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Samenvatting
De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) maakt al geruime tijd gebruik
van interscolaire visitatie met als doel de ontwikkeling van daltonscholen te
bevorderen en de kwaliteit daarvan te borgen. Belangrijk instrument daarbij
is het visitatiekader, waarbij de kernwaarden van het daltononderwijs zijn
vertaald naar waarneembare indicatoren op leerling-, leraar- en schoolniveau.
Het visitatiekader biedt visiteurs de mogelijkheid om zich een oordeel te
vormen over de kwaliteit van het daltononderwijs en helpt ze bij het formuleren
van adviezen ter verbetering van het daltononderwijs. In maart 2012 heeft het
bestuur van de NDV een nieuw visiedocument aangenomen, op basis waarvan
het visitatiekader is bijgesteld. In het visiedocument zijn drie kernwaarden
(reflectie, effectiviteit/doelmatigheid en borging1) toegevoegd aan de drie
bestaande (vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken). In
het nieuwe visitatiekader wordt er aandacht besteed aan de oude en nieuwe
kernwaarden. Bovendien is de zelfevaluatie een belangrijk onderdeel geworden
van het visiteren: daltonscholen beoordelen ook zichzelf.
Nu het nieuwe visitatiekader is uitgeprobeerd in de praktijk en de nodige
ervaring is opgedaan met deze manier van visiteren, heeft de NDV ons
gevraagd om te onderzoeken in hoeverre het nieuwe visitatiekader voldoet
aan de eisen die de NDV eraan stelt. Het doel van ons onderzoek is tweeledig.
Ten eerste willen we zicht krijgen op de mate waarin de kernwaarden in het
visitatiekader betekenisvol en van belang zijn bij visitaties van daltonscholen.
Met andere woorden we hebben onderzocht hoe de kernwaarden in het
visitatiekader worden gewaardeerd door degenen die het gebruiken. Ten
tweede willen we nagaan in hoeverre visitaties kwaliteitsverbetering en
–borging in het daltononderwijs bevorderen en welke aspecten van de visitatie
daaraan bijdragen. Wij hebben daarom de volgende twee onderzoeksvragen
geformuleerd:
1.

In hoeverre zijn visitaties in het daltononderwijs van belang en
betekenisvol?

2.

In hoeverre dragen visitaties in het daltononderwijs bij aan
kwaliteitsbevordering en -borging?

In ons onderzoek hebben we met vragenlijsten (kwantitatief deel) en
focusgroepen (kwalitatief deel) gewerkt. We hebben de resultaten van de
vragenlijst uitgediept door visiteurs uit zowel het primair onderwijs (po) als
het voortgezet onderwijs (vo) te vragen deel te nemen aan focusgroepen.
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Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt dat zowel visiteurs als onderwijsprofessionals het belang en de betekenisvolheid van alle kernwaarden bij
het visiteren onderschrijven. Zo waarderen beide groepen de kernwaarden
met een gemiddelde score van boven de acht (op een tienpuntsschaal), alle
kernwaarden worden positief beoordeeld. We vonden bovendien dat de
waarderingen van visiteurs en onderwijsprofessionals nauwelijks verschillen.
Ook de zelfevaluatie wordt verder positief gewaardeerd door onze respondenten,
zo geven ze aan dat de zelfevaluatie van belang is voor het verkrijgen van
inzicht in en het kunnen reflecteren op het eigen daltononderwijs en welke
verbeterpunten er zijn. Ons antwoord op de eerste onderzoeksvraag luidt dan
ook dat de kernwaarden in het visitatiekader en de zelfevaluatie, voor degenen
die het gebruiken, op alle drie niveaus (leerling-, leraar- en schoolniveau)
betekenisvol en van belang zijn bij visitaties.
In onze studie zijn we ook nagegaan in hoeverre visitaties volgens onze
respondenten bijdragen aan kwaliteitsverbetering en -borging van het
daltononderwijs. Volgens zowel het oordeel van visiteurs als van de
onderwijsprofessionals dragen de zelfevaluatie, het visitatiebezoek, het
visitatieverslag, de aanbevelingen als de reactie van de school op de
aanbevelingen bij aan kwaliteitsborging. De gemiddelde score ligt hier weer
vrij hoog. Visitaties leiden volgens onze respondenten vooral tot een groter
inzicht in de kwaliteit van het daltononderwijs door de feedback die wordt
gegeven en ontvangen en de verbeterpunten die worden genoemd. Visitaties
dragen volgens zowel visiteurs als onderwijsprofessionals bij aan het
scherpstellen van het eigen daltononderwijs, het krijgen van aanbevelingen
(“tips en tops”) en tot kwaliteitsbevordering en ontwikkeling.
Uit onze analyses van de gegevens uit de vragenlijsten blijkt verder dat de
feedback, die visiteurs geven, door onderwijsprofessionals van onlangs
gevisiteerde daltonscholen erg nuttig, bruikbaar en relevant worden bevonden.
De onderwijsprofessionals geven aan dat ze met name de bevestiging dat ze
op de goede weg zitten, de gegeven verbeterpunten en de positieve insteek van
de ontvangen feedback waarderen. Wel geven ze in de focusgroep aan dat de
feedback van de visitatiecommissie nog meer concreet en specifiek kan zijn,
zodat de school nog beter in staat wordt gesteld met de gegeven aanbevelingen
aan de slag te kunnen.
Uit de focusgroepen komt verder naar voren dat de meeste respondenten de
essentie van daltonkwaliteit opvatten als de mate waarin er op school sprake
is van eigenaarschap op zowel leerling-, leraar- als schoolniveau. Leerlingen
en leraren moeten de vrijheid krijgen en de ruimte nemen om te leren en te
werken. Een absolute ondergrens aan daltonkwaliteit is lastig te onderscheiden
volgens onze respondenten. Het is namelijk per school verschillend in hoeverre
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er sprake kan zijn van eigenaarschap en hoe kernwaarden gestalte krijgen op
de desbetreffende school. Wat wel van belang lijkt is dat de visie ten aanzien
van het eigen daltononderwijs goed is onderbouwd en beargumenteerd en dat
de school aantoonbaar iets met de aanbevelingen uit de vorige visitatie heeft
gedaan.
Goed visiteren is een volgens onze respondenten met name een kwestie
van “meedenken en opdenken”. Hiermee bedoelen ze dat visiteurs als
“critical friend” moeten dienen en de school die ze visiteren ondersteunen
(“meedenken”) en verder helpen brengen (“opdenken”) in het verbeteren en
borgen van de daltonkwaliteit. Bij meedenken gaat het erom dat de visiteurs
in hun feedback en aanbevelingen uitgaan van de situatie op de gevisiteerde
school, zoals deze in de zelfevaluatie wordt beschreven. Dit betekent dat
visiteurs minder vanuit een oordeel uitgaan (beoordelingsperspectief) maar
veeleer visiteren vanuit een ontwikkelingsperspectief. Wat daarbij volgens
onze respondenten zoals eerder gezegd cruciaal is, is dat de gegeven feedback
en aanbevelingen vanuit een open houding zijn geformuleerd, ondubbelzinnig
zijn en aansluiten bij ontwikkelingen op de gevisiteerde school. Met andere
woorden, de “critical friend” kan pas opdenken als er is meegedacht met de
school.
Meedenken is niet alleen een taak voor visiteurs, ook scholen kunnen de “critical
friend” helpen zijn taak te volbrengen door eigenaarschap te nemen. Kortom,
volgens de deelnemers aan de focusgroepen is eigenaarschap niet alleen van
groot belang voor het vormgeven van het daltononderwijs, maar is het ook
een vereiste voor het verbeteren en borgen ervan door middel van visitaties.
In de conclusie worden vanuit de essenties eigenaarschap en meedenken
en opdenken aanbevelingen gedaan voor een verdere optimalisering van het
visiteren in het daltononderwijs.
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1. Inleiding
In deze rapportage doen we verslag van een evaluatief onderzoek naar
een nieuwe visitatiekader van zelfevaluatie in het primair en voortgezet
daltononderwijs (po en vo). Het praktijkonderzoek is onderdeel van de
programmalijn “Professionele ontwikkeling van leraren” van het lectoraat
Vernieuwingsonderwijs en is gedurende het schooljaar 2015-2016 uitgevoerd
door Patrick Sins, Koen Groeneveld en Vera Otten-Binnerts.
In paragraaf 1.1 gaan we in op de aanleiding en onderzoeksvragen. In de
daaropvolgende paragraaf (1.2) wordt de gebruikte onderzoekmethode
en uitvoering toegelicht. In hoofdstuk 2 beschrijven we de resultaten en
bevindingen van de analyse van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. We
sluiten in hoofdstuk 3 af met conclusies, aanbevelingen en suggesties voor
vervolgonderzoek.
1.1

Aanleiding en onderzoeksvragen

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) maakt al geruime tijd gebruik van
interscolaire visitatie om de professionele ontwikkeling van daltonleraren en
-scholen te bevorderen. Een belangrijk instrument daarbij is het visitatiekader,
waarbij de kernwaarden van het daltononderwijs zijn vertaald naar
waarneembare indicatoren op leerling-, leraar- en schoolniveau. Aan de hand
van dit visitatiekader beoordelen scholen zichzelf. Bovendien biedt het visiteurs
de mogelijkheid om zich een oordeel te vormen over de onderwijskwaliteit
en adviezen te formuleren ter verbetering van het daltononderwijs. Tijdens
het onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre het nieuwe visitatiekader zowel
bijdraagt aan kwaliteitsverbetering als aan -borging.
In maart 2012 heeft de NDV een nieuw visiedocument vastgesteld. Op basis
daarvan is ook het visitatiekader bijgesteld, dat uitgeprobeerd is in de praktijk.
Nadat door visiteurs en scholen de nodige ervaring is opgedaan met deze manier
van visiteren, wilde de NDV nagaan in hoeverre het nieuwe visitatiekader van
zelfevaluatie voldoet aan de eisen die de vereniging er aan stelt. De visitatie en
zelfevaluatie is voor de NDV een middel om kwaliteit van het daltononderwijs
in Nederland te borgen. Tegelijktijdig wil de vereniging met deze manier van
zelfevaluatie en visitatie de kwaliteit op scholen bevorderen. Ze wil scholen
aanzetten en stimuleren om het daltononderwijs op een cyclisch manier te
ontwikkelen en te verbeteren.
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste willen we zicht krijgen op
de mate waarin de kernwaarden en bijhorende indicatoren in het visitatiekader
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betekenisvol en van belang zijn bij visitaties van daltonscholen. In het kort
onderzoeken we hoe de kernwaarden in het visitatiekader worden gewaardeerd
door degenen die het gebruiken. Ten tweede willen we nagaan in hoeverre
visitaties kwaliteitsverbetering en -borging in het daltononderwijs bevorderen
en welke aspecten van de visitatie daaraan bijdragen. Enerzijds willen we
hierbij meer zicht krijgen op de discussie rond minimale standaarden die nodig
zijn om een voldoende functionerende daltonschool te hebben. Anderzijds
gaat het om te weten in welke mate de visitatie zou moeten leiden tot een
bepaalde ontwikkeling van de school, van het team en van de leerlingen.
Het onderzoek resulteert in:
•
•
•

aanbevelingen voor aanscherping en/of verbetering van het visitatiekader;
implicaties voor het verbeteren van de professionalisering van de
visitaties;
en ten slotte perspectieven op visiteren als ontwikkel- en/of beoordelingskader.

Bij de hoofdvraag van de NDV - In hoeverre voldoet het nieuwe visitatiekader
van zelfevaluatie aan de eisen die de vereniging er aan stelt? - hebben wij de
volgende twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1.

In hoeverre zijn visitaties in het daltononderwijs van belang en
betekenisvol?

2.

In hoeverre dragen visitaties in het daltononderwijs bij aan
kwaliteitsverbetering en -borging?

In de volgende paragraaf (1.2) gaan we in op de wijze waarop we gegevens
hebben verzameld om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
1.2

Onderzoeksmethode

In deze paragraaf geven we weer hoe we het onderzoek hebben opgezet
en uitgevoerd. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we
gegevens verzameld door vragenlijsten af te nemen (kwantitatief deel) en
focusgroepen te organiseren (kwalitatief deel). Voor zowel het kwantitatieve
als het kwalitatieve deel van ons onderzoek, beschrijven we hieronder
achtereenvolgens de respondenten, de onderzoeksprocedure en de analyses
die we hebben uitgevoerd.
1.2.1 Kwantitatief deel – vragenlijst
1.2.1.1 Respondenten
De respondenten van ons onderzoek zijn visiteurs en onderwijsprofessionals
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uit zowel het primair als voortgezet daltononderwijs, die in de periode 20132015 met het nieuwe visitatiekader hebben gewerkt. Via het ambtelijk
secretariaat van de NDV ontvingen we de contactgegevens van 65 visiteurs
uit het po en 61 visiteurs uit het vo en kregen we de e-mailadressen van
gecertificeerde daltonscholen po en vo opgestuurd, die in deze periode aan
de hand van het nieuwe visitatiekader zijn gevisiteerd. In totaal betrof het
hier 56 basisscholen en tien middelbare scholen. In de periode maart tot
en met december 2015 hebben we visiteurs en de directies van gevisiteerde
daltonscholen verzocht deel te nemen aan ons onderzoek. Visiteurs en scholen
ontvingen een e-mail met daarin een link naar een digitale vragenlijst. In de
e-mail die aan visiteurs werd gestuurd, werd hen gevraagd de vragenlijst in
te vullen. In de e-mail die aan directies van daltonscholen was toegezonden
werd gevraagd om de vragenlijst in te vullen en de link door te sturen naar
leraren die werkzaam zijn op hun school en die een rol hebben gespeeld
tijdens de meest recente visitatie van hun school. Na circa twee weken werd
een herinnering gestuurd naar visiteurs en scholen met de vraag om, indien
dat niet al gedaan was, de vragenlijst alsnog in te vullen en/of de link door te
sturen naar leraren op de school.
In totaal zijn 65 visiteurs po en 59 visiteurs vo benaderd. Zeven visiteurs
po hebben de vragenlijst niet ingevuld, alsook acht visiteurs uit het vo.
Respectievelijk elf en negen visiteurs po en vo hebben de vragenlijst
gedeeltelijk ingevuld. Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van
beschikbare data, zijn de gegevens van deze respondenten meegenomen
in onze analyses. De respons van onze dataverzameling komt daarmee op
respectievelijk 78% en 74% van het totaal aantal benaderde visiteurs po en
vo. Van de benaderde basisscholen hebben 42 onderwijsprofessionals de
vragenlijst geheel en tien onderwijsprofessionals de vragenlijst gedeeltelijk
ingevuld. Deze onderwijsprofessionals zijn werkzaam op in totaal 26
verschillende daltonbasisscholen, gemiddeld 2.0 leraren per school
(standaardafwijking = 1.7). 26 onderwijsprofessionals uit het vo hebben
de vragenlijst volledig ingevuld; twaalf onderwijsprofessionals hebben de
vragenlijst deels ingevuld. Deze onderwijsprofessionals zijn werkzaam op een
van de tien benaderde middelbare daltonscholen, gemiddeld 3.8 leraren per
school (standaardafwijking = 3.2). In tabel 1 worden de achtergrondgegevens
van deze visiteurs en onderwijsprofessionals uit po en vo weergegeven.
1.2.1.2 Procedure
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop respondenten uit het daltononderwijs
visitaties waarderen, hebben we een vragenlijst ontwikkeld die digitaal
werd afgenomen. De vragenlijst bestond uit vijf delen die voor visiteurs en
onderwijsprofessionals grotendeels overeenkwamen maar op een aantal
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Tabel 1. Achtergrondgegevens van visiteurs en professionals werkzaam op gevisiteerde
scholen (Percentages genoemde functies)

