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Voorwoord 

 

Het is van belang dat we onze blik regelmatig verruimen door met een andere bril naar de 

eigen schoolpraktijk te kijken en over de eigen schoolpraktijk te denken om die te kunnen 

verbeteren. 

Je blik verruimen betekent dat je op allerlei manieren afstand neemt om naar je eigen 

handelen te kijken. Afstand nemen doe je door daar tijd voor vrij te maken, een andere manier 

van kijken of onderzoeken te kiezen. Door een andere inhoudelijke bril die je normaal 

gesproken niet opzet te gebruiken, pas je je theoretisch kader aan waardoor er andere 

inzichten ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat het verrichten van praktijkonderzoek invloed 

heeft op de kwaliteit van het onderwijs van collega’s binnen en buiten de school. Leerlingen 

zullen er beter en mooier onderwijs door ontmoeten en dat is waar ik het uiteindelijk voor 

doe. 

 

Dit onderzoek is niet mogelijk geweest zonder de steun van mijn collega’s van het Helen 

Parkhurst, die mooie daltonschool in Almere. De vele gesprekken die ik met hen heb gevoerd 

over dalton, over verantwoordelijkheden van leren, over de rol van de docent en de school 

ondersteunden mij bij het verrichten van dit onderzoek.  

 

De steun die ik heb gekregen van Anne Caroline, Dylan, Silvie en Ysbrandt door hun 

schijnbaar eindeloze geduld wat mij de ruimte heeft gegeven om naast het werk dit onderzoek 

te volbrengen is enorm groot. Het is een steun die ik nodig had om dit onderzoek te kunnen 

volbrengen. 

 

 

Karel Hermans 

Almere 
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Managementsamenvatting 

De aanleiding voor dit onderzoek was een ‘verwaterde’ daltonidentiteit op een grote 

daltonschool voor mavo, havo en vwo. De school werd in 1998 opgericht en leek mee te 

bewegen met wat de omgeving van de organisatie lijkt te eisen. De centrale vraag in dit 

onderzoek is: Wat zijn de daltonverhalen van Helen Parkhurst, daltonschool te Almere, en 

met welke daltononderdelen daaruit kan de identiteit van deze daltonschool verstevigd 

worden? 

 

Scholen staan onder invloed van hun omgeving en organiseren zich naar wat in de omgeving 

en door medewerkers als legitiem wordt beschouwd (Noorderhaven, 1997) en zij oefenen met 

de organisatie invloed uit op de werkwijze. Een invloed die inefficiënt kan zijn. Net als dat er 

op scholen ook gewerkt wordt, omdat “dat de manier is hoe we hier werken” (Selznick, 1957, 

p.95). Hierbij zijn nieuwe routinematige gedragspatronen ontstaan doordat afgesproken 

werkwijzen opnieuw uitgevoerd worden met een positieve waardering. Dit zijn werkwijzen 

die lastig te veranderen zijn. 

De daltonwerkwijze kenmerkt zich door alle inspanningen van medewerkers in het begeleiden 

van leerlingen die zelf regie nemen over hun eigen leren. Alle medewerkers die aan de school 

verbonden zijn, hebben daar hun eigen verhaal en hun eigen werkwijze bij. Door onderling de 

verhalen over daltononderwijs en daltonwerkwijzen met elkaar te delen en elkaar te laten 

beïnvloeden, ontstaat er een daltonidentiteit van de school. De daltonidentiteit van de school 

toont zijn gezicht aan de omgeving door het vertellen van het daltonverhaal en dat wat de 

school daadwerkelijk ‘dalton’ doet.  

Een school toont zijn identiteit door de manier waarop hij vijf opgaven van Dupont (2010) 

uitvoert. Die vijf opgaven zijn: 

1. Het vertellen van een verhaal 

2. Het openstaan voor de verhalen van de ander 

3. Het besef dat we afhankelijk zijn van iets dat ons overkomt 

4. Het krijgen van goede wil en de normen van de moraal opvolgen 

5. Het aanleren van de deugden matigheid, rechtvaardigheid, praktische verstandigheid en 

moed  

De mate waarin het verhaal en het gedrag van de school overeenkomt is een graadmeter voor 

de kwaliteit van de school (Dupont, 2010). 
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De onderzoeksmethoden van de leergeschiedenis en Appreciative Inquiry werden voor dit 

onderzoek aangewend, omdat juist deze methoden geschikt zijn om het doel van dit 

onderzoek, het versterken van de daltonidentiteit, te bereiken. Appreciative Inquiry, 

waarderend onderzoeken, werd toegepast om de onderdelen van de daltonwerkwijze die nog 

aanwezig zijn te versterken. Waar liggen kansen om die versterking op een eenvoudige wijze 

te bereiken? 

Een leergeschiedenis kenmerkt zich door een eigen proces en een specifieke structuur van het 

document dat als product ontstaat. De leergeschiedenis ontstaat doordat de verhalen van een 

groep vertellers uit de school in reflexieve gesprekken met elkaar gecombineerd worden tot 

een gezamenlijk verhaal. Dat verhaal wordt door een feedbackgroep, van binnen en buiten de 

school, voorzien van kritische vragen, op- en aanmerkingen, zodat lezers van de 

leergeschiedenis in staat worden gesteld het verhaal op de eigen situatie te betrekken. Voor dit 

onderzoek, dat betrekking heeft op de identiteit van de school, werd het vertelde verhaal 

geanalyseerd op de vijf opdrachten waarmee een school zijn identiteit toont. Die analyse is 

samen met het verhaal en de feedback in een document opgenomen, dat met elkaar de 

leergeschiedenis vormt. 

 

Het daltonverhaal van de school, waarin de leerling als een serieuze gesprekspartner centraal 

staat, wordt ondersteund door instrumenten zoals: planningsbladen, leerlijnen en 

reflectieformulieren. In de oprichtingsjaren werden in het begin van het schooljaar 

conferenties voor alle medewerkers georganiseerd om samen het daltonverhaal vorm te 

geven. Er was aandacht voor de eerste twee opgaven voor het tonen van identiteit. 

Aanleidingen die invloed uitoefenden op de daltonverhalen waren de explosieve groei van de 

school, het negatieve inspectieoordeel over het vwo, de digitalisering van het onderwijs, de 

toegenomen werkdruk en de veronderstelling dat het aanleren van daltondeugden ‘vanzelf’ 

gebeurt. In de loop der jaren homogeniseerden de klassen en de afdelingen op de school en 

werden de planningen, leerlijnen en reflecties aangepast. De verantwoordelijkheid voor het 

leren verschoof van leerlingen naar docenten en secties kregen een grotere 

verantwoordelijkheid in het vormgeven van het daltononderwijs. 

De school kan de daltonidentiteit weer versterken door de opdrachten voor het tonen van 

identiteit te voorzien van een nieuwe daltoninhoud die past bij de tijd van nu en recht doet aan 

de geleerde lessen uit het verleden. 
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Een manier om dat te doen is om, zoals dit onderzoek gedaan heeft, een nieuwe 

leergeschiedenis te laten schrijven door groepen docenten op onderdelen van de 

daltonidentiteit. 

Dit onderzoek naar het versterken van een identiteit, voor deze school een daltonidentiteit, 

kan ook voor andere identiteiten worden ingezet. De invulling van het verhaal, de ideologie 

van de school, staat los van het tonen van die identiteit.  
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1 Inleiding 

1.1 Context 

Het Helen Parkhurst is een daltonschool voor mavo, havo en vwo in Almere. Ik ben lid van 

het managementteam en afdelingsleider van de havo-vwo-onderbouw. 

Helen Parkhurst is een relatief jonge school die in 1998 is gestart als school voor 

daltononderwijs met leerjaar 1, aangevuld met de bovenbouw tweede fase van de 

‘moederschool’ Echnaton. Het idee was om het daltononderwijs met leerjaar 1 mee te laten 

groeien naar leerjaar 6. Het onderwijs in de oorspronkelijke bovenbouw van de tweede fase 

werd niet op een daltonwijze ingevuld. Wel gaven vanaf het eerste uur een beperkt aantal 

bovenbouwdocenten daltononderwijs aan klas 1. In figuur 1 is een voorbeeld van een tijdbalk 

van de geschiedenis van Helen Parkhurst, daltonschool te Almere opgenomen. 

 

Figuur 1. Tijdbalk van de geschiedenis van Helen Parkhurst, daltonschool te Almere. 

 

De school heeft bij de start de driehoek relatie-autonomie-competentie van Stevens (1997) als 

uitgangspositie gekozen om invulling te geven aan de uitgangspunten van het 

daltononderwijs, te weten: de verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het samenwerken van 
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de leerling. Vanaf de start zijn er veel ontmoetingen met docenten geweest om de invulling 

van het daltononderwijs vorm te geven aan de hand van de RAC-driehoek onderverdeeld in 

interactie, instructie en klassenmanagement.  Het doel van die invulling was om leerlingen 

waar mogelijk zelf regie te laten voeren over hun eigen leren. De ontworpen negenvelden, zie 

figuur 2 voor een leeg exemplaar, werden besproken met mentoren, leerlingen, vakdocenten 

en management. Het daltononderwijs, de daltonwerkwijze van de school Helen Parkhurst, 

was van leerling- tot en met rectorniveau terug te vragen en waar te nemen. 

 

 Verantwoordelijkheid Zelfstandigheid Samenwerken 

Interactie 

(pedagogiek) 

   

Instructie 

(didaktiek) 

   

Klassenmanagement 

(organisatie) 

   

 

Figuur 2. Het negenveld dat ontstaat wanneer op de verticale as de onderdelen van de 

driehoek van Stevens (1997) en horizontaal de uitgangspunten van het daltononderwijs 

worden uitgezet.  

De daltonwerkwijze was aan een iteratief en dialogisch proces onderhevig, de school groeide 

explosief waardoor het docententeam een aantal jaren in volume verdubbelde. Door discussie 

en uitwisseling van negenvelden ontstonden nieuwe inzichten en werd de daltonwerkwijze 

herontworpen. Dat maakte dat het daltononderwijs regelmatig veranderde door de hele school 

heen. Die wendbaarheid was indrukwekkend gezien de omvang van de school (2000 

leerlingen) en de complexiteit van die veranderingen. 

De rector en oprichter van de school verliet de school en drie jaar later werd in 2010 de vwo-

afdeling door de inspectie ‘zwak’ bevonden (percentiel 3) en onderging de school een reeks 

resultaatgerichte interventies om er bovenop te komen. Dat is gelukt. In de Elsevier van 2016 

werd de havo-afdeling van het Helen Parkhurst tot beste van Flevoland uitgeroepen en stond 

het vwo er weer gezond bij met een percentiel van 91. 
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1.2 Aanleiding 

Hoewel de opbrengsten van het Helen Parkhurst verbeterd zijn, is er ook veel veranderd in de 

identiteit van de school. De daltonvisie van de school heeft een inhoud gekregen waarin 

leerlingen steeds minder verantwoordelijkheid voor hun eigen leren in handen hebben 

gekregen. Hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven die als symptoom kunnen worden 

opgevat van vermindering van de regie van de leerling en daarmee een verzwakking van de 

daltonidentiteit van de school.  

1. Het pronkjuweel van de school, de daltonuren, waarin alle leerlingen zelf kiezen aan 

welk vak zij gaan werken, verliest zijn waarde op het gebied van de regie van de leerling, 

doordat er daltonuurprogramma’s door docenten ontworpen worden waarin leerlingen en zelfs 

hele klassen gesommeerd worden op een daltonuur te verschijnen. Tijdens zo’n verplicht 

daltonuur wordt vaak een toets afgenomen. 

2. In de tweede fase nemen docenten resultaatgericht de regie van de leerling over. Na 

de periode van de schoolexamens worden voor alle eindexamenleerlingen in de tweede fase 

de daltonuren omgezet in verplichte examentrainingen, ongeacht hun verworven regulatieve 

competenties of cognitie. De school neemt de regie van een examenvoorbereiding onnodig 

veel bij de leerling weg. 

3. Ouders mogen, zonder dat het kind daarbij aanwezig is, de beoordelingen van de 

prestaties van het kind, de studiewijzers én het huiswerk via het digitale ouderportaal inzien. 

Een van de effecten daarvan is dat het kind, voordat het zelf verantwoording kan afleggen, 

door ouders ter verantwoording wordt geroepen. 

4. In veel interventies, om de opbrengsten weer op gewenst niveau te brengen, wordt 

de daltonvisie van de school losgelaten. Een van de kernpunten in die verbetering is het 

corrigeren van de-verkeerd-begrepen-autonomie-van-de-leerling en tegelijkertijd wil de 

school een daltonschool blijven. 

Ondertussen is het voor een docent niet onmogelijk om daltononderwijs te verzorgen op 

Helen Parkhurst, maar het is wél mogelijk om met klassikaal onderwijs weg te komen. Je zou 

kunnen stellen dat het dalton ‘dunner’ is geworden. Daar waar in het verleden een consistent 

verhaal van leerlingen tot en met het management over dalton werd verteld, is het verhaal 

over daltononderwijs van docenten pluriform en diffuus geworden. 

Voor leerlingen betekent dit dat het daltononderwijs van docent tot docent varieert, van 

docent gestuurde klassikale lessen, waar je als leerling luistert en uitvoert wat de docent zegt, 

tot leerlinggestuurde leeractiviteiten waar je als leerling vanuit leerdoelen zelf ontdekkend 
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leert. Die pluriformiteit in de praktijk is terug te horen in de verhalen van docenten over 

dalton, het spectrum van dalton is zo breed dat je kunt stellen dat de school zijn verhaal, zijn 

visie kwijt is.   

Op 30 maart 2016 is de school gevisiteerd door de daltonvereniging om het predicaat 

‘Daltonschool’ op zijn waarde te toetsen. De Nederlandse Dalton Vereniging (2016, pp. 35-

36) heeft in haar aanbevelingen opgenomen:  

(…) dat de school werk maakt van een eenduidige betekenis van de kernwaarden en 

eenduidige afspraken binnen de school, met ruimte voor eigen inbreng en dat de 

school het gesprek voert over de visie, ‘the Why’, achter de daltoninstrumenten. Dat 

leidt ook tot meer samenwerken en meer samenhang in de school. 

 

De school heeft met elkaar deze aanbeveling geaccepteerd en is voornemens daar komende 

schooljaren gehoor aan te geven. De school bereidt zich nu voor om een inspanning te leveren 

het daltonkarakter van het onderwijs steviger neer te zetten. In het schoolplan 2015-2019 

(Helen Parkhurst, 2019) zet de school een koers uit naar een modernere en eenduidigere vorm 

van daltononderwijs met gepersonaliseerd leren.  

De school is op zoek naar een manier om het daltonkarakter van de school te verbeteren en te 

moderniseren. Wat heeft de school aan inzichten en kennis nodig om de daltonidentiteit te 

versterken? Dit onderzoek is erop gericht die vraag te beantwoorden. 

 

1.3 Probleemverheldering  

In algemene zin kan gesteld worden dat alle organisaties onder druk staan van oorspronkelijk 

onbedoelde veranderingen doordat zij meebewegen met wat de omgeving van de organisatie 

van hen lijkt te eisen. Ook scholen en in het bijzonder klassieke vernieuwingsscholen (Jena, 

Montessori, Dalton, Vrije scholen, …) hebben last van deze druk (F. Geijsel, persoonlijke 

communicatie, 7 sept 2015) juist doordat zij zich onderscheiden van een gemiddeld beeld dat 

de omgeving heeft van een school.  

Daltononderwijs is een arbeidsintensieve vorm van onderwijs; dat is althans de ervaring van 

schoolleiding, docenten en leerlingen op de school. Van zowel docenten als schoolleiding 

wordt meer arbeid gevraagd, om de onderwijskaders te scheppen waarin leerlingen zich 

moeten kunnen bewegen (zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen leren), dan op een 
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conventionele manier waar voornamelijk de docent de regie voert over het leren van de 

leerling. 

Ook van leerlingen wordt een grotere inspanning gevraagd: zij zijn het die keuzes moeten 

maken in de wijze van leren en ze moeten vervolgens verantwoording over die keuzes 

afleggen. De winst van al die inspanningen wordt op langere termijn geoogst in de vorm van 

ontwikkelde introspectieve en regulatieve vaardigheden. Op korte termijn is de beloning te 

vinden in het zien groeien van leerlingen die een passie van docenten beantwoordt. Trots zijn 

op de school waar je het onderwijs als bijzonder ervaart, is een stimulerende factor. 

Als door omstandigheden de trots echter de school verlaat en de feedback op het onderwijs 

van buiten de school negatief wordt, blijft alleen het harde werken over. Het is menselijk om 

te bedenken, voordat je het werk begint, waar je het voor doet. De uitvoering van de 

daltonwerkwijze leek te stuiten op wat Whitson (2009) passieve agressieve ontvangst zou 

noemen. Men leek te doen alsof het zich met de daltonelementen bezighield, maar de praktijk 

liet zien dat het cosmetische karakter van die daltonelementen langzamerhand de overhand 

kreeg. Long (2008) definieert zulk gedrag van passieve agressiviteit als een bewust 

gemaskeerde manier om op listige wijze een gevoel van boosheid te uiten. De werkdruk en de 

geluiden daarover namen toe, wat het management ertoe bracht om de werkdruk van docenten 

te verminderen. 

Om de hoeveelheid werk van docenten te verminderen besloot het management om leerlingen 

niet meer voor alle vakken hun vakreflectie om de zes weken van docentfeedback te laten 

voorzien, maar dit te beperken tot twee vakken. De vorm van die docentfeedback werd 

losgelaten en als alternatief voor een schriftelijke feedback, kon de docent ook met de leerling 

in gesprek gaan en schreef de leerling zelf een verslagje van dat gesprek. De rol van de ouders 

bij die zes-wekelijkse terugblik werd teruggebracht naar eens in de twaalf weken. Het 

resultaat van deze interventie is uiteindelijk dat leerlingen eens in de twaalf weken reflecteren 

op hun prestaties, met de nadruk op twee vakken. 

Een tweede voorbeeld van een interventie die de werkdruk van docenten verminderde, is het 

invoeren van de studiewijzers op de elektronische leeromgeving (ELO). Daarmee kan het 

werk dat nodig is om studiewijzers te maken verdeeld worden onder docenten die van elkaars 

studiewijzers gebruik maken. Docenten publiceerden op de ELO de, in stukken gehakte, 

leerstof uitgezet in de tijd en keurden tijdens de lessen de planning van de leerlingen goed 

wanneer deze overeenkwam met de planning op de ELO. De tijdwinst in de lessen, door de 

planning van de leerlingen niet meer als onderwerp centraal te stellen, werd besteed aan 

instructies gericht op de inhoud van het vak. De consequentie van deze ‘nieuwe 
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werkelijkheid’ is dat van leerlingen niet meer werd verwacht zelf na te denken over 

leerdoelen, leerstof, studietijd en deze in een eigen planning op te nemen en daarover te 

overleggen met medeleerlingen en de docent.  

Een derde interventie kwam mede op verzoek van ouders die, net als ouders van andere 

scholen, meer inzicht wilden hebben in de vorderingen van hun kinderen: alle cijfers die 

leerlingen haalden, werden op de ELO ingevoerd zodat ouders een rechtsreeks beeld kregen 

over de vorderingen van hun kinderen. Docenten voerden eenmaal hun cijfers in, 

rapportcijfers en periodegemiddelden kwamen geautomatiseerd tot stand. Tot dat moment 

hielden docenten zelf de vorderingen van leerlingen bij en werden periodegemiddelden als 

rapportcijfers ingevoerd. Communicatie over vorderingen vond tot dat moment plaats via de 

eerdergenoemde zes-wekelijkse leerlingreflecties met docentfeedback. Het effect dat de 

verantwoordelijkheid van de communicatie van de eigen vorderingen niet meer, of sterk 

verminderd, bij de leerlingen lag, maar bij de ELO verminderde het eigenaarschap van de 

leerling over het eigen leren. 

Geen van deze interventies was erop gericht het daltonkarakter van de school te verminderen. 

Docenten begrepen dat ze te hard werkten en hebben, met instemming van het management, 

ten koste van de daltonwerkwijze, de werkdruk verminderd. 

Met bovenstaande voorbeelden stel ik dat onder druk van afnemende resultaten, verwoord 

door de inspectie zelf, maar ook door bestuur, ouders en leerlingen zelf de school sterk heeft 

geïntervenieerd in de daltonwerkwijze en het daltononderwijs in de school. Zowel het verhaal 

over dalton, de visie van de school, als de uitvoering daarvan, de daltonwerkwijze, heeft in 

deze periode aan kwaliteit ingeleverd. 

Met een versterkte daltonidentiteit, waarbij het verhaal over het daltononderwijs van de 

school en de daltonwerkwijze zich in samenhang versterken, zal de school weer in staat zijn 

om leerlingen met een diploma en vooral met een meer kritische, proactieve houding ten 

aanzien van henzelf en van hun omgeving goed beslagen ten ijs aan de maatschappij af te 

leveren. 
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1.4 Doel- en vraagstelling 

In dit onderzoek wordt geïnventariseerd hoe de daltonidentiteit van het Helen Parkhurst 

versterkt kan worden door in kaart te brengen welke aspecten van de huidige daltonwerkwijze 

volgens medewerkers zich daarvoor bij uitstek lenen en welke veranderingen dan gewenst 

zijn. Die inventarisatie is erop gericht te ontdekken welke daltonkracht en –passie is 

overgebleven, opdat de school die kracht en passie kan aanwenden om deze te versterken. 

Globaal gezien gaat het in dit onderzoek over de volgende vraagstelling: welke aspecten en 

invloeden van binnen en buiten de school zijn aan te wijzen als factoren in het proces van het 

versterken van onze daltonidentiteit? 

Met name aspecten die invloed uitoefenen op de daltonwerkwijze en daltonvisie van de 

school en die bij eenvoudige veranderingen de daltonidentiteit kunnen versterken krijgen 

aandacht. 

De centrale vraag in dit onderzoek is: 

Wat zijn de daltonverhalen van Helen Parkhurst daltonschool te Almere, en met welke 

daltononderdelen daarin kan de identiteit van deze daltonschool worden verstevigd?  

 

Om die onderzoeksvraag te beantwoorden worden de volgende deelvragen onderzocht: 

1. Welke elementen in de daltonverhalen versterkten volgens de vertellers in het 

verleden de daltonidentiteit van de school? 

2. Welke aanleidingen van binnen en buiten de school hebben volgens de vertellers 

invloed uitgeoefend op de daltonverhalen en gedragspatronen van medewerkers van 

de school? 

3. Welke aanpassingen in de daltonverhalen en gedragspatronen zijn er door die 

aanleidingen ontstaan? 

4. Welke elementen van de daltonverhalen en gedragspatronen kunnen worden ingezet 

om de daltonidentiteit van de school te versterken? 
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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

Op zoek zijn naar de invloeden van binnen en buiten de school die veranderingen van de 

identiteit van de daltonschool teweegbrengen, werpt een eerste vraag op hoe de identiteit van 

een organisatie te beschrijven valt. Er zijn verschillende manieren waarop een identiteit 

beschreven kan worden. In dit onderzoek is gekozen voor een narratieve vorm en in 2.3 wordt 

die keuze toegelicht. Het uiteindelijke antwoord op de vraag naar de eigen identiteit van de 

organisatie ontstaat door de bepaalde narratieve visie op kwaliteit steeds weer te realiseren en 

door de mate waarin de organisatie in staat is om daadwerkelijk die kwaliteit te bieden, die zij 

belooft, te beschrijven. In het kort: “identiteit is kwaliteit” (Dupont 2010, p. 270). In 2.3 

wordt ingegaan op de beschrijving van identiteit aan de hand van het uitvoeren van vijf 

opgaven. 

Een organisatie verhoudt tot de buitenwereld en diezelfde buitenwereld oefent daarmee 

invloed uit op (de identiteit van) de organisatie. Een school heeft geen keuze in het zich wel 

of niet verhouden tot de buitenwereld, maar wel een ruime keuze in hoe ze zich opstelt in haar 

omgeving. Dat die keuzes niet altijd even rationeel gemaakt worden, maar geleid kunnen 

worden door wederzijdse verwachtingen, poogt de neo-institutionele theorie aan te tonen. 

Paragraaf 2.4 biedt aan de hand van de neo-institutionele theorie een kader om de keuzes ten 

aanzien van de invloeden van buiten te beschrijven. 

Daarvoor wordt eerst in 2.2 beschreven wat er in dit onderzoek wordt verstaan onder 

daltononderwijs. Met deze theorieën wordt een kader ontworpen waarmee onderzocht kan 

worden hoe de daltonidentiteit van de school versterkt kan worden. 

Tenslotte wordt in 2.5 dit hoofdstuk samengevat. 
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2.2 Daltononderwijs 

De praktijktheorie van Parkhurst (1922), de onderlegger van het daltononderwijs, besteedt 

veel aandacht aan het creëren van overzicht voor de leerlingen in wat zij gedaan hebben en 

wat zij nog moeten doen. Daarbij investeert Parkhurst in het ontwerpen van zelfregulerende 

leertaken (contract jobs) en meldt zij met klem dat “gegeven het overzicht, […] leerlingen 

dan rationeel gaan handelen” (Parkhurst, 1922). In haar praktijktheorie gaat zij uit van twee 

begrippen: freedom (“takings one’s own time” (p. 16)) en interaction of group life (“neither 

the pupil nor teacher can isolate themselves” (p. 17)). De persoonlijke vrijheid voor leren 

levert in combinatie met het onderdeel zijn van een groep, spanning op. Parkhurst blijft echter 

buitengewoon helder in het hoofddoel van haar onderwijs: 

I would like, however, to impress upon all instructors the necessity of abandoning the 

old idea of trying to keep the class or form together. … Keeping together implies 

coercion, and the chief aim of the Dalton Plan is to abolish coercion in any shape.  

