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                UITDAGEN TOT LEREN IS UITDAGEN TOT LEVEN! 
 
 

Jaarplan 2020  
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VOORWOORD 

 
 
Dalton met LEF! 
 
Dat is ons slogan sinds 2016, het jaar waarin ons Strategisch Fundament (SF) is vastgesteld. Veel doelen en ambities van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) zijn in dit plan 
beschreven en komen voort uit het meerjarenplan dat is opgesteld door het bestuur van de NDV.  
 
Deze planning is dynamisch; er is en blijft ruimte voor andere onderwerpen die op enig moment de aandacht vragen.  
Dit plan word tussentijds en aan het einde van het jaar geëvalueerd.  
 
 
Schiermonnikoog, februari 2020  
Nederlandse Dalton Vereniging  
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Hoofdstuk  1  Ambities Nederlandse Dalton Vereniging  

 

De ambities van de Nederlandse Dalton Vereniging zijn hieronder vermeld.  
 
  

               Ambities  

- staat garant voor goed daltononderwijs  

- biedt een overzichtelijk, herkenbaar en samenhangend pakket van producten en diensten aan afgestemd op de behoeften van de leden van de 
NDV. 

 

- is bereikbaar, herkenbaar en staat open voor geïnteresseerden.  

- vertegenwoordigt de belangen van de leden  

- biedt duidelijke kaders en randvoorwaarden voor de kwaliteitsontwikkeling van de aangesloten scholen door visitaties, certificering, 
opleiding/nascholing, workshops en inspiratiedagen. 

 

- realiseert krachtige netwerken met en door daltonscholen.  

- stimuleert (wetenschappelijk) onderzoek naar daltononderwijs.  
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Hoofdstuk 2 jaarplan 2020 

2.1   Identiteit daltononderwijs Verantwoordelijke Realisatie 

ONDERWERP DOELEN / opmerkingen   

       Identiteit - Daltonidee bij de mensen op de werkvloer (bestuur, visitaties, 
regio’s) Dit is een continu proces.  

Commissie onderwijs en identiteit  

 - Daltonfilm verspreiden en aanbieden op websites, richting 
scholen, opleidingsinstituten 

  

IKC - Stevig ondersteunen van IKC dmv het organiseren van 
inspiratiedagen voor IKC en binnen VC PO agenderen voor verdere 
uitwerking van visitaties en documenten DKC’s 

Visitatiecommissie PO  

VO-literatuur - Scholingsopzet VO, Literatuur ontwikkelen voor scholing VO-
starters en gevorderden. Dit proces bewaken en ondersteunen 
vanuit waarderend perspectief. 

Visitatiecommissie VO  

Kernwaarden -  beschrijving alle kernwaarden actualiseren.  
- actualiseren en visualiseren alle kernwaarden, past het binnen de 

ontwikkelingen etc. 
(Hans wil met voorstel komen richting bestuur) 

Commissie onderwijs en identiteit  

Leergemeen- 
schap  

- Onderzoeken en doel formuleren komende jaren:  
Dynamische driehoek -> school, leerling, ouder 
verruimen door toevoeging samenleving/leeromgeving/wereld 
(dynamisch vierkant) 

- Doorontwikkelen van visie: van klas naar leergemeenschap, van 
klasseleraar naar mentor, etc. 

- Uitspraak HP bekrachtigen in de daltonvisie: ‘let us think of it as a 
place where community conditions prevail as the prevail in life 
itself’:  
De school is een leerreis binnen een leeromgeving die vanuit een 
centrale plek iedereen de ruimte geeft zijn eigen ontwikkeling te 

Commissie onderwijs en identiteit  
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doorlopen. Streven naar een constante verbinding tussen 
cognitieve-, sociaal emotionele- en executieve vaardigheden. 

- Onderzoeken en formuleren visie 0-18 jaar 

 

 

2.2    Daltonkwaliteit Verantwoordelijke Realisatie 

ONDERWERP DOELEN / opmerkingen   

 

Visitatiekader - Vastleggen en implementeren nieuw visitatiekader (en 
evalueren)  in april 2020 evaluatie pilots, bijstellen van het 
visitatiekader op grond van de pilotervaringen en breed inzetten 
in geheel po en vo per januari 2021. 

- breed aandacht besteden aan het zelfevaluatie & visitatieverslag 
(website, melden bij inspectie, persbericht schrijven en 
aanbieden) 

Visitatiecommissie PO en VO  

- Kwaliteitsborging visitatieteam (voorzitter en visitatieleden) 
door scholing, evaluatie en certificering. 
(continu proces) 

Visitatiecommissie PO en VO  

Visiteren - we beoordelen de kernwaarden en geven waardering op de 
reflectievermogen, eigenaarschap, ontwikkelkracht.  

- voorzitters (tekort) kweekvijver 

Visitatiecommissie PO en VO  

Kennisdeling  - Het delen van expertise van daltonscholen stimuleren, via bv de 
DaltonOnderzoeksGroep en de DaltonCommunityApp 

Commissie lectoraat en kenniskring  

Scholing - VO initieert scholingen van, voor en door eigen personeel in 
samenwerking met een opleidingsinstituut. 