Geslacht

Huidige
functies1

Primair daltononderwijs

Voortgezet daltononderwijs

Visiteurs

onderwijsprofessionals
(n=52)

Visiteurs

(n=51)

(n=45)

onderwijsprofessionals
(n=38)

Man

41.2%

23.1%

46.7%

47.4%

Vrouw

58.8%

76.9%

53.3%

52.6%

Directeur

52.9%

24.6%

33.3%

15.8%

Leraar

23.5%

72.3%

55.6%

81.6%

Opleider

3.9%

0.0%

11.1%

2.6%
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3.1%
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23.5%

21.5%
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26.52 (10.54)

18.38 (11.45)

21.07 (9.76)

18.68 (11.06)

Aantal jaren ervaring met
lesgeven

aspecten van elkaar verschilden (zie bijlage 1 voor de vragenlijst die aan visiteurs
vo werd toegezonden). De vragenlijsten voor po en vo waren nagenoeg dezelfde.
In het eerste deel werden alle respondenten om enkele achtergrondkenmerken
gevraagd, zoals geslacht, werkzaam in welke onderwijssector, huidige functie,
vervulde werkzaamheden in het onderwijs, aantal jaren ervaring met lesgeven
en vooropleiding. Onderwijsprofessionals werd nog gevraagd naar de school
waar hij of zij werkzaam was.
In het tweede deel van de vragenlijst werden respondenten gevraagd
om voor elk van de zes daltonkernwaarden (vrijheid in gebondenheid/
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit/
doelmatigheid en borging) aan te geven in hoeverre ze deze betekenisvol en
van belang achtten. Respondenten werd gevraagd om op elk niveau (leerling-,
leraar- en schoolniveau) aan te geven in hoeverre ze de desbetreffende
kernwaarde betekenisvol en van belang vinden. Daartoe werden telkens
de betreffende kernwaarde en de corresponderende indicatoren voor elk
niveau gegeven. Zo werd bijvoorbeeld voor de kernwaarde samenwerking de
indicatoren op het leerlingniveau gegeven. Vervolgens werden respondenten
gevraagd om enerzijds een cijfer van 1 tot en met 10 aan te vinken die aangeeft
in hoeverre zij deze kernwaarde op dit niveau betekenisvol vinden en een cijfer
van 1 tot en met 10 aan te vinken die aangeeft in hoeverre zij deze kernwaarde
op dit niveau van belang vonden. Onderwijsprofessionals werd vervolgens
gevraagd om voor elke kernwaarde en de daarbij behorende niveaus aan te
geven waar visiteurs tijdens de visitatie vooral naar dienen te kijken bij de
beoordeling van die kernwaarde op dat niveau (open vraag). Visiteurs werd
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per kernwaarde en bijbehorende niveaus gevraagd waar zij vooral naar kijken
bij hun beoordeling (open vraag). In deze rapportage van de analyses zullen
we alleen de waardering van de betekenisvolheid en het belang meenemen.
In het derde deel van onze vragenlijst vroegen we alle respondenten aan te
geven wat zij het belang vinden van de zelfevaluatie die scholen opleveren
voor de visitatie. Ook werd hen gevraagd aan te geven in hoeverre visiteren
bijdraagt aan kwaliteitsbevordering van gevisiteerde daltonscholen. Bij
beide vragen konden respondenten zelf een antwoord formuleren (open
vraag). Visiteurs werd nog gevraagd naar hoe zij het visitatiekader tijdens het
visitatiebezoek en het eindgesprek gebruiken en hoe ze tijdens de visitatie tot
aanbevelingen komen (open vragen). De antwoorden op de laatste drie vragen
zijn in de analyses in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Tenslotte
werd in dit deel van onze vragenlijst aan de respondenten gevraagd om aan
te geven in welke mate zij ervaren dat visitaties duidelijkheid geven over de
kwaliteit van het daltononderwijs (op een schaal van 1 tot en met 10).
In het vierde deel werden respondenten gevraagd naar de feedback die tijdens
visitaties doorgaans wordt gegeven of ontvangen. Dat konden ze doen door op
een schaal van 1 tot en met 10 aan te geven in hoeverre ze het eens waren met
elk van de negentien stellingen. In dit deel maakten we een onderscheid in een
viertal schalen: (1) discrepantiefeedback (vijf items), (2) discrepantiefeedback
met betrekking tot het visitatiekader (vijf items), (3) feedback bestaande
uit verbeterstrategieën (vijf items) en (4) feedback bestaande uit het stellen
van vragen (vier items). De eerste twee schalen betreffen feedback waarbij
informatie wordt gegeven over het verschil tussen de huidige prestatie of
functioneren en een overeengekomen doel of criterium. Een stelling uit de
eerste schaal is bijvoorbeeld: “De feedback gaat vooral over hoe de school
het nu doet in verhouding tot gestelde doelen.” Bij discrepantiefeedback met
betrekking tot het visitatiekader gaat het met name om criteria (indicatoren)
zoals gesteld in het visitatiekader. Een voorbeelditem uit deze schaal is:
“De feedback gaat vooral over hoe de school het nu doet in verhouding tot
de indicatoren van het visitatiekader.” De derde schaal gaat over feedback
waarbij mogelijke handelingen of strategieën worden overlegd, die kunnen
bijdragen aan het bevorderen van de prestatie of functioneren. Een voorbeeld
van een stelling waar hiernaar wordt gevraagd, is: “De feedback geeft aan hoe
de school zichzelf nog kan verbeteren.” Tenslotte kan tijdens het geven van
feedback vragen worden gesteld waarbij het de bedoeling is dat ervaringen zo
goed mogelijk onder woorden worden gebracht. Een voorbeelditem uit onze
vragenlijst is: “Als ik feedback geef, vraag ik de school om verklaringen te geven
en deze te onderbouwen.” De stellingen waarop visiteurs po en vo gevraagd
werden te reageren ging over de feedback die zij doorgaans geven tijdens
visitaties; onderwijsprofessionals konden reageren op dezelfde stellingen
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met als enige verschil dat het voor hen ging aan te geven welke feedback zij
tijdens de afgelopen visitatie hadden ontvangen. Daarnaast werd alleen aan
onderwijsprofessionals uit het po en vo gevraagd de ontvangen feedback te
waarderen op een zestal aspecten, zijnde: (1) positieve feedback (drie items;
“De feedback die ik krijg is over het algemeen positief”), (2) specificiteit van
de feedback (drie items; “De feedback is vooral abstract”), (3) kwantiteit en
timing van de feedback (vijf items; “Onze school krijgt genoeg feedback”),
(4) nut van de feedback (drie items; “De feedback helpt onze school om ons
functioneren beter te begrijpen”), (5) mate van gebruik van de feedback (acht
items; “Met de feedback gaat onze school de formulering van onze doelen
opnieuw bekijken”) en (6) attitude ten aanzien van de ontvangen feedback (vijf
items; “De ontvangen feedback is relevant – niet relevant”). Alle items werden
door respondenten op een tienpuntschaal gewaardeerd. Verder werden alleen
onderwijsprofessionals gevraagd om zowel drie verbeterpunten als drie
waardevolle aspecten van de ontvangen feedback aan te geven (open vraag).
Tenslotte werd in het laatste deel van onze vragenlijst aan respondenten
gevraagd om op een schaal van 1 tot en met 10 aan te geven in hoeverre zij
de volgende aspecten van visiteren waardevol vinden voor kwaliteitsborging:
(1) de zelfevaluatie, (2) het visitatiebezoek, (3) het visitatieverslag, (4) de
aanbevelingen in het visitatieverslag en (5) de reactie van de school op de
aanbevelingen in het visitatieverslag. Respondenten kregen ook de mogelijkheid
uitleg te geven over hun waardering (open vraag). Onderwijsprofessionals
konden tenslotte hun e-mailadres invullen in het geval ze interesse hadden in
deelname aan onze focusgroep.
1.2.1.3 Analyse
1.2.1.3.1 Analyse – kwantitatief deel
De antwoorden op de open vragen naar (a) het belang van zelfevaluatie, (b)
verbeterpunten en waardevolle aspecten van de ontvangen feedback, (c)
uitleg over de mate waarin visitaties duidelijkheid geven over de kwaliteit
van het daltononderwijs en (d) uitleg over de mate waarin visiteren
bijdraagt aan kwaliteitsbevordering van daltonscholen zijn kwalitatief
geanalyseerd en gescoord. Dit is voor elke vraag gedaan door thema’s of
categorieën te ontwikkelen op basis van de antwoorden die visiteurs en
onderwijsprofessionals uit het po en vo hebben gegeven. Het doel van deze
thema’s is de antwoorden die waren gegeven op een meer algemeen niveau te
beschrijven. Dat betekent dat verschillende gelijksoortige antwoorden onder
eenzelfde thema vallen waardoor onze bevindingen duidelijker te interpreteren
zijn. In andere woorden, thema’s vatten verschillende antwoorden samen die
op hetzelfde neerkomen. Elk gegeven antwoord is met een thema of categorie
gescoord. Nadat alle antwoorden van passende thema’s waren voorzien en
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gecheckt, is aan de hand van beschrijvende statistiek per vraag nagegaan
hoe vaak bepaalde thema’s zijn toegekend. Daartoe hebben we percentages
berekend van het totaal aantal toegekende thema’s per vraag.
Met behulp van beschrijvende statistiek is gekeken naar de gemiddelde
waardering van scholen en visiteurs op de gesloten vragen. In het bijzonder
zijn gemiddelde scores en standaardafwijkingen2 berekend voor wat betreft de
aangegeven betekenisvolheid en het belang per kernwaarde op elk niveau (deel
2 van de vragenlijst) en de mate waarin respondenten ervaren dat visitaties
duidelijkheid geven over de kwaliteit van het daltononderwijs (deel 3). Om
verschillen tussen kernwaarden met betrekking tot de waardering van de
betekenisvol en het belang te onderzoeken, hebben we voor elke kernwaarde
een gemiddelde score berekend. Dit hebben we gedaan door de scores, die
visiteurs en onderwijsprofessionals uit het po en vo op de desbetreffende
niveaus hebben gegeven, te middelen. Met behulp van statistische toetsen
is nagegaan welke verschillen er zijn in waardering tussen de verschillende
daltonkernwaarden.
Voor wat betreft de vragen die gaan over de gegeven of ontvangen feedback
in het vierde deel van onze vragenlijst, hebben we allereerst de gegeven
waardering van respondenten op negatief geformuleerde items (zie het
voorbeeld bij specificiteit van de feedback) omgedraaid. Vervolgens hebben we
gemiddelde scores berekend voor de volgende schalen: discrepantiefeedback,
discrepantiefeedback met betrekking tot het visitatiekader, feedback bestaande
uit verbeterstrategieën, feedback bestaande uit het stellen van vragen,
positieve feedback, specificiteit van de feedback, kwantiteit en timing van de
feedback, nut van de feedback, mate van gebruik van de feedback en attitude
ten aanzien van de ontvangen feedback. We hebben statistische toetsen
uitgevoerd om na te gaan of de verschillende feedbacktypen in verschillende
mate zijn gegeven of ontvangen. Tevens zijn gemiddeldes berekend van de
scores die onderwijsprofessionals en visiteurs gaven als indicatie van de
mate waarin zij de vijf aspecten van visiteren waardevol achten. Tenslotte
hebben we statistische toetsen gedaan om te onderzoeken of er verschillen
in waardering zijn tussen: (1) po en vo (visiteurs en onderwijsprofessionals
samen), (2) visiteurs en onderwijsprofessionals (po en vo samen), en (3)
visiteurs en onderwijsprofessional per onderwijssector. Alleen die verschillen
die statistisch significant3 zijn worden in deze rapportage genoemd.
1.2.1.3.2 Analyse – kwalitatief deel
De kwalitatieve data zijn verkregen met behulp van een aantal focusgroepbijeenkomsten. Een focusgroep is een gestructureerde discussie met een groep
deelnemers. In ons onderzoek waren dat tussen de twee en tien respondenten
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per focusgroep. Deze bijeenkomsten duurden maximaal twee uur. In elke
groep zaten zowel visiteurs als directeuren/leraren van gevisiteerde scholen.
Dit om beide perspectieven mee te nemen. Van de digitale vragenlijst zijn twee
versies uitgezet: één voor visiteurs en één voor de gevisiteerde daltonscholen
(directie, daltoncoördinatoren en -leraren).
Tabel 2. Deelnemers focusgroepenbijeenkomsten

Focusgroepen
Algemeen bestuur Nederlandse Dalton Vereniging 10-2-2016

(n=10)

Onderwijsprofessionals primair daltononderwijs 17-2-2016

(n=6)

Onderwijsprofessionals voortgezet daltononderwijs 19-4-2016

(n=2)

Op 27 januari en 3 februari 2016 zijn tijdens de scholingsdagen voor povisiteurs data verzameld middels een aantal stellingen. De voorlopige
resultaten van de vragenlijsten zijn op deze studiedagen gepresenteerd. De
data zijn gebruikt om de focusgroepen verder voor te bereiden.
Daarnaast is een gestructureerde discussie gevoerd op de studiedag voor
visiteurs vo op 20 april 2016. Het betrof hier een grote groep van ongeveer 60
respondenten. De vragen zijn in kleine groepen besproken en de uitkomsten
zijn plenair teruggekoppeld en verzameld.
Doel was om meningen en ideeën van respondenten te achterhalen over een
aantal vooraf vastgestelde vragen over drie onderwerpen, namelijk:
1.
2.
3.

De borging van kwaliteit bij visitaties;
De rol van feedback die tijdens visitaties wordt gegeven en/of
ontvangen en hoe deze door respondenten wordt ervaren en gebruikt;
De bijdrage van visitaties aan de verbetering van het daltononderwijs
op de gevisiteerde scholen.

Aan de hand van een gesprekshandleiding met onderwerpen - ondersteund
door een PowerPoint met de onderwerpen en vragen - zijn bovenstaande
onderwerpen besproken (zie bijlage 2 voor de gesprekshandleiding en
PowerPointdia’s). De gesprekken werden opgenomen met een camera en/of
geluidsapparatuur en er zijn aantekeningen tijdens de gesprekken gemaakt.
Op basis van het materiaal is een indeling gemaakt in hoofdthema’s en deze
zijn vervolgens uitgesplitst naar subthema’s, met bijhorende kernwoorden (zie
bijlage 3 voor de thema’s en subthema’s). Daarna zijn, waar dat mogelijk bleek,
subthema’s samengenomen en hebben we per subthema en kernwoorden
kenmerkende citaten geselecteerd uit de gegevens. De samenstellers van deze
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rapportage hebben de analyses in nauw overleg uitgevoerd en zijn gezamenlijk
tot overeenstemming gekomen over de uiteindelijke bevindingen. Uit de
gegevens zijn de volgende hoofdthema’s naar voren gekomen (zie verder voor
de uitwerking hoofdstuk 3):
1.
2.

3.

4.

Daltonkwaliteit. Binnen dit thema gaat het om de vraag wat volgens
respondenten essentieel is bij kwaliteit van het daltononderwijs.
Ontwikkelen versus beoordelen. Dit hoofdthema geeft de spanning
weer die visiteurs voelen tussen enerzijds de opdracht om een school
te beoordelen op kwaliteit en anderzijds de drive van visiteurs om de
school verder te helpen in de ontwikkeling.
Feedback. Hier gaat het om de aard en effectiviteit van de feedback
die tijdens de visitaties door visiteurs aan de school wordt gegeven en
wat daarbij belangrijk is.
Competenties visiteurs. Dit hoofdthema gaat over de vaardigheden
en een juiste open houding die volgens respondenten nodig zijn om
als visiteur goed te kunnen functioneren.