(Parkhurst, 1922, p. 112) 

De Nederlandse Dalton Vereniging geeft op haar website aan dat de twee uitgangspunten van 

de grondlegster niet letterlijk zijn overgenomen en dat de invulling van wat als de principes 

van het daltononderwijs geldt, in de loop van de tijd is geëvolueerd. Het afschaffen van 

dwang in het onderwijs (Parkhurst, 1922) is in Nederland vertaald naar vrijheid, 

samenwerking en zelfstandigheid (Van der Ploeg, 2010) en verder ontwikkeld naar dat het 

kind verantwoordelijk is voor zijn eigen werk (Berends, 2011).  

In dit onderzoek bedoel ik met ‘Dalton’ de verzameling van alle begeleidende inspanningen 

die er zijn om een leerling regie te laten nemen over zijn/haar eigen leren. 

2.3 Het tonen van identiteit 

De formele identiteit van een school vinden we vaak terug in missie- en visiebeschrijvingen, 

in identiteitsparagrafen en in schoolplannen. De zinbeleving van de dagelijkse 

onderwijspraktijk vinden we terug bij het koffieapparaat, waar docenten waardevolle situaties 

en momenten met elkaar delen. Volgens Bakker (2004) bestaat er een kloof tussen de reflectie 

op de formele identiteit van een school (missie, visie, schoolplan, identiteitsparagraaf) en de 

dagelijkse beleving van de vormgeving van die identiteit. Dat is een probleem, omdat ten 

eerste een logische en consistente uitwerking van de schoolidentiteit de lespraktijk van de 

docent en leerling beschrijft en ten tweede omdat de ervaring en het betekenisvol handelen 
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van de docent, de zinbeleving, losstaan van reflectie op de formele identiteit van de school. 

Als we de identiteit van de school willen versterken, dan zal die verbinding hersteld moeten 

worden en zal daartoe het begrip identiteit verder uitgediept moeten worden. 

De fenomenoloog en hermeneuticus Paul Ricoeur onderscheidt twee fundamentele aspecten 

van ‘identiteit’ en verwijst daarnaar met de termen ‘idem’ en ‘ipse’. Met het ‘idem’-aspect 

wordt identiteit begrepen als individuele kenmerken die zich in de loop van de tijd vormen en 

de persoon karakteriseren. Met het ‘ipse’-aspect wordt de identiteit begrepen met termen als 

individualiteit, zelfzucht als voor jezelf en voor je ‘ik’, opkomen (Ricoeur, 1992).  

Ganzevoort (1998) beschouwt de identiteitstheorie van Ricoeur als een narratief concept, 

gebaseerd op het onderscheid tussen ‘idem’ en ‘ipse’. Het is het ‘ipse’-aspect dat voor de 

narratieve en zelfreflexieve component zorgdraagt. Volgens Ganzevoort (1998, pp. 12-13) 

kent deze narratieve visie op identiteit een aantal voordelen: 

1. Ze maakt mogelijk dat er naast continuïteit (idem) ook ruimte is voor 

discontinuïteit (ipse), een mate van creativiteit met tegenstrijdigheden en 

ontwikkeling van identiteit. 

2. Deze visie kenmerkt zich door een open einde, in tegenstelling tot lineaire 

ontwikkelingstheorieën waar een vooraf gestelde normering het doel vormt. 

3. Het vertellende karakter maakt dat identiteit gaat om de antwoorden en het 

verantwoorden van de identiteit aan de ander die ons bevraagt. 

Dupont (2010) beschrijft in zijn voorstudie voor onderzoek naar de verheldering van de 

identiteit van katholieke basisscholen, naar Ricoeur, dat de wijze waarop een persoon of een 

organisatie vijf opgaven uitvoert, de identiteit van de persoon of organisatie toont. Die vijf 

opgaven zijn: 

1. Een verhaal vertellen, het opstellen van een plot. De opgave is om verhalen over de 

onderwijspraktijk van de school te vertellen, die het karakter van de school illustreren. 

Deze verhalen worden verzameld in twee categorieën: de verhalen die de ideologie van de 

school beschrijven en de verhalen die de kritiek op die ideologie tonen, waarbij kritiek 

beschouwd kan worden als uitkomsten van een creatief en/of veranderproces dat een 

mogelijke verbetering schetst van de ideologie. 

2. Openstaan voor de ander en het andere: voor de verhalen die de ander vertelt en 

beschrijvingen die de ander toont. Door deze opdracht uit te voeren wordt het 

betekeniskader van de verteller groter en kan deze zijn eigen praktijk toetsen aan die van 

de ander. Deze opdracht beschouwt Dupont (2010) als een mogelijke basis voor 
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kwaliteitsverbetering, doordat met het verrijkte betekeniskader de eigen onderwijspraktijk 

beter verteld kan worden. 

3. Beseffen dat we afhankelijk zijn van iets dat ons overkomt. De ‘gezamenlijke’ ipse-pool 

van de medewerkers van de school biedt de vrijheid om de organisatie te veranderen. De 

daarvoor benodigde creativiteit heeft te maken met een inval, met ideeën krijgen, met iets 

dat je overkomt. Die creativiteit of het ontbreken daarvan ligt niet bij de 

schoolorganisatie, maar bij de medewerkers, die niet volledig zelf controleren of zij de 

kwaliteit die zij gevonden hebben ook willen en kunnen waarmaken. Het gezamenlijk 

besef van een oppervlakkig of meer diepgaand ‘iets dat ons ontstijgt’ kleurt de identiteit 

van een school.  

4. Er zelf voor zorgen om een goede wil te verkrijgen en de normen van de moraal op te 

volgen. De moraal geeft aan wanneer een visie op de onderwijspraktijk ten koste gaat van 

de deelnemers die de onderwijsorganisatie vormen en zij trekt daarbij een grens. De plaats 

op de lijn tussen: ‘Dit doen we niet!’, ‘Het compromis’ en ‘We doen het toch’ bepaalt 

mede de identiteit van de school. 

5. Deugden aanleren, deugden die we nodig hebben om het verhaal dat we vertellen ‘waar te 

maken in het leven’. Dit gaat met andere woorden over de vraag of deelnemers van de 

onderwijsorganisatie die eigenschappen (deugden) in huis hebben om de visie op de 

onderwijspraktijk ook daadwerkelijk uit te voeren. 

Dupont (2010) formuleert daarvoor vier doorslaggevende eigenschappen: matigheid, 

rechtvaardigheid, praktische verstandigheid en moed. “Door de deugd matigheid zal een 

school niet te veel (en niet te weinig) streven naar bezit, invloed of macht” (Dupont, 2010, 

p. 231). Rechtvaardigheid doet een beroep op de houding van de medewerkers van de 

school om de visie op de onderwijspraktijk ook waar te maken. Praktische verstandigheid 

behelst de opdracht om in moeilijke situaties te weten “welk doel men moet proberen te 

bereiken (wijsheid) en met welke middelen men dat doel kan bereiken (slimheid)” 

(Dupont, 2010, p. 232). Moed is nodig om als betrokken individuen duidelijk te maken 

waarvoor de school staat en om vanuit die visie de onderwijspraktijk in te richten. 

Deze vier deugden krijgen betekenis in elkaars samenhang, ze zijn niet los van elkaar te 

zien. Moedig zijn zonder praktische verstandigheid verliest bijvoorbeeld zijn betekenis. 

Dupont (2010) formuleert het krachtiger: “Het is voor medewerkers van een organisatie 

die ‘kwaliteit’ willen realiseren niet voldoende om een aantal competenties aan te leren 

zonder dat deze competenties samengaan met het aanleren van andere deugden” (Dupont, 

2010, p. 230). 
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De identiteit van een organisatie is het praktische antwoord op échte vragen van mensen die, 

door deze vragen met een organisatie verbonden zijn. Dupont (2010) verbindt de identiteit 

van de school met de kwaliteit van de school door te stellen dat: 

Deze vragen zijn vragen naar kwaliteit en gericht op het realiseren van deze kwaliteit. 

De mate waarin een organisatie daadwerkelijk de kwaliteit biedt die zij belooft te 

bieden (door de belofte die het verhaal van de ideologie doet), is het uiteindelijke 

antwoord op de vraag naar de eigen identiteit van de organisatie. Het is de kwaliteit 

waarop de betrokkenen bij de organisatie rekenen. Identiteit is kwaliteit. (Dupont, 

2010, p. 232) 

Wanneer we de daltonidentiteit vergelijken met de identiteit van katholieke, protestantse of 

christelijke scholen, dan waarschuwt Kalsky (2012, p. 29) door te stellen dat:  

Hoeveel identiteitsbegeleiders men er ook op zal zetten om de ‘k’ of de ‘p’ of de ‘c’ in 

het onderwijs weer terug te vinden, het zal geen duurzame resultaten opleveren als zij 

door de bril van een vervlogen verleden naar de toekomst proberen te kijken. 

Tegelijkertijd biedt zij ook een perspectief om met resultaten uit het verleden naar de 

toekomst te kijken met: 

Er is een ‘tussenruimte’ nodig, waarin het verleden zijn controlerende en behoudende 

functie verliest en weer inspirerend in plaats van legitimerend kan worden. Zo ontstaat 

er ruimte voor een revisie van waarden, waarbij het vertrekpunt in het hier en nu ligt 

en elementen uit de eigen, maar ook uit andere levensbeschouwelijke tradities als 

richtinggevend kunnen worden (her)ontdekt. (Kalsky, 2012, pp. 29 – 30) 

Nu we een beeld hebben van het begrip identiteit wordt in de volgende paragraaf ingezoomd 

op het begrip school. 

2.4 Wat is een school? 

Een school verhoudt zich wederzijds tot zijn omgeving, de school beïnvloedt de omgeving net 

zoals de omgeving de school beïnvloedt. Invloeden van buiten de school vormen de school, 

hebben invloed op de identiteit van de school. Dit onderzoek richt zich op de identiteit van de 

school en zal ook de invloeden van buiten meenemen. 

Deze paragraaf bestaat uit twee delen. Om invloeden van buiten te kunnen duiden, of 

belangrijker hoe scholen zich daartoe verhouden, zullen we eerst moeten bepalen wat een 

school is en vervolgens hoe deze wordt georganiseerd. In het tweede deel wordt gekeken naar 
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hoe scholen omgaan met een veranderende omgeving, of specifieker, een omgeving die hun 

verwachtingen ten aanzien van de organisatie verandert. 

2.4.1 De school als instituut 

Scholen kunnen beschouwd worden als institutionele organisaties met een overkoepelend doel 

om leerlingen en studenten van onderwijs te voorzien van een vooraf afgesproken niveau en 

dit af te sluiten met een diploma. Instituties zijn door mensen ontworpen beperkingen die 

structurerend werken voor hun economische, sociale en politieke gedrag (handelingen) 

(“Institutie”, 2018). Dat structurerende werken uit zich in procedures, die zichzelf 

routinematig herontwerpen met als norm een positieve gevoelswaarde. Die positieve waarde 

staat los van de daadwerkelijke effectiviteit van die procedures en kan daarom ook als gevolg 

van gewoontevorming genoemd worden. 

Wanneer we het organiseren van de school beschouwen als ‘orde scheppen in de chaos’ aan 

de hand van te ontwerpen gedragspatronen (procedures), dan kunnen we drie kenmerkende 

elementen van die procedures noemen. Ten eerste dat gedragspatronen naarmate ze vaker 

uitgevoerd/ geoefend worden, steeds stabieler worden. Daarmee worden, ten tweede, de 

verwachtingen met betrekking tot deze procedures ook stabieler. Onzekerheid van 

medewerkers en de ervaren complexiteit van de werkelijkheid wordt daardoor verkleind. In 

de derde plaats worden procedures in de dagelijkse schoolpraktijk versterkt, doordat mensen 

de neiging hebben om aan routinematige (stabiele) gedragspatronen een positieve waarde te 

hechten. Zo houdt routinematig gedrag zichzelf in stand en zijn instituties ‘kleverig’ te 

noemen en moeilijk te veranderen: “Dat is de manier waarop we hier werken” (Selznick, 

1957, p. 95). 

2.4.2 De school en haar omgeving. 

De neo-institutionele theorie gaat uit van de gedachte dat organisaties zich laten leiden door 

bredere culturele scripts. Burch (2017, p. 84) beschrijft dat: “organisaties werkwijzen 

overnemen van andere organisaties om op hen te lijken en zichzelf daarmee als gangbaar te 

erkennen”.  

In het begin van de jaren tachtig ontstond deze nieuwe manier van denken over hoe we naar 

organisaties kunnen kijken. Noorderhaven (1997) beschrijft deze vernieuwde zienswijze als 

de neo-institutionele theorie (nit). Het basisidee van de neo-institutionele theorie is dat de 

organisatie wordt bezien vanuit het oogpunt hoe deze zich verhoudt in de omgeving van 

andere vergelijkbare institutionele organisaties. De voortdurende interactie tussen de 
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omgeving en de organisaties staat in de nit centraal. Noorderhaven (1997, p. 237) specificeert 

dat met:  

(…) de neo-institutionele organisatietheorie poogt aan te tonen dat keuzegedrag 

helemaal niet rationeel is, althans niet in de beperkte zin van economische rationaliteit. 

... De neo- institutionele theorie legt de nadruk op de wijze waarop de omgeving het 

handelen van individuen beïnvloedt. 

Als we dit in relatie brengen met de wijze waarop een school zich organiseert, dan kunnen we 

de invloeden van de omgeving, met name de omgeving die door andere scholen gevormd 

worden, niet buitensluiten. Sterker geformuleerd: de keuze van een formele 

organisatiestructuur wordt geleid door wat in de omgeving doorgaat voor economisch 

efficiënt (Meyer & Rowan, 1977). Organisaties zijn geneigd zich aan te passen aan wat in de 

omgeving als norm wordt gezien. Omdat wat de meeste organisaties doen allicht geacht wordt 

rationeel te zijn, ontstaat 'institutioneel isomorfisme' (DiMaggio & Powell, 1983). 

Er is in de benadering volgens de nit geen sprake van een veronderstelling van een 

ontwikkeling in de richting van optimale efficiëntie, ook niet door druk van 

concurrentiekrachten. De druk tot aanpassing van de institutie door de omgeving om 

legitimering te verwerven, staat los van het streven naar efficiëntie. Die aanpassingen kunnen 

zelfs tegengesteld werken in het streven naar efficiëntie (Scott & Meyer, 1983). Volgens de 

nit worden er vaak geen bewuste beslissingen genomen, maar groeien organisatievormen 

spontaan door institutionalisering van gedrag. Voor zover er al sprake is van beslissingen, zijn 

deze meer gebaseerd op overwegingen van legitimiteit dan van economische efficiëntie. Als 

deze procedure bij die school met die prima opbrengsten werkt, dan zal die procedure ons ook 

goed doen. 

Dus scholen organiseren zich a priori niet om efficiënt met hun inhoud, het wat en hoe van de 

onderwijspraktijk, om te gaan. Zij organiseren zich eerder naar wat in de omgeving en door 

medewerkers als legitiem wordt beschouwd (Noorderhaven, 1997). Daarbij is het gevaar 

aanwezig dat er beslissingen genomen worden die inefficiënt zijn voor de eigen 

onderwijspraktijk. 

2.5 Samenvatting theoretisch kader 

Scholen staan onder invloed van hun omgeving en organiseren zich naar wat in de omgeving 

en door medewerkers als legitiem wordt beschouwd (Noorderhaven, 1997) en zij oefenen met 

de organisatie invloed uit op de werkwijze. Een invloed die inefficiënt kan zijn: er wordt op 
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scholen ook gewerkt, omdat “dat de manier is hoe we hier werken” (Selznick, 1957). Er 

ontstaan nieuwe routinematige gedragspatronen doordat afgesproken werkwijzen opnieuw 

uitgevoerd worden met een positieve waardering. Deze werkwijzen zijn lastig te veranderen. 

De daltonwerkwijze kenmerkt zich door alle inspanningen van medewerkers in het begeleiden 

van leerlingen, die zelf regie nemen over hun eigen leren. 

 

Een school toont zijn identiteit door de manier waarop hij vijf opgaven van Dupont (2010) 

uitvoert. Die vijf opgaven zijn: 

1. Het vertellen van een verhaal 

2. Het openstaan voor de verhalen van de ander 

3. Het besef dat we afhankelijk zijn van iets dat ons overkomt 

4. Het verwerven van goede wil en de normen van de moraal opvolgen 

5. Het aanleren van de deugden matigheid, rechtvaardigheid, praktische verstandigheid 

en moed  

Alle medewerkers die aan de school verbonden zijn, hebben hun eigen verhaal en eigen 

werkwijze. Door onderling de verhalen over daltononderwijs en daltonwerkwijzen met elkaar 

te delen en elkaar te laten beïnvloeden, ontstaat er een daltonidentiteit van de school.  

De daltonidentiteit van de school toont zijn gezicht aan de omgeving door het vertellen van 

het daltonverhaal en dat wat de school daadwerkelijk ‘dalton’ doet. De mate waarin het 

verhaal en het gedrag van de school overeenkomt is een graadmeter voor de kwaliteit van de 

school (Dupont, 2010). 
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3 Methode 

3.1 Inleiding 

In dit kwalitatieve onderzoek ter versterking van de daltonidentiteit van de school werden 

twee onderzoeksmethoden met elkaar gecombineerd, die van de leergeschiedenis en die van 

waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry, AI). De methode van de leergeschiedenis, 

gebaseerd op Kleiner en Roth (1997) werd op een waarderend onderzoekende wijze ingericht. 

De combinatie van beide methoden leverden naast een fysiek product, ook een proces op dat 

het doel van dit onderzoek, het versterken van de daltonidentiteit, ondersteunde. De specifieke 

kenmerken van het product staan beschreven in 3.2. 

3.2 Onderzoekstrategie 

3.2.1 Leergeschiedenis 

Art Kleiner en George Roth (1996) ontwikkelden in de jaren negentig van de vorige eeuw een 

methode om het verhaal van een organisatie op te tekenen aan de hand van eigen verhalen van 

leden, verslagen en resultaten van interventies van een organisatie. Dit om zowel de 

organisatie als de leden van de organisatie bewust te maken van hun eigen leren en 

veranderingen uit het verleden.  

Een leergeschiedenis is een document dat aan een aantal voorwaarden voldoet en op een 

specifieke wijze tot stand is gekomen en wordt verspreid, zie hiervoor Figuur 3 ‘De structuur 

van de leergeschiedenis als document’. Dit ziet er als volgt uit: 

• Het document kent een voornaamste kolom, waarin in de eigen woorden van de leden van 

de organisatie het verhaal van de organisatie wordt verteld en waarmee de organisatie 

verder kan.  

• In de linker kolom wordt uitgelegd waarom fragmenten gekozen zijn, hoe deze 

geïnterpreteerd en veralgemeniseerd dienen te worden en hij voorziet de fragmenten ook 

van feedback en kritische vragen voor een vervolgdiscussie.  

• Teksten die op de volledige breedte van de pagina worden geplaatst dienen ter introductie 

en ze voorzien fragmenten van context.  

• Kaders en figuren worden gebruikt voor achtergrondinformatie wanneer deze uit de 

primaire gegevens, de rechter kolom, noodzakelijk zijn voor het begrip van de context. 
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Figuur 3. De structuur van de leergeschiedenis als document. Aangepast overgenomen uit  

“Anatomy of a learning history” van L. Keller Johnson, 2016 (https://thesystemsthinker.com/ 

using-learning-histories-to-design-management-innovation/). Copyright z.d., L. Keller 

Johnson. 

 

In paragraaf 3.2.2 wordt verder ingegaan op het proces van de leergeschiedenis. 

3.2.2 Opzet van het onderzoek 

In dit onderzoek werd aan de hand van semigestructureerde interviews, beschreven in 3.4, het 

onderzoeksmateriaal verzameld. Het materiaal bestond uit verhalen van betrokkenen bij de 

school, het waren immers die verhalen die de identiteit van de school met elkaar vormden. 

Het ging dus om een kwalitatief onderzoek. 

Deze verhalen leken wellicht eigendom van de individuen die ze vertellen, maar ze waren 

tegelijkertijd ook het product van een collectieve geschiedenis. Ze werden met behulp van de 

methode van de leergeschiedenis (Kleiner & Roth, 1997) met elkaar in verband gebracht, 

zodat de gezamenlijkheid ervan zichtbaar werd. In dit onderzoek naar de verbetering van de 

kwaliteit van de daltonidentiteit werd op zoek gegaan naar die elementen in het verleden van 

de school, die de kracht van de daltonidentiteit vormden. Aan de hand van de verhalen van 

medewerkers, ouders en leerlingen, de onderzoeksgroep, werd door de onderzoeker een 

verhaalkolom geschreven in de woorden van de respondenten, de linker kolom. Het vervullen 

van de vijf opgaven van Dupont waarmee de school zijn identiteit heeft getoond werd in een 

extra kolom zichtbaar gemaakt, zie 3.5. De rechter kolom bleef de feedbackkolom die door 

dezelfde onderzoeksgroep, aangevuld met externe experts, werd samengesteld, zie 3.3. De 
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kaders en figuren die de leergeschiedenis van context voorzien zijn door de onderzoeker 

toegevoegd. 

Aan de hand van het onderzoeksmateriaal werd in vijf stappen, naar de methode van Kleiner 

en Roth (1996), een leergeschiedenis geschreven:  

1. Plannen van het onderzoek; 

2. Uitvoeren van reflexief onderzoek met de onderzoeksgroep; 

3. Destilleren van terugkomende thema’s met de expertgroep; 

4. Schrijven van de leergeschiedenis met de expertgroep; 

5. Valideren van de leergeschiedenis met de onderzoeksgroep. 

Deze vijf stappen die van de methode van de leergeschiedenis zijn afgeleid, hebben 

overeenkomsten in dit onderzoek met de vier fasen van het 4D-proces van Appreciative 

Inquiry (Masselink & de Jong, 2008). Het 4D-proces beschrijft dat in de eerste fase 

(Discover) ontdekt wordt “wat het beste is van wat is en wat van geweest is”, in de tweede 

fase (Dream) dat de gewenste toekomst wordt geschetst, dat in de derde fase (Design) 

gezamenlijk een ideaal wordt ontworpen en dat er in de vierde fase (Deliver) manieren 

worden bedacht om het ideaal uit te voeren.  

In dit onderzoek was stap 1 van Kleiner en Roth (1996) een onderdeel van de discoverfase, 

besloeg stap 2 de fasen van discover en dream en hadden de laatste stappen van dit onderzoek 

overeenkomsten met de designfase van het AI-proces. In dit onderzoek werd door de beperkte 

hoeveelheid tijd nagelaten om manieren te bedenken het ideaal uit te voeren, de deliverfase 

van het AI-proces werd derhalve niet uitgevoerd. 

De vooronderstellingen van AI, dat in elke groep mensen iets is wat goed werkt en dat waar 

we op letten werkelijkheid wordt (Bouwmans, 2004), maakten AI een voor dit onderzoek 

toepasselijke wijze van bevragen. In dit onderzoek werd vanuit het verleden samen met de 

onderzoeksgroep op zoek gegaan naar de werkelijkheid van die elementen in de 

daltonwerkwijze en daltonverhalen, die de daltonidentiteit konden versterken. Een 

werkelijkheid die door elk groepslid door taal werd geschapen en waardoor een gelaagde 

werkelijkheid van de school ontstond. Daarmee werd verwacht dat er ook een beeld ontstond 

hoe de school zijn daltonidentiteit kan versterken. 

In dit onderzoek werd ook de invloed van de omgeving van de school op de daltonwerkwijze 

en het daltonverhaal van de school meegenomen aan de hand van de neo-institutionele 

theorie. Zowel de methode van de leergeschiedenis als die van Appreciative Inquiry gaan uit 
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van de kennis en de verhalen die binnen de groep aanwezig zijn en er werden alleen die 

invloeden van buiten de school meegenomen die in de onderzoeksgroep naar voren kwamen. 

Al met al leverde dit onderzoek twee producten: een leergeschiedenis en van daaruit een 

overzicht hoe de daltonidentiteit op Helen Parkhurst versterkt kan worden.  

 

3.3 Onderzoeksgroep 

3.3.1 Inleiding 

Aan dit onderzoek werkten twee groepen mee: de vertellers die het materiaal voor de 

verhaalkolom leverden en een feedbackgroep die de feedbackkolom verzorgden. In de 

volgende twee paragrafen wordt de samenstelling van deze groepen verder toegelicht. 

3.3.2 Onderzoeksgroep 

De te interviewen vertellers waren een vertegenwoordiging van medewerkers, leerlingen en 

ouders die tussen 1998 en 2016 actief betrokken waren bij de school Helen Parkhurst en die 

iets positiefs te melden hadden over het versterken van de daltonidentiteit. Actief betrokken in 

de zin dat zij in deze periode onderwijs verzorgden op de school, onderwijs volgden of 

kinderen hadden die in deze periode naar Helen Parkhurst toe gingen. Iets positiefs te melden 

hadden, in de zin van het uitvoeren van een waarderend onderzoek waarbij er gezocht werd 

naar positieve zaken om de daltonidentiteit te versterken. 

