt hard gewerkt door de verschillende teams om de samenwerking te 
optimaliseren. Er is hart voor de school en de leerlingen. Er is een prettige sfeer en 
er wordt ingestoken op het gesprek met elkaar. Er zijn mooie initiatieven om van 
en met elkaar te leren, zoals de intervisie en het Daltoncafé.  

  

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 

 
 
 

Het zou zo moeten zijn dat de taak het uitgangspunt voor de planning van het werk 
van de leerling is. In de praktijk is het toch vaak zo dat de docent voor de leerling 
plant. Dit is een belangrijk punt van aandacht voor de school. We zouden het 
graag anders zien maar organisatorische redenen: centrale toets, geen 
mogelijkheden om leerlingen in een groep buiten de klas te laten werken enzovoort 
maken dat dit punt moeilijk realiseerbaar is. Er zijn zeker initiatieven binnen de 
lessen die duidelijk maken dat onze leerlingen in staat zijn om hun eigen 
leerdoelen te bepalen en zelfstandig te bereiken.  

Dit onderdeel wordt ook in het onderzoek naar gepersonaliseerd leren 
meegenomen waar uitgangspunt is dat leerlingen binnen een bepaald niveau ook 
vakken kan volgen op een lager of hoger niveau. Wat betreft punt 2.4 en 2.5 dat 
zien we wel terug in de lessen en is structureel ingebouwd in de huidige 
lesstructuur in het onderdeel Daltontijd en werken aan de taak.  

We zouden graag zien dat de leerling meer in gaat zien dat hij invloed heeft op, en 
eigenaar is van zijn eigen leerproces en met een duidelijk doel voor ogen zijn 
toekomst voor een deel kan bepalen. De vaardigheden die de leerling op deze 
manier ontwikkeld sluiten naadloos aan op de 21e eeuwse vaardigheden. 

 
 
 

Leerlingen werken tijdens daltontijd zelfstandig aan hun taak. De invulling van de 
taak wordt grotendeels nog gevuld door de docent. In de tijd aan  “het werken aan 
de taak” is meer ruimte voor zelfstandigheid (keuze, verdieping). 

 
 
 
 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

 

evaluatie school 

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

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

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

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

 

 
 
 

De indicatoren hierboven besproken zijn afhankelijk van de vaardigheden van de 
individuele docent op het gebied van klassenmanagement. Hoe meer ervaring en 
expertise een docent op het gebied van klassenmanagement beschikt hoe 
gevarieerder de werkvormen en hoe meer de docent de leerling stimuleert om 
eigen initiatieven te nemen. De randvoorwaarden liggen evenwel in iedere taak 
verscholen. De docenten zijn zich allemaal bewust van de talenten waarover onze 
leerling beschikken en hoe deze worden gesignaleerd én ingezet. In de lessen, 
maar ook op bijvoorbeeld de open dag of tijdens de stages. Maar ook opdrachten 
in de lessen bieden mogelijkheden om leerlingen hun talenten te laten zien 
bijvoorbeeld bij de organisatie van het schoolfeest. Allemaal activiteiten waar een 
grote leerlingenparticipatie plaatsvindt. 

 
 
 
 

We hebben weinig initiatief gezien bij de leerkrachten om zelfstandig werken aan 
te moedigen of te ontwikkelen bij de leerlingen. Advies is om the good practices te 
delen met elkaar, waardoor de leerlingen meer ruimte krijgen om zelfstandig te 
kunnen werken. 

 
 
 
 

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.  

 

 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

 

evaluatie school 
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Tijdens het Daltontraject heeft elke docent de kans gekregen om te laten zien over 
welke talenten hij beschikt en dit ook bewust kunnen inzetten ten behoeve van de 
ontwikkeling van het onderwijs.  

Ook tijdens voortgangsgesprekken is dit onderwerp van gesprek en kijkt men hoe 
talent in de organisatie kan worden ingezet. De intervisiegroepen zijn ook een 
mogelijkheid om de eigen vaardigheden te ontwikkelen maar moeten veel meer 
gericht zijn op de kernwaarden van het Daltononderwijs. Vanuit deze wat 
algemene aanpak is de ambitie om Dalton overal in de school terug te laten komen 
bij alles wat we doen.  

De docenten tonen veel initiatieven op onze school en dat zien wij ook als onze 
kracht. De school ondersteunt docenten hierin en geeft ruimte voor initiatieven en 
interventies.  

Nieuwe collega’s krijgen per mail een document waarin de Daltonprincipes worden 
uitgelegd. Tijdens lesobservatie wordt gebruik gemaakt van de Daltonkijkwijzer. 
Voor docenten in vaste dienst die hun Daltonopleiding om welke reden dan ook 
niet hebben kunnen voltooien, wordt gekeken naar een oplossing.  

Een aantal collega’s hebben de mogelijkheid gekregen om naast het onderwijs een 
studie te volgen op HBO- of masterniveau. 

Wij zouden als school het bestaan van de subsidie om bijscholing te volgen voor 
elke docent meer onder de aandacht kunnen brengen. Zo krijgen de uren die in de 
taakbrief staan voor bijscholing meer gewicht en zijn we nog meer een school waar 
we van elkaar kunnen leren. 

 
 
 

Als de intervisiegroepen bij elkaar komen, laat dan één kernwaarde centraal staan 
en spit dit verder uit. Laat de docenten lessen ontwikkelen waarin de leerlingen 
geleerd wordt actiever te zijn (ipv de docent). 

 
  

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

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

 

 
 
 

Binnen de lessen worden leerlingen gestimuleerd elkaar te helpen. Voordat een 
leerling iets aan de docent vraagt zal hij /zij de vraag eerst aan een medeleerling 
kunnen stellen. Door de structuur van de daltonopstelling in de klas kan een 
leerling kiezen om te werken aan een groepstafel wordt onderling overleg tussen 
leerlingen bevorderd.  
Samenwerken heeft vooral nog het karakter van elkaar helpen en het maken van 
samenwerkingsopdrachten. Ook hier zit de structuur van het gebouw in de weg en 
is de docent én de leerling voornamelijk gebonden aan een theorielokaal waar het 
een uitdaging is om verschillende werkvormen naast elkaar te hanteren. Ook dit is 
een aandachtspunt voor het onderzoek gepersonaliseerd leren.  
Bij de praktijk- en kunstvakken werken de leerlingen veel samen en wordt er ook 
geëvalueerd op proces en product. Bij science zijn veel samenwerkingsopdrachten 
in de taak opgenomen en leerlingen worden hier op hun rol in de groep 
aangesproken. Samenwerken is een werkvorm die terugkomt bij veel vakken maar 
waar niet altijd volgens een vaste structuur geëvalueerd wordt.  
Waar ook wordt samengewerkt, en niet alleen op leerlingniveau maar ook door de 
docenten met externen binnen de school is tijdens de projectweek in januari. Voor 
elke jaarlaag is een apart programma opgesteld met onderdelen als CKV, LOB, 
reizen, sport en spel, stage enzovoort. 

