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Kader certificaat daltonleidinggevende (concept DB 11 januari 2012)  

Onderzocht moet worden in hoeverre deze cursus voldoet aan de NSA competenties. 

 

0. Typering cursus 

De nadruk van deze cursus zal liggen op het daltoniseren van de eigen managementstijl en 

het uitdragen van de daltonvisie. 

1. Beginsituatie 
De cursist is werkzaam als leidinggevende in het daltononderwijs. 
De cursist heeft een schoolleidersopleiding gevolgd. 
De cursist geniet vrijstellingen voor reeds doorlopen cursus(sen) op het gebied van 
daltonmanagement. 

 
2. Duur  en studiebelasting opleiding daltonleidinggevende  

De opleiding wordt gegeven binnen één schooljaar en heeft een studiebelasting van totaal 3 
ects = 84 uur 
 
Starttweedaagse    14 uur 
3 dagen     21 uur 
Vier intervisiebijeenkomsten van 2.5 uur 10 uur 
Slotdag         7 uur 
 Eindpresentatie 
 Individueel eindgesprek 
Literatuur      16 uur 
Zelfstandig werken aan studie/ portfolio 16 uur   
    TOTAAL               84 uur 
 
Voor de studiebijeenkomsten is een opkomstverplichting van 80% geldend. 

 
3. Onderhoud certificaat daltonleidingevende  

a. Deelname en bijdrage aan regiodagen/ netwerk (ongeveer 3 per schooljaar) 
b. Deelname aan NDV visitatie(s) op uitnodiging van de te visiteren school. 

 
4. Vrijstelling 

Door het overleggen van bewijzen  van deelname aan cursus(sen) ,tweedaagsen of andere 
vormen van scholing op het gebied van daltonmanagement zal vrijstelling plaatsvinden voor 
maximaal de helft van de totale studiebelasting (= 42 uur) 

 
5. Inhoud 

De NDV zal de inhoud van de cursus niet voorschrijven. Wel heeft zij de volgende 
verwachtingen qua opbrengsten: 

 De daltonleidinggevende heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst, over 
daltonpraktijk en actuele wetenschappelijke ontwikkelingen 

 De daltonleidinggevende is competent in het aansturen en begeleiden van 
daltonprofessionals 

 De daltonleidinggevende neemt de regie in het creëren van een dalton leef – en 
werkomgeving waar eigenaarsschap voorop staat 
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 De daltonleidinggevende  geeft ruimte voor intervisie en samenwerking 

 De daltonleidinggevende is competent in het ontwikkelen en aansturen van het 
daltonproces of geeft daartoe de daltoncoördinator de ruimte 

 De daltonleidinggevende is competent in het dalton ondernemerschap 

 De daltonleidinggevende moet in staat zijn om samen met de daltoncoördinator een 
daltonvisitatie voor te bereiden 

 De daltonleidinggevende ondersteunt en faciliteert de daltoncoördinator  

 De daltonleidinggevende heeft kennis en inzicht om te kunnen mobiliseren, inspireren, 
waarderen en reflecteren. 

 De daltonleidinggevende draagt zorg voor reflectiemomenten voor de teamleden en 
voor zichzelf 

 De daltonleidinggevende heeft kennis en inzicht op het terrein van leerinhouden, 
leerlijnen en identiteitsontwikkeling 

 
 
6. Evaluatie 

De NDV neemt de opleiding daltonleidinggevende mee in haar vierjaarlijkse evaluatie van het 
totale aanbod van het opleidingsinstituut / adviesbureau op het gebied van 
dalton(na)scholing. 
 
 

 
 
 

 