Omdat dit een arbeidsintensief onderzoek was, en omdat er eerst een leergeschiedenis 

opgesteld werd en vervolgens elementen die de daltonidentiteit in het heden kunnen 

versterken werden geduid, werd de vertellersgroep beperkt tot veertien respondenten. Die 

veertien leden werden zorgvuldig gekozen, waarbij rekening werd gehouden met de 

hoeveelheid ervaren geschiedenis, type deelnemer (management, docent, ouder, leerling) en 

ze werden verder geworven naar afspiegeling van de school door de jaren heen. Daarbij werd 

rekening gehouden met een man/vrouwafspiegeling van de school, de verdeling tussen mavo 

en havo-vwo en de verhouding onderbouw en bovenbouw. Door de zorgvuldige selectie van 

de onderzoeksgroep, waarbij er werd gezocht naar een zo’n breed mogelijk spectrum aan 

verhalen, werd er verwacht een theoretische saturatie te kunnen bewerkstelligen in de 

steekproef met veertien vertellers. Tabel 1 toont de samenstelling van de onderzoeksgroep. 
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Tabel 1 

Samenstelling onderzoeksgroep 

 leerlingen docenten ouders management totaal 

Zonder geschiedenis (vanaf aug 2014 op HP)  2 1  
14 

Met geschiedenis (vanaf 2012 of eerder) 2 7  2 

Mavo 3 
14 

Havo vwo 11 

Onderbouw 7 
14 

Bovenbouw 7 

Vrouw 9 
14 

Man 5 

 

De leden van de onderzoeksgroep worden vertellers genoemd. 

3.3.3 Feedbackgroep 

Bij het opstellen van de leergeschiedenis nam ik zelf, als onderzoeker, de interviews af om de 

data te genereren om tot een leergeschiedenis te komen. Bij het samenstellen van de 

leergeschiedenis werd uit de groep vertellers een feedbackgroep gevormd, aangevuld met 

leden van buiten de school en de onderzoeker zelf. De leden van de feedbackgroep voorzagen 

de leergeschiedenis van feedback in de rechter kolom. 

De feedbackgroep bestond naast mijzelf uit een achttal leden. Naast vijf vertellers van de 

oorspronkelijke onderzoeksgroep werd de feedbackgroep aangevuld met drie leidinggevenden 

uit het onderwijsveld, waarvan een lid geen ervaring had met dalton, maar juist wel met 

waarderend onderzoeken. Door deze selectie van de feedbackgroep werd er verwacht dat er 

voldoende heterogeniteit in de feedbackgroep aanwezig was met voldoende expertise om het 

vertelde verhaal van krachtige feedback te voorzien. Tabel 2 toont de samenstelling van de 

feedbackgroep naar dezelfde indeling als die van de onderzoeksgroep. 

 

Tabel 2 

Samenstelling feedbackgroep 

  leerlingen docenten ouders management totaal 

Zonder geschiedenis (vanaf aug 2014 op HP)   1 1 1 

8 Met geschiedenis (vanaf 2012 of eerder)   2   1 

Anders       1 

Mavo 1 

8 Havo vwo 4 

Anders 3 

Onderbouw 4 

8 Bovenbouw  1 

Anders 3 

Vrouw 5 
8 

Man 3 
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3.4 Instrumentatie 

Het plannen en uitvoeren van het reflexieve onderzoek, zie stappen 1 en 2 uit 3.2.2, werd 

gestart met de presentatie van een ontwerp van een tijdlijn van Helen Parkhurst op een A3-

formaat met het verzoek aan alle medewerkers van Helen Parkhurst om correcties uit te 

voeren en aanvullingen te geven. In figuur 3 staat deze opdracht geformuleerd. De tijdlijn is 

geconstrueerd vanuit de personeelswijzers die tussen 1998 en 2016 door de schoolleiding zijn 

gepubliceerd.  

 

Figuur 4. De tijdlijn met opdracht zoals deze in de medewerkersruimten van het Helen 

Parkhurst werd neergelegd. 

Tegelijkertijd werd het onderwijzend personeel via de mail uitgenodigd om deel te nemen aan 

het onderzoek (zie bijlage 1). 

 

In de interviews werd op een waarderende wijze geïnformeerd naar de daltonwerkwijze en de 

identiteit van de school en de verteller. Vervolgens werden vertellers kort bevraagd op de 

invloed die de omgeving op de school en vice versa in het verleden heeft uitgeoefend. Figuur 

5 toont de topic list, in bijlage 2 is het raamwerk van het semigestructureerde interview 

opgenomen. 
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Figuur 5. De Topic list. 

 

Het raamwerk van het interview (zie bijlage 2) vormde een kader om te controleren welke 

gespreksonderwerpen er aan de orde waren geweest. De interviews duurden gemiddeld een 

uur. Het was aan de verteller om de aspecten van dalton die in zijn of haar lespraktijk aan de 

orde waren gekomen te noemen. Het was aan de onderzoeker om door te vragen, zodat de vijf 
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opgaven van Dupont (2010) in kaart gebracht konden worden. Door in de sfeer van 

Appreciative Inquiry te bevragen, werden de krachtige elementen van het verleden en heden 

in kaart gebracht. De informatie die hiermee verkregen werd, leverde de data voor de 

leergeschiedenis. 

De interviews van de vertellers werden getranscribeerd en geanonimiseerd voorgelegd aan de 

verteller die de gelegenheid kreeg om te controleren of dat wat er bedoeld werd ook op papier 

stond, zie bijlage 3 voor een geanonimiseerd voorbeeld. Daar waar nodig werden door de 

vertellers correcties aangebracht.  

3.5 Analyse 

3.5.1 Van interviewfragmenten naar de linker kolom van een leergeschiedenis 

De interviewteksten van alle vertellers werden verwerkt in een tekstuele data-analyse en 

daarmee gefragmenteerd. Elk fragment had een uniek nummer dat correspondeert met de 

respondent en het betreffende onderwerp. 

Bij het samenstellen van de linker kolom van de leergeschiedenis werden vertellers met elkaar 

in gesprek gebracht alsof ze met elkaar in één kamer zaten. Uit individuele interviews werd 

een verhalend gesprek gecomponeerd dat door de respondenten wordt verteld. Daarmee werd 

verwacht dat het verhaal dat door de vertellers werd verteld aangenaam leest, alsof je bij het 

gesprek aanwezig bent. De terugkomende thema’s van die gesprekken, zoals vermeld in 3.2.2, 

werden door de onderzoeker uit de data gedestilleerd die als tussenproduct mindmaps van 

gecondenseerde data opleverden. 

De vertellers vertelde met elkaar een verhaal in vijf delen, van de oprichtingsjaren in de 

periode van 1998 tot 2005, naar de modernisering van dalton in de periode van 2005 tot 2012. 

In de periode 2012 tot 2015 werd er door de school gezocht naar meer opbrengstgericht 

dalton om vervolgens op weg te zijn naar een sectieschool. Men droomde in deel vier ook 

weg naar de toekomst. Ten slotte sluit de leergeschiedenis af met de ‘roots’ van dalton op het 

Helen Parkhurst. 

 

3.5.2 Een kolom voor het tonen van de daltonidentiteit in de leergeschiedenis 

Dit onderzoek richtte zich op het verbeteren van de kwaliteit van de daltonidentiteit. Met dat 

doel voor ogen is in de leergeschiedenis een extra kolom opgenomen die de daltonidentiteit 

naar Dupont (2010) toont. Een school toont volgens Dupont (2010) zijn identiteit door het 
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volbrengen van vijf opdrachten. Het verhaal van de leergeschiedenis is in de context van dát 

verhaal geanalyseerd op het volbrengen van die vijf opdrachten. Daar is een zesde opdracht, 

de daltonwaarde die de identiteit tot een daltonidentiteit maakt, aan toegevoegd. Figuur 6 

toont het analyseschema, aanvullend op wat er in 2.3 al gezegd is over het tonen van een 

identiteit, waarmee de rechter kolom geanalyseerd is. De codes werden opgenomen in een 

middelste kolom die ik de naam ‘identiteitskolom’ heb gegeven.  
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Figuur 6. Analyseschema waarmee de rechter kolom naar het tonen van de daltonidentiteit is 

geanalyseerd. 

3.5.3 De feedbackkolom 

In de oorspronkelijke opzet voor het samenstellen van een leergeschiedenis volgens Kleiner 

en Roth (1997) en Basten (2008) wordt de vijfde stap gezet met een kleine nieuwe groep 

mensen uit dezelfde organisatie. In dit onderzoek werd de validatie van de linker kolom met 

feedbackgroep uitgevoerd zoals beschreven in 3.3.3. 

De techniek van Appreciative Inquiry werd toegepast om ook naar de toekomst te kunnen 

kijken, waarmee de feedbackkolom ontstond. De feedbackkolom heeft als doel om op 

essentiële momenten in het verhaal tot diepere reflectie te komen voor de lezer. Vragen en 

opmerkingen die de lezer individueel kan beantwoorden, maar veel meer bedoeld zijn om met 

elkaar te beantwoorden. In eerste instantie door de deelnemers (leerlingen, ouders en 

medewerkers) van de school zelf, maar natuurlijk ook door deelnemers van andere 

onderwijsinstanties, ‘Hoe zit dat bij ons op school?’ 

3.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

Een betrouwbaar onderzoek levert dezelfde onderzoeksresultaten op als een andere 

onderzoeker hetzelfde fenomeen onderzoekt. Validiteit gaat over het onderzoeken van de 

juiste ‘dingen’ of de antwoorden die op de onderzoeksvragen gevonden worden geldig zijn. In 

deze paragraaf wordt een aantal maatregelen besproken die ten dienste staan van de 

betrouwbaarheid en validiteit van dit praktijkonderzoek. 

 

De onderzoeksgroep was met grote zorg in heterogeniteit samengesteld (zie 3.3.2) waardoor 

er met brontriangulatie een rijker beeld werd gevormd door gebruik te maken van data die uit 

verschillende bronnen afkomstig waren (Van der Donk & Van Lanen, 2009, p. 47).  

Van der Donk en van Lanen (2009, p.45) beschrijven: 

. . . dat er verstoringen bij een praktijkonderzoek in het onderwijs ontstaan als gevolg 

van sociaal wenselijke antwoorden, die worden gegeven doordat mensen de neiging 

hebben in hun antwoorden niet prijs te geven wat ze echt denken of voelen, maar 

rekening houden van met de vragensteller of met de mogelijke gevolgen van hun 

antwoorden. 

Door enerzijds systematisch gebruik te maken van het raamwerk van het semigestructureerde 

interview en anderzijds juist in het enthousiasme van de verteller mee te bewegen, het gaat 
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om een AI-onderzoek, werd mogelijke sociaal-wenselijke informatie zo veel mogelijk 

voorkomen. 

De validatie van de leergeschiedenis heeft in twee rondes plaatsgevonden, in de eerste ronde 

alleen met de linker kolom en in de tweede ronde ook met de feedback in de rechter kolom. 

Aanvullende kwaliteitscriteria voor een goede leergeschiedenis worden beschreven door 

Kleiner en Roth (1996) en Veldhuizen (2011) die in dit onderzoek nagestreefd zijn. Zo werd 

de data van de leergeschiedenis verworven door reflexieve interviews om een verhaal te 

vertellen voor een breder publiek dan de oorspronkelijk betrokkenen. Daarbij werd gebruik 

gemaakt van bijzondere resultaten die de vertellers zelf van belang vonden. Het 

oorspronkelijk tweekolomsformaat met een linker kolom met het verhaal van de vertellers en 

de rechter kolom de feedback van de expertgroep werd verrijkt met een derde, midden kolom 

waar de opdrachten voor het tonen van de identiteit van Dupont (2010) werd verwerkt. Bij het 

schrijven van de leergeschiedenis werd gebruik gemaakt van direct betrokkenen en 

buitenstaanders om zowel een betrouwbare interpretatie als een nuchtere analyse te 

bewerkstelligen (Veldhuizen, 2011, p. 186).  

Gedurende het onderzoek werden alle medewerkers van de school geïnformeerd over het 

onderzoek door enerzijds de opdracht van de tijdlijn van de school, zie figuur 3, anderzijds 

door de uitnodiging tot deelname aan het onderzoek (bijlage 1), waarin de aanleiding en opzet 

van het onderzoek uitgebreid beschreven stond. Tussentijds werden het managementteam en 

betrokken collega’s geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. Deze transparante 

wijze van werken had het verhogen van de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek 

ten doel. 

  

3.7 Onderzoeksethiek 

“Ethiek is een manier van kijken naar de werkelijkheid die uitgaat van de vraag wat mensen 

behoren te doen met het oog op het hoogste goed” (Van der Donk & Van Lanen, 2009, p. 70). 

Dat ik het onderzoek op mijn eigen school heb uitgevoerd, waarbij mijn rollen als 

leidinggevende en als onderzoeker door elkaar liepen, was een gegeven waar ik mij sinds 

november 2015 al van bewust ben. Het stuurde mijn denken tijdens gesprekken, met de 

bezorgdheid dat ik de uitslag van het onderzoek aan het beïnvloeden was.  
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Die bezorgdheid verdween met het besef dat door het uitvoeren van het onderzoek het 

daltonkarakter van de school nieuwe aandacht kreeg en daardoor de leergeschiedenis rijker 

werd. En dat was ook zeker de bedoeling. 

Het onderzoek werd aan de hand van Appreciative Inquiry (AI) uitgevoerd, gericht op het 

versterken van de daltonidentiteit van de school. AI kan de kritiek oproepen dat er een 

eenzijdige focus op het positieve wordt gelegd, maar gezien de doelstelling van dit onderzoek 

heb ik welbewust voor deze onderzoeksmethode gekozen. 

Daarbij is er gezocht naar respondenten die iets positiefs te melden hadden over het 

versterken van de daltonidentiteit, wetende dat ik daarmee respondenten met een andere kijk 

op de toekomst uitsloot. Met behulp van een gerichte uitnodiging, waarin werd uitgelegd dat 

er werd gezocht naar verschillende typen respondenten (zie bijlage 1), werd de uiteindelijke 

groep respondenten samengesteld. 

Alle respondenten werden vooraf geïnformeerd en bevestigden met een 

toestemmingsverklaring hun deelname aan het onderzoek (informed consent).  

De geïnterviewde respondenten kregen de gelegenheid de uitwerking van het interview van 

commentaar te voorzien om onbedoelde vertekening tegen te gaan (member check, (zie 

bijlage 3)). 

De informatie van de respondenten werd geanonimiseerd en onderzoeksmateriaal dat in de 

openbaarheid kwam, werd via de mail gevalideerd (zie bijlage 4), waarmee de 

vertrouwelijkheid, voor zover dat mogelijk was, gegarandeerd werd.  
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4 Resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Op weg naar deze 

resultaten werden mindmaps gemaakt zoals weergegeven in figuur 7. 

 

Figuur 7. Ter illustratie van mindmaps als tussenproducten op weg naar de leergeschiedenis. 

Overgenomen uit “Onderzoek naar daltonidentiteit” van Hermans, 2018 (https:// 

sites.google.com/view/daltonidentiteit/va). Copyright 2018, Hermans. 

De uiteindelijke producten worden gepresenteerd in de volgorde waarin zij zijn ontstaan. 

Daardoor komen de tijdlijnen van Helen Parkhurst in 4.2 als eerste aan de beurt en wordt in 

4.3 de uiteindelijke vorm van de leergeschiedenis beschreven. Vanaf 4.4 tot en met 4.8 wordt 

de leergeschiedenis van Helen Parkhurst weergegeven. Tot slot wordt in 4.9 de 

feedbackkolom en de identiteitskolom samengevat. 

4.2 De tijdlijn van Helen Parkhurst 

Het onderzoek startte met het uitzetten van de opdracht voor alle medewerkers om de tijdlijn 

van de geschiedenis van Helen Parkhurst met elkaar te vullen. 

Daarvoor werd de opdracht op een A3 in de medewerkerskamers neergelegd zoals figuur 4 in 

3.4 laat zien. Het doel van de opdracht was tweeledig: enerzijds om het onderzoek alvast aan 

te kondigen en anderzijds om collega’s over het verleden te laten praten. 
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Figuur 8 laat de eerste resultaten van de opdracht zien, terwijl het verzoek tot verder 

aanvullen verder liep. 

 

 

 
Figuur 8. De eerste resultaten van de opdracht uit figuur 3 zijn verwerkt. 

Figuur 9 laat op de bladzijde 38 zien wat het uiteindelijke resultaat is geworden. Dit 

exemplaar was op papier tijdens de interviews aanwezig. Tijdens de interviews werden geen 

nieuwe items toegevoegd, wel zijn er items in de tijdlijn op een ander moment ingedeeld. 
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Figuur 9. De tijdlijn van Helen Parkhurst zoals deze door medewerkers is samengesteld. 
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4.3  Voorafgaand aan de leergeschiedenis 

4.3.1 Aanpassing in de vorm van de leergeschiedenis 

De vormgeving van de leergeschiedenis zoals beschreven in 3.2.1 is aangepast met de 

identiteitskolom die in 3.5.2 ontstond. Daarmee kent de leergeschiedenis van Helen Parkhurst 

vier gebieden met elk een soort type informatie zoals in figuur 10 wordt beschreven. 

 
Figuur 10. De vier gebieden met type informatie van de leergeschiedenis van de Helen 

Parkhurst. 

4.3.2 Leeswijzer 

Het doel van een leergeschiedenis is om daadwerkelijk te leren van de geschiedenis van de 

organisatie, zie 3.2.1.  

De leergeschiedenis van Helen Parkhurst beslaat de periode van 1998 tot en met 2017 en 

wordt in vijf delen verteld. Het verhaal start met ‘De oprichtingsjaren’ van 1998 tot en met 

2005, om vervolgens de periode van de ‘Modernisering’ (2005-2012) van de school te 

beschrijven. Vanaf 2011 wordt het derde deel van het verhaal, ‘Opbrengstgericht dalton’, tot 

2015 verteld. Het vierde deel beslaat de periode 2014 – 2017 waarin de school op weg is naar 

een sectieschool. In het vijfde en laatste deel worden ‘Onze roots’ beschreven. 

In de verhaalkolom vertellen de vertellers hun verhaal op basis van hun herinneringen, alsof 

zij met elkaar in dezelfde ruimte zitten. In het verhaal is onderscheid gemaakt tussen de 

inbreng van medewerkers, de inbreng van leerlingen, geduid met ‘LL’ en de inbreng van 

ouders, gekenmerkt met ‘OU’. Het lezen van de verhaalkolom roept vragen op en leidt tot 

reflectie en discussie als de leergeschiedenis met een groep gelezen wordt.  
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In de tweede kolom wordt het vertelde verhaal geanalyseerd op de vijf opdrachten van 

Dupont (2010). Het stelt de lezer in staat om mee te denken welke onderdelen van het tonen 

van identiteit, welke opdracht, er wordt uitgevoerd. Ook daar kan je een discussie over 

voeren, die een aantal maal in de feedbackkolom wordt gestart. 

De reflectieve vragen en opmerkingen in de feedbackkolom zijn bedoeld om de lezer in staat 

te stellen zelf tot leren te komen en zelf vragen te formuleren voor de eigen praktijk. De 

arceringen van het verhaal en de feedbackkolom zijn gemaakt om de bron waar de feedback 

betrekking op heeft te duiden. 

Het is aan de lezer om een keuze te maken om de verhaalkolom te lezen in combinatie met 

een van de twee begeleidende kolommen, om wellicht de leergeschiedenis te herlezen in 

combinatie met de andere begeleidende kolom. Nieuwe reflecties en feedback van de lezer 

zijn van harte welkom. 
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4.4 De oprichtingsjaren 1998 – 2005   

 
Egmond aan Zee, Hotel Zuiderduin. 

De krantenkop hiernaast komt uit de Almare van 23 januari 1998, de plaatselijke krant van Almere van 

destijds. 

In januari moest de school nog gebouwd worden, in september werden de eerste leerlingen en collega’s 

ontvangen. Helen Parkhurst startte als een dependance van Echnaton en nam alle 2e fase leerlingen en 

veel collega’s mee naar de nieuwe school. 

 

Het daltonsysteem voor het voortgezet onderwijs was in Almere nog onbekend. Er werd hard gewerkt om 

met het daltonsysteem een school voor daltononderwijs (nog zonder predicaat van de Nederlandse 

Daltonvereniging) te maken en later een daltonschool (met predicaat) te worden. Niet alleen ouders en 

leerlingen in Almere kenden het daltononderwijs voor voortgezet onderwijs nog niet, hetzelfde gold voor 

veel medewerkers.  

 

Tijdens de oprichtingsjaren werd er na de start van het schooljaar, wanneer leerlingen en nieuwe 

medewerkers een beetje gewend waren, maar voor de herfstvakantie een Scholings tweedaagse 

georganiseerd in Egmond aan Zee, in Hotel Zuiderduin. De school betaalde, investeerde in een lesvrije 

vrijdag, de medewerkers investeerden met werk op de zaterdag. Doel van sessie in Egmond aan Zee: met 

elkaar dalton verkennen, dalton leren worden en aan elkaar uitleggen hoe je dat in de praktijk met elkaar 

uit ging uitvoeren. 
 

Figuur 11. De plaatselijke krant maakt melding 

van de bouw van een nieuwe school. 

 

Mij staat nog helder op het netvlies onze sessies in Hotel Zuiderduin in Egmond. 

Ik ben mee geweest naar het strand, naar de dalton driedaagse met andere scholen. Daar 

had ik al zoiets van je zit bij ons op school en je weet zoveel, waarom doen we daar niets 
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mee. En dan nog merk ik dat ik nu weet dat zo’n collega bestaat en dat ik te weinig tijd heb 

om daar iets mee te doen. En dat is ook met de daltonprojecten, het verschil in hoe. Omdat 

je in de daltonweek zoveel vrijheid hebt is het heel grappig om te zien hoe andere 

afdelingen met die vrijheid omgaan. En dat ik denk van dat is ook een leuk idee, waarom 

doen wij het altijd in dit format als je het ook heel anders kunt doen? Maar als je dat niet 

van elkaar weet.  

Wat ik zo grappig vind, is dat we zoveel knowhow hebben hier binnen school. Maar die 

mensen kom je niet tegen als je het niet wilt, of als je er niet achter komt. We kunnen op 

de ene afdeling een project draaien, en op de andere afdeling draaien ze dat project al 

dertig jaar en weten ze al precies van de hoed en de rand, op een andere plek ga je weer 

opnieuw het wiel uitvinden.  

Daar is het woordje samen voor mij heel erg belangrijk in. Het is geen methode, het is een 

manier van zijn. En dat maakt het misschien ook wel zo fragiel, we doen het allemaal wel 

een beetje op onze eigen manier. Er zit een bandbreedte waar we elkaar raken, maar links 

en rechts van die bandbreedte lopen we misschien toch uiteen. Maar ik vind de kracht van 

ons onderwijs echt de relatie. Waarbij ik niet wil zeggen dat het bij ons op school allemaal 

honderd procent is. Maar als ik kijk naar hoe wij met de leerlingen omgaan. Groeten, 

oogcontact, bij binnenkomen van de les bij de deur staan. In mijn persoonlijke geval de 

talenten proberen te zien.  

Al was het maar de keuze die leerlingen hadden. De keuze om ’s nachts om twaalf uur een 

toets te maken bijvoorbeeld. Maar goed dat is nostalgie. Ik ben ervan overtuigd dat het 
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Hoe deel je ervaringen zo dat je er als 

persoon en als school rijker van wordt 
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overnemen van kant en klare formats? 

Opnieuw het wiel uitvinden wordt gezien als 

zonde van de energie, maar in het uitvinden 

van het wiel komt ook energie vrij die leidt 

tot betrokkenheid en kwaliteit. 
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borg je dat projecten ook echt daltonwaarden 

in zich hebben en niet vergelijkbaar zijn met 

gewone projectweken….  
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gloeiende kooltjes zijn die nog kunnen gaan branden. Want na al die jaren, na mijn eerste 

daltonweek weer op HP, in mijn tweede leven op HP, heb ik weer van die kooltjes gezien.  

Vroeger hebben we eindeloos samen daltonmuurtjes gebouwd, en hebben we met elkaar 

uitgewisseld ‘hoe doe jij dat in jouw les? Hoe zullen we dat aanpakken?’ tot vervelens toe. 

Of tenminste ik vond dat nooit zo vervelend. Maar collega’s zeiden wel ‘dat hebben we 

toch al duizend keer gedaan. Het is iedere keer hetzelfde.’ Juist het met elkaar erover 

hebben is de kracht. Niet het resultaat van zo’n muurtje, daar gaat het helemaal niet om. En 

ik denk dat wij dat een beetje zijn verloren in de loop der tijd. 

eerste daltonweek weer op HP, in mijn tweede leven op HP, heb ik weer van die kooltjes 

gezien. 