 
 
 
 

 
 
 

Het visitatieteam heeft op beperkte schaal samenwerking gezien. Dit was meer in 
duo’s waarbij er weinig diepgang zat in de vorm van samenwerking. Het 
visitatieteam zou graag zien dat er samenwerkingsopdrachten in de taak worden 
opgenomen waarin de leerlingen steeds een andere rol hebben, zodat 
verschillende vaardigheden worden aangeleerd.  

 
 
 
 

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. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
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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. 

 

 
 
 

Wij zijn een school waar leerlingen en docenten elkaar met respect behandelen. 
Het pedagogisch klimaat is een speerpunt van de school. Er hangt in elk lokaal 
een reminder op dit punt. Dit wederzijds respectvol gedrag komt tot uiting in de 
ontspannen sfeer in de school en de aanspreekbaarheid van leerlingen en 
collega’s. Zowel docent als leerling weten waar we ons aan te houden hebben en 
begrijpen het als we op ons gedrag of handelen aangesproken worden. Dit zegt 
echter niets over de persoon. Wij werken samen op verschillende onderdelen: 

- als sectie  
- als intervisiegroep  
- als mentoren  
- als team  

Op deze manier werk je met veel collega’s samen en zijn overleg of mogelijkheden 
om samen te werken ook makkelijk te maken. Doordat elke docent kennis heeft 
gemaakt met de methode ‘Leefstijl’ wordt aandacht besteed aan de veiligheid in de 
klas en heeft de docent tools in handen om te werken aan deze veiligheid. Van de 
docent wordt hier een proactieve en zelflerende houding verwacht waarbij het altijd 
mogelijk is om raad te vragen aan collega’s.  

Intervisie moet tevens gericht zijn op de kernwaarden van Dalton. 

 
 
 

Tussen de docenten wordt de samenwerking gezocht om dalton bij elkaar te zien. 
Dit blijkt ook uit de gesprekken die we hebben gevoerd met de docenten. De 
samenwerking wordt vooral gezocht op het pedagogisch vlak. Daar wordt op 
docentniveau in geïnvesteerd. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

De driehoek gevormd door de samenwerking tussen ouders, leerling en docent uit 
zich in de volgende initiatieven voor samenwerking. 

- Leerlingenraad  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

 

evaluatie school 
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- Ouderraad 

De docenten bespreken de uitkomsten van leerling- en schoolgerichte kwesties 
met de schoolleiding, in de teams of sectie en passen dit zo mogelijk toe in lessen, 
attitudes of vaardigheden. Het verdient aandacht om deze driehoek nog beter en 
op een meer structurele basis te laten functioneren. Binnen de bovenbouw is hier 
een initiatief ontstaan om driehoeksgesprekken te voeren. Gesprekken worden 
gevoerd met leerling, mentor en ouder. Bij een deel van het gesprek is de 
schoolleiding aanwezig. Eigenaarschap van de leerling staat hier centraal. 

 
 
 

Vanuit het bestuur wordt een duidelijke lijn neergezet om Dalton uit te dragen. De 
eerste stap was de aanstelling van Onne Folkeringa als rector van het Werkman. 
In het aannamebeleid van nieuw personeel wordt nadrukkelijk gezocht naar Dalton 
docenten. Ook faciliteert het bestuur de scholingen in tijd en geld. Hier wordt ook 
gestimuleerd om dubbele bevoegdheden te halen. Zo kunnen de goede Dalton 
docenten meerdere vakken geven. 

  

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Reflectie, eigen leerdoel bepalen en zelf plannen heeft natuurlijk alles met elkaar 
te maken en de mate waarin deze samenwerken dient in evenwicht te zijn. Als er 
op één punt niet adequaat gehandeld wordt heeft dat ook weerslag op de andere 
punten. 

Binnen de lessen wordt steeds gereflecteerd op het gemaakte werk. Is het af? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, kun je ook meer doen of een moeilijkere stap maken? 
Reflectie op het proces wordt beoordeeld en komt tot uiting in een cijfer of 
beoordeling voor de werkhouding van de leerling. Wat het moeilijk maakt is de tijd 
die het in beslag neemt om met elke leerling tijdens de les een gesprek te voeren. 
In de nieuwe situatie spreekt de mentor de leerling elke week tenminste 15 
minuten waarin reflectie onderdeel is van de te bespreken zaken. Aan het eind van 
een toets worden eigenlijk altijd reflectievragen gesteld. Een greep uit deze 
vragen: 

- Vond je de toets makkelijk of moeilijk  
- Hoe lang heb je geleerd  
- Wat voor cijfer denk je te halen  
- Wat zou je volgende keer anders willen doen 

  
 
 

Reflectie heeft een plek in de lesstructuur. De invulling is nu veel op het niveau van 
“zijn er nog vragen?”, “Heb je het af, zo nee, hoe komt dat?” Kansen liggen bij het 
vragen naar bijdragen aan de sfeer, aan de samenwerking, bereiken van 
leerdoelen, etc. Wat sterk is, is dat de regie bij de leerlingen wordt gelegd tijdens 
de driekhoeksgesprekken. Focus hier schoolbreed op.  

 
  

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

 

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.  

 

 
 
 

Er wordt met name gereflecteerd op de gemaakte toetsen. Er worden door de 
leerlingen reflectievragen ingevuld. We merken dat leerlingen ook ongevraagd 
reflecteren op een toets.  

De lesstructuur voorziet in de afsluitende minuten van de les in een 
reflectiemoment. Wij zien bij de lessen een vorm van reflectie ter afsluiting van de 
les dat kan zijn reflectie op de les, een lesonderdeel, op jezelf of je werkhouding. 
Binnen de secties wordt er gereflecteerd op de gemaakte taken. Er zijn 
interventies gedaan ten behoeve van de Daltonportfolio die kunnen dienen als 
good practices en kunnen gedeeld worden met de collega’s. 

Er zijn ook secties die de toetsen analyseren. Wat de toets te moeilijk, te makkelijk 
en waar lag dat aan. Docenten vergelijken de toetsen naar aanleiding van de 
scores op inzichtvragen, repeterende vragen en/of kennis vragen. Door de scores 
te vergelijken krijgen de docenten inzicht in hun functioneren. 

Tevens worden er gesprekken gevoerd binnen secties over wat reken je goed en 
wat reken je fout bijvoorbeeld bij het vergeten van een hoofdletter bij zelfstandige 
naamwoorden bij het vak Duits zodat een eensluidende normering ontstaat. 