Respondenten deden tijdens de gesprekken ook suggesties voor verbetering
van de visitaties. De suggesties zijn gerubriceerd aan de hand van elk van de
hoofdthema’s.
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2. Resultaten
2.1

Bevindingen kwantitatief deel

In deze paragraaf worden de bevindingen gepresenteerd aan de hand van onze
twee onderzoeksvragen.
1. In hoeverre zijn visitaties in het daltononderwijs van belang en betekenisvol?
Om deze vraag te beantwoorden hebben we gemiddelde scores en
standaardafwijkingen berekend met betrekking tot de betekenisvolheid en het
belang dat visiteurs en professionals werkzaam op daltonscholen hechten aan
elke kernwaarde op het leerling-, leraar- en schoolniveau. In Figuur 1 worden de
gemiddelden en standaarddeviaties van de scores van onderwijsprofessionals
en visiteurs po en vo voor wat betreft de betekenisvolheid van de kernwaarden
op de verschillende niveaus in een grafiek weergegeven. In het algemeen is de
gemiddelde waardering van de betekenisvolheid voor onze respondentgroepen
hoog (gemiddelde score = 8.32 met een standaardafwijking van 1.08). Figuur
2 geeft de beschrijvende statistiek weer van de scores van onze respondenten
met betrekking tot het belang van de daltonkernwaarden op de verschillende
niveaus. Ook het belang van de daltonkernwaarden bij visiteren werd door de
respondenten gemiddeld genomen hoog gewaardeerd (gemiddelde = 8.44 met
een standaardafwijking van 1.07).
Uit de statistische toetsen blijkt dat de kernwaarde borging door de
respondenten minder hoog wordt gewaardeerd met betrekking tot
betekenisvolheid (gemiddelde = 8.14 met een standaardafwijking van
1.24) in vergelijking met de kernwaarden reflectie (gemiddelde = 8.33 met
een standaardafwijking van 0.97), samenwerking (gemiddelde = 8.37 met
een standaardafwijking van 0.96), zelfstandigheid (gemiddelde = 8.41 met
een standaardafwijking van 0.91) en vrijheid (gemiddelde = 8.50 met een
standaardafwijking van 0.93). Verder is de waardering van de kernwaarde
vrijheid met betrekking tot de betekenisvolheid hoger dan voor de kernwaarde
reflectie en samenwerking. Met betrekking tot het belang van de kernwaarde
geven onderwijsprofessionals en visiteurs po en vo een lagere gemiddelde score
voor de kernwaarden borging (gemiddelde = 8.33 met een standaardafwijking
van 1.25), effectiviteit (gemiddelde = 8.37 met een standaardafwijking
van 1.10) en reflectie (gemiddelde = 8.40 met een standaardafwijking van
0.96) dan voor de kernwaarden zelfstandigheid (gemiddelde = 8.49 met
een standaardafwijking van 0.88) en vrijheid (gemiddelde = 8.68 met een
standaardafwijking van 0.85). De scores met betrekking tot het belang van
de kernwaarde vrijheid zijn verder hoger in vergelijking met de gemiddelde
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waardering van de daltonkernwaarden zelfstandigheid en samenwerking
(gemiddelde = 8.45 met een standaardafwijking van 0.95).
De statistische toetsen wijzen uit dat de scores van respondenten uit het po
(visiteurs en onderwijsprofessionals) voor zowel de betekenisvolheid als het
belang van de daltonkernwaarden gemiddeld genomen hoger uitvallen dan
de scores van visiteurs en onderwijsprofessionals uit het vo (gemiddelde
betekenisvolheid po = 8.62 met een standaardafwijking van 1.03; gemiddelde
betekenisvolheid vo = 8.03 met een standaardafwijking van 1.13; gemiddeld
belang po = 8.71 met een standaardafwijking van 1.02; gemiddeld belang vo
= 8.18 met een standaardafwijking van 1.13). Alleen de gemiddelde scores
op de daltonkernwaarde vrijheid op schoolniveau zijn met betrekking tot de
betekenisvolheid als het belang gelijk tussen beide groepen. Dat geldt ook het
belang van de kernwaarde reflectie op het leerlingniveau.
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Borging

Visiteurs en onderwijsprofessionals (po en vo) verschillen onderling
weinig in hun waardering. Alleen voor de kernwaarde samenwerking op
leraarniveau geven onderwijsprofessionals de betekenisvolheid en het belang
een hogere score dan visiteurs. Dat is ook het geval met betrekking tot de
gemiddelde waardering van het belang van de kernwaarde effectiviteit op
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Figuur 1. Gemiddelde scores en standaardafwijkingen van onderwijsprofessionals po
en vo en visiteurs po en vo met betrekking tot de aangegeven betekenisvolheid van de
daltonkernwaarden op de verschillende niveaus
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Figuur 2. Gemiddelde scores en standaardafwijkingen van onderwijsprofessionals po en vo
en visiteurs po en vo met betrekking tot het aangegeven belang van de daltonkernwaarden
op de verschillende niveaus

schoolniveau; onderwijsprofessionals geven een hogere score dan visiteurs.
Als we binnen onderwijssectoren kijken naar de scores die visiteurs en
onderwijsprofessionals geven voor de betekenisvolheid en het belang van
de daltonkernwaarden, zien we ook hier nauwelijks verschillen. Binnen het
po geven visiteurs in vergelijking met onderwijsprofessionals een hogere
score op zowel betekenisvolheid als het belang van de kernwaarde borging
op schoolniveau. Onderwijsprofessionals uit het vo geven hogere scores op
de daltonkernwaarde samenwerking op leraarniveau. Dit geldt voor zowel de
betekenisvolheid als het belang van deze kernwaarde.
In Figuur 3 worden de frequenties van oordelen die visiteurs en professionals
werkzaam op daltonscholen geven over het belang van zelfevaluatie. Als
respondenten worden gevraagd aan te geven wat het belang van zelfevaluatie
is, wordt het realiseren van reflectie veruit het meest genoemd (twintig
keer door visiteurs uit het po, dertien keer door visiteurs uit het vo en
respectievelijk veertien en elf keer door onderwijsprofessionals uit het po).
Hieronder vallen ook reflecteren, kritisch nadenken en beoordeling van de
school zelf. Daarnaast wordt aangegeven dat het belang ligt in het inzicht dat
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Figuur 3. Frequenties van oordelen die visiteurs en professionals werkzaam op daltonscholen
geven over het belang van zelfevaluatie

de zelfevaluatie voor de school zelf biedt (twaalf keer door visiteurs uit het
po, acht keer door visiteurs uit het vo en respectievelijk zeventien en vier keer
door onderwijsprofessionals uit het po) en verbeterpunten (ontwikkelpunten,
actiepunten en aandachtspunten) zichtbaar maakt (veertien keer door visiteurs
uit het po, twee keer door visiteurs uit het vo en respectievelijk vijftien en
zes keer door onderwijsprofessionals uit het po). Het laatste aspect wordt in
verhouding meer genoemd door onderwijsprofessionals dan door visiteurs.
Minder vaak wordt aangegeven dat de zelfevaluatie richting geeft aan de
visitatie (zelfevaluatie geeft kijkwijzer aan visiteurs) (negen keer door visiteurs
uit het po, vier keer door visiteurs uit het vo en respectievelijk twee en geen
enkele keer door onderwijsprofessionals uit het po) en inzicht geeft in waar
de school staat ten aanzien van dalton(ontwikkeling) (uitgangspositie; negen
keer door visiteurs uit het po, twaalf keer door visiteurs uit het vo en drie
keer door zowel onderwijsprofessionals uit het po). Deze aspecten worden
verhoudingsgewijs meer door visiteurs genoemd als zijnde het belang van
zelfevaluatie.
2. In hoeverre dragen visitaties in het daltononderwijs bij aan kwaliteitsverbetering
en -borging?
Om deze vraag te beantwoorden zal worden gekeken naar een tweetal
aspecten, namelijk: (a) de waardering van de ontvangen en gegeven feedback
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tijdens visitaties en (b) de mate waarin visiteurs en professionals werkzaam
op daltonscholen ervaren dat (aspecten van) visitaties bijdragen aan
kwaliteitsverbetering en -borging.
Figuur 4 geeft de gemiddelde scores en standaardafwijkingen met betrekking tot de mate waarin volgens visiteurs en professionals werkzaam
op daltonscholen er feedback wordt gegeven. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen: (a) discrepantiefeedback, (b) discrepantiefeedback met
betrekking tot het visitatiekader, (c) feedback bestaande uit het geven van
verbeterstrategieën en (d) feedback bestaande uit het stellen van vragen.
Uit onze statistische analyses blijkt dat volgens het oordeel van visiteurs
en onderwijsprofessionals tijdens visitaties vaker discrepantiefeedback
(gemiddelde = 7.50, met een standaardafwijking van 1.11) wordt gegeven
dan discrepantiefeedback met betrekking tot het visitatiekader (gemiddelde =
7.29, met een standaardafwijking van 1.21), feedback bestaande uit het geven
van verbeterstrategieën (gemiddelde = 6.69, met een standaardafwijking van
1.38) en feedback bestaande uit het stellen van vragen (gemiddelde = 6.37,
met een standaardafwijking van 1.70). Ook de verschillen tussen de mate
waarin de overige feedbacktypen worden gegeven zijn statistisch verschillend.
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Respondenten (visiteurs en onderwijsprofessionals) uit het po geven
aan dat er in hogere mate drie typen feedback gegeven is in vergelijking
met onze respondenten uit het vo. In het bijzonder gaat het om:
(a) discrepantiefeedback (gemiddelde = 7.73, met een standaardafwijking
van 1.21 versus gemiddelde = 7.18, met een standaardafwijking van 0.88),
(b) discrepantiefeedback met betrekking tot het visitatiekader (gemiddelde =
7.55, met een standaardafwijking van 1.29 versus gemiddelde = 6.94, met
een standaardafwijking van 1.00) en (c) feedback bestaande uit het geven van
verbeterstrategieën (gemiddelde = 6.95, met een standaardafwijking van 1.42
versus gemiddelde = 6.34, met een standaardafwijking van 1.24).
Visiteurs en onderwijsprofessionals (po en vo) verschillen onderling weinig
in hun oordeel over de gegeven en/of ontvangen feedback. Visiteurs
zeggen alleen meer feedback bestaande uit het stellen van vragen te geven
(gemiddelde = 6.61, met een standaardafwijking van 1.50) dan de mate waarin
onderwijsprofessionals ervaren dat dit type feedback hebben ontvangen

Attitude
Attitude

Gebruik
Gebruik

Nut
Nut

Kwaliteit en
timing

Kwantiteit en timing

Specificiteit
Specificiteit

Positiviteit
Positiviteit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onderwijsprofessionals vo
Onderwijsprofessionals po
Figuur 5. Gemiddelde scores en standaardafwijkingen met betrekking tot de mate waarin
professionals werkzaam op daltonscholen de ontvangen feedback waarderen. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen: (a) mate waarin de ontvangen feedback positief was, (b)
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de ontvangen feedback, (e) mate waarin gebruik is gemaakt van de ontvangen feedback en (f)
attitude ten aanzien van de ontvangen feedback
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(gemiddelde = 6.05, met een standaardafwijking van 1.90). Binnen het po
geven onderwijsprofessionals aan meer discrepantiefeedback met betrekking
tot het visitatiekader te hebben ontvangen (gemiddelde = 7.82, met een
standaardafwijking van 1.19) in vergelijking met visiteurs (gemiddelde = 7.30,
met een standaardafwijking van 1.33). Binnen het vo zeggen visiteurs in hogere
mate feedback bestaande uit het stellen van vragen te geven (gemiddelde
= 6.42, met een standaardafwijking van 1.06) dan onderwijsprofessionals
(gemiddelde = 5.77, met een standaardafwijking van 1.47).
Onderwijsprofessionals ervaren gemiddeld genomen dat de feedback die ze
ontvangen positief van aard is (gemiddelde = 7.38, met een standaardafwijking
van 1.47) en dat ze de feedback in hoge mate toepassen (gemiddelde = 7.81,
met een standaardafwijking van 1.25), zie Figuur 5. Kwantiteit en timing
van de ontvangen feedback en het ervaren nut zijn ook meer dan toereikend,
volgens het oordeel van onderwijsprofessionals die op onlangs gevisiteerde
daltonscholen werkzaam zijn (respectievelijk gemiddelde 7.00, met een
standaardafwijking van 1.34 en gemiddelde 6.98, met een standaardafwijking
van 1.37). De mate waarin de ontvangen feedback specifiek is wordt beoordeeld
met een gemiddelde van 6.15 (standaardafwijking van 1.58).
In het primair daltononderwijs wordt de ontvangen feedback tijdens visitaties
door onderwijsprofessionals als meer positief (gemiddelde = 7.71, met een
standaardafwijking van 1.57) opgevat dan door onderwijsprofessionals uit het
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voortgezet daltononderwijs (gemiddelde = 6.78, met een standaardafwijking
van 1.08). Ook wordt de kwantiteit en timing van feedback (gemiddelde
= 7.07, met een standaardafwijking van 1.48 versus gemiddelde = 6.78,
met een standaardafwijking van 1.07), het nut (gemiddelde = 7.32, met
een standaardafwijking van 1.40 versus gemiddelde = 6.36, met een
standaardafwijking van 1.07) en het gebruik ervan (gemiddelde = 8.17,
met een standaardafwijking van 1.14 versus gemiddelde = 7.16, met een
standaardafwijking van 1.19) door onderwijsprofessionals uit het po hoger
gewaardeerd dan door hun collega’s uit het vo.
Figuren 6 en 7 geven de frequenties van respectievelijk de genoemde
verbeterpunten en meest waardevolle aspecten van de ontvangen feedback
volgens het oordeel van professionals werkzaam op daltonscholen weer.
Er zijn vrij weinig verbeterpunten genoemd, dit geldt met name voor de
professionals werkzaam in het voortgezet daltononderwijs. Rekening
houden met ontwikkelingen in de school zelf wordt door twee respondenten
genoemd als verbeterpunt van de ontvangen feedback. Waardevolle aspecten
van de ontvangen feedback worden meer genoemd, al geldt dat in mindere
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mate voor onderwijsprofessionals uit het vo. Met name de aanbevelingen
(ontwikkelpunten) (respectievelijk zes en een keer door onderwijsprofessionals
uit het po en uit het vo) en de positieve feedback (complimenten en
positieve insteek) worden door onze respondenten als waardevol genoemd
(respectievelijk zes en twee keer door onderwijsprofessionals uit het po en uit
het vo). Ook de bevestiging dat de gevisiteerde school “op de goede weg is”
wordt genoemd als waardevol aangaande de ontvangen feedback (zeven keer
genoemd door onderwijsprofessionals uit het po).
Gemiddeld genomen vinden onze respondenten alle aspecten van visiteren
in meer dan voldoende mate bijdragen aan kwaliteitsverbetering en -borging
(gemiddelden variëren tussen 7.99 en 8.21). In vergelijking met respectievelijk
het visitatiebezoek (gemiddelde = 8.14, met een standaardafwijking van 1.42)
en de aanbevelingen van de visitatiecommissie (gemiddelde = 8.21, met een
standaardafwijking van 1.24) geven onze respondenten een lagere waardering
voor het visitatieverslag (gemiddelde = 7.99, met een standaardafwijking van
1.27).
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Figuur 8. Gemiddelde scores en standaardafwijkingen met betrekking tot de mate waarin
visiteurs en professionals werkzaam op daltonscholen visitaties vinden bijdragen aan
kwaliteitsverbetering en -borging ten aanzien van: (a) de zelfevaluatie, (b) het visitatiebezoek,
(c) het visitatieverslag, (d) de aanbevelingen in het visitatieverslag en (e) de reactie van de
school op de aanbevelingen in het visitatieverslag
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Respondenten uit het po geven gemiddeld genomen een hogere waardering
voor alle genoemde aspecten in vergelijking met onze respondenten uit
het vo, als het gaat over de mate waarin zij visitaties vinden bijdragen
aan kwaliteitsverbetering en -borging. Dit geldt voor: (a) de zelfevaluatie
(gemiddelde = 8.43, met een standaardafwijking van 1.32 versus gemiddelde
= 7.90, met een standaardafwijking van 1.27), (b) het visitatiebezoek
(gemiddelde = 8.36, met een standaardafwijking van 1.47 versus gemiddelde
= 7.83, met een standaardafwijking van 1.31), (c) het visitatieverslag
(gemiddelde = 8.18, met een standaardafwijking van 1.30 versus gemiddelde
= 7.75, met een standaardafwijking van 1.19), (d) de aanbevelingen in het
visitatieverslag (gemiddelde = 8.44, met een standaardafwijking van 1.23
versus gemiddelde = 7.90, met een standaardafwijking van 1.20), en (e) de
reactie van de school op de aanbevelingen in het visitatieverslag (gemiddelde
= 8.42, met een standaardafwijking van 1.03 versus gemiddelde = 7.79, met
een standaardafwijking van 1.18).
Voor wat betreft de aspecten het visitatiebezoek en de aanbevelingen
in het visitatieverslag geven visiteurs gemiddeld genomen een hogere
waardering (respectievelijk gemiddelde = 8.34, met een standaardafwijking
van 1.40 en gemiddelde = 8.42, met een standaardafwijking van 0.97) dan
onderwijsprofessionals van onlangs gevisiteerde scholen (respectievelijk
gemiddelde = 7.88, met een standaardafwijking van 1.42 en gemiddelde =
7.93, met een standaardafwijking van 1.49).
Binnen het po zijn er geen verschillen tussen de waardering die visiteurs en
onderwijsprofessionals geven. Visiteurs uit het voortgezet daltononderwijs
geven in vergelijking met onderwijsprofessionals een hogere waardering
voor de volgende vier aspecten: (a) het visitatiebezoek (gemiddelde = 8.20,
met een standaardafwijking van 1.29 versus gemiddelde 7.19, met een
standaardafwijking van 1.10), (b) het visitatieverslag (gemiddelde = 8.04,
met een standaardafwijking van 1.13 versus gemiddelde = 7.23, met een
standaardafwijking van 1.14), (c) de aanbevelingen in het visitatieverslag
(gemiddelde = 8.24, met een standaardafwijking van 1.00 versus gemiddelde
= 7.31, met een standaardafwijking van 1.29), en (d) de reactie van de
school op de aanbevelingen in het visitatieverslag (gemiddelde = 8.00,
met een standaardafwijking van 1.21 versus gemiddelde = 7.42, met een
standaardafwijking van 1.07).
Figuur 9 toont de beschrijvende gegevens van de waardering van visiteurs
en onderwijsprofessionals uit het po en vo ten aanzien van de mate waarin
visitaties duidelijkheid geven over de kwaliteit van het daltononderwijs.
De gemiddelde waardering van respondenten met betrekking tot de mate
waarin visitaties duidelijkheid geven over de kwaliteit van het daltononderwijs
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Figuur 9. Gemiddelde scores en standaardafwijkingen met betrekking tot de mate waarin
visiteurs en professionals werkzaam op daltonscholen ervaren dat visitaties duidelijkheid
geven over de kwaliteit van het daltononderwijs