Wat echt werkte als een trein was ons leerstoflijnenmapje. Met aan de ene kant de leerlijn 

met de leerdoelen, heel duidelijk de volgende bladzijde of daarnaast en aan de andere kant 

heel duidelijk de planning. En dan had ik daar in de onderbouw een heel duidelijk een 

opbouw in, met de eersteklassers samen de hele planning voor 6 weken invullen. Oké 

jongens zo veel opdrachten staan er. Wat staat ons te doen? Hoe gaan we dat over de 

weken verdelen? Dat deed ik dan helemaal met ze op het bord, kinderen namen het over en 

dan was er een stapje. Ik had nog meer producten in mijn lessen, ze konden boekjes lezen, 

spreekkaarten doen. Nou, plan die zelf in, wanneer ga je dat doen? En dan begon mijn les 

ook altijd met van we zijn in week die en die wat staat je te doen? 
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Leerstoflijnen of leerlijnen 

Leerlijnen bestaan uit de leerdoelen die leerlingen in 6 

weken moeten halen. Leerlijnen vertellen de 

leerlingen aan de hand van welke leerstof de 

leerdoelen behaald kunnen worden. Tot slot staan op 

de leerlijnen beschreven hoe de leerlingen laten zien 

of zij de leerdoelen beheersen. Vanaf de oprichting 

van de school zijn er instructies voor docenten 

gemaakt hoe zij leerlijnen moeten maken. 

Figuur 12 toont een gedeelte van zo’n instructie uit 

1999. 

 

 

Figuur 12. Instructie uit 1999 voor docenten voor het maken van een leerlijn. Aan de 

rechterkant van de instructie staat een voorbeeldleerlijn. 

 

 

Een plan hebben, van wat ga ik deze les doen. Maar ook: wat ga ik in het trimester doen? 

Wat ga ik met mijn vrije ruimte doen? En dat zit ook voor een heel groot stuk in 

samenwerken, dus verantwoordelijkheid nemen en geven. En ook met elkaar, dat vind ik 

heel belangrijk. Maar als je aan mij vraagt waar ben jij de laatste tijd trots op qua les en 

dalton, dan zou ik niet zoiets kunnen noemen.  

Ik noem het in mijn les letterlijk handelen in geest van de opdracht. Linksom, rechtsom de 
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Ik heb in mrt-april 2018 een aantal docent 

gestuurde lessen een mooi pedagogisch 

klimaat gezien. Het nagesprek gaat dan over 

‘Hoe kan je de leerlingen meer keuzes geven 

in je les? Hoe breng je differentiatie aan?’  
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leerdoelen zijn er. Die moeten we proberen te behalen. En zolang ik zie dat jij investeert in 

het behalen van die leerdoelen, is er voor mij ook ruimte om mee te gaan in jouw 

beweging. En dat mag dan best een keertje trefbal zijn, eigen invulling, je mag ook een 

keertje even rustig zitten investeren in de relatie. Allemaal best. Op het moment dat ik 

merk dat een leerling de verantwoordelijkheid die ik geef structureel niet aanpakt, dan help 

ik hem of haar niet door het maar goed te vinden. Dan moet ik uiteindelijk 

verantwoordelijkheid terugpakken. Want ik wil hem of haar daar iets over leren. Dat het 

misschien een hele belangrijke grondgedachte is. Dus er zitten voor mij grenzen aan 

dalton. 

Ik zou willen dat de daltonuren weer gebruikt zouden worden waarvoor ze ooit volgens 

mij voor bedoeld waren. Ik draai hem eerst om, ik laat je eerst horen wat ik zie. Feitelijk 

zie ik in veel daltonuren leerlingen achter hun laptopje verstopt, FIFA-spelletjes spelen op 

hun telefoon, muziek luisterend, een collega die achter een pc in de hoek van een lokaal 

zijn mail aan het bijwerken is, dat zie ik.  Dan begrijp je dat ik de andere kant zou willen 

zien. Het daltonuur was ooit deels van de lestijd af, bedoeld om als lesuur inhoudelijk met 

leerlingen bezig te zijn met je vak. En dat zie ik, in ieder geval in mijn blikveld, zie ik dat 

niet. Dus ik zou heel graag eens met zijn allen willen praten en weer eens terug naar wat is 

ook alweer een daltonuur?  

In Egmond aan Zee werd er gediscussieerd over de daltonuren, hoe we dat gingen 

vormgeven. Wat dat daar dan in zou moeten gebeuren in die daltonuren. En de planningen 

van de leerlingen. En de leerstoflijnen, van leerstoflijn naar leerlijn. En wat het verschil 
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sluitpost in de lessenverdeling verworden? 
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dan zou moeten zijn en hoe je daarin moet gaan. En de werkvormen. Dat waren toch wel 

mooie tijden. En we hadden het met elkaar echt over onderwijs. Ik word er wel warm van 

om het over echt onderwijs te hebben, over maar wat wil ik dan? Omdat het mij zo 

intrigeert hoe je kinderen op een prettige manier aan het werk krijgt aan het leren krijgt 

waarbij je dan zoveel contact met elkaar hebt. En waar je als docent, dat vind ik dan zo 

mooi dat je zo’n jong iemand kunt begeleiden in zijn ontwikkeling. En de prachtige 

gesprekken die je hebt. En je vak is een aanleiding om met leerlingen in gesprek te raken. 

En hoe ga je dat vormgeven dat die situaties van contact ontstaan. Maar vooral de kinderen 

… hoe krijg je ze op een fijne prettige manier aan het leren, en ook echt leren en niet dat ze 

hun dingetje doen omdat het moet. 

… Als het om dalton gaat. De verschillende leerlingen zien, kijken wat bij ze past en daar 

een aanbod in doen. ‘Zelfstandig’ leren worden, verantwoordelijkheid leren nemen voor 

eigen leren, beslissingen, … ze dát leren. Instrumenten die ik daarvoor inzet in mijn les is 

sowieso de leerlijn. Daar zitten altijd keuzes in. Nou moet ik zeggen dat ik hier in de 

onderbouw nog niet helemaal thuis ben, vind ik dat de keuzes wat beperkter zijn. En dat 

heeft nu ook geen prioriteit, daar ga ik nu geen tijd en energie instoppen. Dus als ik even 

terugkijk naar mijn lessen van de mavo. Dan hadden we behalve dat ze tijdens de les 

keuzes hadden in welk onderdeel ze gingen doen, hadden ze ook nog keuzes binnen de 

onderdelen. En dat vind ik zelf heel leuk en heel mooi. En ik kan zelf ook meer in een 

coachende, begeleidende rol gaan zitten. Door met ze te kijken ‘er zijn deze opdrachten, 

welke kies je dan? En waarom? Wat wil je dan leren?  
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Welke verantwoordelijkheden heeft een 

medewerker als het gaat om het verdelen van 

het eigenaarschap van het leren?  

Hoe kun je het eigenaarschap in eerste 

instantie bij de leerling leggen? 

 

De leerling mag van de leraar verwachten 

dat ..., de leraar mag van de leerling 

verwachten dat …, ouders mogen van hun 

kind verwachten dat …, de school mag van 

de ouders verwachten dat … 

 

Is er een verhouding aan te geven van 

activiteiten binnen de lessen in een periode, 

bijvoorbeeld 40/60 

Kan de leraar haar activiteiten binnen de 

periode plannen, zodat de leerling (ook 

binnen lestijd) eigen activiteiten in de 

periode kan plannen? 

 

Het is belangrijk dat leerlingen 

verantwoordelijk worden voor hun eigen 

leerproces, dat betekent een plan maken, 

daarmee aan de slag gaan en reflecteren.  

Wat betekent dat voor de rol van de docent? 

Hoe zouden docenten dat in hun lessen >> 
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Maar als je met een groep leerlingen in de daltonweek de boeken van Simone van der 

Vlugt aan het lezen bent, en op een gegeven moment zei een meisje: “Klopt het boek nou 

wel? Is het zo duidelijk op die plek gebeurd?”. En dat in een tijdperk zonder computers. 

Nou goed dat is een heel lang verhaal maar het eindigde met dat we om half zeven bij het 

Amstelstation op een bus stapten. En naar Parijs reden, en de volgende dag weer terug en 

Simone van der Vlugt kwam op school. We hebben een herinnering gecreëerd. Haar mond 

viel open. Die kwam in een klaslokaal waar met de vierentwintig-uur-service de foto’s, 

van de plekken die in het boek ‘De Guillotine’ voor kwamen. En die leerlingen vertelden 

we zijn gister even naar Parijs geweest. Dat had ze nog nooit meegemaakt. Ze vond het 

heel bijzonder dat leerlingen met een idee komen, dit zouden we graag willen, en dat je dat 

faciliteert. Dat je ze naar huis laat gaan en hun paspoort ophalen, en heel snel een kleine 

reisverzekering. Nu zou je van de schoolleiding geen toestemming meer krijgen. Kunst en 

cultuur een heel groot onderdeel van HP in al die jaren. Met musicals en alles wat er werd 

georganiseerd. En op het moment dat je ziet in de profilering is er meer gekozen voor 

Technasium, dat gaat goed. Dat heeft de school wellicht ook wel gered. Maar ik vind kunst 

en cultuur op dit moment wel een ondergeschoven kindje. Dat staat los van dalton. Al 

hoewel de manier waarop de Musical georganiseerd werd zag je die daltonprincipes daarin 

terugkeren. Dus dat zijn ook parels in mijn herinnering van de eerste zeven jaar. De manier 

waarop we in een leergebied kunst en cultuur werkten. 
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4.5 Modernisering: 2005 – 2012 

 
Planningen en leerlijnen digitaliseren 

Op het moment dat besloten werd om de leerlijnen niet meer centraal aan te bieden in zo’n 

mapje. Dat daar de vermindering van dalton een beetje begonnen is. Achter die leerlijnen 

zat een idee, achter de vormgeving zat een idee, het planningsblad zat een idee achter, en 

het uitklapvel het plannen van de daltonuren daar zat een heel goed doordacht idee achter. 

En op een gegeven moment is, vanuit organisatorische redenen, bedacht dat de docenten 

allemaal zelf de leerlijnen uitdeelden. En toen zijn er dus allerlei verschillende formats 

ontstaan en verschillende manieren om vorm te geven. En is het dus ook soms ook wel 

eens zo dat leraren of geen leerlijnen hebben of pas heel laat een leerlijn hebben. Daar 

begon het schuiven denk ik. En op een gegeven moment werd het dan digitaal, toen werd 

het plannen lastiger het werd ook lastiger te begeleiden. Ik denk dat dat een belangrijke is 

geweest. Digitalisering of de leerlijnen op de elo. Ik ben het daarbij verloren, ik kan mij 

dat nog heel goed herinneren van ik had zo’n mooi product, en dat is in één klap weg. Je 

merkt, of dat ligt aan mij, dat die kinderen zo vaak vragen ‘Wat moet ik doen?’ Vanaf dat 

moment had ik opeens allemaal kinderen die vroegen wat moet ik doen. En dat vroegen ze 

vroeger nooit dan zei ik alleen maar pak je leerstoflijn, ze vroegen het niet dat was ook zo 

merkwaardig. 
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Is het wenselijk dat vakken één leerlijn door 

één collega gemaakt met één planning voor 

alle klassen uit dezelfde jaarlaag in de elo 

door iedereen gedeeld wordt met alle 

leerlingen. 
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Planningsformulieren en de elektronsiche leeromgeving 

Leerlingen planden voor minimaal 12  vakken voor een periode van 6 weken hun leeractiviteiten. Zij maakten een planning voor de daltonuren, zie figuur 13, waar zij 

zelf het vak konden kiezen waar zij heengingen. Zij hadden een overzichtsformulier voor twee perioden, na twee perioden ontvingen leerlingen een rapport. Zij planden 

hun leerstof voor de vakken, voor de vakken die 1 lesuur in de week hadden was een ander planninsformulier gemaakt, zie figuur 14. Tijdens de lessen werd er aandacht 

besteed aan de planningen van de leerlingen. Met de komst van ‘netbookjes’ en elektronsiche leeromgevingen namen die de functie van deze formulieren over. 

 

 
Figuur 13. Planningsformulieren. De linker voor het plannen van de 

daltonuren. Het rechterformulier is om het overzicht te behaouden 

over 12 werken. 

 

 
Figuur 14. Planningsformulieren voor een periode van 6 weken voor vakken met 1 

lesuur in de week (links) en voor vakken met twee lesuren in de week (rechts) 

  

 

Van de ene dag op de andere vroegen ze opeens wat moet ik doen. Dat was echt, dat heb ik 

heel erg gevonden. En dan in de 2e klas plande ik steeds minder en in de 3e klas stonden 

alleen de toetsen vast. Dus daar zat een opbouw in en die ben ik kwijt. Door digitalisering. 
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In hoeverre durven/ mogen leraren afwijken 

van toetsvormen voor individuele leerlingen 

om die leerlingen uit te dagen en met >> 
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Ll1: Omdat docenten heel veel inleveropdrachten plannen in de week voor de SE-week, en 

dat is niet per se zo erg, en het zou ook niet zo erg zijn als ze niet of in de les ineens 

nieuwe stof uitleggen, of alvast beginnen aan een hoofdstuk dat je pas na de SE-week hebt, 

zo van ja ik zit hier echt voor niks, ik had beter thuis aan dit vak kunnen werken. Ll1: Wij 

hebben nauwelijks invloed wat er in de les gebeurt, vooral niet voor de SE-week. Dan 

hebben leraren echt gepland wat ze willen doen. Ll1: Ja, vooral voor de SE-week. Ll2: 

Vaak plannen leerlingen van: ‘Oh nee, ik heb een deadline vrijdag, nu moet ik wel aan het 

verslag beginnen.’  

 

Toen ik hier in het begin kwam werken was het heel duidelijk dat dalton voorop stond. 

Vanuit dalton bedenken hoe je dingen aanpakt, dat kan mentoraat zijn dat kan de les zijn. 

Met elkaar in teamverband. Ik heb het woord dalton de afgelopen jaren in mijn 

teamvergadering bijna niet meer horen vallen. Ja, en dat vind ik ook best. En dat is ook het 

eerste wat ik aangaf bij de laatste rector, dat in een kennismakingsgesprek aan een aantal 

mensen vroeg. Dat ik hoop dat daar weer een nadruk komt te liggen.  

Ik denk dat wij dat zelf toch doen als docent. Maar het wordt steeds lastiger. Ik vind het 

persoonlijk steeds moeilijker. Ik was vroeger veel meer dalton, ik vind mijzelf niet zo 

vreselijk dalton meer.  

Nee eigenlijk niet. En met een team zou ook niet zo moeilijk moeten zijn, maar waarom is  
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andere mogelijkheden te komen om aan te 

tonen dat ze de stof beheersen? 

 

Hoe sluit je een Daltonperiode/trimester af? 

Van leren en ontwikkelen naar jacht op 

gaten en cijfers voor overgang naar het 

volgende leerjaar. 

Welke verschillen en overeenkomsten tussen 

onder- en bovenbouw zijn acceptabel? 

 

Een pocket-veto in de maak? Het best 

vinden dat er niet over dalton wordt 

gesproken in teamvergaderingen terwijl er 

wordt gehoopt dat de nadruk weer op dalton 

komt te liggen. 

Als bij dalton leerlingen verantwoordelijk 

zijn voor hun leren, zijn dan bij hetzelfde 

dalton docenten verantwoordelijk voor de 

kleur en inhoud van de school? 

 

Wat is je verwachting wat betreft leergedrag 

van docenten in een zelfsturend team? 
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dat dan zo moeilijk? Als je nou zegt waar heb je je in vergist als teamleider. Dan is het, het 

natuurlijke leergedrag van docenten. Die staan niet in een natuurlijke leerstand. Nee dat 

vind ik niet. Een paar wel natuurlijk. Als je nou zegt voor het team. Over 10 jaar zou ik 

ook, nu ik mij bedenk, zelfsturende of zelflerende teams willen. 

Het moet wel bij je passen. Je kunt niet iets doen wat niet bij jou past, waar je niet achter 

staat. Waar je zelf niet een bepaald idee van hebt hoe het zou moeten. Als je alleen maar 

iets uitvoert, dan werkt het ook niet goed. Dus je moet op de een of andere manier die 

kernwaarden vereenzelvigen met hoe je zelf bent. En als je dat niet doet dan werkt het 

denk ik niet. En misschien dat dat ook de reden is dat het voor sommige docenten lastig is 

om op een daltonmanier les te geven. Omdat ze moeilijk een beeld kunnen krijgen van hoe 

ze het moeten aanpakken. Ik wil niet zeggen dat ze dan terugvallen, maar dan trekken ze 

verantwoordelijkheid naar zichzelf toe. Dat is denk ik wat er dan gebeurt. Dan krijg je een 

meer traditionele manier van lesgeven. 

Die schaalvergroting heeft er denk ik ook voor gezorgd dat we niet meer zo veel met 

elkaar praten over hoe we het eigenlijk willen hebben. En wat daar denk ik ook in 

meespeelt is dat de autonomie van de afdelingen minder is geworden. En we moeten 

allemaal hetzelfde doen. En dat kan je wel bedenken maar of het in de praktijk ook echt zo 

werkt.  

En als iemand anders het voor jou bepaalt en jij moet het uitvoeren, ik weet niet of dat zo 

goed werkt. Maar ja goed andere mensen denken daar weer anders over. Want ik heb ook 

gehoord van ‘hoe kan het nou dat ze het op de E-afdeling anders doen dan op de D-

Besef 

 

 

 

 

 

Normen 

 

 

 

 

Deugd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaal 
 

 

Deugd 

 

 

 

 

 

 

 

Besef 

 

 

 

Is er hier sprake van een overeenkomst 

tussen leerlingen en docenten? 

In hoeverre is de schoolleider Dalton? Kan 

de schoolleider/ teamleider vooraf aangeven 

wat leraren mogen verwachten?  Hoe kun je 

het eigenaarschap in eerste instantie bij de 

docenten leggen? 

De leraar mag van de schoolleider 

verwachten dat …, de schoolleider mag van 

de leraar verwachten dat … 

 

Hebben individuele docenten een helder 

beeld hoe ze zouden willen dat hun 

onderwijs eruitziet? 

Kunnen docenten helder aangeven aan hun 

leidinggevende wat ze nodig hebben om het 

onderwijs overeenkomstig hun eigen 

inzichten vorm te geven? 

Bevraagt de schoolleiding individuele 

leraren op hun inzichten hoe het onderwijs 

vorm te geven? Bevraagt de schoolleiding 

individuele docenten wat deze van hen nodig 

hebben om hun onderwijs te verbeteren 

overeenkomstig hun eigen inzichten? 
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afdeling’. En ik snap ook wel dat het niet al te ver uit elkaar mag lopen, want je bent nog 

wel één school. Maar ik denk wel dat we daar iets verloren zijn. 

Ik denk dat door de explosieve groei, er minder aandacht is geweest voor hoe onderwijs 

ingevuld moet worden. Want hoe groter, hoe meer regels er moeten komen. Dingen 

worden gewoon ingepakt zeg maar. Dat gebeurde hier (wijst naar de tijdlijn) al. In 2000 is 

dat team gewoon drie keer groter. Ik ben vanaf hier, dat is volgens mij ook een jaar waarin 

de school groter werd. Ik had hier nog wel heel erg het gevoel dat het behapbaar was, maar 

op een gegeven moment niet meer.  

Wat ook heeft uitgemaakt is de schaalvergroting, de grotere afdelingen. We hadden 

vroeger afdelingen met afdelingscoördinatoren en docenten. Dat was een heel klein clubje 

met mensen waarbij je heel goed met elkaar kon overleggen over hoe geven we het 

onderwijs vorm. Ik denk dat dat belangrijke onderdelen zijn geweest.  

Het was met een kleine afdeling minder organisatorisch complex om vakoverstijgende 

projecten, projecten buiten school te doen. Leren niet alleen maar in een lokaal aan een 

tafeltje, maar ook in de praktijk. Buitenschoolse activiteiten en ook we gaan een dagje naar 

iets. Dan denk ik: ‘Nou als dat kan, dan vind ik dat heel fijn’. De organisatie is nu naar 

mijn idee zo complex dat heel veel dingen niet gebeuren omdat ze organisatorisch niet 

haalbaar zijn. Dat vind ik heel jammer. Daar zouden we veel meer ruimte in kunnen 

nemen. 

Als ik heel eerlijk ben weet ik niet meer hoe de lespraktijk van mijn collega’s eruitziet. Dat 

wist ik in het verleden veel meer.  
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De daltonverhalen ken ik ook niet echt. Wel in de zin, dat is vaker op de studiedagen. Dan 

krijg je wel teksten terug over dalton, maar of dat dan echt verhalen zijn? Het beeld dat ik 

bij verhalen heb is ‘het is een succes’.  

Dus daar zou je, dat hebben we wellicht te weinig gedaan, meer naar moeten vragen. 

Misschien hebben we in die tijd af en toe elkaar daar te weinig naar dalton gevraagd. Het 

neerzetten van een afdeling gaf saamhorigheid van dalton bij de leerlingen. Een 

saamhorigheid dat door de leerjaren heenging, dat het door de vakken heenging. En dat het 

door de collega’s heen ging. Er werd nagedacht over wat zijn nou de doelen? Wat wil ik 

nou met die praktische opdracht in de daltonweek?  Er werden op een bijzondere manier 

projectjes gedaan. Van de PET-rakketten tot de po’s die volledig door leerlingen zelf 

georganiseerd werden. Dat was bijzonder. Leerlingen die zelf zeiden dat willen we gaan 

doen. En dan zeiden wij: ‘Kom met een plan.’  

Dat heeft denk ik allerlei verschillende factoren. Dat varieert. Ik denk dat uiteindelijk 

tweedegraads bevoegd docenten pedagogiek veel hoger in het vaandel hebben staan dan 

dat tweede-fase docenten dat hebben. Die hebben sociale geografie gestudeerd dus die 

moeten al die aardkorsten gaan uitleggen. En dat kan je met een PowerPoint doen en dan 

kan je al die kleurtjes laten zien. Ik denk dat dat een van de dingen is die aan de grondslag 

liggen. Nee ik denk echt, je wordt vanuit je opleiding ook niet zo opgeleid. De gewoonte is 

daardoor ook vanuit het verleden hoe je zelf les hebt gekregen en hoe methodes 

geschreven zijn. Je vervalt automatisch in meer klassikaal lesgeven. Je moet daar bewust 

mee bezig zijn, ik merk het aan mijzelf.  
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Daar heb ik over nagedacht. Ten eerste is de werkdruk hoger geworden. Er zijn veel meer 

klassen waar ik rekening mee moet houden. Binnen mijn lessen heb ik niet zoveel keuzes 

meer. Ik had vroeger, hoe heftig was dat, in de tijd van onze brede heterogene brugklassen, 

keuzes. Hoe oubollig het ook was maar het was zo’n geweldig boek, onze omnibus omdat 

daar een differentiatie binnen het boek zelf zat, waarin de kinderen konden kiezen. … Ik 

kan mij ook nog herinneren BBL die ging met een taak aan de slag, met geweldige posters 

met eenvoudige woordjes. Terwijl de havo-vwo hun tanden zetten in een menukaart of in 

een brief schrijven. En dan denk ik gut, dat heb ik eigenlijk helemaal niet meer.  

Ja, we zijn eigenlijk ingehaald door de maatschappelijke ontwikkeling en dat is het lastige. 

We hebben natuurlijk gekozen om de heterogene brugklassen af te schaffen. Maar dat 

kwam omdat we merkten dat de heterogene klassen niet meer zo heterogeen waren. Ouders 

van leerlingen met een havo/vwo advies schrijven niet meer zoveel in op onze school. En 

daardoor hebben we keuzes moeten maken, om ook die leerlingen weer aan te trekken. En 

dat heeft geleid tot dakpanklassen. Maar idealiter zou het mooi zijn als je meer niveaus in 

een klas hebt zitten. Vooral voor de lagere niveaus om zich op te trekken aan de hogere 

niveaus. Maar daarvoor moet je wel een goed evenwicht hebben in zo’n klas. 
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Welke zaken veroorzaken werkdruk bij 

docenten? 

Is het een bespreekpunt met leerlingen: 

- hoe zij werkdruk bij docenten kunnen 

verminderen? 

- hoe docenten onnodige werkdruk van 

leerlingen kunnen verminderen? 

Hoe kunnen we nakijkwerk reduceren? 

Hoe kunnen we het aantal toetsen 

verminderen zonder dat we het zicht op de 

vorderingen van onze leerlingen verliezen? 

Hoe kan het dat we de keuzes die we hadden 

in heterogene klassen nu niet meer hebben? 

Waarom zou een intellectueel homogene 

klas niet heterogeen zijn?  

Hoe kunnen we naar een homogene klas 

kijken met een heterogene bril? 

Welke differentiatiemogelijkheden zien de 

leerlingen zelf bij een bepaald hoofdstuk? 
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4.6 Opbrengstgericht dalton 2011 - 2015 

 

Het moment dat voor mij toch wel redelijk een keerpunt is geweest is de inspectie, het 

inspectieverslag. Ik weet niet meer welk moment dat precies is geweest. Maar het feit dat 

we toen vooral werden afgerekend op de cijfers. En zeker omdat ik in de bovenbouw zit 

met eindexamencijfers, dat heeft voor mij heel veel veranderingen in gang gezet. Daar 

heb ik zoiets van als we onze oude werkwijze weer wat meer terug kunnen halen van 

daarvoor dan zou het mij wel een lief ding waard zijn. En dan heb ik het met name over 

afgerekend worden op de resultaten en niet de weg daarnaartoe, reflecties zijn niet meer 

zo belangrijk als je gewoon harde cijfers hebt, dan heb je een 8 en dus dan is het goed, 

dan hoef je niet meer na te denken over ‘dat kan ik dan dus goed’. Krijg je als docent 

minder ruimte om keuzes te maken, moet ik als docent mij met name bezighouden met 

effectieve leertijd, ja effectief kan ook dat gesprek zijn dat ik daarnet met die leerling in 

de gang heb gevoerd. En nee dan is de klas op dat moment niet per se heel taakgericht 

bezig. En ook al is het een 5 havo en vlak voor het examen weet ik zeker dat er een aantal 

kinderen op hun mobiel zitten, en ik weet zeker dat er op dat moment niet honderd 

procent geleerd wordt. Maar ik heb wel even met die leerling een gesprek gehad, die kan 

nu weer verder.  
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beter bevalt? 