 
 
 

De intervisie hierover is sterk. Iedereen doet hieraan mee. Het is goed dat de 
mentoren een echt klankbord hebben met de mentorenondersteuners. Docenten 
kunnen leerlingen nog meer laten reflecteren op samenwerken, waar ze leerlingen 
wel laten reflecteren op hun eigen functioneren.  

 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Door de opzet van de Daltonbijeenkomsten hebben onder- en bovenbouw veel van 
elkaar kunnen leren. Eerst op fysieke afstand, met ingang van dit schooljaar op 

Indicatoren op leraarniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

 

evaluatie school 
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één locatie. In de wandelgangen en tijdens de intervisie worden ideeën 
uitgewisseld en leert men van elkaar. Dit onderdeel komt in de tweede helft van 
het schooljaar, als iedereen aan elkaar gewend is terug op de agenda ter 
voorbereiding van het volgend schooljaar. Ook de scholing die gepaard gaat bij de 
invoering van Kunskapsskolan krijgt hier een plek. Ook hier hebben docenten een 
eigen verantwoordelijkheid. Op de site van de Daltonvereniging staan veel 
onderzoeken en artikelen die voor iedereen te raadplegen zijn. 

 
 
 

De school leert van en met elkaar. Dit wordt o.a. gedaan door een Daltoncafé, een 
regionaal overleg en een 24-uurs bijeenkomst. De doorgaande lijn met betrekking 
tot reflectie op leerlingniveau lijkt nog te ontbreken. We adviseren de school om 
hierop te focussen.  

 
  

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

In de taak staat beschreven wat er van de leerlingen wordt verwacht, wanneer iets 
af moet zijn, er worden keuzemogelijkheden aangeboden en de leerling kan 
checken of hij de leerstof beheerst d.m.v. diagnostische toetsing. Door de structuur 
binnen de 60-min. lessen (Daltontijd en tijd voor zelfstandig werken) wordt er 
efficiënt omgegaan met de tijd. De keuzemogelijkheden voor leerlingen zijn nog 
beperkt: meestal bestaat het uit extra werk/verdieping. Ook dit is een 
aandachtspunt waar veel meer uitwisseling moet zijn tussen de docenten 
onderling.  

We willen toe naar de gepersonaliseerde taak die de leerlingen zelf maken naar 
aanleiding van het aanbod van content via Kunskapsskolan Nederland. Naar 
aanleiding van het te bereiken doel stelt de leerling zijn planning samen. 

 
 
 

Het visitatieteam ziet een start met het werken op verschillende niveaus. 
Bovendien ligt er hier met (een variant op) Kunskapsskolan een plan voor. Het 
visitatieteam heeft de uitwerking hiervan echter nog niet in werking gezien. 
 
De leerlingen in de onderbouw maken met name efficiënt gebruik van de 
keuzemogelijkheden. Het visitatieteam heeft geconstateerd dat veelvuldig gebruik 
werd gemaakt van de diagnostische toetsing met behulp van laptops. 
 
Ook werd er geconstateerd dat er tijdens de dalton veel tijd werd gemist door 
oneigenlijk mobieltjesgebruik. Het zou aan te bevelen zijn om de regels omtrent 
mobieltjes in een aantal gevallen weer aan te scherpen, of op zijn minst het 
gebruik ervan wat nadrukkelijker bespreekbaar te maken of te verbieden. Er moet 
gezegd worden dat er ook lessen zijn gezien waarbij dit goed werd opgepakt. Dit 
probleem speelde zich vaker af in bovenbouwgroepen dan in de onderbouw. 
 

 
 
 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
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5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

Elke docent werkt voor zijn vak met de taak. Voor elk leerjaar en niveau is deze 
dezelfde. Door het gebruik van de taak worden de gestelde leerdoelen bereikt. We 
stimuleren het gebruik van activerende didactiek binnen de lessen. De 
afgesproken lesstructuur biedt mogelijkheden om efficiënt met de lestijd om te 
gaan. 

Als een leerling de leerdoelen niet behaalt, kijkt de docent naar de oorzaak 
hiervan. De uitkomst wordt in de onderbouw en bovenbouw opgenomen in het 
groepsplan wat elke mentor van zijn groep-, en elke vakdocent van zijn klas maakt. 
Op deze wijze geven wij aan welke leerling of leerlingen specifieke leerbehoeften 
hebben.  

Het kan ook zijn dat de oorzaak van het niet behalen van de leerdoelen buiten de 
leerling ligt. Er wordt dan gekeken welke factoren hierop van invloed zijn. Een 
mogelijkheid is om de expertise van de mentorondersteuner te vragen door middel 
van aanmelding van de leerling bij het ondersteuningsteam.  

In het onderzoek naar gepersonaliseerd leren wordt gekeken naar hoeverre 
gedragsproblemen bij leerlingen ontstaan doordat het werkniveau voor een vak te 
moeilijk of te makkelijk is. Nu is het nog moeilijk een leerling op een ander niveau 
te laten werken voor een individueel vak en ook op dat niveau examen te laten 
doen. Het is nog een teveel ‘One size fits all’ benadering en dat zouden we graag 
anders willen zien. 

 
 
 
 

De lesstructuur zorgt voor afwisseling en brengt rust. Dit is ook passend bij de 

doelgroep. Het is wel de vraag of deze structuur soms maatwerk niet in de weg 

staat, docenten moeten daar waar nodig flexibel om kunnen gaan met de 

structuur. 

 
Ondanks de vaste lesstructuur heeft het visitatieteam ook voorbeelden gezien 
waar de docent goed varieert met de lesactiviteiten en in staat is om tot maatwerk 
te komen. Het is aan te bevelen dat via intervisie meer gekeken wordt naar good 
practices binnen de school. 

evaluatie school 

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

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

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

 

 
 
 

De taak en de tijd voor leerlingen om op school zelfstandig te kunnen werken 
zorgen ervoor dat er doelgericht gewerkt wordt. Er is een heldere structuur. De 
taakgerichtheid verdient nog aandacht. De leerlingen hebben er moeite mee 
eigenaar te worden van hun eigen leerproces doordat de docent nog te veel stuurt 
en uit handen neemt.  

Ook hierin zien wij mogelijkheden in gepersonaliseerd leren waarbij met behulp 
van ict het onderwijs nog meer afgestemd kan worden op de individuele behoeften 
van leerlingen. Hierbij zullen ook de ontwikkeling van daltoncompetenties meer 
aandacht vragen. 

Voor de docenten is er aandacht voor de coachende en begeleidende rol als 
docent. De daltoncompetenties voor docenten zijn beschreven en opgenomen in 
de gesprekkencyclus.  

De gecertificeerde docenten voldoen in principe aan de Daltoncompetenties. 
Aandachtspunt is wel dat gestimuleerd moet worden deze competenties ook te 
blijven gebruiken in de lessen. 

 
 
 

De school biedt goede ondersteuning. We zien mogelijkheden om bijvoorbeeld via 
daltontijd in het rooster en slimme inzet van ICT de leerlingen efficiënter aan hun 
leerdoelen te laten werken.  
 