is meer dan voldoende (gemiddelde = 7.71, met een standaardafwijking
van 1.16). Respondenten uit het po geven gemiddeld genomen een hogere
waardering (gemiddelde = 8.02, met een standaardafwijking van 1.11)
in vergelijking met respondenten uit het vo (gemiddelde = 7.30, met een
standaardafwijking van 1.10). Visiteurs en onderwijsprofessionals geven
een waardering die statistisch niet van elkaar verschillen. Binnen het po en
vo zijn er ook geen verschillen in de gemiddelde waardering die visiteurs en
onderwijsprofessionals geven.
Figuur 10 geeft aan hoe vaak onze respondenten welke antwoorden hebben
gegeven als uitleg bij de vraag in hoeverre visitaties duidelijkheid geven over
de kwaliteit van het daltononderwijs. Respondenten geven met name aan dat
visitaties inzicht geven in de daltonkwaliteit en dat hierop feedback wordt
gegeven (veertien keer door visiteurs uit het po, dertien keer door visiteurs
uit het vo en respectievelijk twee en drie keer door onderwijsprofessionals
uit het po). Verder worden verbeterpunten (vijf keer door visiteurs uit het
po, een keer door visiteurs uit het vo en respectievelijk vier en een keer door
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onderwijsprofessionals uit het po) en kwaliteitsverbetering door alle groepen
respondenten genoemd (vier keer door visiteurs uit het po, twee keer door
visiteurs uit het vo en een keer door zowel onderwijsprofessionals uit het
po als het vo). Alleen visiteurs geven aan dat visitaties als reflectiemiddel
dienen en zo duidelijkheid verschaffen over de daltonkwaliteit (respectievelijk
vier en een keer door visiteurs uit het po en vo). Bevestiging van de huidige
daltonkwaliteit op school wordt vooral door onderwijsprofessionals uit het po
genoemd als belangrijk aspect bij visitaties (drie keer).
Onder de categorie “Overige” (acht keer door visiteurs uit het po, vier keer
door visiteurs uit het vo en zes keer door onderwijsprofessionals uit het po
genoemd) vallen aspecten als scherpstellen, onderzoek, eigenaarschap,
borging, checken en het in kaart brengen blinde vlekken (bewustwording).
Onze respondenten gaven bij deze antwoordmogelijkheid ook enkele
opmerkingen aan ten aanzien van de mate waarin visitaties duidelijkheid geven
over de daltonkwaliteit. Gebrek aan tijd en het gegeven dat een visitatie een
momentopname behelst van de kwaliteit op de desbetreffende daltonschool
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wordt het meest frequent genoemd (door respectievelijk vier en zeven visiteurs
po en vo en vijf onderwijsprofessionals uit het vo). Verder wordt het belang
van de kwaliteit van visiteurs voor het beoordelen van de kwaliteit van het
daltononderwijs benadrukt door visiteurs uit zowel het po (drie) als het vo
(drie). Daarnaast geven vier visiteurs uit het po aan dat de eigen invulling
van daltononderwijs door scholen van belang is. Tenslotte stelt een aantal
respondenten dat visitaties subjectief zijn en het hierdoor een opgave blijkt
om de daltonkwaliteit betrouwbaar vast te kunnen stellen (vier visiteurs uit
het po, een visiteurs uit het vo en twee onderwijsprofessionals uit het vo).
Figuur 11 geeft aan hoe vaak welke aspecten worden genoemd als
respondenten worden gevraagd in welke mate visiteren bijdraagt aan de
bevordering van de kwaliteit op daltonscholen. Visiteurs uit zowel het po
als vo noemen drie aspecten: verbeterpunten (aanbevelingen, tips en tops
en bespreken wat er anders kan; respectievelijk elf en negen keer genoemd),
bewustwording (stilstaan bij, spiegel voorhouden; respectievelijk vijf en zeven
keer) en reflectie (kritisch en aanzetten tot nadenken; respectievelijk zeven
en zes keer). Onderwijsprofessionals uit zowel het po en vo benadrukken
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Figuur 11. Frequenties van aspecten die visiteurs en professionals werkzaam

op daltonscholen noemen om aan te geven in hoeverre visiteren bijdraagt aan
kwaliteitsbevordering
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met name de aspecten: feedback (beoordelen; respectievelijk drie en zeven
keer) en kwaliteitsverbetering (kwaliteitsbevordering en ontwikkeling;
respectievelijk elf en vijf keer). Scherpstellen wordt met name door
respondenten uit het po genoemd als het gaat om de mate waarin visiteren
bijdraagt aan kwaliteitsbevordering (elf keer genoemd door zowel visiteurs
als onderwijsprofessionals). Onderwijsprofessionals uit het po noemen verder
nog frequent het aspect verbeterpunten (twaalf keer) als het aspect visiteren,
dat volgens hen bijdraagt aan kwaliteitsbevordering. Ook overige aspecten
worden vaak genoemd door alle respondenten (twaalf keer door visiteurs uit
het po, zes keer door visiteurs uit het vo en respectievelijk zes en vier keer
door onderwijsprofessionals uit het po). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
uitdagen, verantwoorden, beleid, draagvlak, eigenaarschap, in kaart brengen
blinde vlekken, aansluiten bij zelfevaluatie, elkaar helpen, evalueren, gesprek/
bevestiging ouders en plannen.
Wat verder opvalt is dat veel respondenten aangeven dat visitaties in positieve
mate bijdragen aan kwaliteitsbevordering. Dit geldt voor zowel visiteurs als
onderwijsprofessionals werkzaam op onlangs gevisiteerde scholen (acht
keer genoemd door zowel visiteurs als onderwijsprofessionals uit het po
en respectievelijk 22 en negen keer expliciet aangegeven door visiteurs en
onderwijsprofessionals uit het vo). Verder plaatsten onze respondenten nog
enkele kanttekeningen bij visitaties in het daltononderwijs: periode van vijf
jaar is te lang, tijd schiet tekort om een gefundeerd oordeel te geven, kwaliteit
van visiteurs en visitatieteams is divers, de mate waarin visitaties bijdragen
aan kwaliteitsbevordering hangt af van de bereidheid van de school zichzelf
kwetsbaar en open op te stellen, het draagvlak en kwaliteit van de zelfevaluatie
en wat er met aanbevelingen wordt gedaan, bevordering van daltonkwaliteit
hoeft niet te betekenen een hogere opbrengst richting onderwijsinspectie.
2.1.1 Samenvatting kwantitatieve bevindingen
Zowel visiteurs als onderwijsprofessionals onderschrijven het belang en de
betekenisvolheid van alle kernwaarden bij het visiteren. Zo waarderen beide
groepen de kernwaarden met een gemiddelde score van boven de acht (op
een tienpuntschaal). De kernwaarden worden positief beoordeeld; we zien dat
respondenten het belang en de betekenisvolheid van met name de kernwaarde
vrijheid het hoogst waarderen. We vonden bovendien dat de waarderingen
die visiteurs en onderwijsprofessionals nauwelijks verschillen. Respondenten
uit het po (visiteurs en onderwijsprofessionals) geven gemiddeld genomen
een hogere waardering voor betekenisvolheid van de kernwaarden dan
respondenten uit het vo. Verder wordt de zelfevaluatie door onze respondenten
ook hoog gewaardeerd. Zo geven ze aan dat de zelfevaluatie van belang is
voor het verkrijgen van inzicht in en het kunnen reflecteren op het eigen

34

daltononderwijs en op welke verbeterpunten er zijn.
Uit onze analyses van de gegevens uit de vragenlijsten blijkt dat
onderwijsprofessionals, die werkzaam zijn op onlangs gevisiteerde
daltonscholen, de feedback die ze tijdens de visitatie hebben ontvangen erg
nuttig, bruikbaar en relevant vinden. De waardering die onderwijsprofessionals
uit het po geven is gemiddeld genomen hoger dan de waardering die
onderwijsprofessionals uit het vo hebben gegeven. Onderwijsprofessionals
geven aan dat ze met name de bevestiging dat ze op de goede weg zitten, de
gegeven verbeterpunten en de positieve insteek van de ontvangen feedback
waarderen. Zowel visiteurs als onderwijsprofessionals geven aan dat met
name discrepantiefeedback wordt gegeven/ontvangen. Het gaat hier om
feedback waarbij informatie wordt gegeven over het verschil tussen het
huidige presteren en het gewenste doel. Respondenten uit het po geven een
hogere mate aan waarin dit type feedback wordt gegeven/ontvangen dan
respondenten uit het vo.
Volgens zowel het oordeel van visiteurs als van de onderwijsprofessionals
dragen de zelfevaluatie, het visitatiebezoek, het visitatieverslag, de
aanbevelingen als de reactie van de school op de aanbevelingen bij aan de
kwaliteitsborging op daltonscholen. De gemiddelde score ligt hier weer vrij
hoog, waarbij respondenten uit het po een hogere waardering geven dan hun
collega’s uit het vo. Visitaties leiden volgens onze respondenten vooral tot
een groter inzicht in de kwaliteit van het daltononderwijs door de feedback
die wordt gegeven en ontvangen en de verbeterpunten die worden genoemd.
Visitaties dragen volgens zowel visiteurs als onderwijsprofessionals bij aan het
scherpstellen van het eigen daltononderwijs, het krijgen van aanbevelingen
(“tips en tops”) en tot kwaliteitsbevordering en ontwikkeling.
2.2

Bevindingen kwalitatieve analyse

In deze paragraaf beschrijven we de bevindingen van de kwalitatieve analyse
langs de vier hoofdthema’s die uit onze analyses van de focusgroepen naar
voren zijn gekomen: daltonkwaliteit (1), ontwikkelen versus beoordelen (2),
feedback (3) en competenties visiteurs (4).
Tijdens de focusgroepbijeenkomsten hebben we respondenten gevraagd
wat visiteren voor hen betekent. Voordat we de bevindingen langs de vier
hoofdthema’s bespreken, geven we hieronder een aantal antwoorden weer,
waarin de thema’s zijn terug te vinden.
‘Visiteren betekent voor mij proberen om een school te waarderen voor
wat ze doen en te stimuleren tot verdere ontwikkeling.’ (focusgroep po)
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‘Visiteren betekent voor mij een gelegenheid om met collega’s naar het
daltononderwijs te kijken en in gesprek te gaan over de ontwikkelingen
die doorgemaakt zijn en die nog kunnen komen.’ (focusgroep po)
‘Visiteren is daltoninspiratie opdoen, kennis en ervaring delen en als
ambassadeur op andere scholen komen.’ (focusgroep po)
‘Visitatie is georganiseerde feedback.’ (bestuurslid NDV)
‘Visiteren is spiegelen, reflecteren voor de gevisiteerde school en ook voor
mij als visiteur.’ (focusgroep po)
‘Het belang van visiteren: het draagt bij aan kwaliteitsverbetering, ook op
scholen waar de visiteurs vandaan komen, ook bij previsitaties waarbij
medecollega’s worden ingeschakeld. Het is van elkaar leren.’ (focusgroep
vo)
‘Visiteren is als instrument in te zetten om de kwaliteit van het
daltononderwijs te borgen.’ (bestuurslid NDV)
2.2.1 Daltonkwaliteit
Respondenten geven aan dat daltonkwaliteit in essentie af te leiden valt uit de
mate van eigenaarschap op zowel leerling-, leraar- en schoolniveau. Leerlingen
en leraren moeten de vrijheid krijgen en de ruimte nemen om te leren en te
werken. Eigenaarschap is niet alleen van groot belang voor het vormgeven
van het daltononderwijs, maar het is ook een vereiste voor het verbeteren en
borgen ervan door middel van visitaties.
‘Eigenaarschap is een voorwaarde om tot een hogere daltonkwaliteit te
komen.’ (bestuurslid NDV)
Vrijheid (en verantwoordelijkheid) worden gezien als de meest belangrijke
aspecten van een goede daltonkwaliteit. Dit uit zich op alle niveaus (leerling,
leraar, school).
‘Vormgeven van vrijheid en zelfverantwoordelijkheid is een belangrijke
indicator voor kwaliteit, alle andere kernwaarden zijn een logisch
gevolg.’ (focusgroep po)
Dit hangt samen met het eerdergenoemde eigenaarschap, omdat het de
leerling verantwoordelijk maakt voor het leren. Grote uitdaging voor leraren is