56 

 

Leerlingreflecties 

Leerlingen werden eens in de 4 weken, later 6 weken en uiteindelijk na 12 weken gevraagd te reflecteren op hun leren. Vakdocenten en mentoren reageerden op de 

reflecties van de leerlingen. Tot 2012 reflecteerden leerling voor elk vak. Daarna werd een vakoverstijgende reflectie ingevoerd gekoppeld aan een zelfadvies waar 

voornamelijk mentoren op reageerden. In de voortgangsvergaderingen geeft het docententeam antwoord op het zelfadvies van de leerling. 

In dit blok staan in de figuren 15, 16 en 17 drie typen reflectieformulieren die in de geschiedenis van Helen Parkhurst gebruikt zijn. De huidige reflectieformulieren zijn 

afgeleiden van deze eerste exemplaren. 

 

 
Figuur 15. Reflectieformulier uit 1998.  

Figuur 16. Reflectieformulier uit 2000. 
 

Figuur 17. Reflectieformulier dat tussen 

2001 en 2007 werd gebruikt. 
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Ik denk dat als je het hebt over het tijdperk van de nieuwe rector. En ik had weleens de 

indruk dat we in de onderbouw nog heel erg aan het sturen waren op dalton, en dat dat in 

de bovenbouw heel hard afgeleerd werd. Omdat het zwaard er hing. En ik begrijp het 

ook. 

Dat de oude rector is weggegaan en de komst van de nieuwe rector, dat heeft een heel 

groot verschil gemaakt. Daar stond dalton voor mijn gevoel niet voorop. De oude rector 

sprak met docenten over dalton. Hoe richt je dat dan in? Die vroeg echt door. En 

probeerde daarin de kern te pakken te krijgen.  

Ik ben natuurlijk een paar jaar geleden overgestapt naar de bovenbouw. Dat was in de tijd 

dat de resultaten onder druk stonden, de onderwijsinspectie in onze nek hijgde. En dat we 

de neiging hadden om alle verantwoordelijkheid weer naar ons toe te trekken. Dat was 

het moment dat ik overstapte, en ik ook merkte dat leerlingen minder 

verantwoordelijkheid vroegen. Mijn idee is dat het meespeelt.   

De nieuwe rector was voor mij iemand die heel erg keek naar het eind van het 

productieproces. En de weg daarnaartoe is wel belangrijk, maar we moeten vooral 

voldoen aan een zo mooi mogelijk resultaat. Waarom doen we dingen zoals we doen is 

uit het beeld geraakt. Niet voor mij persoonlijk maar schoolbreed, dat ik dacht van: 

‘Jongen, onze identiteit, hoe zit het daarmee? Moeten we niet even stilstaan om te kijken 

van laten we dingen die we goed doen uitbouwen, even geen nieuwe luchtballonnen in de 

lucht.’ Dat is een fase die ik heel erg herken in deze tijd. Los van goed of minder goed.  
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Dat is voor mij ook het moment geweest waarvan ik dacht nu gaat het gewoon om cijfers 

en niet meer om relatie, autonomie, keuzes, vakoverstijgende dingen die prachtig zijn.  

Op dat moment is dalton een stuk minder belangrijk geworden. Nu (2017) is dat weer 

wat minder, ik zie nu dat we dat weer beginnen los te laten. Het was wel even een 

bepalende factor in de manier waarop we met elkaar de gesprekken voerden. Hoe kan het 

beter? En cijfers. Wij hebben natuurlijk zelf het gesprek gevoerd over de inhoud van het 

PTA van de moderne vreemde talen, benchmarks en dat soort dingen. Ging het over 

cijfers. En ik vond dat lastig, … ik vond dat een hele lastige. Want ik dacht: ‘We moeten 

het ook hebben over leerlingen kansen bieden.’ Over het feit dat je zegt van: ‘Ik heb er 

vertrouwen in, ook al is het misschien op dit moment nog helemaal niet klaar, kijk hoe 

ver je komt en als het dan mislukt dat je dan ook moet reflecteren op wat de volgende 

stap wordt.’ En dan is het niet van we gaan die leerling niet meer toelaten want hij heeft 

het niveau niet. Dat was voor mij wel een behoorlijk moment dat ik denk daar wel een 

kentering voor mij is gekomen. 

Ll2: Het ligt er ook aan hoe dat komt, zeg maar. Als je zelf al een beetje zo bent dan is 

dat anders dan als je zo wordt gemaakt, weet je. Bijvoorbeeld als je vanaf je geboorte al 

goed luistert, of dat je ouders hebt die steeds in je nek hijgen en je zo wordt uit angst. 

Deadlines en de dreiging van slechte cijfers en niet overgaan is ook een beetje angst 

uitoefenen. Ll2: Soms kan ik goed vroeg beginnen. Ll1: De zelfstandigheid die ik heb 

geleerd. Als ik een goed cijfer wil halen ik er zelf voor moet werken en dat ik daar 

zelfstandig genoeg voor ben om dat zonder aanwijzing te kunnen doen. Ll1: Zelfstandig 
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Durven we leerlingen te beoordelen los van 

een zogenaamde objectieve toets? 

Hebben we die toetsen nodig om ons een 

oordeel te vormen over de leerlingen of zien 

we ook in de lessen hoe onze leerlingen 

presteren?  

S., ik heb je nu drie maanden in de les. Ik heb 

de indruk dat je het allemaal heel moeilijk 

vindt. Hoe komt dat? 

P., ik geef je nu twee maanden les. Ik heb de 

indruk dat je veel meer kunt dan je laat zien. 

Hoe komt dat? 

M., ik heb de indruk dat je heel goed bent in 

mijn vak, maar het komt er niet uit. Hoe komt 

dat?  

 

 

 

Wat kun je hierin aanpassen als je denkt aan 
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genoeg zijn, is zeg maar dat de leraar niet zegt: dit moet je doen om een goed cijfer te 

halen. Maar dat je denkt: dit is mijn manier van leren, en dit is hoe ik een goed cijfer 

haal. Voor sommigen is dat een dag van tevoren leren en voor sommigen is dat twee 

weken van tevoren leren. En dat je daar zelfstandig genoeg voor bent om van je zelf te 

weten wanneer en hoe je dat moet doen om een goed cijfer te halen. Ll2: Het voelt ook 

wel alsof je het echt voor jezelf doet, niet voor je docent of voor je ouders.  

Dit heeft met dalton te maken: het maken van keuzes, het verantwoordelijkheid nemen. 

Tuurlijk nemen ze nu ook verantwoordelijkheid, maar het is toch anders als je in een HV-

klas zit zo van ‘ik doe het best leuk op havo, zal ik het eens op vwo proberen? En wat 

betekent dat? En wat moet ik anders doen?’ 

Ik heb er ook over nagedacht. In de zin van ‘Hoe kan het nou?’. Dalton staat voor mijn 

gevoel niet voorop.  

We hebben het nog niet gehad over homogene klassen. Ik denk dat dat ook wel. Voor de 

manier van werken hoeft dat niet per se uit te maken natuurlijk. 

Afschuwelijk vond ik dat, de meeste ouders vonden het ook heel erg. Hoe vaak ik wel 

niet als ambassadeur op een basisschool of als moeder op een veld die vraag te horen heb 

gekregen. Hoe komt het dat jullie nu homogene klassen hebben? Of meer wat jammer dat 

jullie nu homogene klassen hebben. Ze vonden dat erg omdat heel veel kinderen 

schommelen tussen mavo en havo, of havo vwo. En waar komt het kind tot zijn recht. En 

nu moeten we een keuze maken, die schommelaars worden die beter en gelukkiger in een 

havo-klas of in een vwo-klas. En dan heeft het kind gewoon alle tijd om dat samen met 
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ouders en school te gaan uitzoeken.  

Toen de resultaten onder druk stonden in de bovenbouw, toen is er heel veel 

verantwoordelijkheid weggetrokken bij leerlingen. Voor zover die er wel was. Want mijn 

beeld van de bovenbouw is toch vaak dat zijn docenten die sterk geschoold zijn. Die 

hebben een andere lerarenopleiding gehad. Daar zat al vaak een wat traditionelere manier 

van lesgeven.   

Ja, en dat je examentrainingen aanbiedt, dat is prima. Terwijl ik daar zelf ook nog 

vraagtekens bij heb. Maar dat kan, de examenresultaten waren niet zo goed. Dus dat het 

aangeboden wordt prima, en dat je leerlingen soms een dwingend advies geeft van jij 

gaat dat doen. Daar kan ik ook nog prima mee leven. Maar dat je alle leerlingen een 

examentraining Nederlands gaat geven, onzin. Dat is onzin omdat sommige leerlingen 

dat helemaal niet nodig hebben. En beter wiskunde kunnen gaan doen omdat ze daar wel 

nog stappen in te maken hebben. En tegelijkertijd verbaast het mij dat dat in de tweede 

fase wel is gebeurd, maar dat het niet op de mavo is gebeurd. 

Dat leerlingen ook niet meer echt de gelegenheid namen om zelf verantwoordelijkheid te 

nemen, en ze die gelegenheid ook steeds minder kregen. En ze het zelf daardoor ook 

minder gewend waren. Een soort negatieve spiraal waardoor leerlingen eigenlijk 

achterover gingen leunen en wij heel hard aan het werk waren. En in het begin ben ik 

daar een beetje in meegegaan. Omdat ik dacht ‘wacht eens even, als ik leerlingen vraag 

om zelf een planning te maken dan gebeurt dat niet. En als ik zeg jullie hebben nu tijd 

om je eigen werk en keuzes te maken dan verzandde dat vaak in niets doen.’ Dus ik ben 
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ook meegegaan in het naar mij toetrekken van verantwoordelijkheid. 

Als je het hebt over het begrip leerlijn, daar heb ik het weleens met mijn 5 en 6 vwo over 

gehad. Dan was dat eigenlijk ‘wat is dat? Dat is toch dat papiertje?’. En dat frustreerde 

mij weleens, want ik dacht in de onderbouw zijn we aan het investeren en in de 

bovenbouw wordt dat kennelijk losgelaten. 

En toen werd reflecteren afgeschaft. Of afgeschaft, in feite is de zes wekelijkse cyclus 

van reflectieverslagen afgeschaft. En daarvoor zou het reflecteren op belangrijke 

momenten moeten terugkomen. Daar hebben we het ook wel met elkaar over gehad in 

het team. Het is de vraag in hoeverre dat nog gebeurt. En dat is uiteindelijk een 

vakoverstijgende reflectie geworden. Die ook waarde heeft natuurlijk. Maar die is veel 

minder gerelateerd aan de leermomenten. Ik denk dat dat wel hele belangrijke onderdelen 

zijn geweest. 

Ik denk dat je reflectie op een of ander manier wat meer zou moeten stimuleren. Het is 

natuurlijk ooit uit de vaklessen gehaald. Of ten minste de structurele manier van 

reflecteren met reflectie-formuleren enzovoort. Dat is eruit gehaald, en dat begrijp ik ook. 

Dat was ontzettend veel werk. Maar daar is niet echt iets voor in de plaats gekomen. En 

daarmee is het denken over reflecteren, ik vraag mij af of dat nog bij iedereen aanwezig 

is. Dus ik denk dat reflectie heel belangrijk is. Ik noemde net al de leerlijnen, maar vooral 

het zelf plannen zou misschien nog wel wat meer aandacht kunnen hebben. Ik denk dat 

belangrijk is.  

 

Dalton 

 

 

Besef 

 

 

Dalton 

 

Besef 

 

 

Deugd 

 

 

Dalton 

 

 

Besef 

 

Dalton 

 

Op welke manier, in welke vorm zou je 

reflectie kunnen terugbrengen? 
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Hoe kunnen we reflectie stimuleren zonder te 

vervallen in formulieren of andere obligate 

vormen van reflectie? 

In hoeverre stellen we als docent 

confronterende, reflectievragen aan 

individuele leerlingen? 

In hoeverre durven we verschil te maken 

tussen individuele leerlingen door hen 

gerichte reflectievragen mee te geven met de 

opdracht die te bespreken met een van hun 

ouders, de vader/moeder van een vriend(in), 

een medeleerling?  
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4.7 Op weg naar een sectieschool 2014 - 2017 

 

De sectieschool is sinds 2 jaar in wording, denk ik. Het begon natuurlijk al met dat we 

niet meer alle vakken in 1 leerhuis hadden, het begon met de vakken bij elkaar. Dus dat 

je dan als vak bij elkaar zit met de lokalen. En niet meer zoals we hier in de afdeling van 

de havo/vwo onderbouw nu zitten eigenlijk. Dat de kinderen dus naar de secties gaan, de 

secties zaten verspreid door het gebouw. Het loslaten dus van de kleine eenheden van 

afdelingen. Daar begon het mee. En sinds die tijd wordt het alleen maar zakelijker, 

zeker.  

En afstemming met elkaar, daar zie ik nog groei in, omdat we met het wegvallen van 

kleinere teams of met andere vormen van teams, het wegvallen van moderne vreemde 

talen bijeenkomsten dat mis ik een beetje. Ik ben in mijn eentje in de bovenbouw. Dat je 

geen inzicht meer hebt in elkaars pta’s, leerlijnen, hoe gaat de een om met de leerling 

hoe gaat de ander om met de leerling.  

Ik denk dat het vak inderdaad in een aantal dingen bijzaak is. Want of je nou 

geschiedenis geeft of aardrijkskunde of kennis der natuur, het gaat om de leerling. Als ik 

het hier met collega’s over heb, dan krijg je de frustraties die leergebieden hebben 

opgeleverd bij een aantal collega’s. 
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Over collega’s, ik was vanochtend een les aan het observeren bij een docente. En ik 

dacht, ik heb geen begin van de les, …ik heb het begin van de les gemist geloof ik. Maar 

die kinderen komen gewoon binnen en die gaan aan het werk en die lopen naar de juf, en 

de juf zit daar en die zegt: ‘Moet ik daar komen?’ Dan denk ik: ‘Ja, dat kan ook.’je hoeft 

niet te gaan staan en te zeggen. Ze had wel goedemorgen gezegd daar niet van. Ik moet 

mijn speech doen kan je even vragen of iedereen stil is want dan kan ik mijn speech 

doen. Ja prima. Even stil, opletten hier zijn de beoordelingsformulieren voor de speech. 

En dan wordt de speech gedaan. En dan literatuurtoets, wie moet er een literatuurtoets 

doen? En dan hop de literatuurtoetsen. Weet je, dalton zit ook eigenlijk heel onzichtbaar 

in heel veel lessen toch. Het is wel mooi hoor.  

Ik vind dat we weinig delen. Omdat je ook toch apart bent in de organisatievorm. Ik 

denk wel dat de beweging naar secties toe helpt omdat er meer duidelijkheid is van wat 

gebeurt er in de onderbouw wat gebeurt er in de bovenbouw. Past dat? Dat past helemaal 

niet of dat past juist wel. Dus die doorlopende leerlijn raakt daar wel mee geborgd denk 

ik, ook op daltongebied. Dat zal nog wel een tijdje duren, maar daar zie ik binnen mijn 

secties wel beweging in. Ook vragen, mensen die zeggen van daar komen we eens even 

de bovenbouw opschudden want die zijn van de slechte manier. Eigenlijk leveren ze 

geen bijdrage aan sectieoverleg en we hebben ook nog een paar jonge eerstegraders hier 

rondlopen.  Dan denk ik spannend, dat levert vast gedoe op. Maar wel goed denk ik. Dus 

vanuit secties en binnen de teams merk ik het ook wel. Terwijl, ik denk dat we, bij de 

tweede fase, echt wel slechte voorbeelden zijn van dalton.  
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Terwijl er heel veel gebeurt. Maar als je nou zegt wat is het pedagogisch klimaat van de 

tweede fase en zie je daar dalton? Dan zie ik dat niet. We hebben bijvoorbeeld die 

muurtjes eruit gehaald, heleboel gedoe over hoe je dat kan beheersen. Vanaf de eerste 

dag dat ze eruit waren stuurden mensen mailtjes aan de afdelingsleider met: ‘Er staan 

allemaal kinderen aan de buitenkant die zitten herrie te maken.’ Je kunt toch even je 

lokaal uitlopen en er wat van zeggen?’  

Ja, de open en makkelijke manier van elkaar aanspreken. En dan met name docenten en 

leerlingen, het gesprek. Dus niet aanspreken maar het gesprek tussen leerlingen en 

docent. 

Ik heb ook beelden bij het nu. Omdat ik vind dat met name in klas 1 de begeleiding van 

onze leerlingen niet goed is, dat is heel erg kort door de bocht, maar volgens mij kan het 

beter. 

OU: Ik hoor eigenlijk soortgelijke verhalen, dat het … eh ... de verantwoordelijkheid, 

zelfstandig worden. Inzicht krijgen in wat ze … wanneer moeten doen. Dat ze eerder op 

eigen benen keuzes kunnen maken. Wat natuurlijk in de opleiding ook al op een gegeven 

moment de profielkeuzes ook wel een belangrijk moment is, waarop ze zo’n beslissing 

moeten maken, denk ik dat hier best veel kinderen de goede richting kiezen.  

Dat je leerlingen inzicht geeft in ‘Waar sta ik en wat kan ik’. Daar zit hij voor mij heel 

erg aan. En dat ze op hun eigen tempo door die opdrachten heen bewegen. Dus de 

leerlingen die het goed beheersen gingen daar heen snel doorheen en tikte hem af met 

‘oké dit kan ik’. En de leerlingen die daar moeite mee hadden gingen met mij in gesprek 
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van ‘Ik lees hier deze vraag, maar wat moet ik nou en hoe koppel ik dat dan, in mijn 

boek staat dit en daar staat dat.’ 

Leerlingen worden te vroeg losgelaten en dan zie ik letterlijk onrust bij de leerlingen. 

Maar dat is op zo’n manier dat ze niet kunnen benoemen waar het vandaan komt. Ik 

denk dat ze zich niet bewust zijn van waar die gevoelens vandaan komen. Dat ze niet 

precies weten wat er van ze verwacht wordt. Als je het hebt over het gebruik van de 

leerdoelen bijvoorbeeld, dan mag dat echt meer. Dat moet ingeslepen worden, en dat 

moet echt met stapjes gebeuren. 

Ik zie mogelijkheden in het mentoraat. Ik merk namelijk dat op de plek waar ik vandaan 

kom, sprak ik al mijn leerlingen om de week individueel. En dat contact mis ik hier. In 

het mentoraat, dat ik echt even een-op-een kan zitten met zo’n leerling en kan zeggen 

van ‘joh we gaan eens kijken hoe je ervoor staat, hoe het gaat, wat is je plan, hoe loopt 

dat?’ En ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor de leerlingen. Wat meer individuele 

begeleiding. Wat nu volgens mij veel meer op de groep zit. … De begeleiding zit nu heel 

erg op een groep, dus je gaat met een groep een plan schrijven. En je gaat in het 

groepsmentoraat af en toe is een-op-een een met de leerling in gesprek. En ik denk dat 

het goed is om de leerling af en toe echt even bewust uit de groep te halen. En echt even 

een op een met elkaar te zitten. 

 Ik ga het er komende dinsdag met mijn team over hebben, het is echt pas net gestart. 

Maar ik ben heel blij dat ze zelf geschoold willen worden in die individuele coaching 

gesprekken. Want dat gaan ze niet alleen als mentor doen maar ook als vakdocent. Weet 
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ik zeker dat ze dat gaan gebruiken. Het komt uit angst, uit moeilijk en eigenlijk lukt het 

niet. Dus ik vind het heel goed en kwetsbaar dat ze het nu eindelijk eens benoemd 

hebben, want ik zie het al lang wat er gebeurt. En ik hoor het ook terug van leerlingen. I-

coach gesprek? Ja, twee keer per jaar is wel weinig. Het zou elke week moeten zijn of 

elke dag. Bij wijze van spreken. Ik denk dat daar mooie aanknopingspunten zitten. 

Dat heeft ook weer met de relatie te maken. Je thuis voelen, je op je gemak voelen. Je 

hebt natuurlijk relatie, competentie en autonomie.  De drie basisbehoeftes. Voor die 

relatie geldt niet alleen de relatie met je docent maar ook de relatie bij leerlingen 

onderling. Dat kan ontzettend motiverend werken. Dat heb je in een klas misschien 

makkelijker dan als je de klasstructuur helemaal loslaat. Dus daar zou je over moeten 

nadenken denk ik. 

Ik denk dat de basis daarvan is dat je probeert vertrouwen in de leerling te hebben. Dat 

het daarmee allemaal start. En dat ik altijd uit ga van het vertrouwen in die leerling, en 

dat zij een heel eind kunnen komen en dat ze mij af en toe nodig hebben daar waar ze 

vastlopen. Of wel ze erdoorheen te trekken, of wel ze iets in handen te geven waardoor 

ze verder kunnen, waardoor ze zelf verder kunnen. Dus dat heeft wel iets met 

vertrouwen in leerlingen te maken. En daar ook het gesprek met ze aangaan.  

Ik denk dat ik goed ben in de relatie met leerlingen. Het aangaan van de 

vertrouwensrelatie, dat leerlingen zich op hun gemak voelen. Dat ze ook eigen keuzes 

mogen maken. Dat ze af en toe ook keuzes maken die niet mijn keuzes zijn. Ik moet 

oppassen dat ik mij daar niet te veel aan irriteer. Ik denk dat het vertrouwen in de 
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leerling wel de grootste kracht is, een uitgangspunt is. Als je leerlingen vertrouwen kunt 

geven, als je een goede relatie hebt met leerlingen. Dat werkt gewoon prettig, voor hun 

en voor jou zelf ook. En van daaruit kun je dus ook verantwoordelijkheid geven, dingen 

loslaten enzovoort. 

Ll1: Wat ik heel verwarrend vond in de onderbouw, was dat sommige docenten wat 

meer dalton waren, zoals onze docent Mens en Natuur die ons veel losliet, en dat 

sommige docenten echt wilden dat je je opdrachten afmaakten. En dan wist ik het niet 

helemaal meer. Dan zat je daartussen, want je zit wel op een daltonschool maar je moet 

wel voor maandag dit en dit afhebben en je moet je werkboek laten zien, dat vond ik 

heel verwarrend. En bij sommige docenten wisselde dat ook nog wel eens. Dan waren ze 

de ene periode wat losser en een andere periode ineens niet en dan was ik zo van, wat 

moet ik hier mee?  

 

Het allerbelangrijkste is dat er in de school een algemene visie is van waar we naartoe 

willen met elkaar. En dat dat ook blijkt bij andere lessen. Dat er een standaard idee is. En 

dat leerlingen ook weten ‘dit is de kant die we uitgaan met elkaar, dit is de richting die 

de school gekozen heeft en dat ziet er bij ons op school zo uit’. Dus een soort algemeen 

gedragen idee van hoe het daltononderwijs vorm wordt gegeven. En niet dat we dan 

allemaal op eilandjes hetzelfde, of misschien wel iets anders, staan te doen.  

Ik vind het belangrijk om dingen met elkaar te doen. En iets neerzetten of iets willen 

helpt als je met elkaar dezelfde taal spreekt. En daar ideeën over gaat hebben, het samen 
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ideeën maken. Het samen dingen ontwikkelen, en daarbij ook input krijgen van 

deskundigen of inspirators.  

Dat heeft toch weer te maken met de uitgangspunten die de school heeft. Je moet aan 

alle punten van de daltondriehoek, of tegenwoordig de vijf daltonkernwaarden. Die je 

moet je ergens in je visie, idee, over onderwijs hebben vastgelegd. Daar begint het denk 

ik mee. En vervolgens moet het een uitwerking krijgen. En wanneer is het dan echt 

dalton? Als al die kernwaarden terug te zien zijn in het onderwijs. Ik denk dat dat het 

belangrijkste is. En wat is dan minimum? Dat is een moeilijke vraag.  

Ik denk dat er bepaalde docenten zijn die gewoon een voortrekkersrol hierin op school 

nemen. En niet zozeer in dalton maar in onderwijsontwikkeling. En door de sfeer die 

hier toch hangt en nog steeds nog wel gaat het die richting uit. Ik denk dat dalton 

inmiddels ook niet meer zo uniek is. Als je kijkt naar de ontwikkeling in Nederland is 

natuurlijk elke vorm van onderwijsvernieuwing, daar is zo’n mooie term voor scholen 

met een vernieuwend concept, leunt daar toch wel tegen aan. Dan gaat het om 

eigenaarschap. Dan gaat het om constructivistisch onderwijs. En ook nieuwe docenten 

die hier binnenkomen die denken ik wil hier wat meer dalton. Niet allemaal, zeker als je 

natuurlijk net begint is het overleven geblazen. Maar docenten die of daar al heel goed in 

zijn of daar al in het tweede of derde jaar zitten en denken ik ga het eens proberen. En 

dat proberen is denk ik van levensbelang voor dalton op onze school. Probeer, 

onderzoek, kijk maar waar je uitkomt. Zeker in een daltonweek, niet om alles daar 

omheen te gooien, maar dat het ook faliekant mag mislukken. Niets is zo interessant als 
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een praktische opdracht die compleet de grond indraait. Daar leer je als docent een hoop 

van, en leerlingen ook.  