Het visitatieteam heeft voorbeelden gezien waarbij het gebruik van ICT werd 
ingezet om leerlingen met verschillende dingen bezig te laten zijn. De vraag is of er 
voldoende ICT-ondersteuning bestaat om te voldoen aan de wens om maatwerk te 
kunnen leveren. Er moet rekening mee gehouden worden dat veel van dit 
materiaal zelf ontwikkeld moet worden. 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 

 

evaluatie school 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 
 

De school heeft een daltoncoördinator en de daltonontwikkeling wordt geborgd 
middels het daltonboek dat eigenlijk een nieuwe versie behoeft.  

Na een intensief Daltontraject was er behoefte aan rust waardoor de kennis en 
vaardigheden konden beklijven. Op dit moment wordt door de Daltonwerkgroep 
gekeken naar mogelijkheden om opgedane kennis en vaardigheden te delen met 
de collega’s.  

Het uitdragen van de Daltonidentiteit wordt enerzijds vormgegeven tijdens de 
voorlichtingen aan groep 8 leerlingen en ouders tijdens de uitleg over onze manier 
van werken en wat wij daarmee willen bereiken bij leerlingen. Dit is ook terug te 
lezen in de schoolgids en de folders en te zien in het filmpje over onze school. 
Binnen de school zou de Daltonidentiteit nog meer zichtbaar kunnen worden. Daar 
zijn zeker ideeën voor en de Daltonwerkgroep gaat zich inzetten om dit voor elkaar 
te krijgen.  

Het gebouw biedt minder Daltonmogelijkheden als op de Melisseweg. Leerlingen 
mogen zich niet tijdens de lessen buiten de klassen bevinden er is dan ook geen 
mogelijkheid om leerlingen met een opdracht ergens zelfstandig te laten werken. 
Dat beperkt de docent behoorlijk in zijn mogelijkheden om Daltonwerkvormen toe 
te passen.  

Borging als voorwaarde  
 

Indicatoren op schoolniveau 

evaluatie school 
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Leerlingen die deelnemen aan de leerlingenraad worden deels betrokken bij de 
daltonontwikkeling van de school. De school neemt deel aan het regionetwerk 
Dalton Noord en er zijn ook contacten met het dalton p.o.  

Er zijn gelden vanuit het ministerie beschikbaar om Daltononderwijs vorm te gaan 
geven middels gepersonaliseerd leren. 

 
 
 

We zijn ervan overtuigd dat de school, nu de twee locaties weer bij elkaar zijn en het 
Zweedse model als stip op de horizon is gezet door de schoolleiding, met alle 
energie en positiviteit die we aantroffen, weer tijd gaat krijgen en maken voor de 
daltonontwikkeling.  
 
We zijn verheugd over het feit dat er nu twee collega’s van het Werkman nu gaan 
visiteren. Het is wel verstandig als er ook een lid van de schoolleiding actief deel gaat 
nemen aan de daltonontwikkeling. We kregen de indruk dat dit vooral is belegd bij de 
daltoncoördinator.  
 
Volgens ons kan de school nog veel meer dan nu uitdragen op de website en in de 
schoolgids dat de school een daltonschool is en wat dat betekent. We hebben in het 
gesprek met het bestuur begrepen dat er ambitie is om leerlingen per vak op 
verschillende niveaus examen te laten doen. We denken dat hier kansen liggen voor 
de school. Het lijkt alsof de school bescheiden is als het gaat om het tonen van de 
mooie resultaten die al bereikt zijn! 
 
We hebben gemerkt in het gesprek met de docenten dat collega’s geïnteresseerd 
zijn in elkaars ervaringen en het gesprek daarover heel inspirerend vinden. Het 
Daltoncafé werd ook genoemd als activiteit waardoor collega’s nieuwe ideeën 
hebben gekregen om hun lessen nog meer op daltonleest te schoeien. We zien 
kansen voor de daltonontwikkeling in de school door docenten nog meer te 
stimuleren de good practices met elkaar te delen. Het delen van de daltonportfolio’s 
met elkaar kan daarbij helpen! 
 
We adviseren de schoolleiding om het daltonboek en de portfolio’s van de docenten 
die de daltonopleiding hebben gedaan, toe te voegen aan de daltonevaluatie over 4 
jaar.  
 
In de huidige locatie zijn er minder mogelijkheden om leerpleinen en zelfstandig 
werken te faciliteren. Maar dat wil niet zeggen dat er daarom lastig is om de 
daltonontwikkeling te faciliteren. Ga uit van wat er wèl kan. 

We hebben ervaren dat de heer Terpstra van het bestuur het daltonprofiel van de 
school een warm hart toedraagt. Het bestuur is ondersteunend wat de 
daltonontwikkeling van het Werkman vmbo betreft.  

 
  

bevindingen visitatieteam 
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Gesprek Ilse Hoogervorst, Ilse Verkade en vier leerlingen: 
 
Weten de leerlingen wat dalton is? Dalton komt uit Amerika, de mevrouw kon niet alle 
leerlingen zelf lesgeven, omdat de klassen te groot waren. Daarom heeft ze een taak 
gemaakt, zodat leerlingen zelf aan een taak kunnen werken. De leerlingen hebben 
gekozen voor deze school omdat: 
 
- de basisschool ook al dalton was. 
- leuke school, je kunt zelfstandig werken, aardige docenten.  
- je hebt groepjes zodat je dingen kunt vragen aan andere leerlingen. Fijn om een 
daltontaak te hebben, je hoeft niet steeds te vragen wat je moet doen. 
- fijn dat je niet zoveel huiswerk hebt. Als je goed werkt, hoef je thuis niet veel te doen. 
- er wordt goed uitgelegd, je mag zelf bepalen waar je gaat zitten. Je kunt alleen werken 
en ook samenwerken, dat is fijn. je kunt ook extra uitleg krijgen als je dat wilt. De lessen 
zijn gezellig en je kunt goed samenwerken. 
 
Wat is een goede docent? Een goede docent is iemand die de balans kan bewaren 
tussen een grapje en rust en goede uitleg kan geven. In de OB hebben leerlingen wel de 
verdiepingsroute gedaan, maar nu in de BB meer de focus op de basisroute vanwege het 
examen dat eraan komt. De docent maakt de planner en de lln kunnen daarin zien wat ze 
moeten doen. Sommige docenten tekenen de taak af, andere docenten niet. Sommige 
leerlingen werken ook vooruit. Als je dingen dan niet snapt, worden de opdrachten 
overgeslagen en de dag erna aan de docent gevraagd. 
 