36

de balans tussen loslaten en sturen van de leerlingen, op het juiste moment.
Velen hebben hier moeite mee. Een van de respondenten stelt:
‘Tussen docenten en leerlingen bestaat een onzichtbaar elastiekje:
als de leerling zelfstandig is kan de docent het elastiekje laten vieren.’
(focusgroep vo)
Eén van de respondenten ziet een aantal stadia van ontwikkeling naar
eigenaarschap. In eerste instantie zijn scholen voornamelijk bezig vorm te
geven aan de kernwaarden vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
en samenwerken. Daarna volgt reflectie en borging en tenslotte
eigenaarschap. Zelfgestuurd leren staat dan centraal. Het team neemt dan de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling op zich, van zichzelf, van het team
en de leerlingen. Leerlingen werken aan het behalen van hun eigen leerdoelen.
‘Maak een kind ergens chef van. Zet ze aan tot productie. Zeker in een
bovenbouw, dat geeft aan dat je als school wel heel duidelijk stuurt
binnen de daltonstructuur, met de stip aan de horizon maar wel op zo’n
manier dat kinderen alle ruimte hebben om een eigen weg te kiezen.’
(bestuurslid NDV)
‘Essentieel is: hebben leerlingen en docenten genoeg vrijheid/
mogelijkheden om zich te ontwikkelen?’ (focusgroep vo)
‘Hoe mooi is het als een kind zegt: “Ik wil mij daar verantwoordelijk
voor opstellen.” Ze moeten ook weten hoe ze dat moeten doen, je moet
niet sturen op regels en afspraken, maar op verantwoordelijkheid.’
(bestuurslid NDV)
Een absolute ondergrens van daltonkwaliteit is moeilijk te bepalen. Het
is namelijk per school erg verschillend in hoeverre er sprake kan zijn van
eigenaarschap en hoe de kernwaarden gestalte krijgen op de desbetreffende
school. Of zoals een respondent het verwoordde:
‘Als blijkt dat in het proces heel veel dingen goed staan, maar de school
nog niet kan oogsten en nog heel veel dingen op zich laten wachten, dan
heeft zo’n school toch een licentie voor vijf jaar verdiend.’ (bestuurslid
NDV)
Wel biedt het visitatiekader met kernwaarden houvast om te bepalen of
de waarden in de praktijk ook zichtbaar zijn. Respondenten vinden het
van belang dat de visie ten aanzien van het eigen daltononderwijs goed is

37

onderbouwd. Dat zou in de hele organisatie terug te zien moeten zijn, omdat
iedereen vanuit eenzelfde visie werkt. Een ondergrens lijkt minder bij visiteren
te passen, omdat het visitatiekader zich erg richt op de ontwikkeling op alle
niveaus (leerling, leraar, school).
‘Dalton is nu meer een kwestie van ontwikkeling, kwaliteit, continuïteit,
waarbij de ontwikkeling van de leerling en leraar centraal staat. Daar zit
de ondergrens.’ (bestuurslid NDV)
Respondenten vinden dat scholen in principe zelf eigenaar zijn van ‘de’
ondergrens. Vandaar dat men de zelfevaluatie zo’n belangrijk onderdeel
van het visiteren vindt. Daarmee kan de identiteit en de kwaliteit van de
school centraal staan. De regie zou daarbij steeds meer bij scholen kunnen
liggen, waarbij het ook denkbaar is dat scholen zelf indicatoren of kijkwijzers
toevoegen aan de zelfevaluatie en zelf actief om feedback vragen. Daarnaast
vindt men dat sprake moet zijn van een zogenaamde beargumenteerde
ontwikkeling. Je moet kunnen onderbouwen waarom je bijvoorbeeld een
bepaalde ontwikkeling hebt ingezet of waarom je een aanbeveling van
visiteurs niet hebt opgevolgd. Er is dus veel ruimte voor scholen om hun eigen
ontwikkeling vorm te geven.
Respondenten noemen naast een doordachte en gedragen daltonvisie ook
vertrouwen als randvoorwaarde voor een goede daltonkwaliteit. Vertrouwen
en veiligheid zijn de basis voor een goede school. Ook procesmatig werken
is belangrijk. Daltonscholen werken planmatig en doelmatig en hebben veel
aandacht voor het proces om de doelen te bereiken.
‘Over het algemeen zijn de beste daltonscholen die je bezoekt ook de
scholen waar het contact tussen docent en leerling heel laagdrempelig
is’. (focusgroep vo)
‘Bij een bewust proces hoort ook doelgerichtheid, weten wat je doel is,
waar je naartoe werkt. Niet de daltonmiddelen, maar een doorleefde visie,
een visie gericht op de kernwaarden, verweven in de eigen identiteit’.
(focusgroep po)
‘Dalton is een proces, de weg naar’. (bestuurslid NDV)
Genoemde suggesties ter verbetering
•

Een school zou zelf moeten aangeven waarop het specifiek feedback
wil hebben. De school formuleert dan bijvoorbeeld drie kijkvragen
voor de zelfevaluatie.
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•
•

•

•

In de zelfevaluatie zou meer nadruk moeten liggen op hoe de stappen
zijn genomen en waarom.
Het initiatief voor een tussentijdse visitatie of collegiale consultatie
zou bij de school kunnen liggen. De school kan bijvoorbeeld vragen
aan visiteurs of collega’s van andere scholen om over twee jaar te
komen kijken hoe de knelpunten zijn aangepakt en of de school op
de goede weg is. Dan ligt het initiatief en de verantwoordelijkheid bij
de scholen.
Een aantal respondenten geeft aan dat de indicatoren uit het
visitatieverslag kunnen worden geschrapt, zodat scholen meer
gericht zijn op het beschrijven van de wijze waarop de kernwaarden
op de eigen school vorm krijgen.
Ten slotte vond een aantal respondenten dat de schoolreactie
achterwege kan worden gelaten. Dit wordt vervangen door het
daltonplan waarin de school verantwoordt wat er met aanbevelingen
gedaan wordt.

Wat opvalt is dat de verbetersuggesties allemaal eigenaarschap lijken te
versterken. Zowel visiteurs als daltonprofessionals zoeken naar manieren om
dit verder vorm te geven. Dit is nogmaals een bevestiging van de betekenis
en het belang dat respondenten hechten aan eigenaarschap in relatie tot
daltonkwaliteit.
2.2.2 Ontwikkelen versus beoordelen
Tijdens de bijeenkomst van de focusgroep kwamen drie deels tegenstrijdige
visies naar voren als het gaat om ‘de opdracht’ of verantwoordelijkheid van de
visiteur. Sommige respondenten benadrukten dat visiteurs er vooral zijn om
(1) het eigenaarschap van scholen te stimuleren . Dat betekent zoveel mogelijk
uitgaan van een zelfevaluatie en aansluiten op de vragen en behoeften van
de school. Daarnaast waren er respondenten die benadrukten dat het vooral
gaat om (2) het stiumuleren van het ontwikkelingsproces van de school.
Daarbij hoort ook een vorm van formatief beoordelen. Ten slotte waren er
respondenten die aangaven dat (3) de visitatie zou moeten leiden tot een zo
objectief mogelijke beoordeling.
De visitatie heeft een beoordelend aspect, maar is volgens respondenten
vooral gericht op ontwikkeling van de leerlingen, het team en de school.
Het hoort volgens respondenten bij eigenaarschap dat je een cultuur op
scholen ontwikkelt waarbij zelfevaluatie het beoordelende of richtinggevende
instrument is, zodat er de beweging gemaakt wordt van extern beoordelen
naar interne evaluatie en reflectie. Zo zou de school ook eigen indicatoren
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kunnen formuleren die vervolgens de basis zijn voor een zelfevaluatie en
visitatie.
‘Visitatie moet een reflectiemiddel zijn, een ambitieverslag.’ (focusgroep
po)
Niet zelden is er een verschil tussen de zelfevaluatie en hetgeen visiteurs
ervaren en observeren tijdens een visitatie. Een goede zelfevaluatie schrijven
die recht doet aan de eigen praktijk gaat volgens sommige respondenten
bij veel scholen uit de focusgroepen niet vanzelf. Tegelijkertijd is volgens
respondenten juist de zelfevaluatie het belangrijkste instrument om tot
werkelijke verbetering van het daltononderwijs te komen. Zowel visiteurs als
gevisiteerde scholen hechten hier sterk aan.
‘Vaak is wat op papier staat niet de praktijk.’ ‘Dat staat mooi op papier,
maar het klopt in de praktijk niet.’ (bestuurslid NDV)
‘Kwaliteitsverbetering gaat over reflectie van de school op eigen
functioneren.’ ‘Visitatie draagt bij aan kwaliteitsverbetering.’
(bestuurslid NDV)
‘Door het beoordelende karakter van de visitatie hebben scholen de
neiging de zelfevaluatie te wollig te maken en niet direct tot de essentie te
komen. Het is ook een hele (schrijf)klus die nogal eens onderschat wordt.’
(focusgroep vo)
Met name in het voortgezet onderwijs wordt geconstateerd dat de visitatie
(te) omvangrijk is voor één dag. Om het behapbaar te maken worden de
kernwaarden vooraf verdeeld over de visiteurs. Zij gebruiken het kader als
kijkwijzer en zijn doorgaans gefocust op één onderdeel. Het komt ook voor
dat binnen de visitatiecommissie vooraf een aantal vragen is opgesteld,
waarmee de visiteurs op pad gaan. De praktijk en werkwijze van visiteurs in
het po en vo lijkt van elkaar te verschillen. Daarnaast ziet men in het VO dat
de wijze waarop invulling gegeven wordt aan het daltononderwijs, beïnvloed
wordt door onder andere leerlingenpopulatie, schooltype en of leerlingen in de
bovenbouw zitten of in de onderbouw.
‘De leerlingenpopulatie, het schooltype, bovenbouw of onderbouw,
hebben een groot effect op de wijze waarop dalton vorm krijgt. Bij havo-/
vwo-bovenbouw gaat de rek er uit. Zelfstandigheid van leerlingen is
geringer, omdat leerlingen veel strakker worden gehouden en onderwijs
meer gericht is op opbrengsten. In het vmbo is de samenhorigheid weer
erg belangrijk.’ (focusgroep vo)
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Respondenten zijn het er over eens dat je tijdens een visitatie aanstuurt
op ontwikkelen, maar dat er wel een oordeel bij hoort. Het is immers ook
een formele opdracht vanuit de NDV. Dat zien respondenten echter ook als
‘helpen’, hoewel het niet vrijblijvend is. Ontwikkelen en beoordelen lijken
volgens onze respondenten niet zo zeer elkaars tegenpolen, maar zijn tijdens
een visitatie complementair. Het is en-en. Met de beoordeling wordt de school
het vertrouwen gegeven om de komende vijf jaar op eigen wijze vorm te geven
aan daltononderwijs.
‘Je moet op een oordeel uitkomen, dit is verder helpen.’ (bestuurslid NDV)
‘Aansturen op groei en ontwikkelen en beoordelen op kwaliteit.’
(bestuurslid NDV)
In het voortgezet onderwijs vindt men dat een visitatie eigenlijk over twee
dagen moet worden verdeeld, omdat het te omvangrijk is (vaak meerdere
locaties) om in één dag te kunnen volbrengen. Toch is men er niet zeker van
of dat zal leiden tot een meer betrouwbare beoordeling. De visitatie zou dan
wel meer recht doen aan de tijd en moeite die een school in een zelfevaluatie
steekt.
Daarnaast wordt opgemerkt dat de groepsdynamiek (in het vo werkt men
vanwege de schaalgrootte vaak met grotere groepen visiteurs) de uitkomst
van een visitatie sterk beïnvloedt. Blijkbaar is het voor visiteurs moeilijk om
tijdens een gesprek binnen het visitatieteam een eigenstandige mening te
formuleren. Respondenten geven aan dat dit samenhangt met het vermogen
van visiteurs om individueel een keuze te kunnen maken. We zullen hier ook
in paragraaf 2.2.4 op ingaan.
‘In een gesprek is het moeilijk om nog van de eerste mening afstand te
nemen.’ (focusgroep vo)
Respondenten vinden dat contacten met en binnen de regio voor de
ontwikkeling van scholen een must is. Respondenten zien dat dit een gunstig
effect op scholen heeft. Dit komt deels doordat collega’s van verschillende
scholen elkaar scherp houden en teams van elkaar leren.
‘Contacten met en binnen de regio hebben een enorm effect op de
doorontwikkeling van de school.’ (focusgroep po)
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Genoemde suggesties ter verbetering:
•

•

•

•

•

•

De contacten tussen scholen binnen de regio bieden kansen die
niet altijd worden benut, maar voor de kwaliteitsontwikkeling en
borging zeer belangrijk zijn. Respondenten denken aan het voeren
van ontwikkelgesprekken tussen collega’s (dus buiten een visitatie
om) en peer review (zoals intervisie en/of visiteren) onder leraren.
Daarnaast werd geopperd om visitaties tussen scholen te stimuleren.
Deze kunnen minder omvangrijk zijn dan de visitaties van de NDV
en gericht zijn op specifieke leervragen van de scholen. Er zijn hierbij
allerlei vormen van collegiale consultatie te bedenken.
Eén van de respondenten gaf aan dat het goed zou zijn als visiteurs
tweemaal achterelkaar dezelfde school kan visiteren. Dit zou de
doorgaande lijn helpen verstevigen. Een visitatieteam worstelt
soms met de aanbevelingen van de vorige visitatie, omdat in het
visitatieteam kennis van de specifieke context van destijds ontbreekt.
Voor sommige scholen kan het behulpzaam zijn om een jaar na
de visitatie een tussenevaluatie te doen. Hiermee geef je volgens
respondenten de ontwikkeling van de school een impuls, het
draagt bij aan kwaliteitsverbetering en de school wordt begeleid.
Zo’n tussenevaluatie kan door opleiders worden gedaan en/of door
collega’s.
Het is volgens respondenten aan te bevelen de school voor het
opstellen van de zelfevaluatie expliciet te vragen naar good practices,
in relatie tot de kernwaarden. Dit om beter bij de eigen praktijk te
blijven en concreet te zijn.
Respondenten betwijfelen of de opsplitsing in de drie niveaus
(leerling, leraar, school) voor de visitatiepraktijk positief is.
Onderwerpen overlappen de niveaus en zijn dikwijls moeilijk uit
elkaar te houden. Gesuggereerd wordt om in overweging te nemen
het kader te vereenvoudigen.

