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NDV-certificaat daltonleiderschap                2018-2019 

Vanaf 2012 biedt de NDV de mogelijkheid opleidingen te verzorgen die leiden tot een door de NDV erkend 

certificaat voor daltondirecteur, daltonleidinggevende. Toelatingseis is dat de cursist als leidinggevende 

werkzaam is in het daltononderwijs. De cursist heeft bij voorkeur een reguliere schoolleiderscursus gevolgd. 

DaltonDeventer hoopt in 2018 met alweer een zevende cursusgroep te kunnen starten. 

 

Doel 

Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling van de NDV dat deze cursus een grote overlap vertoont met reguliere 

managementcursussen. Het gaat om Dalton èn het gaat om leiderschap, maar dan wel over DALTON-

leiderschap. De nadruk van de cursus ligt op het verkennen van de eigen dalton-leiderschapsstijl en het verder 

ontwikkelen en uitdragen van de daltonvisie.  Onderstaande vragen kunnen richting geven aan deze 

verkenning. 

* Over welke kennis en vaardigheden moet de daltondirecteur beschikken om vanuit een doorleefde 

daltongrondhouding eindverantwoordelijk te zijn in een daltonteam?  

* Hoe stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt een daltondirecteur zijn team in het verder  

ontwikkelen van doorgaande daltonlijnen? 

* Hoe kan de samenwerking met daltoncoördinator(en) of daltoncommissie hierbinnen vormkrijgen?  

* Hoe is de taakverdeling met de daltoncoördinator t.a.v. de daltonontwikkeling van de school en de 

borging van afspraken?  

* Hoe stimuleert een daltonleidinggevende in het verbeteren van leeropbrengsten juist door te werken 

vanuit een daltonvisie?  

* Hoe stimuleer en ondersteun je teamleden in het proces om binnen de eigen mogelijkheden om 

steeds meer daltonleerkracht te zijn?  

* Hoe kan een daltonleidinggevende vanuit zijn/haar positie en verantwoordelijkheid eraan bijdragen 

dat op de school dalton echt ’a way of life’ wordt?  

 

Inhoud 

Binnen de cursus komen onder andere de volgende thema’s aan de orde: 

*   kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst, kennis van de daltonpraktijk en kennis van actuele  

 wetenschappelijke ontwikkelingen; 

*  het competent aansturen en begeleiden van daltonprofessionals; 

*  het benaderen van de gesprekscyclus (functionerings-, voortgangs- en resultaat- of 

beoordelingsgesprekken) vanuit een daltonvisie;  

*  het creëren van een dalton leef- en werkomgeving, waarin eigenaarschap en vertrouwen, 

verantwoordelijkheid geven en verantwoording afleggen centraal staat; 

*  het vormgeven van de samenwerking met de daltoncoördinator of een daltoncommissie; 

*  kennis van en ervaring met het opzetten van lerende teams en daltonontwikkelgroepen; 

*  manieren om individuele leden van het daltonteam meer autonomie te verlenen en meer zelfsturend 

te laten zijn; 

*  het systematisch en planmatig inbouwen van evaluatie en reflectiemomenten voor teamleden en 

zichzelf; 

*  samen met de daltoncoördinator beheren en borgen van de daltonkwaliteit, mede door te werken 
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vanuit een onderbouwd daltonontwikkelplan; 

*  het praktisch vormgeven van de daltonkernwaarden. 

 

Werkwijze 

Iedere cursusdag wordt gekenmerkt door een eigen thema (zie hieronder), dat wordt ingeleid door een 

(gast)spreker. De bijdrage van deze ( gast)sprekers vormt telkens het startpunt voor een nadere verkenning 

van mogelijke gevolgen voor de manier van leidinggeven op een daltonschool. 

Tijdens de bijeenkomst zal grote nadruk gelegd worden op het uitwisselen van ervaringen en werkwijzen. Al 

vanaf de eerste bijeenkomst zal gevraagd worden eigen werkwijzen en dilemma’s in te brengen. 

Bovendien zullen er ook kleine intervisiegroepen gevormd worden rond een door de deelnemers zelf gekozen 

gemeenschappelijke problematiek. Naast de cursus- en intervisiebijeenkomsten wordt het traject 

ondersteund door een verplicht en een facultatief literatuuraanbod. 

De cursus wordt afgesloten met een eindpresentatie en een intervisiegesprek op basis van een  

miniportfolio (van 6 à 8 bladzijden) met daarin de eigen visie op daltonleidinggeven en een reflectie op de 

eigen mogelijkheden en werkwijzen, het intervisiethema en een zelfbeoordeling.  

 

De cursus 

De cursus bestaat naast literatuurstudie en zelfstandig werken aan opdrachten en portfolio uit een start-

tweedaagse op donderdag en vrijdag, 4 studiedagen, en vier zelf in te plannen intervisiemomenten. 

(Doelgroep min. 14 deelnemers). De kosten per deelnemer zijn € 1100,-.  

 

Elke dag heeft een eigen thema: 

Dag 1 Focus op dalton  

Dag 2 Daltonleiderschap 

Dag 3 Onderwijskundig leiderschap 

Dag 4 Dalton en teamontwikkeling 

Dag 5 Dalton als merk 

Dag 6 Afronding 

 

De cursus wordt verzorgd in Deventer of -afhankelijk van de inschrijvingen- op verschillende locaties in 

verschillende regio's in het land.   

 

Data Deventer   

Tweedaagse do/vr 4/10 en 5/10 (van donderdag 10.00  tot vrijdag 15.00 uur), vr 23/11 (9.30 -15.30 uur),  

vr 25/1, (9.30-15.30 uur) vr 22/3 (9.30-15.30 uur), vr 7/6 (slotdag; 9.30 -15.30 uur).  

 

Cursus met uw eigen regio? 

Als een regiobestuur voor de leidinggevenden uit haar regio een cursus wil organiseren, die voor de 

deelnemers leidt tot het officiële NDV-certificaat voor daltonleidinggevenden, dan is DaltonDeventer graag 

bereid een offerte op regio-niveau uit te brengen. Ook de afspraken rond tijdpad en locatie (en zelfs (deels) 

onderwerpen) worden op maat gemaakt. 

 

Wim Vermeulen,          

W.vermeulen@saxion.nl, 088-0193468   
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