Docenten werken volgens een vaste lesstructuur. Soms ook klassikale instructie of 
klassikaal een opdracht maken. Structuur is fijn en ook de afwisseling tussen voor jezelf 
werken en samenwerken. Als de instructietafel vol is en leerlingen willen daar ook nog bij 
dan kan dat. Er kan een tafel bij worden geschoven of zelfs een heel groepje kan dan ook 
meedoen met de extra instructie. Een docent kan wel met je in gesprek gaan als je 
resultaten uitblijven en je niet voor de instructietafel kiest. 
 
Reflectie is er vooral op de toets (bij 1 vak in de OB, BB niet). Soms ook reflectie in de 
les. Docent checkt of er vragen zijn, herhaling van de stof. Is je doel bereikt dat je aan het 
begin van de les hebt gesteld? 
Rol van de mentor: je kunt er dingen kwijt als er iets aan de hand is. De mentor monitort 
de resultaten, helpt bij verbeteren van de resultaten. Praat ook over hoe het thuis gaat. 
Allevier de leerlingen zouden een positief advies geven om voor deze school te kiezen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 



 
 

 26 
Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 

(aan de lln die nu in groep 8 zitten), het is een leuke school met goede docenten. 
 
Wat zou je veranderen als je morgen directeur zou zijn van deze school?: 

● Strenger optreden tegen pesten. De gesprekken helpen vaak niet echt. Als de 

gesprekken niet werken → sneller schorsen. 

● Eigen kantine voor de Kluiverboom, gescheiden van de andere school. 
● Zorgen dat docenten niet meer met lln in discussie gaan. Op een later moment in 

gesprek gaan met de lln. 
● Eerst onderzoek doen voor er actie wordt ondernomen (bijv bij schorsing). Luister 

naar het verhaal van alle betrokkenen bij een onenigheid. 
 
Gesprek 2 Paul, Hanna en vijf leerlingen 
 
Drie leerlingen uit de groep kwamen uit TL2e, één uit GT1 en één uit TL4c. De leerlingen 
uit de 2de klas en de 4de klas gaven aan dat ze in de eerste klas voorlichting hadden 
gehad over Dalton. Ze konden samen aangeven dat Dalton te maken heeft met 
zelfstandigheid.  
 
De 2de en 4de klas leerlingen zijn begonnen op de Melisseweg. Ze geven aan dat dit 
gebouw echt daltonmogelijkheden had, dat het daar goed georganiseerd was en dat ze 
het daar overzichtelijk vonden. Het daltononderwijs is met de verhuizing naar de nieuwe 
locatie volgens de leerlingen minder goed geworden (Ze noemen als voorbeelden dat er 
minder of geen verdiepingstaken zijn bij de vakken of minder interessant en dat ze minder 
duidelijkheid in structuur ervaren in de lessen of de lesopstelling). De 2de klas leerlingen 
geven aan de nieuwe locatie druk en minder overzichtelijk te vinden. Ze voelen zich 
gepest door bovenbouwleerlingen en geven aan zich niet altijd veilig te voelen.   
 
De leerlingen noemen verschillende namen van docenten die goed daltononderwijs 
geven. Graag zouden de leerlingen daltonuren op het rooster zien, als ze dit geen extra 
uren per week oplevert.   
De leerlingen geven aan dat de leerlingen die coachgesprekken voeren in de 4de klas blij 
zijn dat ze zelf kunnen bepalen wat ze er aan gaan doen om niet te blijven zitten. De 
leerlingen uit de 1e klas spreken hun mentor één keer per twee maanden en in de tweede 
klas moeten ze zelf naar de mentor toe stappen voor een gesprek. De aanwezige 4de 
klas leerlingen herkent het houden van een toetsreflectie niet. De leerlingen geven aan 
dat er ondersteuningsuren zijn waarin ze huiswerkbegeleiding krijgen.  
 
 
Wat zou je veranderen als je morgen directeur zou zijn van deze school?: 

● Geen lessen in de mediatheek. 
● Minder les op vrijdag. 
● meer structuur / meer duidelijkheid. 
● Pauzes scheiden tussen onder- en bovenbouw. 
● Meer mogelijkheden om op hoger niveau te werken.  

 
Paul en Hanna adviseren de school om in gesprek te gaan met de TL2 leerlingen, 
aangezien deze leerlingen zich niet gehoord voelen.  
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Verslag gesprek met docenten 
  
  

Aanwezig: Marja, Ilse V., Ilse van den Bosch, Hanna, Alban Tromp, Anja de Jong, Johan 
Bras, Hans Rottink en Brian Stevens.  
  
1.    Waar zijn jullie trots op als docenten? 
We zitten op één locatie en dat gaat soepel. Samen op één plek. Het team is sterk. Met 
elkaar maken ze er iets van en ze zijn goed samen. We ontvangen de leerlingen bij de 
lokalen. De leerlingen worden ontvangen en dit wordt als zeer prettig ervaren.  
  
2.    Wat is de ambitie qua Dalton? 
Het verder doorvoeren van gepersonaliseerd leren. Het scheelt erg in de motivatie als de 
leerlingen beter zelf aan de slag kunnen gaan. De leerlingen zouden dan ook op 
verschillende niveaus kunnen werken. Het is ook een verlangen dat de leerlingen 
zelfstandiger worden. De leerlingen zouden meer eigenaar moeten worden.  
Door activerende didactiek wordt er genoten van de lessen. 
  
3.    Hoe zit het met het Dalton pluscertificaat? 
Dat zijn al bestaande en gecertificeerde daltondocenten. Zij hebben iets extra’s gedaan. 
Zij hebben trainingen en coaching gehad.  
  
4.    Hoe werkt het met de instructietafel? 
Niet alle leerlingen vallen aan op de instructietafel. Het is soms ook lastig in een volle klas 
waar geen tafels over zijn. De flexibiliteit in het rooster is er niet. Alle lokalen zitten alle 
uren vol. Er wordt dus goed gedifferentieerd? Ja en het zou nog meer kunnen.  
  
5.    Hoe loopt het met het driehoeksgesprek? 
Na 3 keer verwijderen komt er automatisch een gesprek op school. De mentor, de leerling 
en de ouders gaan hierover in gesprek. De clou is dat je de leerling de gespreksleider laat 
zijn. Iedereen heeft een mentorondersteuner. Dat is iemand uit het zorgteam. Zij zijn de 
achtervang. Je leert de leerlingen te reflecteren.  
  
6.    Er wordt gesproken over de basisroute en de verdiepingsroute. 
Het idee is dat je een voldoende kunt halen via de basisroute. Stof uit de basisroute niet 
af betekent dat het huiswerk is. Voor de verdiepingsroute zou het zo moeten zijn dat de 
stof uit de verdiepingsroute motiverend en inspirerend is. Voor leerlingen is het fijn dat er 
overzicht komt door alleen de basisroute te kunnen volgen. Het ultieme is dat leerlingen 
op verschillende niveaus examen kunnen doen.  
  