 Dat zijn een paar diverse dingen die je nu noemt. En ik denk dat die voor allen anders 

zijn. Wat ik goed vind is dat we nu bezig zijn met het herdefiniëren van de 

daltonwaarde. Heel basaal, bijna banaal, valt dat te zien in de les. Dat zou wat mij betreft 

best meer inhoudelijk naar gekeken worden, dus buiten de lessituatie. Reflectie waarom 

is dat nou belangrijk? Effectiviteit waarom is dat nou belangrijk? Verantwoordelijkheid, 

leerling docent. Waar ligt die? Wanneer ligt hij waar? Dat zou helpen. Als je kijkt naar 

het MT/ schoolleiding dat het daar ook wat moet gebeuren. Desnoods een soort 

handleidingboekje dit voor het MT dit is voor de schoolleiding waar we voor staan voor 

dalton. Ik noem maar iets. Ik pretendeer dit van jou dat jij weet hoe jij over dalton denkt. 

En dat jij ook wel weet hoe ik erin sta.  

Ik kijk met veel plezier terug op een aantal po’s die ik heb gemaakt. Wat daar bijzonder 

aan is, is dat ik een PO altijd met iemand doe. Dus dat je samen kijkt van wat willen we 

met deze leerlingen, wat willen we met deze groep. Dat de groep divers is, heterogeen. 

Dus niet dezelfde klas, maar gewoon allerlei verschillende, dat maakt het ook leuk. En 

dat ik niet zo vast zit aan een curriculum. 

Wat mij altijd helpt is de gezamenlijke verantwoordelijkheid daarin. Dat we dat met 

elkaar doen, dat we het samen doen. Dat het ook iets van ons samen is, dat we er ook op 

die manier over praten. Dus dat het gaat leven. 
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Je zou gelegenheid moeten bieden voor mensen om zich te ontwikkelen. Er zullen altijd 

docenten bij zijn die wat makkelijker de verantwoordelijkheid kunnen geven. En 

anderen zullen dat minder goed kunnen. En wat je daarmee moet doen? Het heeft ook 

waarde. De traditionele manier van onderwijs heeft ook waarde. En je moet kijken hoe je 

dat soort docenten kunt inzetten zodat het waarde heeft voor de hele school. Vooral de 

leerlingen. Je moet niet van iemand verwachten die veertig vijftig jaar in het onderwijs 

zit, die ontzettend goed kan doceren, heel goed is in het overbrengen van kennis. Ik denk 

dat je die dat vooral moet laten doen. Die geef je dan de rol in een van die colleges waar 

leerlingen uit kunnen kiezen. En dan laat je iemand ander het samenwerken begeleiden.  

Ik heb er nog te weinig kijk op, maar ik denk dat er mooie kooltjes te vinden zijn bij het 

vak Onderzoeken en Ontwerpen en Technasium. En ik zou daar wel wat meer 

verbinding willen en een beeld van krijgen. Ik denk dat daar een aantal dingen, maar dat 

is het beeld dat ik krijg van de website, dat daar bijzondere dingen gebeuren. Die 

wellicht in het verleden in de daltonweek plaatsvonden. Mijn beeld wordt beperkt door 

het kleine stukje in mijn eigen afdeling en door de bovenbouw. En in de bovenbouw 

zouden wat kooltjes weer moeten gaan gloeien, is mijn beeld. Maar ik ga nog op zoek. Ik 

ben nog aan het graven.  

Ja, ik kwam er ook een tijdje geleden, maar dat ben ik weer een beetje kwijt. Dat kwam 

ook vanuit die hoek. Er ontstond een heel vak Onderzoek & Ontwerpen volgens een 

bepaald stappenplan daar was ik ook erg van onder de indruk. En als ik dan weer in de 

wandelgangen hoor dat er een of ander schip gebouwd wordt dan denk ik ja er gebeurt 
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dus wel maar ik heb er zelf geen zicht meer op. En of dat nou gestuurd wordt vanuit de 

school. Ik heb het idee dat dat uit collega’s zelf allemaal komt. Maar dat weet ik niet 

meer.  

Het is eigenlijk een van de zwakke punten van HP dat we al heel veel eilanden hebben. 

Dus op de een of andere manier zou het mooi zijn dat we hiermee juist kunnen zorgen 

dat de school één wordt. En dat is juist dapper. Het is eigenlijk heel laf als je zegt ‘jij, jij 

en jij kom we gaan het lekker doen’. Ik denk dat het juist dapper is om te zeggen we 

nemen de weg die vol ligt met kuilen, tegenstanders. Je hebt ze allemaal nodig.  

OU: De ouderraad van het Technasium is bezig met een soort van tip sheet van dames en 

heren, deze informatie is belangrijk en kan je hier vinden. Bijna op een kleuterschool 

manier. Nog maar een keer zeggen. Want je kan het op de website heus wel vinden. 

Alleen niet iedereen heeft er zoveel tijd voor over om te gaan uitpluizen. We zijn als 

ouderraad ook bezig met een workshopavond, in november gaat dat plaatsvinden. Daar 

zit ook een onderdeeltje bij, dat konden ze dan aanvinken in een enquête … informatie 

over daltononderwijs. Daar hadden we het met de afdelingsleiders over, er moet dan 

iemand van school komen om ze dat duidelijk te maken. Zodat ze meteen aan het begin 

van het schooljaar weten dit en dit en dit hoort bij dalton. Om zoveel mogelijk maar te 

delen vind ik.  

 

Ik zou echt dolgraag structureel lessen van elkaar willen bezoeken. En ik zou zo graag 

structureel iets laten zien of iets laten horen. De potentie van zo’n school is zo groot. En 
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ik denk dat we daar veel te weinig gebruik van maken. Dat zou voor mij al zo veel 

kunnen opleveren. En niet alleen voor mij maar voor ons allemaal. Daar worden we 

dalton van op het moment dat je ziet dat anderen de daltonprincipes terug laat komen in 

hun lessen. En dat je niet al de principes moet onderhouden en dat je die steeds in een 

cyclus moet laten terugkeren bij docenten, met zo’n daltoncursus en noem maar op. Dat 

is logisch. Je hebt op HP natuurlijk ook een verdunning gezien op een gegeven moment. 

En door de krapte van de arbeidsmarkt hebben we ook mensen in school die eigenlijk 

niet eens weten wat daltononderwijs inhoudt.  

Maar de laatste jaren, toen ik eenmaal wat meer in de stof zat, dacht ik dit is eigenlijk 

niet hoe ik wil werken. Dus ik ben nu weer bezig om langzaam aan de leerlingen weer 

wat meer dalton te laten ervaren. Dus ik ben bezig met leerlijnen weer gewoon uit te 

printen. Dus ik bedoel op de voorkant gewoon de leerlijnen met keuzes daarop 

aangegeven, op de achterkant als vanouds een planningsblad waardoor leerlingen op 

papier kunnen plannen. En sommige leerlingen denken ‘wat is dit nou?’. Maar ik heb het 

nu een aantal keer gedaan, en de afgelopen keer had ik niet meteen bij de eerste les een 

planningsblad erbij zitten en toen werd erom gevraagd. Dat geeft wel aan dat het toch 

wel werkt. Je hebt de neiging om te zeggen ‘leerlingen kunnen het niet, mijn collega’s 

doen het niet dus ik hou maar mee op.’ Maar ik denk dat je toch moet proberen om 

kleine stapjes te zetten. 

Leerlingen horen het aan als ik ‘dalton’ uitleg, het wordt in ieder geval niet als vreemd 

gezien. Er wordt niet gezegd van wat jij nou zegt dat is heel raar. En het komt ook aan. 
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Ik denk door het uitspreken van dit is waar ik naartoe wil, dat leerlingen ook begrijpen 

waar het vandaan komt wat ik allemaal doe. En ik denk dat het ook wel aanvaard wordt. 

OU: Als we de leerlingen in klas 1 aan de poort beter selecteren op dalton dan loopt 

iedereen hier met dezelfde gedachte rond. Niet van school is stom, ik ga dit project niet 

doen, ik ga het niet presenteren, boeien het is niet voor een cijfer. Dat ze gewoon 

gemotiveerd zijn en -natuurlijk- dat kan ook niet elke dag, dat zou ook niet gezond zijn. 

Maar dat ze er wel ánders in staan. 

Ll2: Nee, in de bovenbouw heb je meer leerlingen die gewend zijn om niets te doen. Ll2: 

Niet allemaal. Ll1: Niet allemaal nee. Ik werk nog steeds niet. Ll2: Meestal zijn dat dan 

die mensen die, weet ik veel, een paar weken niets doen. Die moet je dan er weer een 

beetje bijtrekken. 

 

Het belangrijkste is, dat is een soort interne overtuiging die je moet hebben, dat die 

leerlingen het wel oppakken. Dat jouw rol beperkt is. Dat het overdragen van kennis heel 

nuttig is, maar dat er ook beperkingen aan zitten. Ik denk dat dat een belangrijk 

uitgangspunt is. Je moet dus een bepaald vertrouwen hebben dat de leerling ook zelf heel 

veel kan. En je moet hem daar proberen te begeleiden, dat hij daar dezelfde keuzes in 

maakt. Daar moet je wel een beetje dapper voor zijn. Wat het moeilijk maakt is dat je 

wel wordt afgerekend op resultaten. Zeker in de bovenbouw als je examenresultaten 

tegenvallen of iets dergelijks. Dan word je al snel ter verantwoording geroepen. Dus je 

probeert controle te houden, maar hoe doe je dat dan precies. Dat loslaten vergt wel wat 
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Is het niet heel naïef om te denken dat 

Daltonkinderen kinderen zijn die roepen: 

‘Hoera ik mag naar school?’  

‘Ik ga dat project niet doen.’ Vraagt een echte 

Daltondocent dan niet: ‘O.K. Je hebt nu 

duidelijk gemaakt wat je niet wil. Kun je me 

nu net zo duidelijk zeggen wat je wel wil 

gaan doen. Maak een plan. Jij mag het 

zeggen.’ 

 

Hoe past het in de ideologie van de school om 

dit door leerlingen te laten verzorgen? 

 

 

 

 

Twee opdrachten voor het tonen van identiteit 

die voor een individu in strijd kunnen zijn 

met elkaar. 

 

Hoe kunnen docenten in een team elkaar 

ondersteunen in ‘moed’ en ‘vertrouwen’? 

Welke rol speelt de schoolleiding daarin?  
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moed en vertrouwen. Vooral ook uitspreken dat je uitgaat van vertrouwen, ook duidelijk 

maken dat je dat doet. Eigenlijk moet je ervan af dat je de docent alleen maar afrekent op 

het resultaat, op de harde cijfers.  

OU: In ons gezin hebben we een spreuk van Tao en die zegt: ‘Als je je kind discipline 

wilt bijbrengen dan moet je het hem ook toestaan om lui te zijn.’ En dat vinden wij een 

hele mooie spreuk. Dus dat een kind even niets doet. Want op een moment dat ie dan 

bijvoorbeeld niets doet, bijvoorbeeld een verslag inleveren, dan heeft dat consequenties 

en dan leert het kind vanuit de fout die hij heeft gemaakt dat moet ik een andere keer 

toch anders doen.  

Ik denk dat daar vertrouwen in eigen kunnen voor nodig is. En dat er tijd voor nodig is 

om dat te ontwikkelen. En dat er ook echt tijd nodig is om terug te kijken op hoe het nou 

loopt en hoe we verder gaan. En dat die cyclus telkens doorlopen moet worden. Zo van 

‘oké we passen het aan. Hoe gaat het? Is er nog iets extra’s nodig? Kunnen we op deze 

voet verder?’ 

 

Ik heb nog nooit op een klassikale school lesgegeven. Als ik mijn beeld daarvan mag 

schetsen: kinderen komen binnen, leraar doet zijn lesje uitleg en kinderen vertrekken 

weer. Misschien doen ze tien minuutjes iets, ze kijken ook gezamenlijk oefeningetjes na. 

Dan begint dalton bij mij dat dát er niet is. Een stukje instructie en leerlingen gaan zelf 

aan de slag en ze weten strikt genomen wat ze te doen staat. Daar begint dalton al een 

beetje voor mij. En dan komt er een volgend stapje bij dat ze tig keren in een week zelf 
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een keuze maken in wat voor vak ze werken. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor 

bijvoorbeeld het inhalen hun toets: ‘Wanneer doe ik dat?’ Gesprekken dat ze naar hun 

resultaten kijken en dat ze kunnen kiezen of ze iets willen verbeteren. Dat ze in gesprek 

gaan met ons. Dat begint dalton steeds verder en verder te groeien en uiteindelijk dat ze 

heel reflectief op hun eigen functioneren en dat ze daar ook inzicht op krijgen. Wat ze te 

doen staat, hoe ze functioneren en hoe het allemaal in elkaar steekt. 

Ik begon al een beetje met die ruimte. Ik moet verantwoording afleggen over de doelen 

en de manier waarop ik met leerlingen bezig ben, en als ik dan alleen beoordeeld word 

op het examencijfer uiteindelijk. Net zo goed als dat een leerling alleen maar beoordeeld 

zou worden, verantwoording zou moeten afleggen over een cijfer. Dan is het redelijk, 

dan heb je vrij weinig ruimte. Dan moet je knalhard werken om naar een cijfer te 

werken. Keuzes en reflectie en al dat soort dingen doen er niet zoveel toe. Wat ik heb 

gemerkt is dat je steeds meer, er lijkt iets te veranderen nu, maar vooral op die cijfers 

afgerekend wordt. Als leerling en als docent. En als je meer verantwoording af moet 

gaan leggen over, en ruimte krijgt voor, en keuzes moet maken in hoe je dingen doet en 

hoe dingen tot stand komen. Zowel voor de leerling als voor docent. Denk ik dat je 

daarmee mee dalton zou kunnen worden. Dus ik denk dat daarmee een hele winst te 

behalen valt, als je die ruimte wat meer krijgt. Het niet alleen maar over cijfers hebben. 

OU: Ja. Wat is een cijfer eigenlijk? Lachend. 

Ll2: Ik vind zelf het hele systeem van toetsen slecht, want het is een momentopname, 

maar ik weet ook niet echt een verbetering. Ll2: Maar voortdurende toetsing vind ik ook 
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maar afnemen, omdat we het als docent niet 

aandurven om ons oordeel uit te spreken over 

leerlingen zonder ons te baseren op 

objectieve bewijsstukken?  

Welke alternatieven zien we voor de 
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niet goed, want dan voel je je weer alsof je de hele tijd bekeken wordt. Ll1: Misschien 

iets meer in de richting van presentaties en spreken in plaats van toetsen, want... Ll2: 

Maar dat verschilt ook, want ik vind het heel eng, bijvoorbeeld. 

 

Leerlingen kunnen daarin wel zelf een keuze maken. En dat zou best wel kunnen in 

periodiek onderwijs, kan ik mij ook iets bij voorstellen. Dat je een periode lang met een 

vak bezig bent, dat je echt de verdieping ingaat en niet zoals nu dat het allemaal heel erg 

versnipperd is. Dat zou ook kunnen dat je dus periodiek een x-aantal maanden, 

misschien voor mijn vak met een heel taalproject bezig bent. Of heel erg verdiepen in, 

heel intensief met die taal bezig bent. En dan laat je het misschien weer voor een paar 

maanden los. Dat zou ook kunnen. En dat betekent ook dat toetsing helemaal niet meer 

op eenzelfde moment plaatsvindt. En is zoveel toetsing zoals we nu hebben vind ik ook 

helemaal niet meer nodig. Dat zou ik ook wel graag willen. Laten we op drie toetsen in 

een jaar houden, bij wijze van spreken. Maar daar heb ik geen antwoord op omdat ik ook 

heel duidelijk zie dat de leerlingen momenteel … op het moment dat ik ze niet toets, 

doen ze niets meer. Dat vind ik steeds een moeilijke. 

Een collega had altijd een vast stramien met deeltoets één, deeltoets twee module. En nu 

heeft hij in het PTA ook deeltoets één en deeltoets twee, maar leerlingen mogen zelf 

kijken of ze hem laten meetellen, wat ze er mee willen. Dat vind ik heel mooi. En het 

leuke is dat dit idee gekomen is na een Egmond-bijeenkomst van vierentwintig uur.  
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Ik merk in mijn ontwikkeling, dat ik steeds meer ruimte pak om verschillen te maken 

tussen leerlingen. En ook probeer in opdrachten steeds meer aan te sluiten aan de 

individuele behoefte. Gister had ik een les met een tweede klas over elektriciteit. En zij 

hadden dat onderwerp al af moeten sluiten. Maar de kennis bleek onvoldoende. In ieder 

geval ik vond het niet genoeg om te zeggen: “Ik gooi de toets erin.”. Dus ik had bij alle 

onderwerpen die langs kwamen een aantal pittige opdrachten gezocht. En op SOM 

gezet, en tegen de leerlingen gezegd ‘Jongens dit is het niveau wat je moet beheersen en 

probeer. En als je er niet uit komt ga je eerst in je groepje in gesprek over hoe dit nou 

moet, en daarna ga je mij vragen.  

OU: Maar ook bijvoorbeeld die docent van natuurkunde, die heeft haar en haar 

klasgenote een soort van uitgedaagd. Zo van jullie doen die toets niet, jullie gaan naar 

het vwo, gaan jullie maar even een onderzoek schrijven. Nou ja, dan gaan ze als een 

tierelier aan de gang en binnen een week hebben ze dat klaar en hij is dan helemaal 

enthousiast. Van jeetje dit is van universitair niveau wat jullie hier hebben neergelegd. Ja 

dat motiveert hun voor zo’n vak om zich daarvoor in te zetten. En mijn dochter is 

eigenlijk geen bètakind. 

 

Kleine klassen 

Ik heb wel eens 22 leerlingen in mijn klas gehad. Nou dan kan je alles. Vorige week in 

vergadering, met onze nieuwe teamleider, vertelde ik dat ik ooit een i-mentoruur had. 

Dan had ik 4 tot 8 mentorleerlingen en die kwamen vrijwillig het 6e lesuur, toen was dat 

het laatste lesuur. Die kwamen aan het eind van de middag langs en dat vonden ze fijn. 
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Dan hadden ze even die een-op-een aandacht. In een kleine groep dan kon je het echt 

even ergens over hebben. Dan is kleinschaligheid, zeker als contact zo wezenlijk is, is 

essentieel. Sectorvaardigheden is een prachtig vak en ontzettend bewerkelijk. Er zijn nu 

ook vierde klassen van dik in de 30, dan geef je dus gewoon geen sectorvaardigheden 

meer. Dat moet je dan accepteren, dan kun je er net zo goed mee stoppen. Als jij echt wil 

dat de leerlingen individueel en in samenwerking ontwikkelen dan moet je daar ook bij 

zijn. En dan is daar tijd en aandacht voor nodig. Op het moment dat jij in een lesuur niet 

eens iedereen kan spreken omdat daar onvoldoende tijd voor is in verhouding tot het 

aantal leerlingen, dan ben je dat dus niet meer aan het doen. Dan ben je gewoon 

klassikaal onderwijs aan het geven. Groepsgrootte en voorbereidingstijd, dat is heel erg 

belangrijk. 

Ll1: Iets kleinere klassen. Bij wiskunde zitten we met z'n negenen en dat vind ik zo fijn! 

Ll2: Ja kleine klassen zijn echt geweldig. Ll1: Ja negen, en die andere klassen wat 

minder, maar negen is niet wat per se moet. Ll1: Dat is zo fijn, want... Ll2: Maximaal 20 

Ll1: Ja niet dat je met z'n tweeëndertigen gepropt zit in een geschiedenis lokaal en dan 

praat iedereen door elkaar, en dan kan je de leraar niet verstaan ook al zit je zeg maar op 

zo'n afstand, een korte afstand zeg maar. Ll2: Je wordt gewoon snel afgeleid. 

Bijvoorbeeld weet je nog bij filo? Vorig jaar hadden we best wel een kleine klas en nu is 

het best wel groot, want er zijn mensen blijven zitten, or whatever, en je merkt gewoon 

dat er best veel mensen praten. Ja dan is het gewoon... Ja... De docent zelf is niet 

veranderd, maar het komt gewoon op... Je merkt wel dat dit keer de kwaliteit van de les 
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echt wel komt door de grootte van de groep. Ll1: Ja, ik denk dat als de klassen wat 

kleiner zijn dat je dan ook wat meer vrijheid kan geven, omdat als er een leraar voor de 

klas staat met 30 kinderen waarvan de helft een beetje oplet of helemaal oplet, en de 

andere helft wat meer niet oplet, lijkt het me heel lastig om dan te zeggen oh doe maar 

wat je wilt ofzo, want dan vliegen je oren er gewoon af, al helemaal 5 uur per dag. Dat 

lijkt me echt verschrikkelijk. Dus net wat kleinere klassen zou het voor mij wel doen.  

Ll2: Ja, dan is het ook wat persoonlijker. Bijvoorbeeld je hebt een kleine groep of een 

klas die praat, dit is maar een voorbeeld hoor, maar dan kan de docent boos worden 

daarop, en dan is gelijk al de sfeer helemaal verpest voor de klas, en met een kleine 

groep heb je dat wat minder, want dan kan je beter zien, dat komt door dat kind of door 

die 2. Ll1: Ja, want dan ga je dat ook minder doen want... Ja, want... Dat is toch iets 

psychologisch of zoiets? Als iemand iets vernielt en je staat daar met 20 mensen, nee als 

iemand verdrinkt en je staat daar met 20 mensen dan blijf je sneller stil staan dan als je 

met een groep van vijf mensen staat, want dan denk je ‘oh, nu moet ik wat doen?’ Maar 

als je met 20 mensen staat dan wacht je sneller totdat iemand anders iets doet.  

OU: Dan zou er denk ik iets meer gefilterd moeten worden op bepaalde leerlingen. Maar 

dat mag niet in dit geval. Ja, dat kinderen al weten wat er verwacht wordt in het 

daltononderwijs. Dus niet: ik ga daarheen, want dat is lekker dichtbij. Het hele 

personalized learning idee dat spreekt mij heel erg aan.  Hoewel dat natuurlijk 

organisatorisch niet zomaar … maar in tien jaar misschien wel. 
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Ll1: Ik vind dat sowieso al een beetje een probleem, want ik ben bijvoorbeeld niet klaar 

om een studiekeuze te maken, en sommige mensen hebben zich al ingeschreven. Ll2: Of 

je moet een verschil maken van mensen die wel van een daltonbasisschool komen en 

mensen die niet van zo'n basisschool komen. Dan kan je de klassen misschien anders 

indelen, maar dat kost weer geld.  

Dat hangt dan toch aan de energie van de rector. Ik ben zelf redelijk autonoom, ik vind 

dat prettig. En einzelgänger denk ik ook. Maar ik heb het ook nodig, net zo goed als mijn 

leerlingen. Dat ik om mijn leerlingen heen manoeuvreer om ze in hun kracht te zetten. 

Dat ik mensen om mij heen heb die mij in mijn kracht zetten. En dat kan soms zijn door 

mij positief te benaderen, maar dat kan ook zijn door even de boel recht te zetten ‘Kerel, 

zo gaat het niet goed’ dat vind ik ook prettig.  

Nou, die autonomie heeft natuurlijk… Dat is ook weer in het rijtje van relatie, autonomie 

en competentie. Die autonomie werkt ook als je met elkaar mogelijkheden hebt om het 

onderwijs vorm te geven, dat werkt gewoon goed. Er mag meer autonomie terug, maar 

daar komt wel verantwoordelijkheid bij. 

Vrijheid binnen vastgestelde, er zijn wel grenzen aan vrijheid. Dus vrijheid binnen de 

vastgestelde kaders. En dan kan dat in de 1e klas kleinere keuzes en afhankelijk van het 

kind of het leerjaar worden de keuzes steeds groter vrijer en losser. Maar ik denk 

afgebakend want anders krijg je een Iederwijsschool en daar ben ik geen voorstander 

van. Of een democratische school maar daar heb ik ook niet zo’n verstand van. Ll2: 

Gewoon, super ideaal. Ll1: Dat je sommige lessen niet hoeft te volgen als je een bepaald 
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cijfer hebt ofzo, omdat je zelfstandig genoeg bent, want dat is dalton. Ll2: Dit klinkt 

misschien wel een beetje extreem, maar dat je bepaalde toetsen niet hoeft te doen. Bij 

bijvoorbeeld Engels, dat je heel vaak moet laten horen hoe je spreekt. Dan heb ik iets 

van zeg maar, als je nog een beginner bent in Engels is het logisch dat je vaak moet 

spreken, want dan kan je je verbeteren, maar mensen die het al vanaf het begin (bijna) 

perfect zijn, zouden het minder vaker moeten laten horen. Of je moet echt zelf zeggen ja 

ik vind je zo goed dat je echt zo'n soort opdracht maakt. Voor sommige vakken is het 

gewoon niet nodig, en het geeft je gewoon zomaar stress. Bijvoorbeeld voor Engels 

moesten we een filmpje maken en onze stem erbij laten horen, en dat heeft ons veel 

stress opgeleverd, omdat het editen niet lukte. Dan word je niet alleen beoordeeld op je 

stem, maar ook op je editen. ll1: Terwijl sommige mensen niet eens een goed 

programma hebben, of een slechte computer.  

