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De gedachte: 
 
Daltonscholen zijn van oudsher ‘de school met de taak’ (tachtiger jaren vorige eeuw). Die taak is eigenlijk 
sinds die periode nauwelijks verder ontwikkeld.  We constateren dat veel weektaken eigenlijk niet veel meer 
waren en zijn dan een verzameling doe-opdrachten, die leerlingen moeten uitvoeren in de betreffende 
week. Eigenaar zijn van die taak, je echt verantwoordelijk voelen was eigenlijk niet nodig. Zorg dat je taak AF 
is. Eind van de week controleren veel leraren of de leerling zijn taak af heeft. Meestal wordt er nauwelijks 
gevraagd of de leerling ‘het’ nu ook kan of het nu begrepen heeft.  Als de taak maar af is. 
Na de taak was er meestal ruimte voor leuker en interessanter keuzewerk. De leerling wilde liefst zo snel 
mogelijk de verplichte taak af maken (afraffelen) zodat er dan tijd zou zijn voor leukere dingen. De leerkracht 
die vooral controleerde of de taak ook af was, of de opdrachten gedaan waren, maakte dat ook mogelijk. 
 
Is dit leerlinggedrag nou wat daltonscholen beogen met vrijheid/verantwoordelijkheid en zelfstandigheid? 
Lijkt me niet. Vanaf 2005 zijn  steeds meer scholen begonnen om de oude pijlers van dalton te vertalen naar 
concrete’ ik-doelen’. Rond 2010 werd ook ‘reflectie’ steeds meer een kernwaarde van Dalton.  Eigenlijk 
ontwikkelde het hete daltonveld zich in de richting van ‘meer doelgericht werken’, meer eigenaarschap voor 
de leerling. Met het verschijnen van ‘Focus op Dalton’ en enkele bijbehorende landelijke NDV- 
inspiratiedagen heb ik toen ook de stelling het land ingestuurd: ‘De taak moet niet af, maar de doelen 
moeten gehaald’. 
Is het niet onzinnig dat leerlingen taken afmaken, die ze al beheersen? Is het niet onzinnig, dat leerlingen 
taken af moeten hebben, die ze nog niet beheersen? Waarom zou een leerling alle sommen van een taak 
maken, als hij dit eigenlijk al gewoon kan?  Zou een leerling in die tijd niet nuttiger dingen kunnen doen? 
 
 
Langzamerhand dringt in het onderwijs het besef door dat een leerling veel gerichter kan leren en werken als 
hij weet wat het doel is wat hij wil bereiken.  
Scholen begonnen zo vanaf 2010 weektaken te ontwikkelen, waarop bij elk taakje vermeld stond, wat het 
doel was. Een mooi streven, maar het leidde tot een boel administratie, een overvolle weektaakkaart en  
leidde echt niet tot meer doelgericht werken van leerlingen en leraren. Er waren nog steeds een heleboel 
kleine taakjes te doen, waar weliswaar kunstmatig een ‘doel ‘bij geplakt was, maar dat doel was zeker niet 
leidend voor het gedrag van de leerling, of het aanbod (workshop op maat/) van de leraar. De taak moest 
gewoon nog ‘AF’. De leerling kon zo nooit eigenaar worden van  zijn eigen leerproces; kon nog steeds niet 
zelf sturing geven aan zijn taak. Bij al die vele kleine taakjes was het moeilijk doelen verzinnen en die taakjes 
leenden zich al helemaal niet tot een leer-proces.  
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In die periode ontwikkelde ik het concept van ‘periodetaak’. Een taak  die loopt over een langere periode, 
waarin een leerling kan werken aan het bereiken van een specifiek doel. Op de in mijn ogen ideale weektaak 
staan een aantal taken, die de leerling gewoon moet DOEN; doe-taken. Het gaat hier om een opstel maken, 
onderhoud van al bekende stof en bijvoorbeeld automatiseringstaken.  
Bijvoorbeeld bij onderhoud van al bekende stof (bijvoorbeeld het kunnen uitrekenen van staartdelingen met 
rest) zag ik op de weektaak geregeld opdrachten staan, waarbij elke leerling 30 sommen moest maken om 
de al behandelde stof weer even te herhalen. In mijn ogen voor veel leerlingen een onzinnige exercitie. Ik 
zou er voor kiezen op de weektaak van ELKE leerling de opdracht te zetten dat hij bijvoorbeeld drie of vier 
staartdelingen met rest zou moeten maken deze week . Eind van de week controleren niet alleen 
controleren of de leerling die vier sommen gemaakt heeft, maar vooral de leerling zijn eigen werk laten 
nakijken met de vraag: Kun je dit type opgaven wel of niet het zou toch onzinnig zijn om leerlingen, die het 
wel kunnen, 30 van die sommen te laten maken. Het zou zelfs ronduit misdadig zijn om leerlingen, die het 
niet kunnen, 30 van die sommen te laten maken. Alle leerlingen krijgen 4 sommen om te kijken of ze deze 
opgaven (nog) beheersen of niet. Indien ‘ja’, dan klaar. Indien ‘nee’, dat bieden we in de komende week / 
weken eerst  een of enkele workshops aan voor leerlingen die het nog niet kunnen in combinatie met een 
variatie oefenmogelijkheden  en oefenmateriaal. Uiteindelijk moeten ook deze leerlingen het betreffende 
doel halen. Ze weten waar ze aan werken en weten ook hoe ze later getoetst worden.  
 