7.    Hoe zit het met het aftekenen? 
Niet alle collega’s tekenen even trouw af en dit verwatert een beetje. Docenten hebben 
verschillende manieren om zichtbaar te maken waar leerlingen zijn met hun werk.  
In de lessen wordt veel gereflecteerd.  
  
8.    Wat gebeurt er in het Daltoncafé? 
Docenten wisselen dan in een carrousel uit wat er gebeurt met de kernwaarden van 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Dalton. Dit was een initiatief om zaken met elkaar te delen.  
  
9.  Hoe maakt je de protocollen werkbaar? 
Deze worden met een commissie besproken. Dit moet tussentijds steeds geëvalueerd 
worden. Er wordt ook meer met ouders gecommuniceerd over hoe dit gaat met de 
protocollen.  
  
10.   Hoe wordt je als nieuwe docent meegenomen in Dalton? 
Er waren cursussen. Je kunt gebruik maken van de docentenhandleiding. Hans Wolthuis 
was ook op school.  
  
11.   Hoe zit het met de leerlingen in leerjaar 2 t/m 4 vanaf volgend schooljaar? 
Er worden meerdere zaken schoolbreed aangepakt.  
 
Verslag gesprek oop 

 
Aanwezig: Marjan Faber , Angeniek Bultman, Miriam Kaverla, Paul Oudejans en Ilse 
Hoogervorst 
 
De oop’ers zijn verzuimcoördinator, roostermaker/applicatiebeheerder en ondersteuning 
directie. 
 
De oop’ers zijn op de hoogte van de lesstructuur zoals deze bestaat op het 
WerkmanVmbo. De leerlingen worden op school gezien, er is direct contact met de 
leerlingen. ‘s Morgens staat veel personeel bij de ingang van de school om de de 
leerlingen te ontvangen. De docenten geven de leerlingen een hand bij binnenkomst in de 
klas. 
 
Hebben jullie een grote rol bij de ontwikkeling van de school? Rol is niet groot, behalve de 
uitvoerende taken die gedaan moeten worden. De onderwijsontwikkeling naar 
Kunskapskolan is bekend. Aan het begin van dit schooljaar zijn de ob en bb bij elkaar 
gevoegd. Een aantal weken is er met 2 verschillende roosters gewerkt, zodat de pauzes 
gescheiden gehouden konden worden. Daar is snel op teruggekomen en nu draait er voor 
de leerlingen één rooster met gezamenlijke pauzes. 
 
Wat zien jullie terug van samenwerking in de school? Het schoolfeest wordt met elkaar 
georganiseerd, tijdens de open dag zie je veel leerlingen met elkaar samenwerken en in 
de mediatheek werken de leerlingen veel samen. De betrokkenheid van leerlingen is 
groot. 
 
Waar zijn jullie trots op?  

- de teamleiding ziet de leerlingen 
- het personeel ondergaat veel veranderingen en blijft er steeds voor gaan 
- we zijn echt een team met elkaar als oop-ers. Iedereen wordt als volwaardig 

gezien 
 
Wat zou je doen als je directeur van de school zou zijn? 

- rust creëren en zorgen voor meer schoolruimte 
- het nu onoverzichtelijke gebouw aanpassen 
- de vraag stellen of Kunskapsskolan samen met het reguliere onderwijs draaien 
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kan, gaat dat lukken? 

 
 
 
 

Het visitatieverslag is als volgt tot stand gekomen: er is een klankbordgroep geformeerd. 
Uitgezocht is: hoe doen we het. 1 persoon is gaan schrijven op basis van interviews. De 
uitkomst is besproken. Afgelopen jaar is een inhuizing geweest door de tts. Er waren 2 
teams. In de klankbordgroep zaten docenten, daltoncoördinator, leerlingen, schoolleiding. 
Een vertegenwoordiging van het publiek. Ook van de beroepsgerichte vakken.  
 
We kijken naar wat moeten we nog doen en waar willen we naartoe. Er gaan dingen al 
heel goed. De school pakt het op 1 lijn aan. Kunstskapskolan is een verdere uitwerking 
van het daltonconferentie en de schoolleiding wil dit in versnelling doorontwikkelen. Het is 
een mogelijkheid om leerlingen op hun eigen niveau en tempo te laten werken. Het past 
bij de leerlingen van de school. Doelgroep bestaat voor een deel uit probleemgezinnen. 
Daarom heeft de school een stevig pedagogisch klimaat neergezet. Gepersonaliseerd 
leren is daarbij passend. Er zijn overprikkelde leerlingen. Aanbod moet bijgesteld worden. 
Ook ambitiegesprekken worden ingevoerd.  
 
Het feit dat de een daltonschool is, staat niet ter discussie. De schoolleiding denkt dat 
deze leerlingen meer nodig hebben. Schoolleiding en personeel zijn in gesprek met 
elkaar om daar vorm aan te geven.  
 
Volgend jaar gaat de school een aantal stappen zetten. De collega’s voelen dat het 
anders moet. De docenten werken hard. De leerlingen moeten aan het werk. Het zweet 
moet op de goede rug. Er is enthousiasme. Anderen zeggen: ik wil wel meedoen maar 
geen kartrekker zijn. Iedereen staat wel aan. De school start met 2 klassen in de eerste 
klas met het Zweedse model . Het aantal vmbo leerlingen neemt af.  
 
In september is aan teambuilding gedaan. De school is op de hei geweest. Er zat een 
ringweg tussen de twee locaties. Vooral de ob zag ertegen op om de bb erbij te krijgen. 
De schoolleiding zorgt ervoor dat docenten door alle bouwen les geven. Het is een jong 
team met veel studenten. Het gaat erg goed. Er is erg veel energie. Het is soms wel heel 
veel. Er is meteen gemixt. De school had aanvankelijk gescheiden pauzes. Dat is 
losgelaten. Nu is de ontmoeting georganiseerd. Er zijn veel plenaire bijeenkomsten, 
Gezamenlijke viering met kerst. Pubquiz. Gezamenlijk een open dag organiseren. Was 
voorheen het feestje van de Ob. In de Ob was een grote groene groep. De bb is een 
Beetje blauw. Leerlingen gaan goed.  
 
De vraag is hoe de school kan letten op daltontijd. De schoolleiding vraagt of het 
visitatieteam kansen om stappen te zetten. Er is een lesstructuur maar die is te rigide. De 
mensen hebben de neiging om de structuur heel strak te volgen. Het zijn jonge mensen 
en die durven niet los te laten. Het team zoekt houvast en is bang dat als ze het los laten 
dat de leerlingen het niet aankunnen. Het team is loyaal. Ze mogen wat meer hun eigen 
koers pakken. Het team heeft veel wisselingen in de schoolleiding meegemaakt. Onne is 
de 7e rector in 5 jaar tijd. Ook op teamleiderniveau was dat aan de hand. Vandaar dat de 
ambities zijn blijven liggen. De docenten zoeken de binding en willen consistentie.  
 
