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2 Voorwoord 

Beste daltoncollega's, 
 
De Nederlandse Dalton Vereniging bestaat 90 jaar op 3 
november 2021.  
90 jaar leren van elkaar door samen te delen. Dat heeft het 
daltononderwijs in Nederland volwassen gemaakt. Ruim 
100.000 leerlingen genieten daarvan in het primair en 
voortgezet onderwijs. 
Vier samen met andere collega’s dit jubileumjaar op een 
locatie bij jou in de buurt. In plaats van een landelijk 
congres in Deventer, kan je je inschrijven op één van de 10 
locaties. We zien er enorm naar uit elkaar weer live te 
mogen ontmoeten, ervaringen te delen en van elkaar te leren op woensdag 3 november 
2021. 
 
Willem Wagenaar 
voorzitter Nederlandse Dalton Vereniging 

3 Congresplaatsen 
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4 Aanmelden/registreren 

In deze brochure kan je lezen op welke locaties er een congresprogramma verzorgd wordt 
voor PO en VO. Tevens kan je per locatie zien hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn.  
Je kunt je aanmelden t/m 15 oktober 2021, maar wacht niet te lang met je aanmelding: op 
sommige locaties is het aantal plekken beperkt! 
De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 65,- per persoon. Hiervoor krijg je 
koffie/thee, lunch, een borrel en de speciale jubileumuitgave van het magazine Daltonvisie. 

Hoe kan ik mijzelf aanmelden? 

Ga naar www.daltoncongres2021.nl 
 
Op deze website ga je via het menu naar het aanmeld-/registratieformulier. 
In de eerste stap wordt gevraagd naar: 

- je persoonsgegevens;  
- voor welke locatie je hebt gekozen. Je kan nog niet kiezen voor de 

workshops/lezingen! (Dit kan vanaf augustus via de Congres App). 
- dieetwensen, etc. 

 
In de tweede stap wordt gevraagd naar je betaalgegevens. 
Je komt op een overzichtspagina waar je je gegevens kan controleren. 
Op deze pagina klik je op een button om je betaling te voldoen. 
Het betaalvenster verschijnt en je voert de betaling uit. 
 
Je krijgt via de mail zowel een bevestiging van je aanmelding als van je betaling (met daarbij 
als bijlage je betaalde factuur, zodat je deze kan declareren bij je school!). 

Hoe kies ik vervolgens de workshops/lezingen? 

Eind augustus krijg je een mail met daarin een toegangscode voor de Congres App, die je 
moet downloaden. In de Congres App maak je vervolgens je keuzes kenbaar. Tevens kan je 
in de Congres App de andere deelnemers op jouw locatie zien! 
 
Tot ziens op één van de locaties! 
 
  

http://www.daltoncongres2021.nl/
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5 Primair onderwijs  

5.1 Innova – Elburg 

Beschikbare plaatsen: 35 deelnemers 

Korte impressie 

Sinds september 2011 zijn wij een gecertificeerde Daltonschool en hebben wij in de loop der 
jaren het Daltononderwijs bij ons op school verder vorm gegeven. In 2019 zijn wij van naam 
veranderd en besloten om meer richting aan gepersonaliseerd leren te geven. Dit is mogelijk 
omdat wij een kleine school zijn. Het gepersonaliseerd leren houdt, op dit moment, in dat 
door de kinderen persoonlijke leerdoelen stellen vanaf groep 2 en de instructie op aanvraag 
vanaf groep 7. In januari 2020 is onze licentie verlengd en kregen wij van de 
visitatiecommissie terug dat wij een zeer sterke Daltonschool zijn. 

Programma 

9.45 uur Inloop 
10.15 uur Landelijke opening (digitaal) door Willem Wagenaar 
10.40 uur Koffie en thee en rondkijken in de school 
11.15 uur Workshop ronde 1 

• Doelenboom (1) / Instructie op aanvraag vanaf groep 7 (2) 
óf 
• Exit tickets (3) / Daltonlabs (4) 
óf 
• Dalton, executieve functies en het kinderportret, door Wenke 

Perspectief (5) 
12.15 uur Lunch 
13.15 uur Workshop ronde 2 

• Doelenboom (1) / Instructie op aanvraag vanaf groep 7 (2) 
óf 
• Exit tickets (3) / Daltonlabs (4) 
óf 
• Dalton, executieve functies en het kinderportret, door Wenke 

Perspectief (5) 
14.15 uur Delen met elkaar: Uitwisselingsronde in kleine interessegroepjes 

Als afloop een gezellige borrel 
16.00 uur  Einde 
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Workshops / presentaties 

1.  Persoonlijke leerdoelen stellen vanaf groep 2 i.c.m. het doelen- en slimme 
boomconcept 
Vanaf groep 2 stellen kinderen eigen leerdoelen i.o.m. de leerkracht en om dit 
zichtbaar te maken heeft elke klas een doelenboom en is er centraal een slimme 
boom. De voortgang van de persoonlijke leerdoelen worden besproken in 
persoonlijke gesprekken. 

2.  Instructie op aanvraag vanaf groep 7 
Kinderen kunnen aangeven voor welke doelen ze instructie willen hebben. Dit doen 
ze m.b.v. hun taak en/of het gemaakte werk. Kinderen zijn hierdoor eigenaar van hun 
eigen ontwikkeling en hebben ze verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. 