 
Het idee van een periodetaak: 
De leerlingen  kan zo zelfstandig mogelijk werken en heeft zelf ook overzicht van de te behalen doelen en 
mogelijke manieren om bij dat doel te komen.. 

• De leerling weet precies wat hij moet kennen (hoe dat getoetst wordt) 
       en wat hij moet opleveren (welke criteria hiervoor gelden) 

• De opdrachten zijn zo ingedeeld, dat leerlingen weten bij welk doelen ze horen 
• Er zijn een aantal opdrachten, die de leerling kan kiezen om het doel te bereiken. 
• De leerling kan inschatten hoeveel tijd de onderdelen( gemiddeld, nominaal) zullen kosten 
• De leerling weet de koppeling tussen taakonderdelen (opdrachten) en instructiemomenten of 

instructievideo’s (flipping the class). 
• Er is sprake van Basis-opdrachten (kernopdrachten om de stof eigen te maken ( Basis) en Verdiepingsopdrachten (Niveau), bedoeld om op 

niveau te komen. 

• Zorg dat de leerling zelf zijn  leerproces kan monitoren (Er zijn tussentijds diagnostische toetsen 
beschikbaar en antwoorden zijn beschikbaar. 

 
  



 

 
 Hans Wolthuis,  wolthuisdalton@gmail.com, 06-51989559 

Verschillende soorten periodetaken: 
 
Periodetaken kunnen gekoppeld zijn aan een specifiek leerstofonderdeel : 

 Eind maart  kun je binnen een minuut 20 tafelsommen uit de tafels 1,2,5 en 10 maken, waarbij je er 
minstens 18 goed hebt. 

 Je hebt onderzoek gedaan of de volgende stelling waar is: 
‘Grote culturen ontstaan aan grote rivieren’. Dit heb je vastgelegd in een artikel van 3 bladzijden.  
Werk hierbij vanuit een concrete voorbeeld,  bijv. Egypte of Mesopotamie.  

 In juni kun jij (kan iedereen??)  minimaal op AVI-niveau E4 lezen.  

 Maak een serie van vier tekeningen, waarbij je ‘ontwikkeling’ in beeld brengt (ei..kip, zaadje..boom, 
krimp van een gletsjer, ouder worden.. De tekeningen moeten voldoen aan de volgende criteria 

 Ontwerp een vliegtuigje dat minimaal 10 seconden blijft vliegen EN een afstand van minimaal 10 
meter kan afleggen. 

 
 
In de periodetaak hiernaast 
- kun je zien, welk doel je moet halen, 
- kun je zien, op welke manieren je aan 

dat doel kunt werken 
- kun je bijhouden hoe vaak je een 

bepaalde manier van werken gedaan 
hebt 

- kun je  aangeven wanneer je het doel 
behaald hebt  en je kunt dan zelfs 
verder naar het volgende doel… 
 

(Omnibus, Almere) 
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Helemaal mooi is het als de leerling vooraf reflecteert, bijvoorbeeld via een instaptoets:  
 

 
 
 
 
 
Periodetaken kunnen ook gecombineerd worden tot een soort doelenboekje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Aldoende, Amsterdam;  Steven Schilp) 
 

(Aldoende, Amsterdam) 

Steven Schilp) 
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Periodetaken kunnen ook gekoppeld  
worden aan bijvoorbeeld een methode.  

 Na dit blok moet je de volgende  
zes doelen beheersen: 
Naast de doelen staat in voor de 
leerling begrijpelijke taal 
aangegeven met welke middelen 
hij aan dit doel zou kunnen 
werken. 

 Naast dat aanbod worden natuurlijk 
door de leerkracht workshops 
aangeboden, voor wie dat wenselijk 
vindt 

 En natuurlijk zijn per doel toetsen 
beschikbaar zodat de leerling op het 
moment dat hij denkt er aan toe te zijn 
kan checken of  hij het kan(of 
bewijzen, DAT hij het kan)) 

 
 
(Vliegenier, Apeldoorn) 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Eigenaarschap 
Eigenaarschap is misschien wel HET kernidee achter het hedendaagse Dalton-onderwijs. De leerling is 
eigenaar van zijn  eigen leerproces, heeft overzicht over te behalen doelen en over manieren om er te 
komen, kan zichzelf toetsen, weet wanneer hij de hulp van een leerkracht kan inroepen en wanneer hij kan 
laten zien dat hij ‘het’ kan. 
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Op de weektaak staan logischer wijs een aantal taken en taakjes, die gewoon gedaan moeten worden (doe-
taken). Hierbij heeft de leerling weinig keus, kan ook zelf weinig verantwoordelijkheid dragen, behalve doen 
wat er gevraagd wordt. Hier kan van echt eigenaarschap nauwelijks sprake zijn. 
Maar er kunnen ook enkele periodetaken op staan. Hier kan de leerling zelf veel meer op zijn eigen manier 
werken aan zijn eigen onderwijsdoelen. Hier is eigenaarschap echt mogelijk. Wanner moet de taak af zijn? 
Wat moet je (iedereen?) kunnen of vaak ook specifiek: wanneer kun JIJ tevreden zijn? Wat is het 
succescriterium waar jij voor gaat? Welke leerroute ga je volgen? Welke manier past het beste bij jou? 
Differentiatie wordt hier niet meteen bepaald door de leerkracht, maar veeleer door de leerling zelf. 
Differentiatie qua leerroute in ieder geval, maar ook differentiatie van doelen.. 
 