2.2.3 Feedback
In het voorgaande kwam al naar voren dat visiteren gericht is op ontwikkeling
en dat eigenaarschap essentieel is voor kwaliteit van het daltononderwijs. We
zien dat ook aan de soort feedback die visiteurs aan scholen geven. Visiteurs
hebben de intentie om aan te sluiten bij de context van de school en bieden
zoveel mogelijk ruimte aan de school om de eigen ontwikkeling vorm te
geven. Men wil een kritische vriend zijn, maar wel binnen het speelveld van
het visitatiekader.
Visiteren is volgens respondenten vooral een kwestie van ‘meedenken en
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opdenken’. Bij meedenken gaat het erom dat de visiteurs in hun feedback en
aanbevelingen uitgaan van de situatie op de gevisiteerde school, zoals deze in
de zelfevaluatie wordt beschreven. Dit betekent dat visiteurs minder vanuit
een oordeel uitgaan (beoordelingsperspectief) maar visiteren vanuit een
ontwikkelingsperspectief.
‘Je komt pas toe aan opdenken als er is meegedacht met de school’
(bestuurslid NDV)
‘Een visiteur dient aan te sluiten bij de daltonontwikkelingen op de
school. Hierop inhaken, in gesprek gaan met de school en daar een
aanbeveling bij geven.’ (bestuurslid NDV)
‘Feedback moet duidelijk zijn beschreven, maar ook ruimte geven voor
eigen invulling.’ (focusgroep vo)
Het is volgens respondenten belangrijk dat de gegeven feedback en
aanbevelingen vanuit een open houding zijn geformuleerd, ondubbelzinnig zijn
en aansluiten op de ontwikkelingen op de gevisiteerde school. Vooroordelen,
opdringen van eigen waarden en steeds terugkomen op eigen stokpaardjes
horen niet bij de rol van de visiteur. Emotionele betrokkenheid moet zoveel
mogelijk worden vermeden. Dat is een voorwaarde om objectieve feedback
te kunnen geven. Daarbij moet de feedback ook concreet zijn en SMART
geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).
‘Hij/zij moet maatwerk leveren en eigen mentale modellen niet opdringen
aan de school.’ (focusgroep po)
‘Feedback moet vrijheid geven voor invulling door de school, maar binnen
grenzen en kaders.’ (focusgroep po)
‘Mondelinge feedback is uiteindelijk heel belangrijk. Het verslag mag
niet veel afwijken van de mondelinge feedback.’ (bestuurslid NDV)
Tegelijkertijd dient de school ook een reflectieve houding aan te nemen. Zo
niet, dan is feedback van weinig waarde.
‘School en visiteurs moeten een open houding hebben en open willen
staan voor feedback’. (focusgroep vo)
Meedenken is niet alleen een taak van visiteurs, ook scholen kunnen de
‘critical friend’ helpen zijn taak te volbrengen door eigenaarschap te nemen.
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Dit kan bijvoorbeeld door in de zelfevaluatie een aantal vragen aan de visiteurs
te formuleren. Of – zoals we eerder zagen – door zelf initiatief te nemen voor
het organiseren van een collegiale consultatie of visitatie in het klein door
collega’s uit de regio. Dat scholen hier nog stappen in kunnen zetten, blijkt
uit het volgende citaat:
‘Docenten en schoolleiding bereiden niet samen voor waar ze feedback op
willen hebben.’ (focusgroep vo)
Respondenten noemen verschillende aspecten bij de vraag wanneer
feedback tijdens visitaties effectief is. Er moet sprake zijn van opbouwende
feedback, waarbij benoemd wordt wat goed gaat (de ‘parels’ in de school),
wat ontwikkelpunten zijn en hoe je daaraan concreet kunt werken. Daarnaast
wordt feedback op het functioneren van de leidinggevende, leraren en
daltoncoördinatoren als belangrijke aspecten genoemd. Daar hoort ook het
functioneren van de hele school als daltonschool bij. Visiteurs moeten volgens
respondenten het lef hebben hun observaties te bespreken. Het gaat hierbij
om de discrepantie. Deze geeft aanleiding om in gesprek te gaan. Visiteurs
geven nu vooral hun observaties terug. Bij discrepantiefeedback geeft de
visiteur aan hoe de school het nu doet in verhouding tot de indicatoren van
het visitatiekader (zie ook kwantitatieve bevindingen).
‘Discrepanties geven aanleiding om in gesprek te gaan. Het gaat erom:
wat heb ik gezien, wat hebben zij geschreven? Discrepantie? Dan ga je
daarover in gesprek.’ (bestuurslid NDV)
Respondenten geven aan dat het stellen van vragen cruciaal is voor een goede
visitatie en een vorm van feedback is. In paragraaf 2.2.4 zullen we zien dat
respondenten dit een belangrijke competentie vinden van een visiteur.
‘Als visiteur kun je vooraf ook vragen stellen. Aan het begin van de
dag, voordat de school begint, spreek je al het team, de directie en de
daltoncoördinator. Dat is het moment om vragen te stellen over dingen
die niet duidelijk zijn.’ (bestuurslid NDV)
Visitatie is een moment dat de school met beide handen moet aannemen. Het
is een unieke gelegenheid om kennis en ervaring met collega’s uit te wisselen.
Scholen mogen kapitaliseren op kennis die zij door een visitatie in huis halen.
Daarbij kunnen zij meer de regie nemen in het bepalen van de onderwerpen
waarop zij feedback willen hebben.
‘Als scholen het echt goed doen, dan halen ze ook ergens anders feedback:
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andere scholen, besturen, regio’s, et cetera. De school moet ook beseffen:
er komt een team van specialisten. Maak daar gebruik van. Het zijn niet
de minsten die binnenkomen.’ (bestuurslid NDV)
Uit feedback die visiteurs aan het einde van een visitatie aan de directie en het
team geven, volgt de aanbeveling of het oordeel.
‘Bij het geven van feedback is het soms al helder dat daarmee een oordeel
geveld wordt. In het gesprek benoem je al de aanbevelingen. De school
weet dan al, er komen aanbevelingen aan.’ (bestuurslid NDV)
Wat opvalt is dat respondenten in het voortgezet onderwijs liever spreken van
bevindingen in plaats van een oordeel.
‘Het gaat om het geven van bevindingen (geen oordeel, geen lijstjes
met plussen en minnen, geen inspecteurvingertje), de commissie levert
ontwikkelpunten en de school zorgt voor de oplossing.’ (focusgroep vo)
Het lijkt er echter op dat de intentie in het primair en voortgezet onderwijs
hetzelfde is: men is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van team en
organisatie. De invulling (het hoe) wordt aan de school overgelaten. Dit sluit
aan bij het eigenaarschap en de vrijheid van scholen om het daltononderwijs
zelf vorm te geven.
Respondenten geven aan dat de visitatie voornamelijk een stimulerend effect
heeft op de verbetering van het daltononderwijs. Het ‘dwingt’ de school tot
kritische reflectie.
‘Feedback is geslaagd als de school er iets mee kan en gaat doen, als ze de
aanbevelingen
kunnen omzetten in een werkbaar actieplan.
Waarderen en stimuleren tot verbetering.’ (focusgroep po)
Genoemde suggesties ter verbetering:
•

•

Er zou volgens respondenten scherper onderscheid gemaakt kunnen
worden tussen een tip en een aanbeveling. Dit lijkt soms door elkaar
te lopen. Men vindt een tip vrijblijvend. Een aanbeveling zet aan tot
actie. De school zal moeten beargumenteren hoe ze de aanbevelingen
hebben opgepakt en wat ze waarom hebben gedaan.
Respondenten geven aan dat er tijdens een visitatie meer momenten
zouden moeten zijn waarop visiteurs feedback kunnen geven en waar
leraren of schoolleiding op kan reageren. Men noemt dit een soort
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•

intervisiemomenten. Dat kan bijvoorbeeld met zaken die visiteurs
zijn opgevallen of vragen die zij hebben. Hierdoor is het visitatieteam
nog meer gefocust op de ontwikkeling.
Respondenten in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat
leerlingen gezien worden als één van de beste bronnen voor good
practices. De gesprekken met leerlingen worden dan ook bijna
altijd als het meest waardevol gezien. Leraren kunnen zich beter
voorbereiden door gezamenlijk na te gaan wat voor hen belangrijk
is en waar zij feedback op willen hebben. Daar zouden zij leerlingen,
meer dan nu het geval is, bij kunnen betrekken. Doorgaans zit
de voorbereidingstijd van de school voornamelijk in het zo goed
mogelijk schrijven van de zelfevaluatie.

2.2.4 Competenties visiteurs
Respondenten vinden dat er behoorlijke verschillen zijn tussen visiteurs ten
aanzien van ervaring en competenties. Dat uit zich onder andere door de wijze
waarop verslaglegging plaatsvindt, de wijze waarop feedback wordt gegeven
en verschillen in de werkwijzen van voorzitters. Voor respondenten is dit een
zorgpunt, want de kwaliteit van visiteren hangt volgens hen in grote mate af
van de bekwaamheid van visiteurs.
‘De uitkomst van de visitatie is sterk afhankelijk van degene die het team
vormen en/of de voorzitter is.’ (focusgroep vo)
‘Feedback geven: niet ieder is hier goed in. De kern moet goed benoemd
worden en je moet aanbevelingen formuleren waar de school wat mee
kan.’ (focusgroep vo)
Welke competenties, vaardigheden of houding hebben visiteurs dan nodig?
Onze respondenten noemen de volgende aspecten:
1.

Juiste vragen stellen en doorvragen (zie ook paragraaf 2.2.3). Dit is
het belangrijkste instrument van visiteurs. Door vragen te stellen
kan hij de praktijk duiden, begrijpen en er achter komen waarom
de school bepaalde dingen juist wel of niet heeft gedaan. Bovendien
sluit dit aan bij een vorm van feedback die op leren en ontwikkelen is
gericht en past bij eigenaarschap.
‘Hoe maken scholen de vertaalslag naar een leerling, docent of scholing?
Waar legt de school het accent op? Je wilt ‘het waarom’ weten van een
school. Waar heeft de school bewust op aangestuurd? Waar ben je trots
op als school? Waar ligt de ontwikkeling?’ (bestuurslid NDV)
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2.

Een nieuwsgierige en onderzoekende houding hebben. Dit is eerder
een attitude. Door onbevangen vragen te stellen krijgt de visiteur een
beter beeld van de praktijk en helpt hij/zij de school te reflecteren.
‘Je bent nieuwsgierig over de manier waarop een school de kernwaarden
vormgeeft.’ (bestuurslid NDV)
‘Open en neutraal een school bezoeken, zonder vooroordelen.’ (focusgroep
vo)

3.

Kennis en ervaring inzetten om een school te adviseren.
Visiteurs hebben doorgaans al veel werkervaring opgedaan in het
daltononderwijs en kunnen processen goed inschatten en overzien.
Respondenten geven aan dat zij hun professionaliteit inzetten om
scholen verder te helpen.
‘Visiteurs kunnen een breder kader schetsen, daar waar een school niet
bij machte is.’ (bestuurslid NDV)

Ten aanzien van de professionalisering van de visiteurs geven respondenten
aan dat visiteurs vaker met elkaar moeten afstemmen ten aanzien van de
verslaglegging en het geven van feedback. Intervisie wordt daarbij als vorm
genoemd. Er is behoefte aan een ‘gezamenlijke taal’ bij het visiteren.
‘Gezamenlijk criteria opstellen voor verslaglegging in het visitatieverslag
en deskundigheid delen ten behoeve van de groei en ontwikkeling.’
(focusgroep po)
Daarnaast geeft men aan dat gewerkt wordt aan de professionalisering door
het doen van visitaties. Niet alleen wordt men beter in visiteren, ook werkt
men aan zichzelf als daltoncoördinator of docent. Visiteren is blijkbaar een
krachtige leeractiviteit.
Door respondenten wordt nog genoemd dat er in de voorbereidingen op de
visitatie meer aandacht mag zijn voor het stellen van gezamenlijke doelen
tijdens de visitatie, maar ook vooraf bepalen met wie je in de school (bijvoorbeeld
schoolleiding of daltoncoördinator) wilt praten over een onderwerp. Ten slotte
ervaren visiteurs het als een gemis dat ze hun medevisiteurs niet altijd goed
kennen. Respondenten geven aan dat een visitatieteam beter presteert als
visiteurs op elkaar zijn ingespeeld.
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‘Waar gaan we op letten? Wat zien we allemaal? Wat is het idee? Waar
zou ik meer van willen zien?’ (bestuurslid NDV)
‘Als commissie een gezamenlijk doel stellen voor de visitatie (wat is het
belangrijkste dat we willen onderzoeken?).’ Het gaat ook om op elkaar
afstemmen, elkaar leren kennen als visiteur.’ (focusgroep po)
Genoemde suggesties ter verbetering:
•

•

Feedback geven en ontvangen is een kunst. Respondenten vinden
dit een belangrijk onderwerp voor verdere professionalisering. Het
kan bijvoorbeeld tijdens de visiteursdagen aan de orde komen en dan
met name het trainen van vaardigheden in het geven en ontvangen
van feedback.
Respondenten vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de
gezamenlijke voorbereiding op een visitatie. Het lijkt er nu soms bij
in te schieten door tijdgebrek of doordat niet de juiste prioriteiten
worden gesteld.
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3. Conclusies en discussie
Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken in hoeverre het nieuwe
visitatiekader van zelfevaluatie voldoet aan de eisen die de Nederlandse Dalton
Vereniging (NDV) er aan stelt. Belangrijk daarbij was om zicht te krijgen op de
mate waarin de kernwaarden en bijhorende indicatoren in het visitatiekader
betekenisvol en van belang zijn bij visitaties van daltonscholen. Daarnaast
is onderzocht in hoeverre visitaties kwaliteitsverbetering en -borging in
het daltononderwijs bevorderen en welke aspecten van de visitatie daaraan
bijdragen.
De eerste deelvraag in dit onderzoek was: In hoeverre zijn visitaties in het
daltononderwijs van belang en betekenisvol?
Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt dat zowel visiteurs als
onderwijsprofessionals het belang en de betekenisvolheid van alle
kernwaarden bij het visiteren onderschrijven. Zo waarderen beide groepen
de kernwaarden met een gemiddelde score van boven de acht (op een
tienpuntschaal), alle kernwaarden worden zeer positief beoordeeld. De
kernwaarden in het visitatiekader zijn voor degenen die het gebruiken op alle
drie niveaus (leerling-, leraar- en schoolniveau) dus beduidend betekenisvol
en van belang bij visitaties. De zelfevaluatie wordt door onze respondenten
ook er positief gewaardeerd. Zo geven ze aan dat de zelfevaluatie van belang
is voor het verkrijgen van inzicht in en het kunnen reflecteren op het eigen
daltononderwijs en welke verbeterpunten er zijn.
De tweede deelvraag was als volgt geformuleerd: In hoeverre dragen visitaties in
het daltononderwijs bij aan kwaliteitsverbetering en -borging?
Uit het onderzoek blijkt dat het visiteren op daltonscholen aan de hand van
het visitatiekader een goed middel is om de kwaliteit van het daltononderwijs
in Nederland te borgen. Deze manier van zelfevaluatie en visitatie bevordert
de kwaliteit op scholen volgens onze respondenten. Zo blijkt uit onze
analyses van de kwantitatieve gegevens bijvoorbeeld, dat vrijwel alle
aspecten van visitaties, volgens het oordeel van visiteurs als dat van de
onderwijsprofessionals, bijdraagt aan kwaliteitsborging. de visitatieprocedure.
Visitaties leiden volgens onze respondenten vooral tot een groter inzicht in
de kwaliteit van het daltononderwijs door de feedback die wordt gegeven
en ontvangen en de verbeterpunten die worden genoemd. Visitaties dragen
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volgens zowel visiteurs als onderwijsprofessionals bij aan het scherpstellen
van het eigen daltononderwijs, het krijgen van aanbevelingen (“tips en tops”)
en tot kwaliteitsbevordering en ontwikkeling.
Verder geven de onderwijsprofessionals van gevisiteerde daltonscholen aan
dat ze de feedback die visiteurs geven erg nuttig, bruikbaar en relevant vinden.
De onderwijsprofessionals geven aan dat ze met name de bevestiging dat ze
op de goede weg zitten, de gegeven verbeterpunten en de positieve insteek
van de ontvangen feedback, waarderen. Wel geven ze in de focusgroep aan
dat de feedback van de visitatiecommissie nog meer concreet en specifiek
kan zijn, zodat de school nog beter in staat wordt gesteld om met de gegeven
aanbevelingen aan de slag te gaan.
In de focusgroepen werd verder gesteld dat daltonkwaliteit erg afhangt van
eigenaarschap op zowel leerling-, leraar- als schoolniveau. Daardoor is de
ondergrens voor visiteurs moeilijk te bepalen. Het gaat om de ontwikkeling
die een school doormaakt en waar de school in de toekomst naartoe wil
werken. Deze ontwikkeling is voor iedere school anders. Daarom wordt de
zelfevaluatie van scholen door de deelnemers aan onze focusgroepen als
een belangrijk onderdeel van het visitatiekader ervaren. De visitatie heeft
wel een beoordelend aspect, maar is vooral gericht op ontwikkeling van de
school. De feedback die gegeven wordt tijdens de visitatie moet volgens onze
respondenten op die ontwikkeling zijn gericht. Het gaat daarbij vooral om
het ‘meedenken en opdenken’. Belangrijk is de discrepantiefeedback en de
opbouwende feedback door het stellen van de juiste vragen. Uit het onderzoek
is echter naar voren gekomen dat respondenten vinden dat er behoorlijke
verschillen zijn tussen visiteurs ten aanzien van ervaring, competenties en in
de vaardigheid van het stellen van de juiste vragen. De kwaliteit van visiteren
hangt juist in grote mate af van bekwame visiteurs.
Hoewel de uitkomsten van dit onderzoek in hoge mate positief zijn, is uit
onze bevindingen een aantal aanbevelingen af te leiden. In de paragrafen
hieronder beschrijven we onze aanbevelingen om het visitatiekader verder
aan te scherpen en beschrijven we de implicaties voor het verbeteren van de
professionalisering rondom visitaties. Daarnaast wordt er een aanzet gegeven
voor een perspectief op het visiteren als ontwikkel- en/of beoordelingskader.
3.1