Er zijn veel ideeën om dalton meer zichtbaar te maken. Op veel scholen is daltontijd in 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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het rooster en niet in de les. Hoe organiseren we dat? Meer keuzemogelijkheden in de 
school. Ook meer leerlingparticipatie.  
 
Er zijn 3 speerpunten. 1 daarvan is doorpakken op dalton. Een van de plannen is om een 
grote ruimte te maken voor een lesplein. De gangen zijn heel smal. Dit gebouw is niet 
gebouwd vanuit een onderwijskundig concept. Het is een knikkerbaan. Het is een 
prachtig gebouw, maar het is niet handig. Andere 2 speerpunten zijn onderwijskwaliteit 
een goed georganiseerde school. Docenten hebben intervisie. Maken opnames van 
goede en minder goede momenten. En delen die met de collega’s. Er zijn ook 
lesbezoeken door externen. De schoolleiding doen flitsbezoeken. Iedereen doet mee aan 
de intervisie. Er zijn secties samengevoegd. Daaruit zijn de intervisiegroepen 
voortgekomen. Het gaat over pedagogiek en over dalton.  
 
Er is een opstelling afgesproken met een instructietafel en een zelfwerktafel. Als er een 
toets is geweest dan moeten de collega’s het terug zetten. Daar is wel eens frictie over.  
 
Docenten plannen in de daltonplanning. De leerling wordt soms op de rem getrapt. Je 
bent te ver. Vanaf jaar 2 moeten er ook ambitiegesprekken komen en lln moeten de keus 
kunnen maken om tijdens de les Nederlands wiskunde kunnen doen. Daarin zou de 
leerling zijn eigen ruimte moeten krijgen. De docent geeft niet veel ruimte, maar de 
leerling pakt m ook niet.  
 
Er is geen daltonuur. Er was een daltonuur in de ob dat is afgeschaft. Omdat de 
leerlingen niet allemaal goed gebruik maakten van het uur. De uren waren leeg. De 
voorwaarden zijn er niet. Ict is er onvoldoende. Ook de lessentabel is heel krap.  
 
De schoolleiding is trots op de sfeer in de school, het pedagogisch klimaat. Iedereen weet 
alles van de kinderen. Ze spijbelen niet. Het team is veerkrachtig. Deze doelgroep is 
topsport en ze hebben veel meegemaakt.  

 
 
 
 
 
 

Verslag gesprek met ouders  
  

Ouders: Gertruud Bakker en Gerard Tros 
  
Visiteurs: Serge Hubers, Marcel Vlastuin en Steven Appels 
  
1.    Hoe bent u tot de keuze voor deze school gekomen? 
De vader gaf aan dat hij op zoek was naar een school die recht deed aan het LWOO van 
zijn zoon. Er moet extra aandacht zijn. Ook een reden is dat de manier waarop Dalton 
werd uitgelegd heel erg aansprak. De zoon van deze ouder zat in het PO op een 
Montessori school. In leerjaar 3 was de keuze heel beperkt; alleen dienstverlening en 
producten. Bij de zoon van deze moeder past Dalton heel goed. Het plannen met de taak 
werkt heel goed en is erg duidelijk. In leerjaar 1 worden de leerlingen goed geholpen met 
het onderdeel plannen. De ouders zijn heel tevreden over het daltononderwijs. 

Uit de gesprekken met ouders 
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2.    Wat is voor u het grootste pluspunt van de school? 
Mw. Bakker geeft aan dat haar zoon heel erg op zijn plek zit op school. Het 
zelfvertrouwen van de zoon van de heer Tros is heel erg toegenomen. Hij is gegroeid. Op 
de school worden ook feesten georganiseerd en dit is goed geregeld.  
  
3.    Zijn er gesprekken met de mentoren? 
Van hun zonen horen ze dat ze regelmatig gesprekken hebben met de mentor. 
  
4.    Waar kan de school nog winst behalen? 
In de communicatie is er nog winst te behalen. In de stabiliteit van school is ook nog wat 
te halen. Er zijn veel wisselingen geweest. De nieuwe rector doet goede dingen op deze 
school. Het bestuur heeft hem aangesteld.  
  
5.    Tegen welke problemen loopt u aan? 
De zorg zit het meest bij de lesuitval. Dit is een probleem. De ouders begrijpen dit wel.  
  
6.    Uit de stukken blijkt dat er veel structuur in de school is. Wat ziet u hiervan terug? 
Met de komst van Onne zijn er teamleiders in de onderbouw en de bovenbouw gekomen. 
De leerlingen hebben een vast aanspreekpunt. De lesstructuur is al langere tijd. Deze 
vaste structuur wordt ook zo gepresenteerd. Voor de zoon van mw. Bakker werkt de vaste 
lesstructuur heel goed.  
  

7.    Wat merkt u van het gepersonaliseerd leren? 
De ouders hebben kinderen in het examenjaar en hier speelt dit niet zo. Volgens de vader 
zou het werken in het eigen tempo heel erg goed gewerkt hebben.  
  
8.    Wordt u voldoende meegenomen bij de ontwikkelingen van de school? 
De vader geeft aan dat dit nu beter werkt. Vroeger liep dit minder soepel en de laatste tijd 
is het een stuk positiever. De ouderbetrokkenheid is niet heel groot. De ouderavonden 
worden goed bezocht, maar de thema-avonden worden niet goed bezocht.  
  
9.    Hoe bent u als ouder meegenomen in de samensmelting van de 2 scholen? 
De communicatie hierin verliep niet altijd heel gemakkelijk. De ouders hebben hierin 
afgewacht hoe het liep.  
  
10.  Wat zou u doen als u hier de rector was? 
Eén ouder zou het plein afsluiten. Het plein is openbare ruimte en dat maakt het moeilijk 
handhaafbaar. Een andere ouder zou de communicatie beter laten verlopen. Soms komt 
er geen reactie op een vraag van een ouder.  

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: dhr. Terpstra 

Het bestuur vindt het belangrijkste dat er goed voor het personeel wordt gezorgd. Er is 
een bijzondere constructie. Een grote organisatie en maar 1 cvb lid. Met drie vervangers 
waaronder de heer Terpstra. Theo Damen doet heel veel landelijk. Bij het roc van 
Amsterdam heeft hij alles met luchtveiligheid gedaan.  

Uit de gesprekken met het bestuur 
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De heer Terpstra zegt dat de docenten wat meer arrogante en trotser moeten worden. De 
opdracht voor het bestuur is dat de school zijn identiteit waarmaakt. Onne heeft 
montessori en dalton. De heer Terpstra ziet dalton in zelfstandigheid van leerlingen en 
personeel. En verantwoordelijkheid durven nemen. Als er op de tts of het werkman een 
probleem is geeft de directeur het terug aan het personeel en die lossen het op. Op de 
andere vo scholen is het veel meer top-down.  
 