- Organiseren van scholing door vo-opleiders ism Thomas More 
(kosten, verloning, communicatie etc.) 

- eerste tranche scholingen door eigen personeel ism Thomas 
More start in najaar 2020. 

Commissie opleiding en nascholing  
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- borgen kwaliteit vo daltonscholing ism thomas more door 
accreditatie 

- tussentijdse monitoring Commissie opleiding en nascholing  

Randvoorwaarden 
kwaliteit 

- Digitalisering / mediawijsheid Commissie communicatie en imago  

Kwaliteit 
daltononderwijs  

- Uitbuiten 21st century skills,  Biesta; daltononderwijs heeft alle 
mogelijkheden in zich (werken met studieplanners, 
reflectieskills, keuzewerktijd) om de aansluiting te maken met 
onderwijs van de toekomst (dus: uitnodigen van 
onderwijsvernieuwers op scholingsbijeenkomsten) 

Visitatiecommissie PO en VO  

Bestuur - Optimale verdeling van kwaliteiten (divers) AB/DB  

IKC - Stimuleren van oprichting dalton IKC’s, door o.a. het organiseren 
van inspiratiedagen 

Visitatiecommissie PO en VO  

- Scholing IKC Visitatiecommissie PO en VO  

 
uit het meerjarenplan: 

2.3  Daltononderzoek Verantwoordelijke Realisatie 

ONDERWERP DOELEN / opmerkingen   

Onderzoek Onderzoekslijnen zijn uitgeschreven.  
Vanuit het lectoraat zijn dit: 

- Onderwijs effectiviteit 
- Leraren leren 
- Brede vorming 
- Zelfsturend leren 
- Burgerschapsvorming  

Vanuit deze lijnen zijn diverse onderzoeken lopend. 
Onderwijs effectiviteit is een continu onderzoek, 
langlopend.  
 

Lectoraat 
  
ism veld, DOG, .. 
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- Onderzoek: Wat maakt een daltonschool een 
goede daltonschool? Het onderzoek naar de 
kenmerken van een goede daltonschool is 
lopend. Opbrengsten worden halverwege 2020 
verwacht.   

Taskforce - Uitvoeren en implementatie uitwerking 
aanbevelingen vanuit het onderzoek naar het 
visitatiekader. 

- Streven is naar 1 format voor alle geledingen 
(PO/VO/ DKC) 

- implementatie volgt in aug 2020 
-  bevindingen wordt gemonitord door de taskforce -> 

spierkracht.  
- In 2023 vindt een breed onderzoek plaats van de 

toepasbaarheid van het nieuwe format in het kader 
van de kwaliteitszorg van goed daltononderwijs.  

Taskforce, visitatiecommissie PO en 
VO 

 

Scholen  - Onderzoekende houding van daltonscholen 
bevorderen: werkveld onderzoek 

- Onderzoeksvragen bij visitatie 
- Onderzoeksvragen nemen een prominente plaats in 

bij de visitatie, door steeds dit terug te laten komen  
bij de scholingen. Belangrijk om naar boven te halen 
wat is de essentie van de onderzoeksvragen: scholen 
verder helpen in hun eigen ontwikkelingsproces.  

Commissie lectoraat en kenniskring 
en Visitatiecommissie PO en VO 

 

Lectoraat  - Daltongehalte waarborgen is een continu proces 
- Onderzoeksvragen van het lectoraat worden 

geformuleerd vanuit/ zijn direct gekoppeld aan 
actuele ontwikkelingen in de praktijk:  
Vraag gestuurd en ontwikkelingsgericht  

- (Wat hebben de scholen nodig? Behoeften peilen: 
- De daltononderzoeksgroep (DOG) : nieuwe ideeën 

voor een doorstart zijn in januari 2020 geformuleerd 
en worden dit jaar uitgewerkt en uitgevoerd.  

Commissie lectoraat en kenniskring  
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Kennisdelen - stimuleren van delen van kennis op alle niveaus: 
nieuwe plannen en ideeën om kennis te delen en te 
stimuleren worden in 2020 uitgewerkt en ingevoerd.  

- bibliotheek: alle relevante literatuur, zowel in 
boekvorm als digitaal, onderzoeken. (actie Vera en 
Willem) 

 

Lectoraat 🡪DOG  

Databank onderzoeksresultaten - realisatie databank, eventueel door externe 
specialisten 

Commissie lectoraat en kenniskring  

 

2.4    Daltonbelangenbehartiging Verantwoordelijke Realisatie 

ONDERWERP DOELEN / opmerkingen   

Scholen  Betrokkenheid scholen vergroten door o.a.:  
- De community-app moet een vanzelfsprekendheid 

worden als communicatiemiddel 
- Congres 2021: 90 jaar NDV 
- Investeren in kwaliteitsuitwisseling Regio VO en 

PO 
- Daltonpublicaties 
- Tedtalks 

Commissie communicatie en imago  

Internationalisering - Uitwisseling ontwikkelingen buitenland/binnenland: 
Informele contacten blijven onderhouden met de DVD 
(Dalton Vereinigung Deutschland) en met Dalton 
International 

Commissie communicatie en imago  

Intern - We bekijken hoe we de betrokkenheid kunnen 
vergroten en of de huidige organen van de 
vereniging nog functioneel zijn.  