Ik vind het nog steeds heel mooi dat de daltonuren er zijn. En dat de meesten van ons ze 

ook beschermen, dus dat ze niet stiekem ingezet worden als een vakles, en als dat wel 

gebeurt dat het erkend wordt als een last. Omdat leerlingen dan kunnen kiezen, maar ook 

kunnen kiezen voor een andere docent. En dat blijf ik heel mooi vinden. Omdat een 

andere docent net dingen anders uit kan leggen dan je eigen docent doet, en dat beter 

past. Dat ze leren dat het ook anders kan.  

Ja hoe kom je daar dan? Daar heb ik geen antwoord op. Dat intrigeert mij wel. Ik weet 

niet of het zozeer een daltonwens is, het is meer een onderwijswens. Het onderwijs op 

maat. Maar dat vind ik dus een beetje moeilijk zeggen omdat er in heel onderwijsland  
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natuurlijk discussies zijn over de reguliere scholen waar ze het hierover hebben.  

Ik denk als je kijkt naar wat we allemaal nodig hebben in de toekomst om meer een 

daltonschool te worden. Denk ik dat verandering gewenst is. Maar verandering is 

natuurlijk ook iets engs. En dan zou kunnen zijn dat we minder aanmeldingen krijgen. 

Maar dat is alleen maar goed, want ik denk dat we toch ietsjes kleiner moeten. Dan denk 

ik dat je met elkaar daarin groeit, daar groei je als Almere in. En daar groei je als 

Nederland in, daar groei je met elkaar naartoe. Het onderwijs is al zoveel anders dan, 

tien jaar geleden vind ik dan te kort. En toch vind ik dat het onderwijs dat ik gekregen 

heb nog wel heel erg lijkt op wat collega’s doen. Dus daarin zit weinig verandering. 

Maar aan de andere kant, op andere plekken in de wereld zie ik wel dingen en dat begint 

allemaal heel klein.  
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4.8 Onze roots  

 

Als het om dalton gaat, waardeer ik het meest in mezelf dat ik de verschillende 

leerlingen zie, kijken wat bij ze past en daar een aanbod in doen. Zelfstandig leren 

worden, verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen leren, beslissingen, … ze dát 

leren.  

LL1: Het enige wat je als daltondocent echt zou moeten kunnen is goed uitleg kunnen 

geven, denk ik. En weten waar een kind aan toe is. Ik denk wel dat people skills van de 

docent, zeg maar, wat beter moeten zijn.  

Iets van empathie, iets houden van kinderen, iets van onderwijs, iets van gewoon daar 

staan en een goede relatie met die leerlingen willen opbouwen en daarin investeren. In 

ieder geval is dat ook mijn basis, empathie en flexibiliteit. Af en toe ook eens jouw eigen 

luiken laten varen. Maar je moet absoluut van kinderen houden. En je moet de drive 

hebben om samen met die leerlingen iets te maken.  

Ik denk dat als je oprecht geïnteresseerd bent in de voortgang van de leerling, dan is het 

gesprek er om inzicht te krijgen in wat je doet en waar je tegenaan loopt. Maar wel 

oprecht. Dat betekent dus letterlijk dat je van achter je bureau vandaan moet en in de 

klas moet bewegen. 
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De relatie met de leerlingen. Ik denk dat ik een, of dat weet ik wel zeker, ik heb een heel 

goed contact met kinderen. En ik denk dat mijn kracht er toch inzit dat ik, onderwijs op 

maat vind ik een groot woord want dat is het niet, maar ik ben wel in staat om te kijken 

wat het kind nodig heeft. En ik bied soms ook wel alternatieve programma’s aan. Een 

kind dat het vak niet kiest, of het kind dat zwaar dyslectisch is. Daar kan ik heel goed in 

improviseren, en dan maak ik mijn eigen programma wat ik denk dat voor het kind nog 

haalbaar of goed is. En daar ben ik wel trots op, ik vind dat ik dat wel goed doe. Dat is 

voor mij, dat kan ik wel. En dat doe ik ook.  

In ieder geval bovenaan staat contact, laagdrempelig contact. Dat je het samen doet, 

leerling en docent je doet het met elkaar samen en niet die afstand. Ik kan niet 

vergelijken ik heb nooit op een andere school gezeten. Mijn hele achtergrond is een hele 

montessori achtergrond en de sfeer was hetzelfde. Dus ik weet niet hoe het op een 

reguliere school is dat heb ik alleen maar van horen zeggen.  

Als je het over dé technasiumleerlingen hebt, dat zijn vaak… niet rot bedoeld, maar daar 

zitten leerlingen bij die motorisch anders in elkaar steken. Als ik voel en zie dat ze zich 

bij mij op hun gemak voelen. En dat hoeft niet eens zo zeer omdat ze een opdracht goed 

doen, maar dat kan ook op een andere manier dat ze bijvoorbeeld goed mee doen in de 

les, aanwezig zijn of misschien een coachende rol. Dan is dat wel een moment waarvan 

ik denk ‘ja dit is voor mij zo waardevol’. Dan zit het hem misschien meer in de relatie 

die ik op dat moment met de leerling heb, dan dat je daadwerkelijk praat over voortgang 

en noem maar op. De waarde zit voor mij met name in dat ik een leerling het gevoel wil 
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geven dat wat je ook meebrengt, het is voor mij niet zozeer te doen om te kijken naar 

wat je minder goed kunt, maar vooral om te kijken naar de punten die je wel goed kan. 

En die punten versterken. Dat is dan eigenlijk hem of haar in de kracht zetten. Dat kan ik 

niet zo in gedrag benoemen, ik kan het wel in woorden benoemen. Dan vind ik 

autonomie echt heel erg belangrijk. Waarbij wij als school de kaders heel duidelijk 

hebben staan waarbinnen een leerling die autonomie mag pakken. En dat gaat wat mij 

betreft echt heel individueel.  

Dan zou ik ook weer beginnen met de relatie. En ik denk ook de eigen leerroute van de 

leerlingen, de individuele leerroute. Misschien wel gekoppeld aan intrinsieke motivatie. 

En dat wij daar de basis voor leveren. Qua didactiek, pedagogiek maar ook vakinhoud. 

En dat die gestaafd worden door mooie resultaten.  

Dan is mijn bijdrage misschien maar zo verschrikkelijk klein. Maar ik ben zo blij dat hij 

overeind staat. En dat geeft mij vertrouwen dat hij uiteindelijk wel op zijn pootjes 

terechtkomt. En dat is voor mij super waardevol. En ik denk toch dat het dalton 

gerelateerd is. Ik voel dat ik binnen dalton de vrijheid heb om ook met dit type kind het 

op mijn manier te doen. Ik hoef geen cijfers te geven, ik kies daar zelf voor. Maar dat 

geeft mij wel de ruimte om dit type leerling overeind te houden, op mijn manier. 

LL01: Als je voor een deel uitleg krijgt en voor de rest gewoon werken. Een opdracht 

maken is wel oké, maar niet de hele les. En dat je dan de volgende les weer aan iets moet 

zitten terwijl je ook huiswerk hebt voor een ander vak. Ja precies... Dat iedereen op zijn 

eigen manier mag werken, vind ik. LL02: Te weinig dalton is dat je je werkboek moet 
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laten zien en dat mensen de hele tijd op je letten, want dat vind ik... Ja daar hou ik 

gewoon niet van. Ik hou er niet van als mensen in je nek hijgen. Dan doe je minder iets 

voor jezelf en meer voor iemand anders. 

Daarom werk ik nooit met huiswerk, maar verwacht ik wel dat leerlingen op een 

gegeven moment aan het werk gaan, zodat ik een dossieropbouw heb. Dan wil ik in 

week drie de luisteropdrachten afgetekend hebben. Dan kom je even met je werkboek 

langs en dan hebben we het gesprek over hoe dat ging. Vrij snel daarna is de luistertoets. 

Dan wil ik graag dat je het werk in week vijf inlevert. Dan heb je je doel bereikt en op 

het goede moment, anders is het ‘het paard achter de wagen spannen’. Dat is voor mij de 

basis van mijn lesvoorbereidingen. De basis van waar ik naartoe werk met de leerlingen, 

en waar de leerlingen ook aan gehouden worden. Daar spreek ik ze ook op aan. 

Wat ik heel erg waardeer, is dat collega’s heel erg kijken naar leerlingen, en behoeftes 

van leerlingen en hoe dienen we de leerlingen optimaal. En dat ik collega’s heel weinig 

betrap op ‘ja maar hij is gewoon lui’ en ‘ja maar hij doet het niet’. Er is een heel groot 

reflecterend vermogen, en dat waardeer ik heel erg. Heel erg kijken naar wat kunnen wij 

doen, wat kunnen wij nog aanpassen om te zorgen dat leerlingen in staat zijn om.  

LL2 Dus ik zat te denken, iets wat totaal niet dalton is dat iedereen een uniform moet 

dragen, ook de docenten, en dat je dan... Ik zat dan te denken dat je dan met een bepaald 

pasje naar de les moet lopen, weet je in zo'n rij, en dan met camera's in de lokalen, en 

elke keer een omroep van 'doe je wat je moet doen?' 
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Figuur 18. De Daltons. Aangepast van 

"http://www.stripsuithedenenverleden.nl

/Lucky%20Luke%20Dargaud%20albu

ms%202.html", Auteursrechthebbende 

Bevere, & Raymond 
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4.9 Samenvatting Feedback- en identiteitskolom 

4.9.1 Samenvatting Feedbackkolom 

Hieronder volgt een kort overzicht van de feedbackkolom ingedeeld naar de hoofdstukken 

van de leergeschiedenis. 

 

De oprichtingsjaren 1998 - 2005 

De feedbackkolom zoomt in op de verantwoordelijkheden van de deelnemers van de school 

met de uitnodiging het verhaal opnieuw te vertellen. De opdracht ‘open staan voor de ander’ 

van Dupont (2010) krijgt daarmee de aandacht. 

Daarnaast wordt de lezer bevraagd op zijn deugd praktische verstandigheid om het verhaal, de 

daltonideologie, in de praktijk met wijsheid in te zetten. 

 

De modernisering 2005 - 2012 

De aandacht voor de deugden van de deelnemers van de school richt zich op het afsluiten van 

perioden met de vraag welke mogelijkheden er (nog meer) zijn om leerlingen in staat te 

stellen te laten zien dat zij de leerstof beheersen. 

De vraag in hoeverre de schoolleiding ‘dalton’ is, is een verzoek tot het uitvoeren van de 

tweede opdracht van Dupont, ‘open staan voor de ander’. Met de derde opdracht, ‘besef van 

afhankelijkheid’, krijgt de uitvoering van de tweede opdracht betekenis in het kader van de 

invloed die schoolleiding heeft op de medewerkers. 

Met het aanleren van deugden, in het bijzonder die van praktische verstandigheid wordt er 

aandacht gevraagd voor het omgaan met werkdruk. 

 

Opbrengstgericht dalton 2011-2015 

De volgende vragen staan centraal: Moet de effectiviteit van de lessen met leerlingen 

besproken worden, welke afhankelijkheid kunnen of mogen docenten creëren in het 

samenspel met leerlingen? Mag de waarde van die effectiviteit door leerlingen door middel 

van toetsvormen en reflectie worden aangeleverd? 

De opdracht van het besef van afhankelijkheid kan in strijd zijn met het aanleren van 

deugden. Aan de lezer wordt de vraag gesteld of de praktische verstandigheid op de juiste 

wijze of voldoende is ingezet, toen de leerresultaten belangrijker werden gemaakt dan de 

manier waarop er werd geleerd. 
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Op weg naar een sectieschool 2014 - 2017 

In het laatste tijdslot wordt in de feedbackkolom de vraag gesteld of het een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is dat docenten en leerlingen allemaal hetzelfde moeten doen. Hoe gaat 

de school om met diversiteit? 

Door te informeren naar de verschillende deugden die aangeleerd moeten worden en de 

ontwikkeling van de daltonkernwaarden wordt een nieuwe verbinding gelegd tussen het tonen 

van identiteit en de daltonideologie.  

Aan de lezer worden de vijf opdrachten van Dupont voorgelegd in de situatie dat die ene 

collega die al twintig jaar frontaal klassikaal uitlegt, ‘plotseling’ de regie van het leren met 

zijn leerlingen moet delen en dat of niet kan of niet wil. Welke betekenis geef je dan aan de 

normen van de moraal en het aanleren van deugden? Het verhaal mag niet ten koste gaan van 

de deelnemers 

Tot slot wordt bedacht dat als je als docent weet waarvoor je staat, het zinvol is om te 

discussiëren waar we als school voor willen staan. Waar staan we voor? Waar sta ik voor? 

Dat vraagt aan de deelnemers om moedig stelling te durven nemen. 

 

Onze roots 

De kern van de roots lijkt de relatie tussen de docent en de leerling te zijn. Het is de vraag of 

alles ondergeschikt is aan die goede relatie. Daarnaast krijgt het onderwerp diversiteit 

nogmaals de aandacht door de lezer te bevragen op welke wijze diversiteit, omgaan met 

verschillen, past in de daltonideologie en hoe de school daarmee om zou kunnen gaan. 
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4.9.2 Samenvatting Identiteitskolom 

Dupont (2010) heeft vijf opdrachten geformuleerd waarmee een school zijn identiteit toont. 

De identiteitskolom in de leergeschiedenis heeft het volbrengen van die vijf opdrachten in 

kaart gebracht. In figuur19 wordt de verhouding van die vijf opdrachten en de duiding dat het 

om dalton gaat, ten opzichte van elkaar, in kaart gebracht. Het laatste onderdeel van de 

leergeschiedenis 4.8 ‘Onze roots’ is daarin meegenomen. In figuur 20 is diezelfde verhouding 

weergegeven, maar dan per beschreven periode. Daar is 4.8 in weggelaten omdat ‘Onze roots’ 

niet over een periode gaat. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19. De vijf opdrachten van Dupont 

voor het tonen van de identiteit over de 

gehele geschiedenis van de school 

Figuur 20. De vijf opdrachten van Dupont 

voor het tonen van de identiteit per periode 

van de leergeschiedenis 

 

Zonder een kwantitatieve insteek te maken valt het op dat de opdracht van het opvolgen van 

de normen van de moraal in de oprichtingsjaren niet aan de orde lijkt te komen.  
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5 Conclusie, discussie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 1 de deelvragen van dit praktijkonderzoek beantwoord, 

in de tweede paragraaf wordt de conclusie beschreven. In 5.3 worden de bevindingen van dit 

praktijkonderzoek aan de theorie verbonden. Tot slot wordt in 5.4 dit hoofdstuk afgesloten 

met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek was: Wat zijn de daltonverhalen van Helen Parkhurst, 

daltonschool te Almere en met welke daltononderdelen daarin kan de identiteit van deze 

daltonschool verstevigd worden?  

Deze vraag valt op te splitsen in een viertal deelvragen:  

1. Welke elementen in de daltonverhalen versterkten volgens de vertellers in het 

verleden de daltonidentiteit van de school? 

2. Welke aanleidingen van binnen en buiten de school hebben volgens de vertellers 

invloed uitgeoefend op de daltonverhalen en gedragspatronen van medewerkers van 

de school? 

3. Welke aanpassingen in de daltonverhalen en gedragspatronen zijn er door die 

aanleidingen ontstaan? 

4. Welke elementen van de daltonverhalen en gedragspatronen kunnen ingezet worden 

om de daltonidentiteit van de school te versterken? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden worden eerst de deelvragen beantwoord. 

 

5.1.1 Elementen die in het verleden de daltonidentiteit van de school 

versterkten 

Ten tijde van de oprichting van de school ontwierpen medewerkers samen met elkaar het 

daltononderwijs van de school. Daarbij werden de leerlingen als uitgangspunt genomen voor 

de lessen die er plaatsvonden. Leerlingen maakten een plan (planning) om hun intenties tot 

leren zichtbaar te maken en ze waren in die zin autonoom in hun leren. De instrumenten, zoals 

de planningsbladen, de leerlijnen en reflectieformulieren versterkten de daltonideologie.  

Men name in de oprichtingsjaren werd de tijd genomen om de eerste opdracht ‘het vertellen 

van het verhaal’ van de school met alle medewerkers uit te voeren in tweedaagse conferenties 

in Egmond aan Zee. De deugden die door medewerkers werden aangeleerd, maakten dat 
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leerlingen als dusdanige serieuze gesprekspartners gezien werden dat de leslocatie Almere 

werd ingeruild voor Parijs. 

Medewerkers bespraken met leerlingen wat daltononderwijs was en wat er van elkaar 

verwacht kon worden. Er waren leerlijnen met keuzes voor leerlingen, daltonuren kenden een 

vakinhoud en leerlingen werden serieus genomen in hun keuzes. Medewerkers overlegden in 

de teams met elkaar naar wat zij konden doen, wat zij konden aanpassen, om te zorgen dat 

leerlingen in staat waren om te leren. 

Tijdens de oprichtingsjaren werd er volgens de leergeschiedenis geen aandacht besteed aan de 

vierde opdracht van Dupont: de normen van de moraal opvolgen. Was men er in die tijd van 

overtuigd dat de ideologie voor iedereen een goed leven veroorzaakte, dat het geen onderwerp 

van gesprek was? 

 

5.1.2 Aanleidingen die invloed uitoefenden op de daltonverhalen van 

medewerkers 

De vertellers noemen een vijftal aanleidingen die invloed uitoefenden op de daltonverhalen 

van de school: 

1. De explosieve groei van de school. 

In de eerste zeven jaar van de school groeide de school van 340 leerlingen naar 2107 

leerlingen, in de eerste drie jaren verdubbelde het leerlingaantal. Het docententeam 

groeide daar vanzelfsprekend in mee. 

2. De inspectie met een negatief oordeel over het vwo. 

In 2010 beoordeelt de inspectie de vwo-afdeling met als ‘zwak’. In 2014 ontvangt de 

school weer het basisarrangement van de inspectie. 

3. De digitalisering van het onderwijs. 

De school heeft geïnvesteerd in laptops voor elke leerling en in de inrichting van 

diverse elektronische leeromgevingen waar de planners, leerlijnen en 

reflectieverslagen op werden geplaatst.  

4. De toegenomen werkdruk. 

De ervaren werkdruk wordt in toenemende mate als groot ervaren. Met name het 

reageren op de reflectieverslagen van leerlingen is daarin onderwerp van gesprek. 

5. Het overschatten van het eigenaarschap van het daltonverhaal van de medewerker. 

Zoals een teamleider beschrijft dat het aanleren van de deugden niet vanzelf gebeurt. 

Daar is sturing op nodig om de daltonideologie in de praktijk een invulling te geven. 
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5.1.3 Aanpassingen in daltonverhalen en gedragspatronen 

Een aantal daltoninstrumenten veranderde in vorm en inhoud zoals: leerlijnen, planningen en 

de reflectie. Ook de schoolorganisatie en -inrichting veranderden van kleine naar grotere en 

weer terug naar kleinere afdelingen. De oorspronkelijk heterogene klassen werden 

omgevormd tot dakpanklassen en vervolgens naar homogeen samengestelde klassen. Het 

resultaat van het leren werd belangrijker dan de manier waarop geleerd werd. De 

verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen verschoof naar docenten. Secties kregen 

een grotere verantwoordelijkheid in het vormgeven van het daltononderwijs, terwijl dit 

daarvoor bij afdelingen hoorde. 

 

5.1.4 Hoe de school de daltonidentiteit kan versterken 

De vertellers benoemen een aantal mogelijkheden om de daltonidentiteit te versterken. Deze 

mogelijkheden zijn hieronder ondergebracht bij de vijf opdrachten van Dupont (2010) voor 

het tonen van identiteit. 

1. Het vertellen van het verhaal 

a. Werk de daltonvisie opnieuw uit: wanneer is ons onderwijs écht dalton? Wanneer 

is het te weinig dalton en wanneer is het te veel. Baseer je daarbij op de verhalen 

uit de onderwijspraktijk en op dat wat er in lessen gebeurt. 

b. Houd rekening met de ervaringen uit het verleden zoals in 5.1.2 beschreven. 

2. Open staan voor de ander 

a. Laat de medewerkers van de school blijvend met elkaar in gesprek gaan over 

dalton in de les. Met het vertrouwen in de medewerkers, met de ontwikkeling van 

het Onderzoeken en Ontwerpen in het Technasium als voorbeeld, geven de 

vertellers aan dat ook dalton herontworpen kan worden.  

b. Ontwerp in de uitvoering van deze opdracht een herhalend karakter zodat het 

gesprek over dalton niet verstomt. 

3. Besef van afhankelijkheid 

a. Pas het pedagogisch klimaat aan op een hersteld vertrouwen in de autonome 

leerling door meer aandacht te besteden aan het i-mentoraat. 



  

 

 
93 

b. De autonomie van de medewerker binnen de school kan uitgebreid worden, met 

het vergrote vertrouwen in eigen kunnen, om leerlingen meer ruimte te kunnen 

geven in hun leren. 

4. De normen van de moraal volgen 

a. De school zou moed tonen wanneer de hele school, alle medewerkers, zich gaan 

ontwikkelen. Het management wordt gevraagd om medewerkers aan te spreken als 

er onvoldoende resultaat, ook in daltonkwaliteit, wordt geboekt. Een aantal 

vertellers spreekt daarin de verwachting uit dat het vertrouwen van de medewerker 

in eigen kunnen dan zal groeien. 

b. De school kan daarbij verder inzetten op differentiëren, met de uitnodiging om 

daarbij ook buiten de standaard kaders te kijken. Moet elke leerling dezelfde 

leerstof verwerken, moet elke leerling dezelfde toets maken? 

c. De bestaande daltonuren en daltonweken verdienen een nieuwe uitwerking met de 

vernieuwde daltonvisie. 

5. Deugden aanleren 

Ontwikkel vertrouwen in de leerling, de docent en de ouder door scholing aan te bieden 

voor het aanleren van de deugden moed, matigheid, rechtvaardigheid en praktische 

verstandigheid, zodat alle partijen weten wat er van hen verwacht wordt. 

De leerling mag van de docent verwachten dat … 

De docent mag van de leerling verwachten dat … 

De docent mag van de schoolleider verwachten dat … 

De schoolleider mag van de docent verwachten dat … 

De ouder mag van de leerling verwachten dat … 

De school mag van de ouders verwachten dat … 

 

De tweede opdracht van Dupont voor het tonen van identiteit, het open staan voor de ander en 

het andere, het elkaar vertellen van de eigen verhalen gevuld met de daltonideologie en 

ondersteund met de aangeleerde deugden die er een praktische waarde aan geven zou een 

iteratief karakter moeten hebben. Medewerkers missen de uitvoering van deze opdracht door 

aan te geven elkaars daltonverhalen en daltonpraktijken niet (meer) te kennen. 
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5.2 Conclusie 

Ondanks dat de methode van het waarderend onderzoeken is toegepast, zijn er 

belemmeringen en frustraties naar boven gekomen. Kennelijk heeft het verrichten van het 

onderzoek voor de vertellers ook de functie van uitlaatklep gehad. Naast die belemmeringen 

en frustraties is er veel waardering in de leergeschiedenis voor zowel de school als voor de 

daltonideologie terug te lezen. 

Bij het tonen van de identiteit heeft de school moeite met de deugden van Dupont (2010). De 

matigheid die de school zich laat herpakken, wanneer er onvoldoende resultaat wordt geboekt, 

heeft zich te veel op het product en te weinig op het proces gericht. De school heeft, naast het 

behalen van uitstekende schoolresultaten, ook waar te maken hoe die resultaten tot stand 

komen. 

De kennis over dalton, de werkwijze, het doel en de instrumenten zijn in school aanwezig. De 

wil om de onderwijspraktijk op een daltonwijze te herinrichten is er ook. 

Er is een verlangen onder medewerkers aanwezig om daltonverhalen vaker met elkaar te 

delen om enerzijds een gezamenlijk vertrouwen te herkrijgen en anderzijds om de daltonvisie 

van de school opnieuw te beschrijven. Dit zal de moed van de individuele medewerker om het 

daltonverhaal in de praktijk uit te dragen en waar te maken vergroten. 

Het proces van het leren van de leerling verdient meer aandacht dan dat het nu krijgt. Er is in 

school voldoende creativiteit bij de medewerkers aanwezig, getuige het proces van 

vakontwikkeling bij het vak Onderzoeken en Ontwerpen, om met elkaar de daltonidentiteit 

nieuw leven in te blazen. 

Het management heeft daarbij de rol om alle medewerkers die ontwikkeling waar te laten 

maken en hen aan te spreken als er te weinig wordt bereikt. De invloed van het management 

op de daltonidentiteit van de school wordt mede bepaald door de wijze waarop zij de school 

aansturen.  

Zowel het vertrouwen ìn de leerling als het vertrouwen in het eigen kunnen van de 

medewerkers moet herwonnen worden. Met dat herwonnen vertrouwen kan de 

daltonidentiteit ook aan de buitenwereld getoond worden. 

