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Kader daltoncertificaat pedagogisch medewerker kinderopvang 

 
1. Beginsituatie 

De deelnemer is werkzaam in de kinderopvang/ peuterspeelzaal of dalton IKC. 
De deelnemer is in het bezit van het diploma MBO 3. 
De deelnemer is of wordt in de praktijk belast met de (buitenschoolse) opvang van kinderen 
van 0 tot 13 jaar. 

 
 

2. Doel 
De opleiding dalton pedagogisch medewerker is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van 
de pedagogisch medewerker tot dalton pedagogisch medewerker (a way of life).  
De deelnemer heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst en verwante recente 
onderwijskundige (dalton)publicaties. 
De deelnemer is in staat om deze kennis en de impulsen uit de bijeenkomsten in te zetten in 
het verder vormgeven van de daltonkernwaarden in de eigen pedagogische 
praktijkomgeving. 
De deelnemer levert een concrete bijdrage op de eigen instelling aan de ontwikkeling van de 
pedagogische visie die voortkomt uit de daltonkernwaarden.  

 
 

3. Duur  en studiebelasting opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang 
De opleiding wordt verdeeld over maximaal twee opeenvolgende schooljaren en heeft een 
studiebelasting van totaal  100 uur. 
 
8 dagdelen van 2 tot 3 uur    20 uur 
4 groepsconsultaties van 2 uur        8 uur 
2 Quickscans per groep       4 uur 
Literatuur       28 uur 
Zelfstandig werken aan studie/ portfolio  40 uur   
    TOTAAL             100 uur 
 
Voor de studiebijeenkomsten is een opkomstverplichting van 80% geldend. 

 
 

4. Onderhoud certificaat pedagogisch medewerker kinderopvang 
a. De deelnemer is of wordt in de praktijk belast met de taak de daltonwerkwijze te 

ondersteunen en levert actief een bijdrage aan de daltonontwikkeling van het instituut. 
b. De deelnemer draagt er zorg voor dat zijn kennis van daltonliteratuur en 

daltonontwikkelingen in het veld actueel blijft.  
c. Deelname en bijdrage aan een netwerk.  
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5. Inhoud 
De NDV zal de inhoud van de opleiding niet voorschrijven. Wel heeft zij de volgende 
verwachtingen van een dalton pedagogisch medewerker kinderopvang qua opbrengsten: 
De dalton pedagogische medewerker: 

• Heeft kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst 

• Onderschrijft de daltonvisie en draagt zorg voor de invulling van de 
daltonkernwaarden in de eigen instelling. 

• Werkt vanuit de daltonkernwaarden , vrijheid in gebondenheid/ 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie en de 
vertaling daarvan in de dagelijkse praktijk. 

• Kan de daltonvisie vertalen in concreet handelen en gedrag. 

• Heeft kennis en vaardigheden om een stimulerende, doelgerichte dalton leef- speel- 
en werkomgeving te kunnen inrichten. 

• Kan ouders  informeren over de daltonwerkwijze en hen hierbij actief betrekken.  

• Heeft kennis van de specifieke taken , verantwoordelijkheden en doelen in de 
afdelingen kinderopvang/ peuterspeelzaal, basisschool , naschoolse opvang. 

• Is in staat om kinderen aan te zetten tot actieve, productieve activiteiten. 
 

 
6. Evaluatie 

De NDV neemt de opleiding dalton pedagogisch medewerker mee in haar vierjaarlijkse 
evaluatie van het totale aanbod van het opleidingsinstituut / adviesbureau op het gebied van 
dalton(na)scholing. 
 
 

 
 
 
 