Aanbevelingen

Ten aanzien van het visitatiekader zijn de volgende aanbevelingen uit het
onderzoek naar voren gekomen:
•

Kijk gericht naar de indicatoren in het visitatieverslag. Overweeg
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•

•

om het kader te vereenvoudigen. Belangrijk is dat scholen in het
visitatieverslag gericht de wijze beschrijven hoe zij de kernwaarden
vormgeven op hun school.
Biedt ruimte in het visitatieverslag voor de scholen om aan te geven
waarop zij graag feedback zouden willen krijgen tijdens de visitatie en
schep ruimte tijdens de visitatie dat het visitatieteam daarop gerichte
feedback kan geven in lijn van de ontwikkelingen op de school.
Overweeg of de schoolreactie in het verslag achterwege gelaten kan
worden en mogelijk vervangen kan worden door een daltonplan
waarin de school verantwoordt wat er met aanbevelingen gedaan
wordt.

Ten aanzien van het verbeteren en bevorderen van de professionalisering van
de visitaties zijn de volgende aanbevelingen:
•

•
•

•

•

Stimuleer visitaties tussen scholen. Laat scholen daarin zelf
het initiatief nemen voor een tussentijdse visitatie of collegiale
consultatie. Stimuleer daarbij ook ontwikkelgesprekken tussen
collega’s en peerreview. Belangrijk is ook het stimuleren van het
deelnemen aan de regiobijeenkomsten.
Onderzoek de mogelijkheid om visiteurs tweemaal dezelfde school
te laten visiteren.
Zorg voor een training in de vaardigheid om feedback te geven.
Zodat visiteurs de juiste vragen (leren) stellen en (leren) doorvragen
tijdens een visitatie. Belangrijk is daarbij een nieuwsgierige en
onderzoekende houding. Zorg dat visiteurs hun kennis en ervaring
inzetten om scholen te adviseren.
Zorg dat visitaties goed voorbereid worden door het visitatieteam,
door bijvoorbeeld van te voren bij elkaar te komen en de visitatie door
te spreken.
Denk na over een vorm van intervisie voor visiteurs. De uitkomst
van een visitatie blijkt volgens respondenten nogal eens af te hangen
van individuele visiteurs en/of de dynamiek in de groep visiteurs.
Het lijkt daarom raadzaam om visiteurs geregeld te laten reflecteren
op aspecten van het visiteren, het eigen handelen en de gemaakte
keuzes.

Perspectieven op het visiteren als ontwikkel- en/of beoordelingskader:
•
•

Maak onderscheid tussen een tip en een aanbeveling. Communiceer
dit onderscheid helder naar zowel de visiteurs als de school.
Laat scholen de leerlingen betrekken bij de voorbereiding op de
visitatie.
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Noten
1

Ten tijde van dit schrijven is de kernwaarde borging geen onderdeel meer van het
visitatiekader. Borging was nog wel onderdeel van het visitatiekader tijdens de
periode van ons onderzoek (2015-2016) en is als zodanig wel meegenomen in onze
studie

2

De standaardafwijking wordt gebruikt om de spreiding — de mate waarin de
waarden onderling verschillen — van een verdeling aan te geven.

3

Een verschil wordt significant genoemd als het onaannemelijk lijkt dat het gevonden
verschil op toeval berust
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Bijlage 1 Vragenlijst Visitaties in
het daltononderwijs
Beste visiteur,
Hartelijk dank dat u mee wilt werken aan dit onderzoek van het lectoraat
Vernieuwingsonderwijs dat in samenwerking met de Nederlandse Dalton
Vereniging wordt uitgevoerd.
Het doel van deze vragenlijst is tweeledig. Ten eerste willen we zicht krijgen
in de mate waarin de indicatoren voor u betekenisvol zijn bij visitaties
van daltonscholen. Ten tweede willen we nagaan in hoeverre volgens
u visitaties kwaliteitsborging in het daltononderwijs bevorderen en
welke aspecten van de visitatie daaraan bijdragen.
Deze informatie stelt ons in staat meer inzicht te krijgen in
de doelmatigheid van visitaties in het daltononderwijs en de praktijk
daarover te informeren.
Aangezien u als kenner van het daltononderwijs goed zicht hebt op de visitaties
in de daltononderwijspraktijk, wordt naar uw mening hierover gevraagd. Het
is belangrijk dat de feitelijke situatie, de praktijk zoals u die als visiteur op dit
moment ervaart, leidend is voor uw antwoord.
U kunt tussentijds stoppen met het beantwoorden van de vragen, door op
de stopknop te klikken. Uw antwoorden blijven dan bewaard. U kunt dan op
een later moment de overige vragen beantwoorden, door op de link naar deze
vragenlijst in uw e-mail te klikken.
Uw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt.
Met vriendelijke groet,
Patrick Sins en Koen Groeneveld
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Geslacht:
Vrouw
Man
Geboortedatum (ddmmjjjj):

Werkzaam in het:
Po
Vo
Huidige functie(s):
Directeur
Leraar
Visiteur
Opleider
Intern begeleider
Remedial teacher
Daltoncoördinator
Welke werkzaamheden heeft u vervuld:
Directeur
Leraar
Visiteur
Opleider
Intern begeleider
Remedial teacher
Daltoncoördinator
Aantal jaren ervaring met lesgeven:

Vooropleiding:
Mavo
Havo
Vwo
Mbo
Hbo
Wo
Overig, namelijk:
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Deel 1
In dit deel van de vragenlijst willen we inzicht krijgen in de mate waarin de
kernwaarden voor u betekenisvol en van belang zijn bij het visiteren.
Op de volgende pagina’s zullen voor elke daltonkernwaarde op elk niveau
(leerling-, leraar- en schoolniveau) de indicatoren uit het visitatiekader worden
gegeven.
U wordt gevraagd om per kernwaarde aan te geven in hoeverre deze voor
u betekenisvol en van belang is.
1. Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en vertrouwen
Indicatoren op leerlingniveau
1.1
1.2
1.3
1.4

De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.
De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn
medeleerlingen en zijn ouders over de verwerking van zijn taak.
De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk.
De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving

Hierboven staan de indicatoren op leerlingniveau voor de
daltonkernwaarde vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en
vertrouwen.
Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?
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1. Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en vertrouwen
Indicatoren op leraarniveau
1.5

1.6
1.7

De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen
vormgeven.
De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar
is in de taakinhoud.
De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo’n manier
dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de leerdoelen te
behalen en de taak te kunnen volbrengen

Hierboven
staan
de
indicatoren
op
leraarniveau
voor
de
daltonkernwaarde vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en
vertrouwen.
Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

1. Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en vertrouwen
Indicatoren op schoolniveau
1.8
1.9

Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.
Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid
en het aangeven van grenzen.
1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na.
1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend
1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden.
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Hiervoor
staan
de
indicatoren
op
schoolniveau
voor
de
daltonkernwaarde vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid en
vertrouwen.
Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

2. Zelfstandigheid
Indicatoren op leerlingniveau
2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.
2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om
hulp vragen.
2.3 De leerling bepaalt mede hoe (werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt aan
de gestelde doelen.
2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht.
2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken.

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde zelfstandigheid.
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op

leerlingniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

2. Zelfstandigheid
Indicatoren op leerkrachtniveau
2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie,
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te
kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen
leren.
2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen.
2.8 De leraar biedt ruimt tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken.
2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien
en te ontwikkelen.

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde zelfstandigheid.

op

leerkrachtniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Zelfstandigheid
Indicatoren op schoolniveau
2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om hun
talenten te laten zien en te ontwikkelen.
2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen
en te tonen.

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde zelfstandigheid.

op

schoolniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?
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3. samenwerken
Indicatoren op leerlingniveau
3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden.
3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en medeleerlingen

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde samenwerken.

op

leerlingniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

3. samenwerken
Indicatoren op leerkrachtniveau
3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen.
3.4 De leraar geeft samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals
deze in de school zijn afgesproken.
3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken toepassen.
3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de
leerlingen en tussen de leerlingen onderling.
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Hiervoor staan de indicatoren
daltonkernwaarde samenwerken.

op

leerkrachtniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. samenwerken
Indicatoren op schoolniveau
3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en overige
medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken.
3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van en
met elkaar leren.
3.9 De school is een veilige plek voor democratisering en socialisering.

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde samenwerken.

op

schoolniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

4. reflectie
Indicatoren op leerlingniveau
4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.
4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien.
4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten
mee naar een volgende planning van zijn taak.
4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen.

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde reflectie.

op

leerlingniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

4. reflectie
Indicatoren op leerkrachtniveau
4.5
4.6
4.7
4.8

De leraar zet verschillende reflectiemethoden in.
De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking.
De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren.
De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde reflectie.

op

leerkrachtniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. reflectie
Indicatoren op schoolniveau
4.9

De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en met
elkaar te leren.
4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau.

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde reflectie.
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op

schoolniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

5. effectiviteit/doelmatigheid
Indicatoren op leerlingniveau
5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn ontwikkeling.
5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn leertijd.
5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn
keuzemogelijkheden.

Hierboven staan de indicatoren op leerlingniveau
daltonkernwaarde effectiviteit/doelmatigheid.

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

5. effectiviteit/doelmatigheid
Indicatoren op leerkrachtniveau
5.4
5.5
5.6
5.7

De leraar behaalt zijn leerdoelen.
De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd.
De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les.
De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften en
leermogelijkheden van zijn leerlingen.
5.8 De leraar daag leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.
5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het
niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling.
5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet
halen

Hierboven staan de indicatoren op leerkrachtniveau
daltonkernwaarde effectiviteit/doelmatigheid.

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Effectiviteit/doelmatigheid
Indicatoren op schoolniveau
5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten.
5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van
leerlingen en personeel.
5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de
leerdoelen niet halen.

Hierboven staan de indicatoren op schoolniveau
daltonkernwaarde effectiviteit/doelmatigheid.

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?
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6. Borging
Indicatoren op schoolniveau
6.1

De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in
een daltonbeleidsplan.
6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door
een daltoncoördinator
6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit (schoolgids, website, folders,
etc.).
6.4 De school heeft daltonscholing in het schoolplan opgenomen.
6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.
6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen over
de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs
6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij
vertegenwoordigd is.
6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school.
6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de
daltonontwikkeling van de school.
6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling.

Hierboven staan de indicatoren
daltonkernwaarde borging.

op

schoolniveau

voor

de

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u deze kernwaarde op dit
niveau betekenisvol vindt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u bovenstaande kernwaarde op dit
niveau van belang vindt.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Waar kijkt u tijdens de visitatie vooral naar als u deze kernwaarde op dit
niveau beoordeelt (noem hooguit drie aspecten)?

Er volgen nu een paar open vragen die gaan over uw oordeel over het belang
van de zelfevaluatie, het visitatiekader en de gesprekken die tijdens het
visiteren van een daltonschool plaatsvinden.
Wat is het belang van de zelfevaluatie die de school heeft opgeleverd voor de
visitatie?

Hoe gebruikt u het visitatiekader tijdens het visitatiebezoek

Hoe komt u tijdens de visitatie tot aanbevelingen?

In hoeverre draagt het visiteren bij aan kwaliteitsbevordering van de
gevisiteerde daltonschool?