- Digitaal platform via website en App voor alle 
regio’s-  cie. Communicatie via de app.  

Commissie communicatie en imago  
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- Evalueren functie van de app 
- Bestuursleden meer zichtbaar maken, actief 

als contactpersonen met de Regio’s 
- Ook Regio’s herkenbaar in de App 

Extern PO- en VO-Raad, Inspectie en politiek, pers: 
- 17 april 2020 overleg NDV-Inspectie 
- Aansluiten bij discussiestuk “Toekomst van ons 

onderwijs” door PO-, VO-Raad, MBO-Raad, LAKS, 
Vereniging Hogescholen, VSNU, CNVOnderwijs, 
Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke 
Studentenvakbond en Branchevereniging 
Maatschappelijke Kinderopvang  

- reactie op maatschappelijke 
ontwikkelingen/publicaties t.o.v. ontwikkelingen 
in daltononderwijs. 

Dagelijks Bestuur  

Politiek Gesprek met onderwijsspecialisten Tweede Kamer Dagelijks Bestuur  

Ondersteuning - Ondersteuning zwakke daltonscholen (door Regio) 
- Ondersteuning daltonscholen in oprichting (door 

Regio) 

Visitatiecommissie PO  

 Ondersteuning professionalisering van de Regio’s PO Visitatiecommissie PO  

 Ondersteuning andere inrichting onderwijs op basis van 
kernwaarden (d.m.v. groepsdoorbrekend werken met 
clusters, units, werkateliers) 

Visitatiecommissie PO  

Dalton ID Zichtbaar maken door het verder uitzetten in het 
werkveld 

Commissie communicatie en imago  

Andere producten - Video (bijv. wat is een visitatie? etc.) 
- Ouderavonden en dalton 
- PP voorlichting actualiseren (en op de website 

publiceren) 

Commissie communicatie en imago  
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2.5    Dienstverlening Verantwoordelijke Realisatie 

ONDERWERP DOELEN / opmerkingen   

VBS - Continuïteit dienstverlening, meer invloed vanuit de 
Vereniging 

- Financiële deel: de jaarcijfers moeten beschikbaar 
zijn per 1 februari opvolgend jaar; 

- Inzicht in reserves en uitgaven mag helderder.  

Dagelijks Bestuur  

Communicatie  - Onderzoeken wat een efficiënte manier is om de 

leden te bereiken, waarin zaken/kennis gedeeld kan 

worden vanuit de scholen en vanuit het bestuur wordt 

de app ingezet, waarbij de behoefte gepeild worden. 

-  met elkaar (website, DaltonVisie, daltonapp etc.) 

Welke kanalen kunnen we bewandelen? 

- Informatie- en communicatiebehoefte is in beeld 
gebracht. 

- doelgroepen bepalen 
- advies inwinnen 
- doelen bepalen (zenden/ontvangen/interactief) 
- compacte boodschappen 
- meer beeldmateriaal, o.a. Tedtalks 

Commissie Communicatie en Imago  

Website op orde: 
- Geschikt maken voor telefoons 
- Vraag gestuurd -> wie zoekt welke informatie? 

Keuzemogelijkheden informatiegericht 

Commissie communicatie en imago 
 

 

- Daltonapp: onderzoek naar gebruik en functie van de 
App 

Commissie communicatie en imago 
 

 

Bereikbaarheid /zichtbaarheid - Bereikbaarheid bestuur – leden, contacten onderling 
versterken 

- Bestuur zichtbaar in de regio/scholen (structuur) 

Commissie communicatie en imago 
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- Dag organiseren po/vo in de Regio’s: 
ontmoetingsplek voor kennisdeling:  al eerder 
contact leggen met de regio’s om er voor te zorgen 
dat de regio(-voorzitters) en AB aanwezig zijn 

- congres 

Moderniseren - Optimaal gebruik van de communicatiemiddelen 
door gebruik van Facebook, Twitter, een (al dan niet 
besloten) intranet voor inhoudelijke kennisdeling? 
Dit onderzoeken in 2020 

- Een strategisch bestuur: 
Een pro-actiever, efficiënter en toekomst gericht 
bestuur. Plan uitdenken en vastleggen tot Code Goed 
Bestuur NDV.   

Commissie communicatie en imago 
 
 
 
 
Dagelijks bestuur 

 

Effect bestuur NDV - Behoeftepeiling onder leden over taak/functie 
bestuur: wat hebben de leden nodig van de 
vereniging en wat verwachten ze van de vereniging? 

Dagelijks bestuur  

 


