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De afgelopen jaren hebben al enkele duizenden PO-docenten het officiële daltoncertificaat via
DaltonDeventer behaald. Dat gebeurde deels via cursussen, waarbij een compleet team van één
school deelnam. Deels ook via cursussen voor individuele docenten. Voor het studiejaar 20182019 zijn er cursussen voorzien in de regio’s Twente, Deventer en/of Arnhem, Zwolle, HoornHeerhugowaard, Friesland, Almere, Amsterdam, Regio Utrecht en in de regio’s Groningen,
Zwolle, Zuid.
Dalton Deventer is bereid deze cursus in elke regio in het land aan te bieden. Indien een regio ALS
REGIO een cursus aanvraagt voor haar deelnemers, kan de prijs per deelnemer afhankelijk van
het aantal deelnemers lager worden dan bij individuele inschrijving.

Doelgroep
Leraren en onderwijsassistenten die het daltoncertificaat willen behalen.
Doel / Inhoud
Doel van de cursus is dat de cursist kennismaakt met de veelvormige praktijk van daltononderwijs,
een eigen visie op dalton ontwikkelt en deze visie ook vanuit de literatuur kan onderbouwen.
De bijeenkomsten verlopen in principe steeds via drie sporen: literatuurstudie, experimenten in de
eigen klas en het werken aan de DOP-plan (Dalton Ontwikkel Plan) voor de eigen school.
Literatuurstudie
De nieuwe impuls wordt tijdens en na afloop van de bijeenkomst ondersteund door literatuur. Voor
de volgende bijeenkomst bestudeert elke deelnemer deze literatuur, die door middel van een
coöperatieve werkvorm wordt getoetst en verdiept. Thema’s zijn onder andere: daltonpedagogiek,
zelfstandigheid/zelfregulatie, vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerken/coöperatief leren,
reflectie, effectiviteit, brainpower, 21st century skills, de eigen bijdrage aan het werken binnen een
daltonteam. Tijdens de bijeenkomsten worden literatuur en concrete daltonpraktijk direct aan
elkaar gekoppeld.
Experiment
Op basis van de literatuur en /of de impuls van de voorgaande bijeenkomst probeert de cursist op
systematische wijze een nieuwe werkwijze uit in de eigen groep. Ervaringen worden in een
volgende bijeenkomst gedeeld.
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DOP-plan
Naast het bestuderen van bovenstaande thema’s en daarmee ervaring opdoen in de eigen praktijk
werken de leraren in dopgroepen aan de verdere ontwikkeling van een daltonaspect van de eigen
school. Onderwijsassistenten werken aan een eigen invulling hoe zij zo optimaal mogelijk op
daltonwijze aan de ontwikkelingen op de eigen school vorm kunnen geven
De cursist komt dus niet meer blanco naar de opleiding, maar met een opbrengstverplichting naar
zijn management/daltoncoördinator. De cursisten worden voorafgaand aan de eerste
studiebijeenkomst uitgenodigd om samen met hen een schoolontwikkeldoel (dop-plan) op te
stellen: de cursisten verplichten zich naar hun team toe om in de loop van het cursustraject een
bepaald daltonaspect van de eigen school uit te werken. Dit leidt tot een onderzoeksopzet. Een deel
van de cursustijd wordt besteed aan het dop-plan. De cursisten worden daarbij ondersteund door
een docent van DaltonDeventer en hun medecursisten.
De deelnemers beoordelen in kleine groepen analyses en voorstellen en doen suggesties voor het
onderzoek. De deelnemers kunnen elkaar problemen of vragen voorleggen en feedback vragen op
deelproducten. De opbrengsten worden verwerkt in hun onderzoek en in het uiteindelijke product.
Doel is via dit onderzoek uiteindelijk een bijdrage aan ‘dalton’ binnen de eigen school te leveren. In
de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers de uitkomsten van hun onderzoeken en geven
de relevantie ervan aan voor de school en verantwoorden hun oplossingen en voorstellen vanuit
‘daltonperspectief’.
Daarna verzorgt de cursist een presentatie voor zijn eigen team en hij zorgt ook -ALS zijn voorstel
gesteund wordt- eventueel samen met de daltoncoördinator voor implementatie van het
betreffende dop-plan.
Miniportfolio
De cursus wordt afgesloten met een miniportfolio, waarin de cursist zelf aantoont (o.a. via zijn
experimenten en zijn dop-plan) dat hij een daltoncertificaat waard is. Het dop-plan wordt tijdens de
laatste bijeenkomst aan de cursusgroep gepresenteerd.
De cursus
DaltonDeventer heeft –op basis van evaluaties met eerdere cursusgroepen- ervoor gekozen de
cursus aan individuele cursisten in een betrekkelijk korte periode van maximaal een jaar te plannen.
Dit betekent dat van de cursist in deze periode een stevige inspanning gevraagd wordt en de focus
van de deelnemers in die periode sterk op dalton zal liggen. De cursus bestaat uit 8 dagdelen van 3
a 3,5 uur.
In overleg met de cursusgroep zijn aanpassingen van dit tijdpad mogelijk. Vanwege de continuïteit
en kwaliteitsoverwegingen kiest DaltonDeventer ervoor steeds alle bijeenkomsten op een locatie te
laten verzorgen door een en dezelfde docent.
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Docenten:
Drs Rene Berends,
Drs Marrit Demmer,
Drs Hilde-Marie van Slochteren
Drs Wim Vermeulen,
Drs Hans Wolthuis
Vera Otten-Binnerts, Msc
Kosten individuele inschrijvingen
Per deelnemer: € 850,- all-in
De cursist moet zelf beschikken over ‘Focus op Dalton’ (Te bestellen bij www.saxiondalton.com)
Cursusdagen
Almere
Amsterdam,
Arnhem
Deventer
Groningen
Twente
Utrecht,
Zwolle

wisselende avonden van 16.00-20.00 uur op 25-9-18/30-10-18/26-11-18/29-1-19/9-4-19/
21-5-19/18-6-19
Wisselende avonden, data nog onbekend
Dinsdag- of donderdagavond van 16.00-20.00 uur op 11-9-18/9-10-18/13-11-18/15-1-19/
19-2-19/ 26-3-19/23-4-19/4-6-19
Donderdagavond vanaf 18.00 uur op 11-10-18/1-11-18/22-11-18/10-1-19/7-2-19/21-3-19/
11-4-19/6-6-19
Woensdagmiddag/avond, data nog onbekend
Donderdagavond,18-10-18/8-11-18/29-11-18/17-1-19/14-2-19/28-3-19/18-4-19/13-6-19
Donderdagmiddag-avond van 16.30-20.00 uur
Dinsdagavond op 18-9-18/16-10-18/20-11-18/22-1-19/5-3-19/2-4-19/14-5-1911-6-19

Andere locaties in overleg met regio.
Cursustijden worden op de eerste bijeenkomst met de cursisten besproken..

Regiobesturen,
Als uw regio ook graag een cursus op maat georganiseerd zou willen hebben met mogelijk ook –
afhankelijk van het aantal deelnemers- een korting op de prijs per individuele deelnemer, kunt u
contact opnemen met
Hans Wolthuis, (inhoudelijk)
h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl
06-19073422
of
Anita Schenkeveld, (organisatie)
m.j.h.schenkeveld@saxion.nl
088-0193184
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