Onne heeft zijn management moeten wisselen. Alles is nieuw. Soms hebben docenten de 
neiging om extern te attribueren. De jonge docenten zijn positief naar dalton. Dhr Terpstra 
is bezig met een vernieuwingsslag binnen het docententeam, zodat degenen die er zitten 
de daltonontwikkeling ondersteunen. Dat betekent dat sommige docenten werden 
uitgenodigd om naar een andere school te komen. Hij ondersteunt heel erg dat het 
personeel heel dalton is. Hij is ervan op de hoogte dat het Werkman meer ict wil om op 
meer niveaus les te kunnen geven.  
 
De heer Terpstra geeft aan dat er veel mutaties waren in de schoolleiding van het 
Werkman. Bij de keuze voor de huidige schoolleiding staat Dalton bovenaan.  
 
Het is erg ingewikkeld om goed personeel te vinden. Er wordt veel geïnvesteerd in lio’s. 
Werkman en tts lossen de problemen van opleidingen op. Er zijn sollicitatiecafés.  
 
Het bestuur stimuleert mensen om dubbele bevoegdheden te halen zodat er voldoende 
personeel is en dat is handig op een kleine locatie. Facilitering is individueel. Alles wordt 
100 % gefaciliteerd. Tijd en geld. Een toa wordt omgeschoold naar docent. Ze moeten 
dan 3 jaar blijven.  
 
Wat is er over 4 jaar veranderd? Topsporttalentschool: niet meer zeggen dat gaan we 
doen maar dat doen we. Voor Werkman geldt ook dat ze intenties waar moeten gaan 
maken. Daarbij komt ook: overleven. De aanmeldingen nemen terug o.a. door dubbele 
adviezen.  
 
De heer Terpstra heeft met de twee teams op de hei gezeten en gevraagd: voor welke 
drie dingen kom je uit je bed en waar lig je wakker van? Hijnis ervan overtuigd dat je, als 
je niet geschikt bent voor daltononderwijs, dat je dan niet naar deze twee scholen gaat.  
 
De rol van het bestuur was je geeft commitment voor 3 jaar. Ze hebben gestuurd op een 
goede leider. Er waren wel meer mensen die het wilden maar ze hebben gekozen voor 
Onne. Onne is een gedreven rector die een natuurlijk gevoel heeft voor vmbo leerlingen. 
Hij is 2,5 jaar bezig met montessori. Hij kan er voordeel uit halen.  
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  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 V 

2 Zelfstandigheid  V 
3 Samenwerking  V 
4 Reflectie  V 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  V 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 

 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

V Licentie voor vier jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vierjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

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

 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Ons eerste advies heeft betrekking op Borging.  
● We adviseren de school om de blik niet alleen te richten op de 

ontwikkelingen in de brugklassen van volgend jaar, maar om ook 
de komende jaren zoveel mogelijk de klassen die niet gaan werken 
volgens het kunstskapskolan model mee te nemen in de 
onderwijsontwikkeling.  

● Zet je onderwijsprofiel goed in de etalage. De school is veel te 
bescheiden. Investeer in communicatie naar externen (website, 
schoolgids) en communicatie naar ouders. 

beoordeling 

Advies aan het bestuur van de NDV 

 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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● Besteed aandacht aan wat je doet met je onderwijsprofiel in de 
uitleg aan de leerlingen. Benoem wat je doet en geef aan wat je 
van de leerlingen verwacht.  

Nr. 2 Er is veel te bereiken door in te zetten op samenwerking op het niveau 
van de docenten w.b. de daltonontwikkeling. Er is heel veel 
ontwikkelingspotentieel in de school. Laat regelmatig tijdens studiedagen 
aan elkaar zien wat je doet en hoe je dat doet. Dat inspireert en zorgt 
ervoor dat er consistentie komt in het daltonprofiel in de school. Ook op 
het gebied van samenwerking op het niveau van de leerlingen (leerlingen 
leren van en met elkaar) is nog een slag te maken. 

Nr. 3 Geef de leerlingen meer verantwoordelijkheid en keuze. Bijvoorbeeld met 
daltontijd. 

Nr. 4 Ga werken aan maatwerk en laat leerlingen op verschillende niveaus 
examen doen. Voorwaarde is goede ict-ondersteuning. En draag uit naar 
buiten dat je dat doet.  

Nr. 5 Om vaart te geven aan de daltonontwikkeling adviseren we om over twee 
jaar met een aantal collega’s van buiten (bv. uit de Noordkop) te kijken 
hoe de stand van zaken is. 

 
 
 
 

We hebben gezien dat het team van het Werkman heel veerkrachtig is. We hopen 
dat er een mooie tijd aanbreekt waarbij het team de tijd krijgt om met elkaar te 
gaan werken aan goed en modern daltononderwijs. We wensen iedereen veel 
energie voor de komende vier jaar. Om het mes scherp te houden adviseren we de 
school om over 2 jaar een terugkommoment te organiseren waarbij de school 
vraagt aan een kleine groep om te kijken hoe het gaat. 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 
 

  

 

slotopmerkingen 

 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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pauljhendriks58@gmail.com
Free text
Insert text here









tijdvak 
scholing/ externe 
ondersteu_nlng 
toelichting 

aanbeveling 5. 
(lettertrjk overnemen uit
visitatieverslag) 

actie 

uitvoerenden 

tijdvak 

scholing/ externe 
ondersteuning 

toéliéhting 
===--

� Dalton 

April-juli 2018 
KED-trainingen 

Werk in uitvoering! 

Om vaart te geven aan de daltonontwikkeling adviseren we om 
over twee jaar met een aantal collega's van buiten (bv. uit de 
Noordkop) te kijken hoe de stand van zaken is. 
Het eventueel organiseren van de Daltonconferentie voor Noord
Nederland. Een definitieve beslissin wordt te zïner tïd enomen. 
Daltoncommissie/SL/OP/OOP/leerlingen 

Schooljaar 18/19 en schooljaar 19/20. De conferentie zal dan 
plaatsvinden in februari of maart 2020) 
Daltonvereniging 
Lectoraten 
Studenten 
Organiseren van de Daltonconferentie voor Noord-Nederland. 
Te denken valt aan een combinatie van lezingen, workshops, goed 
practices en de stand van dalton rond die tijd. 

De dag voorafgaand aan de conferentie kan een bezoek van visiteurs 
van deze scholen een mini-visitatie doen om te zien hoe de stand van 
zaken is op het WerkmanVMBO. Voor een avondprogramma, een etentje 
en voorstelling, kan dat gezorgd worden voor visiteurs en medewerkers 
Werkman VMBO. 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 

 

naam functie ., -handtekening datum 

                      
.

 

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