Geef aan in hoeverre visitaties duidelijkheid geven over de kwaliteit van het
daltononderwijs (1= laag; 10 = hoog)
1

2

3

4

5

6

Leg uit (1 zin)
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7

8

9

10

Er volgen nu een aantal stellingen die gaan over de feedback die u doorgaans
tijdens visitaties aan een daltonschool geeft.
Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 =
helemaal mee oneens; 10 = helemaal mee eens)
De feedback gaat vooral over hoe de school het nu doet in verhouding tot
gestelde doelen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De feedback die ik geef geeft de school inzicht in de verschillen tussen het
huidige functioneren en het niveau dat de school dient te bereiken.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De feedback geeft aan wat er nog verbeterd kan worden ten opzichte van
gestelde doelen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De feedback laat zien op welke aspecten de school nog tekortschiet.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De feedback laat zien op welke punten de school zich nog kan ontwikkelen ten
opzichte van gestelde doelen.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

De feedback gaat vooral over hoe de school het nu doet in verhouding tot de
indicatoren van het visitatiekader.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De toelichting op het ingevulde visitatiekader geeft de school inzicht in de
verschillen tussen het huidige functioneren en het niveau dat de school dient
te bereiken.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De toelichting op het ingevulde visitatiekader geeft aan wat er nog verbeterd
kan worden ten opzichte van gestelde doelen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De toelichting op het ingevulde visitatiekader laat zien op welke aspecten de
school nog tekortschiet.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De toelichting op het ingevulde visitatiekader laat zien op welke punten de
school zich nog kan ontwikkelen.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

De feedback geeft aan hoe de school de volgende keer iets beter kan doen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

De feedback bestaat vooral uit het geven van verbetersuggesties.
1

2

3

4

5

6

7

8

De feedback die ik geef geeft de school inzicht in alternatieven voor verbetering.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

De feedback geeft aan hoe de school zichzelf nog kan verbeteren.
1

2

3

4

5

6

7

8

De feedback laat zien hoe de school met gegeven suggesties aan de slag kan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De feedback bestaat vooral uit het stellen van vragen aan de school.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Als ik feedback geef, vraag ik de school om verklaringen te geven en deze te
onderbouwen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Als ik feedback geef dan stel ik vooral vragen waarin de school zelf een oordeel
moet geven over het eigen functioneren.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tijdens feedback wordt de school gevraagd een evaluatie te geven van het
eigen functioneren.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tenslotte vragen we u naar de waarde van een aantal aspecten van het
visiteren voor kwaliteitsborging in het daltononderwijs.
Geef een cijfer die aangeeft in hoeverre u de genoemde aspecten van
visiteren waardevol vindt voor kwaliteitsborging.
De zelfevaluatie die de school voor de visitatie heeft opgeleverd
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Het visitatiebezoek
1

2

3
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Het visitatieverslag
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

De aanbevelingen in het visitatieverslag
1

2

3

4

5

De reactie van uw school op de aanbevelingen in het visitatieverslag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!!!
Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van dit
onderzoek, stel ze hieronder.
Mocht u interesse hebben in deelname aan een focusgroep waarin we
visiteurs meer gericht zullen vragen naar de doelmatigheid van visitaties in
het daltononderwijs, vul dan hieronder uw e-mailadres in.
Met vriendelijke groet,
Patrick Sins en Koen Groeneveld
Opmerkingen en/of vragen naar aanleiding van dit onderzoek:

E-mail adres (voor deelname aan focusgroep):
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Bijlage 2 Gesprekshandleiding
focusgroep en Powerpoint dia’s
Leidraad Focusgroep bijeenkomst PO & VO
Visitaties in het daltononderwijs
Versie2/19-01-2016

Checklist: wat nodig?
•
Flip over
•
stiften
•
Opnameapparatuur/ geluid & camera
•
Naambordjes
•
Notitieblokjes
•
Pennen
•
Opstelling zaal: carré
•
Selectie deelnemers focusgroep op basis reacties Doodle
•
Uitnodiging/ bevestiging + routebeschrijving +
declaratieformulier reiskosten > opmerking over opname al in
uitnodiging zetten
Vooraf
•
Een week vooraf een reminder versturen per mail
•
45 minuten vooraf aanwezig op locatie
•
Controleren opstelling zaal, koffie en thee, benodigdheden
•
Apparatuur checken (geluid en beeld)
•
Programma op flip over schrijven:
o
Introductie & voorstellen
14:00 – 14:20
o
Gesprek
14:20 – 15:20
o
Korte pauze
15:20 – 15:25
o
Vervolg gesprek
15:25 – 15:55
o
Afronding
15:55- 16:00
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uur
uur
uur
uur
uur

14:00 uur
1.

2.

Inloop
•
•
•
•

5 min
Voorstellen, praatje
Koffie/thee laten pakken
Plaatsje laten zoeken
Vragen om naambordje in te vullen

Introductie
•
Welkom. Mijzelf (rol gespreksleider) en Patrick
voorstellen.
•
Jullie hebben allemaal onze digitale vragenlijst
ingevuld. Daarvoor nog onze dank. Vandaag
praten we met elkaar verder over de visitaties
en de onderwerpen die ons uit de data zijn
opgevallen. We zitten vandaag met visiteurs
en gevisiteerden om de tafel, omdat we beide
perspectieven in de discussie willen meenemen.
We zoomen vandaag in op een aantal
onderwerpen waar we jullie mening over willen
bevragen. Het dient als verrijking van de data
die we al via de vragenlijsten hebben verzameld.
Kortom, we zijn erg nieuwsgierig hoe jullie
tegen een aantal onderwerpen aankijken.
•
Nog even het doel van het onderzoek: Het doel
is tweeledig. Ten eerste willen we zicht krijgen
op hoe visiteurs en onderwijsprofessionals (N.B.
de gevisiteerde school) het visitatiekader, de
zelfevaluatie en de visitatieprocedure waarderen..
Ten tweede willen we nagaan in hoeverre volgens
visiteurs en onderwijsprofessionals visitaties
kwaliteitsverbetering in het daltononderwijs
bevorderen en welke aspecten van de visitatie
daaraan bijdragen.
•
Voordat we het gesprek starten wil ik eerst een
aantal praktische zaken met jullie doornemen:
o
Allereest het programma (onderdelen
en in tijd: flip over)
o
Het gesprek duurt ongeveer anderhalf
uur
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10 min

Tijdens deze bijeenkomst gaat het om
jullie mening, ideeën, vermoedens. Er
zijn geen foute antwoorden, alles mag
gezegd worden. Wat hier gezegd wordt
blijft ook binnen deze groep.
o
Hoewel we de bijeenkomst opnemen
worden de opnamen alleen gebruikt
ter ondersteuning van de rapportage.
Namen komen niet in het rapport.
o
Spelregels voor het gesprek:
Ik stel voor elkaar te tutoyeren
Het is de bedoeling dat je je
eigen meningen en ideeën
inbrengt over visiteren
Verschil van mening mag er
zijn. Reageren op elkaar en
elkaar vragenstellen mag
We houden het gesprek wel
centraal: dat betekent steeds
1 aan het woord
Probeer goed naar elkaar te
luisteren
Laat elkaar uit uitspreken:
schrijf je vraag desnoods even
op
Zet je mobiel aub op stil of zet
deze uit
Hebben jullie nog vragen?
o

•
3.

Voorstelronde
•
Voordat we beginnen aan onze discussie is het
goed om een rondje te maken en kennis met
elkaar te maken.
•
Opschrijven op eerste blad flip-over: noem je
naam (1), waar je werkt (2), of je hier in de rol
van visiteur of gevisiteerde school zit (3) en (in
één zin) wat visiteren voor jou betekent (4)
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5 min

14:20 uur
4.

We gaan nu starten met de discussie langs een drietal
thema’s, namelijk: kwaliteitsborging, feedback en
kwaliteitsbevordering.
Onderwerp: kwaliteitsborging
We willen jullie om te beginnen een aantal vragen
stellen over de borging van kwaliteit bij visitaties en we
zijn benieuwd naar jullie mening en ideeën hierover.
Transitievragen:
•
Wat is

volgens

jullie

daltonkwaliteit?

Kernvragen:
•
Hoe werkzaam/bruikbaar is het visitatiekader
tijdens visiteren?
•
Hoe is daltonkwaliteit zichtbaar?/waar blijkt
dat uit?
•
Op basis waarvan wordt de daltonkwaliteit
van een school beoordeeld?
•
Wat is hierbij van doorslaggevende
betekenis?
•
Hoe komt een gezamenlijk oordeel tot stand?
•
Hoe zouden jullie – aangenomen dat
dat mogelijk is - een ondergrens van
daltonkwaliteit definiëren?
•
•

Wat is het belang van visiteren?
Wat is de bijdrage van visiteren aan
kwaliteitsborging?
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30 min

5.

Onderwerp: feedback
We willen nu jullie vragen naar de rol van de feedback
die er tijdens visitaties wordt gegeven en ontvangen en
hoe deze door jullie wordt ervaren en gebruikt.

30 min

Transitievraag:
•
Welke feedback wordt er tijdens visitaties
gegeven?
Kernvragen:
•
Hoe ervaren jullie de feedback die wordt
gegeven bij visitaties?
•
Wanneer is feedback bij visitaties voor jullie
effectief/waardevol?
•
Waar moet de feedback die wordt gegeven
aan voldoen, wil het voor jullie effectief/
waardevol zijn?
•
Wat is daarvoor nodig?
6.

Onderwerp: kwaliteitsbevordering
Tenslotte willen we met jullie spreken over het
bevorderen van kwaliteit door of met de visitaties. We
willen jullie vragen in hoeverre de visitaties bijdragen
en de verbetering van het daltononderwijs.
Kernvragen:
•
Welke aspecten van visiteren dragen bij aan
een verbetering van de daltonkwaliteit?
•
Wat is het belang en nut van de
aanbevelingen?
•
In hoeverre leiden aanbevelingen tot
verbetering van de daltonkwaliteit?
•
Wat zijn de meest waardevolle aspecten van
visiteren?
•
Op welke punten zou de huidige manier van
visiteren kunnen worden verbeterd?
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30 min

15:55 uur
7.

Afronding
•
We gaan het gesprek afronden
•
Hebben jullie dingen gemist? Is er iets
onbesproken gebleven?
•
Wie wil tot slot nog graag iets zeggen?
•
Dan rond ik het gesprek hiermee af en dank
ik jullie hartelijk voor jullie inbreng. Het was
een open en interessant gesprek.
•
Nogmaals hartelijk dank voor jullie deelname
en een goede terugreis.
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5 min

Dia’s
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Bijlage 3 Overzicht Thema’s en
Subthema’s Analyses Focusgroepen
1. Daltonkwaliteit
Thema's

Kernwoorden

Organisatorische
daltonkwaliteit

Procesmatig werken

Passend onderwijs
Ontwikkeling op school
Bijdragen aan regio's
Pedagogischdidactische
daltonkwaliteit

Eigenaarschap

Vrijheid (loslaten)/verantwoordelijkheid geven
Zelfsturing/zelfstandigheid
Talentontwikkeling
Onderbouwing
daltonkwaliteit

Bewuste en doelgerichte onderbouwing
daltonvisie

Manifestatie
daltonkwaliteit

Cultuur op school
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Lef
Visie herkenbaar in praktijk
visitatiekader
Ondergrens
daltonkwaliteit

Vertrouwen

Leeropbrengsten
Sfeer
Discrepantie zelfevaluatie en observaties
tijdens visitatie
Beargumenteerde ontwikkeling
Gedeelde daltonvisie
Kernwaarden
Risico
aanbevelingen

2. Ontwikkelen versus beoordelen
Thema's

kernwoorden
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Ontwikkelen versus
beoordelen

Eigenaarschap

Ontwikkeling/formatief beoordelen
Beoordelen
Verschillen tussen
daltonscholen

3. Feedback
Thema's

Kernwoorden

Meedenken en
opdenken

aansluiten bij de school

kritische vriend zijn
Voorwaarden effectieve
feedback

Vanuit een open houding geformuleerd en
ontvangen
Geen emotionele betrokkenheid
Duidelijk geformuleerd/concrete feedback

Kernmerken effectieve
feedback

opbouwende feedback

feedback op functioneren
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discrepantie feedback
ontwikkelingsgericht
vragen stellen
kennis en ervaring uitwisselen
oordelen/aanbevelingen
Effecten effectieve
feedback

Stimulans voor verbetering

reflectie op het eigen proces
overig/onduidelijk

leerdoelen
sociale leerdoelen
vertrouwen
mondelinge feedback

4. Competenties
visiteurs
Thema's

Kernwoorden

verschillen in
competenties visiteurs

verslaglegging is verschillend tussen visiteurs
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vaardigheden in het geven van feedback
verschillen voorzitter
Benodigde
competenties visiteurs

juiste vragen stellen / doorvragen

Nieuwsgierige en onderzoekende houding
Kennis en ervaring/professionaliteit
Scholing/
professionalisering
visiteurs

intervisie bij visiteurs ook vwb feedback geven
en verslaglegging

scholing/ontwikkeling visiteur
dezelfde taal spreken
Visitatieteam

Gezamenlijk doelen stellen
voorbereiding (vo)

Belang visiteurs

ambassadeur van dalton
kennis delen
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>cY^iWdZ`gVeedgiZgZclZdkZg]ZiWZaVc\ZcYZWZiZ`Zc^hkVck^h^iVi^Z^c]Zi
YVaidcdcYZgl^_h# =Zi YdZa kVc Y^i dcYZgodZ` ^h ilZZaZY^\# IZc ZZghiZ l^aaZc
lZ o^X]i `g^_\Zc de YZ bViZ lVVg^c YZ ^cY^XVidgZc kddg dcYZgl^_h"
egd[Zhh^dcVah WZiZ`Zc^hkda o^_c W^_ k^h^iVi^Zh kVc YVaidchX]daZc# IZc ilZZYZ
l^aaZc lZ cV\VVc ^c ]dZkZggZ kda\Zch dcYZgl^_hegd[Zhh^dcVah k^h^iVi^Zh
`lVa^iZ^ihWdg\^c\^c]ZiYVaidcdcYZgl^_hWZkdgYZgZcZclZa`ZVheZXiZckVcYZ
k^h^iVi^Z YVVgVVc W^_YgV\Zc# >c ]Zi dcYZgodZ` lZg`Zc lZ bZi kgV\Zca^_hiZc
`lVci^iVi^Z[YZZaZc[dXjh\gdZeZc`lVa^iVi^Z[YZZa#LZY^ZeZcYZgZhjaiViZc
kVc YZ kgV\Zca^_hi j^i ^c [dXjh\gdZeZc kddg k^h^iZjgh Zc aZgVgZc lZg`oVVb ^c
]Zi eg^bV^g Zc kddgi\ZoZi YVaidcdcYZgl^_h# 7Zk^cY^c\Zc j^i Y^i dcYZgodZ`
hiZaaZc dch ^c hiVVi db bZZg ^co^X]i iZ `g^_\Zc ^c YZ YdZabVi^\]Z^Y kVc
k^h^iVi^Zh^c]ZiYVaidcdcYZgl^_hZcdbYZegV`i^_`YVVgdkZgiZ^c[dgbZgZc#

:^\ZcVVghX]Ve!BZZYZc`ZcZcDeYZc`Zc

9Z CZYZgaVcYhZ 9Vaidc kZgZc^\^c\ C9K bVV`i Va \Zgj^bZ i^_Y \ZWgj^` kVc
^ciZghXdaV^gZ k^h^iVi^Z db YZ egd[Zhh^dcZaZ dcil^``Za^c\ kVc YVaidcaZgVgZc Zc
"hX]daZc iZ WZkdgYZgZc# :Zc WZaVc\g^_` ^chigjbZci YVVgW^_ ^h ]Zi k^h^iVi^Z"
`VYZg! lVVgW^_ YZ `ZgclVVgYZc kVc ]Zi YVaidcdcYZgl^_h o^_c kZgiVVaY cVVg
lVVgcZZbWVgZ ^cY^XVidgZc de aZZga^c\"! aZZgVVg" Zc hX]ddac^kZVj# 6Vc YZ
]VcY kVc Y^i k^h^iVi^Z`VYZg WZddgYZaZc hX]daZc o^X]oZa[# 7dkZcY^Zc W^ZYi ]Zi
k^h^iZjgh YZ bd\Za^_`]Z^Y db o^X] ZZc ddgYZZa iZ kdgbZc dkZg YZ dcYZgl^_h"
`lVa^iZ^i Zc VYk^ZoZc iZ [dgbjaZgZc iZg kZgWZiZg^c\ kVc ]Zi YVaidcdcYZgl^_h#
>c bVVgi '%&' ]ZZ[i YZ C9K ZZc c^ZjlZ k^h^Z de ]Zi YVaidcdcYZgl^_h
\Z[dgbjaZZgY Zc o^_c Yg^Z `ZgclVVgYZc gZ[aZXi^Z! Z[[ZXi^k^iZ^i$YdZabVi^\]Z^Y
Zc Wdg\^c\ idZ\ZkdZ\Y VVc YZ Yg^Z WZhiVVcYZ kg^_]Z^Y ^c \ZWdcYZc]Z^Y!
oZa[hiVcY^\]Z^Y Zc hVbZclZg`Zc# De WVh^h kVc YZ kZgc^ZjlYZ k^h^Z ^h dd`
ZZckZgc^Zjl^c\kVcYZk^h^iVi^Z^c\Vc\\ZoZi!dcYZgVcYZgZdd`gZhjaiZgZcY
^cZZckZgc^ZjlYk^h^iVi^Z`VYZg#
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