De leraar 
Het mooie van een periodetaak is, dat het onderwijs niet per se bij (de instructie van) de leerkracht begint, 

maar met de taak; de te behalen doelen. De leerkracht zorgt voor een  geschikte taak (een geschikte 

leeromgeving) en is op een aantal momenten beschikbaar voor leerlingen die hem nodig hebben. Dat kan in 

de vorm van een workshop rond een vooraf aangekondigd onderwerp, maar zou ook kunnen in de vorm van 

een vragenuurtje of spreekuur, waar je je vooraf voor moet inschrijven. 

De leraar faciliteert het leren van de leerling.  

 

In ontwikkeling 
Op veel daltonscholen in het land wordt nu geëxperimenteerd met verschillende vormen van periodetaken. 
Een steeds groter deel van het onderwijs wordt van docentgestuurde taak omgezet naar periodetaken. 
Sommige scholen hebben zelfs het onderwijs van  een heel jaar voor een aantal vakken vastgelegd in 
doelenboekjes. Steeds opnieuw vanuit de gedachte dat de leerling steeds meer grip moet krijgen op zijn 
leerproces. Mooie tijden. Ik kijk uit naar de komende ontwikkelingen  en de mooie ideeën die op steeds 
meer plekken in het land opbloeien. 
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Dalton op de Omnibus bij de kleuters en groep 3; het bevorderen van eigenaarschap/ leiderschap 

 (Jeannette) 

 

Om jonge kinderen meer eigenaar te laten worden van hun leerproces willen we bij de kleuters en in de 

groepen 3 gaan werken met periodetaken. De periodetaak wordt ingezet om een leerdoel te behalen wat je 

niet binnen een week onder de knie hebt. De periodetaak wordt naast de bestaande weektaak ingezet en 

duurt een bepaalde periode of zolang het kind nodig heeft om het leerdoel te behalen.  

Om te starten met een periodetaak bepaalt het kind vooraf samen met de 

leerkracht wat ze willen leren (hun leerdoel) en daar gaat het wekelijks mee aan de 

slag. Het mag zelf bepalen met welke leermiddelen het gaat oefenen om het 

leerdoel te bereiken. Ook kiest het zelf de momenten uit waarop het aan het 

leerdoel werkt, de afspraak is om minstens 1 keer per week aan het 

periodedoel te werken.  

Het kind wordt zo leider van zijn eigen leerroute en eigenaar van het te leren 

leerdoel. In het kort: het doel ligt vast, de route er naartoe kan variëren. Op deze 

manier willen we kinderen leren zich te focussen, zelfstandig te zijn, zichzelf te 

reguleren, door te zetten en zelf of samen te zoeken naar oplossingen, een rol te leren vasthouden.  

Bij de kleuters kan een periodedoel zijn: ik leer 15 letters herkennen. Het aanbod in de rijke 

speelleeromgeving biedt het kind verschillende mogelijkheden om aan dit doel te werken; in de leeshoek 

liggen de te leren letters om mee te flitsen, er liggen letterboekjes om geleerde letters in te noteren, er 

liggen boeken en tijdschriften om letters in op te zoeken, de Spreekbeeld letters zitten in de lettermuur, er 

liggen woordkaartjes per thema, in de huishoek zijn taalactiviteiten aanwezig, er zijn hak-plak kaarten en 

letterstempels en voor de auditieve ondersteuning zorgt het programma Logo 3000 op de tablet en het 

digibord.  

Op bepaalde momenten wordt op het werken aan het leerdoel gereflecteerd. Hoe gaat het met het leren 

van de letters? Hoeveel ken je er nu al? Hoeveel tijd heb je nog nodig? Aan het einde van de periode, of als 

het kind aangeeft dat het doel bereikt is, wordt bekeken of het leerdoel behaald is. In het geval van de 

letters zal de leerkracht aan het kind vragen om de letters die het kent in te kleuren op het letterblad. Is het 

doel behaald dan krijgt het kind hiervoor een diploma en deze wordt opgenomen in het portfolio. Het kind 

kan een nieuw periodedoel gaan bepalen. Tijdens het kind-oudergesprek kan de periodetaak uit het portfolio 

worden gehaald en met het kind worden besproken; ‘Beste Nora, wat was jouw plan, wat wilde je graag 

leren’? Het kind vertelt. Het kind is eigenaar.  
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