Het schrijven en samenstellen van de leergeschiedenis is als het tonen van de identiteit van de 

school, alle opdrachten van Dupont voor het tonen van identiteit liggen opgeslagen in zowel 

het proces als het product van de leergeschiedenis. 
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5.3 Discussie 

Ondanks dat de methode van waarderend onderzoek in combinatie met de leergeschiedenis 

zoveel belemmeringen en frustraties heeft opgeleverd, is het wellicht een gelukkige greep 

geweest om de waarderende invalshoek te kiezen: de hoeveelheid frustraties voor een 

onderzoek naar het verbeteren van de daltonidentiteit zou anders wellicht in de weg hebben 

gezeten?  

Het volbrengen van de vijf opdrachten van Dupont (2010) om als instituut een identiteit te 

tonen is herkenbaar in het verhaal terug te vinden. Het vertellen van het daltonverhaal, het 

uitleggen wat de daltonideologie is, zijn herkenbare elementen die terug te vinden zijn in de 

daltonvisie. Vroeger werd het daltonverhaal van elke medewerker aan elkaar verteld en 

werden de persoonlijke verhalen daarin gescherpt. Dat de school zich een aantal malen in zijn 

korte geschiedenis opnieuw heeft moeten uitvinden, omdat de school het nodige toeviel, van 

explosieve groei tot een ‘zwakke’ vwo-afdeling, is ook een gegeven. Dat daarbij het belang 

van de leerling volgens de normen van de moraal voorop stond, toonde de school ook. 

Wellicht had de school onvoldoende aandacht voor de vier deugden om bovenstaande waar te 

maken. De school verloor enerzijds uit het oog dat er een zwakke vwo-afdeling ontstond en 

anderzijds werd het daltonverhaal, dat verteld werd door medewerkers, niet meer 

waargemaakt. De moed om elke betrokken, individuele deelnemer duidelijk te maken waar de 

school voor staat en om vanuit dat daltonperspectief zijn/haar onderwijs in te richten is niet 

altijd getoond. De school vertelt zijn daltonidentiteit wel, maar lijkt zwak te zijn in het tonen 

van die identiteit. Daar liggen dan ook de mogelijkheden van de school om de kwaliteit van 

de daltonidentiteit te verbeteren.  

Docenten willen van elkaar weten hoe de ander het daltonverhaal in de praktijk brengt. Dat 

heeft ook een betekenis in het verkleinen van de eenzaamheid van het beroep van docent: 

uiteindelijk staat die alleen tussen de leerlingen een daltonpraktijk waar te maken. Vanuit de 

medewerkers ligt daar ook een vraag aan het management. Men wil expliciete aandacht voor 

het delen van daltonverhalen om met elkaar dalton van een nieuwe, betere inhoud te voorzien. 

Dat de daltonidentiteit van de school aan een nieuwe invulling toe is, wordt door Kalsky 

(2012) al beweerd met de waarschuwing dat met betrekking tot identiteit er geen duurzaam 

resultaat geboekt kan worden als er alleen door de bril van het verleden naar het hier en nu 

wordt gekeken (2.3). De geruststelling ligt in het idee dat er wellicht voldoende tussenruimte 

is geweest om met reflectie tot een revisie van de daltonideologie te komen.  
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5.4 Beperkingen van het onderzoek 

De resultaten van dit onderzoek naar het verbeteren van de daltonidentiteit komen voort uit de 

verhalen van veertien respondenten. Bij de onderzoeksgroep zijn geen leden van het 

onderwijsondersteunende personeel (OOP) opgenomen, terwijl zij krachtige cultuurdragers in 

de school zijn, die vaak als eerste deelnemer van de school de daltonidentiteit tonen. De 

school kent in 2018 ruim 200 medewerkers en 2000 leerlingen die elk hun eigen verhaal 

vertellen. De leergeschiedenis van Helen Parkhurst is geschreven aan de hand van de verhalen 

van veertien vertellers. Het is aan de lezende deelnemers van de school zelf welke delen van 

de leergeschiedenis voor hen herkenbaar zijn in het tonen van de identiteit van de school. 

Daar waar zij behoefte hebben tot aanvullingen, ontstaat er behoefte om een nieuwe 

leergeschiedenis samen te stellen. 

Het heeft uiteindelijk drie jaar geduurd om dit onderzoek af te ronden. Vanaf het moment dat 

ik bepaalde dat ik de daltonidentiteit van de school wilde onderzoeken tot en met de afsluiting 

van het onderzoek. In die periode is er in de school veel gebeurd. Met als voorbeelden het 

invoeren van een nieuwe lessentabel tot en met het voeren van nieuwe gesprekken in de 

school over de vijf nieuwe daltonkernwaarden.  Dit onderzoek is daar slechts ten dele debet 

aan, het is wellicht ook eerder omgekeerd: doordat er weer over daltononderwijs werd 

gesproken, kleurde dat de verhalen van de respondenten. 

De rol van het managementteam komt weinig aan de orde in dit onderzoek, terwijl onderzoek 

van Fullan (2014) laat zien dat de rol van de schoolleider essentieel is. In welke mate gaat het 

management van de school om met zijn medewerkers zoals ze verwacht dat leraren omgaan 

met hun leerlingen? 

Door de methode van de leergeschiedenis te gebruiken ontstaat er wellicht een hang naar het 

verleden (vroeger was alles beter) die de waarde van dit praktijkonderzoek zou kunnen 

verkleinen. Het is echter de kunst van reflectie om tijdens het stilstaan niet alleen te kijken 

naar wat er is misgegaan, maar ook wat er met de huidige inzichten kan worden hersteld. 
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5.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft zich gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de daltonidentiteit van 

de school, waarbij de nadruk is komen te liggen op identiteit. De daltoninvulling van de 

identiteit is wel beschreven in 2.2, maar niet systematisch onderzocht. Daarom verdient het 

aanbeveling om te onderzoeken wat het onderwijskundig kader is waarbinnen de school 

handelt, wat de maatschappelijke visie op onderwijs is en waar het daltononderwijs voor staat. 

Met het uitvoeren van zo’n onderzoek krijgt opdracht 1 van Dupont: ‘een verhaal vertellen’ 

een reflexief karakter. 

Onderwerp van vervolgonderzoek kan ook zijn: de manier waarop leerlingen reflecteren op 

hun leerproces en -resultaat, of breder, de manier waarop de school omgaat met reflectie en 

feedback. Ook dat heeft een geschiedenis, zo is op te maken uit de beschreven 

leergeschiedenis. De verhalen over leerling- en schoolreflectie lijken een eigen 

leergeschiedenis te verdienen, die de daltonkwaliteit van school zou kunnen doen laten 

groeien. 

Stevens en Bors (2013) beschrijven in hun boek dat het de kunst is om op het goede moment 

het juiste te doen, ook in de ogen van de leerling en dat de leerling een serieuze 

gesprekspartner is. Terwijl dit onderzoek laat zien dat het vertrouwen in de leerling niet op 

alle tijden aanwezig is geweest. Een onderzoek naar onderwijs dat ontworpen wordt met als 

uitgangspunt het tonen van vertrouwen in de leerling zou niet alleen deze daltonschool verder 

kunnen brengen, maar wellicht alle scholen in Nederland. 

Door te onderzoeken welke keuzes de school kan maken in het gebruik van ICT om onderwijs 

aan te bieden dat leerlingen meer regie biedt in hun leren, kan de school een mooie reparatie 

uitvoeren. Dit zonder de winst van structuur en overzicht die de digitalisering met zich 

meenam prijs te geven. 

In de leergeschiedenis verschijnt een aantal maal de vraag of leerlingen wel daltonleerlingen 

zijn. Dat zou kunnen wijzen op het klassieke verdedigingsmechanismen van leraren dat het 

‘aan de leerlingen ligt’. De vraag wat daltonleerlingen en ook daltonleraren zijn, hoe deze 

zich onderscheiden van gewone leerlingen en leraren is een onderzoek waard. Het zou de 

school verder kunnen helpen bij het herformuleren van de daltonvisie. 

Een vervolgonderzoek rondom de vraag hoe de daltonrol van de schoolleider verschilt van de 

rol van een reguliere schoolleider, past bij de notie uit paragraaf 5.4 dat die rol van de 

schoolleider essentieel is. 
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De genoemde onderwerpen voor vervolgonderzoek leveren een bijdrage aan het verbeteren 

van de daltonidentiteit, wanneer in dat vervolgonderzoek het uitvoeren van de vijf opdrachten 

van Dupont worden meegenomen. 
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6 Relatie met de schoolpraktijk 

6.1 Betrokkenheid 

De oproep in november 2016 om deel te nemen aan het onderzoek naar het verbeteren van de 

daltonidentiteit van Helen Parkhurst is door 63 collega’s positief beantwoord. De uitvoering 

van het onderzoek, van het afnemen van de interviews tot en met het schrijven van deze 

meesterproef heeft uiteindelijk 18 maanden geduurd. In die periode zijn zowel het 

managementteam als de daltonopleiders door de onderzoeker periodiek geïnformeerd over de 

voortgang van het onderzoek. 

In dezelfde periode zijn er in verschillende afdelingen van de school tijdens 

teamvergaderingen en scholingsdagen door teamleden daltonverhalen met elkaar gedeeld. 

Afdelingsleiders zagen een noodzaak om het ‘hoe’ van het onderwijs van hun afdeling aan 

elkaar te laten vertellen. 

De Nederlandse Daltonvereniging stelde in 2012 vijf nieuwe daltonkernwaarden op: 

verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie (Nederlandse 

Daltonvereniging, 2012) die op school voorzien zijn van eigen rubrics. Het ontwerpen van die 

rubrics maakte dat medewerkers vanuit hun eigen daltonverhalen hun bijdragen leverden aan 

een enkele daltonkernwaarde. Tijdens die ontwerpbijeenkomsten werd door medewerkers 

uitgesproken dat het een gemis is om vanuit een enkele kernwaarde een daltonverhaal te 

schetsen en dat juist de samenhang tot een volledig verhaal leidt. Alle volledig vertelde 

daltonverhalen geven met elkaar de visie van de school vorm in de praktijk. Er werd gewezen 

naar het lopende onderzoek en de verwachting, dan wel hoop werd uitgesproken om met 

elkaar weer in gesprek te gaan over de daltononderwijspraktijk. 

 

Doordat de respondenten uit diverse afdelingen en secties van de school gekozen zijn en deze 

onwetend zijn van elkaars bestaan is er geen beweging op gang gekomen die de 

daltonidentiteit van de school versterkt. Het geluid om met elkaar dalton weer te bespreken 

lijkt tijdens het uitvoeren van het onderzoek aan te groeien tot een wens met draagkracht in de 

school. Met de daltonopleider van de school is afgestemd hoe de leergeschiedenis ingebed 

kan worden in de daltonopleiding op school. Dit kan door de leergeschiedenis door ervaren 

docenten te laten doornemen en zo’n groep van daaruit met nieuw onderzoek tot een nieuwe 

leergeschiedenis te laten komen. Deze opzet zal, naar verwachting van de onderzoeker, in het 
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schooljaar 2018-2019 door de daltonopleiders opgezet worden met goedkeuring van het 

managementteam. 

Dit onderzoek heeft het initiatief van de daltonscholen uit Amsterdam, Alkmaar, Almere en 

Purmerend om elk jaar een groep docenten met elkaar op daltonscholing te sturen, naar hotel 

Zuiderduin in Egmond aan Zee, in die zin beïnvloedt dat het initiatief wellicht op 

schoolniveau navolging krijgt.   

Het besef dat als collega’s die voor dezelfde leerling het onderwijs verzorgen elkaars 

daltonverhalen vertellen en met elkaar hun onderwijspraktijk naar die verhalen inrichten, is 

dat er dan een versterking van de daltonidentiteit van school ontstaat. Dit maakt dat er ook bij 

de leiding van de school de wens wordt uitgesproken om zo’n bijeenkomst voor de 

individuele school te organiseren.  

 

De betrokkenheid bij de onderwerpen: daltonverhaal, de schoolvisie, de identiteit van de 

school en de kwaliteit daarvan is in school aanwezig. Daar zal dit onderzoek invloed op 

uitgeoefend hebben, hoewel het lastig is een direct verband aan te tonen. De toekomst zal dit 

wellicht aantonen. 

6.2 Relevantie 

Het belang van dit onderzoek was om de identiteit van de school te versterken met die 

elementen die al in de school aanwezig zijn. Dat belang kan verdeeld worden in een belang 

voor de onderwijspraktijk van deze daltonschool, zie 6.2.1, en een belang voor andere 

schoolpraktijken in het algemeen waarop in 6.2.2 wordt teruggekomen. 

Het plan is ondertussen ontstaan om de leergeschiedenis van Helen Parkhurst in een boekje te 

verspreiden binnen de school, en ook binnen de daltonvereniging. Er kunnen bijeenkomsten 

georganiseerd worden waarin de leergeschiedenis besproken wordt. Daarmee komt dit 

onderzoek ook beschikbaar voor andere scholen. 

6.2.1 Belang voor de eigen schoolpraktijk 

Het belang van dit onderzoek voor de praktijk van de school valt in een drietal elementen 

uiteen: ‘de wijze waarop het onderzoek is verricht’, ‘dalton’ en ‘het tonen van een identiteit’.  

De keuze om op een waarderende onderzoekende wijze een leergeschiedenis samen te stellen 

heeft belemmeringen en frustraties, die bij de vertellers aanwezig waren, zo gekanaliseerd dat 

er ook ruimte was om op een waarderende wijze terug te kijken op de geschiedenis van dalton 
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in de school. Naast een uitlaatklep heeft de wijze van onderzoeken de wens om het 

daltonbewustzijn in ere te herstellen en aan het licht gebracht. 

Met betrekking tot ‘dalton’ toont dit onderzoek, zonder een overdreven hang naar het 

verleden, aan dat er op school een ruime hoeveelheid aan daltonkracht en daltonpassie bij 

docenten ongericht aanwezig is. De wijze waarop docenten met leerlingen resultaten halen, is 

belangrijk en wordt als zodanig ervaren. De daltonwijze dient opnieuw onder de aandacht 

gebracht, opnieuw gericht, te worden. 

Met betrekking tot ‘het tonen van de daltonidentiteit’ heeft dit onderzoek aangetoond dat de 

daltonwijze van het onderwijs een aantal jaren minder aandacht heeft gekregen. In plaats 

daarvan werd de aandacht voor het resultaat (examenopbrengsten) van grotere waarde. Een 

aandachtspunt voor het management van de school is dat die waarde niet noodzakelijkerwijs 

kleiner gemaakt hoeft te worden, maar de wijze waarop die resultaten tot stand komen meer 

onder de aandacht moeten worden gebracht. Ook voor een school geldt dat de deugd 

praktische verstandigheid, in samenhang met de andere deugden, aangeleerd moet worden. 

6.2.2 Belang voor schoolpraktijken in het algemeen. 

Dit praktijkonderzoek heeft laten zien hoe een school zijn identiteit kan tonen en de 

onderzoeksmethoden van Appreciative Inquiry en de leergeschiedenis kan inzetten om de 

identiteit van de school zichtbaar kan maken. 

De daltonideologie waarbij leerlingen regie voeren over hun eigen leren heeft in toenemende 

mate waarde voor leerlingen bij de voorbereiding op hun latere vervolg in onze samenleving, 

die steeds meer om eigen regie van het eigen leren vraagt. Dat maakt Dalton en dit onderzoek 

naar het verbeteren van de daltonidentiteit van belang. 

Door het verrichten van dit onderzoek wordt niet alleen het verleden beschreven, er wordt ook 

aan de toekomst gewerkt door het inrichten van de feedbackkolom in de leergeschiedenis. 

Daarmee is de vorm van dit praktijkonderzoek geschikt om binnen de school voor een langere 

periode het gesprek over de vijf opdrachten van Dupont (2010) aan te gaan. Daarmee toont 

een school zijn identiteit vanaf de individuele medewerker tot het schoolniveau. Het 

wederzijdse en gezamenlijke karakter van het uitvoeren van die vijf opdrachten maken de 

school kwetsbaar in het tonen van zijn identiteit en illustreren daarmee het belang voor zowel 

het individu (wil ik, kan ik hier werken) als de school. Voor de school is het immers van 

belang dat er een helder verhaal wordt verteld dat ook in de praktijk wordt waargemaakt door 

alle medewerkers. Het is die combinatie die de kwaliteit van de schoolidentiteit voor de 

betrokkenen bij de school vormt. 
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Het plan om het boekje waarin de leergeschiedenis van Helen Parkhurst via de 

daltonvereniging in Nederland te verspreiden is voor andere daltonscholen, maar ook voor 

scholen met een andere identiteit, van belang als uitnodiging om een vergelijkbaar onderzoek 

op de eigen school te verrichten.  
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7 Reflectie 

 

Mijn oorspronkelijke aanleiding om tot dit onderzoek te komen was een emotionele. Ik was 

teleurgesteld in de manier waarop de school was omgegaan met tegenslagen, boos op de 

uitwerking die naar mijn gevoel ten koste ging van het daltonkarakter van de school. 

Gedurende het onderzoek verdween mijn boosheid, doordat ik er zelf constructieve energie 

instak en omdat ik gaandeweg ontdekte dat er ook nog veel dalton aanwezig was in de school. 

De kracht van waarderend onderzoeken is niet alleen voor de school, maar ook voor de 

onderzoeker in die zin een waardevol instrument. 

De keuze om een kwalitatief onderzoek te gaan verrichten kwam voort uit onwetendheid. Als 

‘bèta’ ben ik bekend met kwantitatieve onderzoeken, en de Nederlandse School voor 

Onderwijsmanagement was voor mij een zoektocht naar kennis en leren. Kennismaken met 

een onbekende inhoud (wat is een identiteit?) en onbekende vormen (waarderend 

onderzoeken en de leergeschiedenis) was vanuit de zoektocht naar kennis en leren een 

optimale keuze. Studie technisch, snel en eenvoudig studiepunten scoren, was het een magere 

keuze. Ik heb er langer over gedaan dan ik had gedacht. 

Mijn leervoorkeuren, naar de indeling van Ruijters (2006), zijn ontdekken en participeren. 

Tijdens het onderzoek liep ik tegen mijn wil aan om tot actie over te gaan, maar dat mijn 

kennis daarvoor tekortschoot. Door mijn begeleiders werd ik aangemoedigd om te gaan 

‘doen’. Ik ontdekte dat ik een weerstand tegen dat ‘doen’ ontwikkelde en daarover sprak ik, 

zoals mijn leerlingen en teamleden dat ook wel eens tegen mij doen. Mijn leervoorkeur heeft 

ook zijn weg gevonden naar mijn voorkeur van onderwijzen en leidinggeven. Ik denk dat ik 

mijn teamleden en leerlingen beter ben gaan begrijpen. Of dit daadwerkelijk ook zo is, heb ik 

nog niet onderzocht. 

Het onderzoek heeft mij beter leren luisteren, ik ben nu meer in staat om te luisteren naar dat 

wat de ander daadwerkelijk vertelt. Dat heeft wellicht betekent dat ik langzamer reageer dan 

voorheen: snelle reacties vertellen meer over mij, dan over het verhaal dat ik zojuist heb 

gehoord. 

Onderzoek doen heeft mij als leidinggevende langzamer gemaakt, ik ben rustiger geworden, 

ook als het spannend wordt. Ik heb geleerd dat ik kan leren onderzoeken, dat ik ook met voor 

mij onbekende onderzoeksmethoden uit de voeten kan. Ik heb ook geleerd dat ik het nooit 

meer op deze manier alléén doe. De leervoorkeur participeren heeft voor mij de essentie om 

samen met anderen te leren, samen inzichten te delen (Ruijters, 2006, p. 225).  



  

 

 
104 

De keuze om een volgende keer een praktijkonderzoek in mijn school te verrichten zal beter 

overwogen en meer gekaderd zijn. De klus om naast een baan als leidinggevende ook een 

praktijkonderzoek te verrichten is enorm. De communicerende vaten tussen studie en werk 

vonden hun weg ook bij ontspanning en vrienden en familie. Maar dát er een volgende keer 

komt, dat weet ik ook. Machtig en prachtig, dat praktijkonderzoek. 
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9 Bijlagen 

Bijlage 1: Uitnodiging voor deelname onderzoek  

 
Van: Karel Hermans 
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 16:50 
Aan: HP - OP 
Onderwerp: Onderzoek naar het verbeteren van de daltonidentiteit van Helen Parkhurst 

  
Beste Collega's, 
  
Voor het onderzoek naar het verbeteren van de daltonidentiteit van Helen Parkhurst ben ik 
op zoek naar docenten die ik over hun eigen dalton-praktijk en -verhaal van vroeger en van 
nu kan bevragen. Ook zal ik informeren hoe zij de toekomst van dalton op HP voor zich zien. 
Naast docenten ga ik ook met ouders en leerlingen in gesprek. 
  
Aan de hand van die opgetekende verhalen ga ik met een tweede groep, die gevormd wordt 
door experts van binnen en buiten de school, kenmerkende fragmenten selecteren die voor 
de school van betekenis zijn. Deze expertgroep zal deze fragmenten van feedback voorzien 
waarmee er een leergeschiedenis ontstaat van dalton op Helen Parkhurst, gericht op de 
toekomst. 
  
Als je aan dit onderzoek meedoet dan kost je dat een uur interview tijd en tijd om het 
uitgetypte interview terug te lezen. 
Met die investering draag je bij aan het verbeteren van de daltonkwaliteit van Helen 
Parkhurst. Ik ben op zoek naar collega's die een positieve bijdrage willen leveren aan dalton 
op Helen Parkhurst vanuit alle afdelingen, collega's met veel ervaring en collega's die nieuw 
zijn (met minder ervaring met dalton op HP), zodat ik een heterogene onderzoeksgroep kan 
samenstellen. 
  
Als je mee wilt werken aan dit onderzoek, dan kan je je opgeven door dit mailtje te 
beantwoorden. Voor hen die geïnteresseerd zijn in het onderzoeksvoorstel, kunnen dat 
via deze link downloaden. Als je vragen hebt, schiet mij dan even aan. 
  
Met vriendelijke groet, 
Karel Hermans. 
  

  

http://www.leergeschiedenis.nl/
https://www.dropbox.com/s/dg9a5xxocr1h1b6/OvMp%20Karel%20Hermans%20vbv%2022.pdf?dl=0
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Bijlage 2: Raamwerk van het semigestructureerde interview 
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Bijlage 3: Check interviewtekst 

 
Van: Karel Hermans  
Verzonden: dinsdag 18 april 2017 14:25 

Aan: Verteller 
Onderwerp: Check interview tekst 
  

Beste Verteller, 
  
In de bijlage vind je het uitgewerkte interview terug. Ik zou je willen vragen om het interview 
door te lezen om te controleren of dat wat er staat ook datgene is wat je zou willen zeggen. 
Als dat niet het geval mag je de tekst wijzigen in dat wat je wel bedoelt te zeggen. 
Als je gedachten na het interview zijn blijven doorspelen en je alsnog iets wilt toevoegen, 
dan mag dat ook. 
Zou je de wijzigingen willen kleuren zodat ik kan zien wat je hebt veranderd. 
  
Als je akkoord gaat met de inhoud zoals deze in de bijlage staat, kan je mij dat dan ook laten 
weten door dit mailtje te beantwoorden. 
  
Nogmaals mijn dank dat je met het onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van onze 
daltonidentiteit wilt meewerken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Karel Hermans. 
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Bijlage 4: Check leergeschiedenis bij de vertellers 

 
Van: Karel Hermans  
Verzonden: vrijdag 30 maart 2018 11:11 

Aan: Verteller 
Onderwerp: Check leergeschiedenis 

Beste Verteller, 

Het is al enige tijd geleden dat ik je interviewde voor mijn onderzoek naar het verbeteren van de daltonidentiteit 
van Helen Parkhurst. Dat onderzoek is in de afrondende fase gekomen. Dat betekent dat ik van alle interviews 
geanonimiseerde fragmenten heb gemaakt en deze fragmenten heb verwerkt tot een leergeschiedenis. Die 
leergeschiedenis vind je in conceptvorm in de bijlage. Er zal nog geschaafd worden aan de hoofdtekst en er zal 
nog meer informatie in de leergeschiedenis opgenomen worden zodat ook niet HP’ers het verhaal kunnen 
begrijpen. 

Het doel met de leergeschiedenis is dat nieuwe groepen lezers aan het denken en onderzoeken worden gezet, 
vooral door de feedback in de rechterkolom. 

Ik nodig je uit om op vier punten mee te werken aan het onderzoek. Wil je de leergeschiedenis doornemen (1) en 
wanneer je de behoefte hebt om inhoudelijk feedback te leveren, deze in de rechterkolom op te nemen (2). Als je 
suggesties hebt hoe de tekst bij te schaven in de hoofdkolom, dan zijn die welkom (3). Ten slotte ben ik natuurlijk 
nieuwsgierig wat je van de leergeschiedenis vindt (4). 

Over een kleine 2 weken, op 11 april, stop ik met schaven en maak ik de leergeschiedenis op in zijn definitieve 
vorm. Fijn als je voor die tijd gereageerd hebt.  

Ik vraag je vriendelijk om deze conceptversie niet te delen met anderen. Wanneer het onderzoek is afgerond 
ontvang je het onderzoeksverslag wat wel deelbaar is. 

Als je nog vragen hebt, ben ik ook telefonisch bereikbaar op 06-236 735 10. 

Met vriendelijke groet, 

Karel Hermans. 
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