NDV-certificaat Daltoncoördinator

2018-2019

Vanaf 2012 biedt de NDV de mogelijkheid opleidingen te verzorgen die leiden tot een door de NDV erkend
certificaat voor daltoncoördinatoren. Toelatingseis is dat de cursist beschikt over een regulier daltoncertificaat
en werkzaam is in het daltononderwijs met de taak dalton te coördineren.
De NDV streeft ernaar dat de daltoncoördinator echt een functie vervult op het niveau van coördinator, dus
een LB-functie.

Doel:
De daltoncoördinator heeft voldoende kennis en vaardigheden om onderstaande taken goed te kunnen
uitvoeren:
* het bewaken van het daltongedachtengoed: het ontwikkelen en borgen van de daltonkwaliteit en
kenmerken van het onderwijs; doorgaande lijnen in de school, ook bij wisselingen van personeel, het
schrijven en bijstellen van een daltonbeleidsplan;
* het coachen c.q. begeleiden van collega’s, onder andere door het begeleiden van nieuwe leerkrachten,
motiveren en enthousiasmeren van zittende leerkrachten, klassenbezoeken en -consultatie;
* initiatieven ontplooien om samen verbeterdoelen vast te stellen, onder andere naar aanleiding
van de visitatieadviezen, maar ook op basis van nieuwe inzichten in de literatuur, nieuwe ontwikkelingen
elders, een periodieke sterkte-zwakte analyse;
* nieuwe kennis in het team inbrengen, onderzoeken welke scholingen voor het team wenselijk zijn,
eventueel zelf of met collega’s interne scholing verzorgen;
* deel kunnen uitmaken namens de NDV van een visitatieteam voor dalton-po-scholen.

Organisatie
De opleiding wordt conform de eisen van de NDV verdeeld over twee blokken in twee opeenvolgende
schooljaren.
In het eerste blok is de focus vooral gericht op het ontwikkelen van de benodigde competenties en de meer
inhoudelijke kant van dalton; beschrijven en analyseren van de daltonontwikkellijnen, de daltonwerkwijzen en
methodieken, verkennen van nieuwe concepten, de effectiviteit van Dalton, visie op het werken in een
daltonteam met gebruikmaking van individuele kwaliteiten, etc.
Daarnaast maakt deelname als stagiair aan een visitatie deel uit van het scholingstraject.
Vrijstellingen
Veel zittende daltoncoördinatoren hebben al de nodige scholingstrajecten gevolgd of
nemen al jaren deel aan bijvoorbeld regionale netwerkbijeenkomsten. Deze coördinatoren
konden tot nu toe ‘door het overleggen van bewijzen van deelname aan cursussen,
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tweedaagsen of andere vormen van scholing op het gebied van daltoncoördinatie een
vrijstelling aanvragen voor maximaal de helft van de studiebelasting’.
In praktijk betekent dit voor DaltonDeventer dat deze coördinatoren kunnen starten in het
tweede blok en natuurlijk wel naast blok 2 als stagiair deelnemen aan een visitatie 1
In het tweede blok ligt de nadruk op schoolontwikkeling, het coachen van team en collega’s, het
begeleiden van veranderingsprocessen, vernieuwen en borgen van dalton.
Blok 1 en 2 wordt afgesloten op basis van een mini-portfolio, waarin o.a. enkele bewijsstukken rond
daltonontwikkeling, schoolanalyse en collegiale visitatie zijn opgenomen.

De cursus:
Beide blokken bestaan naast literatuurstudie en zelfstandig werken aan taken/portfolio uit een startdag, 4
dagdelen van 3,5 uur*, drie intervisiemomenten en een slotdag. 2
De kosten
De kosten per deelnemer zijn € 700,- voor Blok 1 en € 900,- voor Blok 2.

Data daltoncoordinatorenopleiding in Deventer:
De woensdagen 26/9/2018, 12/12/2018, 13/3/2019, 5/6/2019, steeds van 9.00-16.00
Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus ook regionaal aangeboden worden.
Ook zijn andere locaties in overleg met de cursusgroep mogelijk.
Informatie over inhoud en/of mogelijke vrijstellingen
Marrit Demmer
Hans Wolthuis
m.demmer@saxion.nl
h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl
088-0193319
06-19073422
Voor aanmelden en organisatie
Anita Schenkeveld
m.j.h.schenkeveld@saxion.nl
088-0193184
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Op dit moment wordt binnen de NDV besproken in hoeverre van deze vrijstellingsmogelijkheden ook in cursussen die starten
in 2018 of later gebruik gemaakt kan worden.
DaltonDeventer voegt steeds twee dagdelen samen tot 1 studiedag, zodat elk blok feitelijk bestaat uit 4 studiedagen.
Dit bespaart nogal op de reistijd EN is mede ingegeven door de steeds groter wordende vervangersproblematiek
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