
PROFIELSCHETS VOORZITTER 

De Nederlandse Dalton Vereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter m/v 

De voorzitter die we zoeken, is een mens die zich bewust is van de bijzondere plek die het daltononderwijs in het 

Nederlandse onderwijsveld heeft. Zij/hij is bereid en in staat om het dalton gedachtengoed namens de vereniging 

te vertegenwoordigen, te bewaken en verder uit te bouwen. De nieuwe voorzitter is iemand die vanuit 

vertrouwen opereert en bij wie de vijf daltonkernwaarden op het lijf geschreven zijn. 

Wat verwachten wij van onze nieuwe voorzitter: 

Algemeen 
De voorzitter: 

• is een inspirerende persoon die beschikt over tact en humor en die met kennis van zaken en met behoud 
van de relatie, indien nodig knopen, weet door te hakken; 

• heeft ervaring met en kennis van of aantoonbaar affiniteit met het daltononderwijs; 

• is werkzaam bij een instelling voor daltononderwijs; 

• weet de balans te houden tussen het belang van individuele leden en de behartiging van collectieve 
belangen; 

• onderschrijft de visie en uitgangspunten van beleid, zoals beschreven in het Strategische Fundament en 
de beleidsstukken daltonidentiteit en daltonID; 

• is in staat om ruimte te geven aan het vernieuwingsproces van het daltononderwijs en de vereniging; 

• heeft kennis van de positie die het daltononderwijs binnen het Nederlandse onderwijsbestel inneemt. 
 
Visie  
De voorzitter: 

• heeft een duidelijke visie op het daltononderwijs en draagt die met verve uit;  

• signaleert trends en ontwikkelingen (intern en extern) op lange termijn; 

• stimuleert noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen van de vereniging en kan trends en ontwikkelingen 
vertalen naar kansen voor de vereniging en haar aangesloten lidscholen; 

• heeft een visie op de kwaliteit van het daltononderwijs en het bewaken daarvan; 

• bevordert vanuit de visie samenhang in beleid. 
 

Strategisch 
De voorzitter: 

• is in staat te opereren als een bevlogen en krachtig boegbeeld en woordvoerder van de vereniging; 

• fungeert als het gezicht van de vereniging, zowel richting leden als externe partijen;  

• is het eerste aanspreekpunt voor de externe belangenbehartiging en daarmee in belangrijke mate 
bepalend voor het imago van het daltononderwijs; 

• fungeert als gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het 
Onderwijs en overlegt op bestuurs- en directieniveau met andere verenigingen voor traditioneel 
vernieuwingsonderwijs;  

• heeft een belangrijke rol in het verder positioneren van de NDV; 

• zet samen met anderen de beleidslijnen uit en houdt toezicht op de ontwikkeling van beleid en strategie; 

• vertaalt de visie van de vereniging in lange termijn doelstellingen; 

• ziet het belang van een goed imago van de vereniging en weet te profileren.  
 
Leiderschap 
De voorzitter: 

• schat complexe situaties en belangen in, ziet kansen, is sterk samenwerkingsgericht en heeft oog voor 
relevante ontwikkelingen; 

• is een verbinder en is vaardig in communicatie en heeft daar ook plezier in; 

• kan stimuleren, motiveren, inspireren en relativeren, en stelt (de juiste) prioriteiten; 



• kan delegeren; 

• is besluitvaardig waar dat nodig is, en laat ruimte waar dat kan; 

• geeft en neemt verantwoordelijkheid, legt verantwoording af en vraagt om verantwoording, en 
geeft vertrouwen en vraagt vertrouwen; 

• is in staat ideeën te genereren, deze uit te dragen en in de praktijk tot uitvoering te (laten) brengen; 

• kan omgaan met weerstand, belangentegenstellingen en conflicten. 
 
Communicatie 
De voorzitter: 

• schrijft gemakkelijk en helder en is mondeling communicatievaardig; 

• is open, toegankelijk en duidelijk; 

• heeft een goed gevoel voor PR; 

• heeft plezier in het optreden op diverse podia. 
 

Besluitvorming 
De voorzitter: 

• is er op uit zoveel mogelijk (liefst alle) leden te betrekken bij de besluitvorming binnen de vereniging en 
zoekt daarvoor wegen, zoals verder decentralisatie en netwerkvorming binnen de vereniging; 

• is in staat de verschillende besluitvormingsprocessen binnen de vereniging te bewaken. 
 
Netwerk 
De voorzitter: 

• beschikt over een relevant netwerk en kan dat aanwenden om de doelstellingen en ambities van de NDV 
te realiseren; 

• is een verbinder en een natuurlijk netwerker; 

• heeft gevoel voor internationale verhoudingen en contacten en is bereid deze actief te onderhouden. 
 
Indicatie beschikbare facilitering 
De tijdsinvestering voor de functie van voorzitter zal naar verwachting één dag per week (0,2 fte) bedragen. 
Flexibiliteit is voor deze functie van belang omdat de uren niet op een vaste dag ingezet worden.  
In overleg wordt daarvoor een passende vergoeding afgesproken. 
 
 


