
Voorstellen nieuwe bestuursleden 
 
Elvira van den Hoek 
Mijn naam is Elvira van den Hoek. Op het Erasmus College in Zoetermeer werk ik als 
directeur onderwijs en geef ik een aantal uur klassieke talen. Voor de NDV ben ik eerst 
visiteur geweest en vervolgens ook voorzitter van een visitatieteam. Dalton is voor mij een 
way of life, waar ik in 1996 toevallig in terecht gekomen ben. Vanaf het begin voelde het 
daltongedachtegoed als een warm bad, waardoor ik mij als mens heb kunnen ontwikkelen. 
Als (beoogd) voorzitter wil ik graag de vereniging voor de leden herkenbaar, waardevol en 
betrokken laten zijn. Verbinden van VO, PO en opleiders, van bestuur met de leden en niet 
in de laatste plaats van de leden met elkaar, is volgens mij het fundament onder de 
daltonvereniging. Samen vormen wij het daltononderwijs. Elkaar kennen, van elkaar leren en 
elkaar waarderen maakt ons allen sterker en stimuleert brede ontwikkeling: van scholen, van 
medewerkers en daarmee ook van de leerlingen, voor wie we het uiteindelijk allemaal doen! 
 
Ben Vrolijk 
Ik ben Ben Vrolijk en al vele jaren werkzaam bij Lentiz Dalton in Naaldwijk. Ik ben 
verantwoordelijk voor de opleiding van Het Groene Lyceum, een alternatieve route naar het 
HBO voor praktisch ingestelde leerlingen. 
Financiën in het algemeen en begrotingen en subsidies behoren tot mijn taken.  
Ik ben getrouwd met Esther en samen hebben we twee kinderen. In mijn vrije tijd speel ik 
graag piano en accordeon. Ik zit in het bestuur van een muziekvereniging en zo heb ik de 
structuren van een vereniging leren kennen. 
Het is voor mij een mooie kans en uitdaging om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse 
Dalton Vereniging in de rol van penningmeester. 
 
Rudger Minnee 
Mijn naam is Rudger Minnee. Ik ben 38 jaar oud en woon met mijn vrouw en twee kinderen 
in Amersfoort. 
Ik ben mijn carrière gestart in het speciaal onderwijs cluster 4 en heb na 11 jaar de overstap 
gemaakt naar openbare daltonschool 't Palet in Leusden. Hier ben ik daltoncoördinator, 
procesbegeleider lesson study en leerkracht van groep 8. 
Ontwikkeling heeft tijdens mijn werk altijd centraal gestaan. Ik ben continu op zoek naar het 
verbreden van mijn horizon. Zo runde ik een succesvolle onderwijswebsite, gaf workshops 
op scholen en onderwijsevenementen, werkte bij de onderwijscoöperatie, organiseerde 
meet-ups, ben actief in het daltonregiobestuur Midden-Nederland, maak deel uit van de 
redactie van de daltonvisie en ben mede-ontwikkelaar van de daltonspiegel. Daarnaast deed 
ik bestuurlijke ervaring op bij de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband de 
Eem, de GMR van twee stichtingen en als voorzitter van de MR. 
In het bestuur hoop ik de brug te kunnen slaan tussen theorie en praktijk. Welke impact 
hebben de beslissingen voor de leerkracht en in de klas? Daar kan ik een bijdrage aan 
leveren. 
 
Jeroen Jansen 
Mijn naam is Jeroen Jansen. Sinds 2005 ben ik schoolleider. Tot 2020 in Hilversum en nu in 
Breukelen. Twee totaal verschillende scholen, maar wel allebei daltonscholen. In het 
daltononderwijs voel ik me als een vis in het water. Juist daarom wil ik me niet alleen binnen 
de eigen school, maar ook daarbuiten inzetten voor de ontwikkeling van het daltononderwijs. 
Dat doe ik als visiteur en als lid van het regiobestuur Midden-Nederland. Toen de vraag werd 
gesteld of ik dat ook voor het algemeen bestuur van de NDV wilde doen, heb ik geen 
moment getwijfeld. Ja graag. Ik zie en zoek kansen en houd van aanpakken. Deze 
kwaliteiten zet ik graag in voor de NDV. Tot 15 maart op de ALV in Amersfoort. 
 