3.  Reflectie: gebruik van de exit tickets 
Hoe kun je zo effectief mogelijk reflecteren met kinderen zodat ze zicht krijgen op 
hun eigen leren en de leerkracht in een oogopslag kan zien hoe de leerlingen het 
gedaan hebben. Vanaf groep 4 wordt hiervoor gebruik gemaakt van Exit-tickets nav 
het boek ‘Teach like a champion’. 

4.  Groep doorbrekend werken in de middagen (Daltonlabs) 
Elke middag is er, vanaf groep 3, een daltonlab. Er is een journalistenlab (begrijpend 
lezen, Engels, stellen), een Burgerschapslab (sociaal-emotioneel, verkeer), een 
Crealab (creatieve vakken) en een Onderzoekslab (wereldoriëntatie, Tinkeren). 

5.  Dalton, executieve functies en het kinderportret door Wenke Perspectief 
Dalton werkt aan het ontwikkelen van executieve functies. Door je bewust te zijn 
welke executieve functies er zijn en te weten hoe je de ontwikkeling ervan kunt 
ondersteunen (scaffolding), ontdek je wat het kind van jou nodig heeft in het 
begeleiden bij het nemen van verantwoordelijkheid / zelfstandig leren. Tijdens de 
workshop maken we dit praktisch door in te zoomen op het voor jou lastige kind, we 
onderzoeken wat het kind van jou vraagt om te ontwikkelen. (Neem een foto van dit 
kind mee.) 

Gegevens school 

Arent toe Boecoplaan 41, 8081 VZ  Elburg 
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5.2 SOL Villa Ambacht – Hendrik-Ido-Ambacht 

Beschikbare plaatsen: 100 deelnemers 

Korte impressie 

Ieder kind is uniek! 
SOL Villa Ambacht is een dalton-speel-ontwikkelleerplein waar spelen, leren en plezier hand 
in hand gaan. Wij werken vanuit één missie, één visie en met één team. Sinds 2019 zijn alle 
medewerkers dalton gecertificeerd. Dit vormt een stevige basis voor onze daltoncultuur, 
waarbinnen een professioneel samenwerkend team hard werkt met onze doorgaande 
daltonlijnen. Sinds november 2019 zijn wij gevisiteerd en mogen wij ons ook officieel een 
DKC noemen. Wij zijn er trots op hoe wij met heel het team, alle kinderen en ouders elke 
dag samenwerken in ons dalton speel-ontwikkel-leerplein! 
Meer weten? 
SOL Villa Ambacht 
Daltonboek SOL Villa Ambacht 

Programma 

9.45 uur Inloop 
10.15 uur Landelijke opening (digitaal) 
  Opening bestuurslid voor locatie 
10.40 uur Rondje door SOL Villa Ambacht unit A t/m E | 0 – 14 jaar dalton jonge kind / 

ik-doelen / thematisch werken / hoekenwerk / doelenwerk 
  Koffie en thee 
11.15 uur Workshop ronde 1 
12.15 uur Lunch 
13.15 uur Workshop ronde 2 
14.15 uur Intervisie  

Uitwisselingsronde in kleine interessegroepjes met als afsluiting een gezellige 
borrel 

Workshops / presentaties 

1. Hands-On 
Ilse Terwijn – SOL Villa Ambacht 
Creëren en leren in de praktijk. De onderwijsbehoefte en talenten van kinderen zijn 
hierbij het uitgangspunt. Er wordt tijdens de workshops en lessen op een andere 
manier gewerkt aan (leerstof) doelen. 

https://www.solvillaambacht.nl/
https://www.solvillaambacht.nl/Images/Daltonboek%20SOL%20Villa%20Ambacht.pdf
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2. SOLve|IT & thematisch werken 
Marjon Spek – SOL Villa Ambacht 
SOLve|IT en thematisch werken als betekenisvolle doorgaande lijn met 
onderzoekend-, ontdekkend- en ontwerpend leren als uitgangspunt. SOLve|IT gaat 
uit van de principes van STEAM en de 21e-eeuwse vaardigheden. Kinderen werken 
met ik-doelen voor digitale geletterdheid.  

3. Doorgaande Daltonlijnen 0-14 jaar 
Marrit Demmer – Saxion | Chantal van Dijk – SOL Villa Ambacht 
Daltonontwikkeling van baby tot puber. Ik-doelen en doorgaande lijnen van 0 tot 14 
jaar. 

4. Let’s Daltonize English! | VVTO  
Agata Röhner-Sowińska – Dalton International | Jonathan Fosh – native speaker 
SOL Villa Ambacht 
Engelse keuzetaken voor de midden- en bovenbouw welke gemakkelijk kunnen 
worden geïntegreerd in de door de school gebruikte methode. Agata Röhner-
Sowińska is de auteur van dit innovatieve pakket. Internationaliseren is samen met 
de kinderen ‘over de grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. VVTO 
Engels als doorgaande lijn vanaf peuters. 
Deze workshop zal voor het grootste deel gegeven worden in het Engels. 

5. Gepersonaliseerd leren  
Jannie Kunst – OBS De Schoener 
Gepersonaliseerd leren in de praktijk. Kinderen actief betrekken en eigenaar maken 
van hun leerproces. Ontwikkelen door het inzetten van doelen, (periode)taken en 
coachgesprekken. Talent de ruimte geven. 

6. Groepsdoorbrekend werken 
Hans Wolthuis – NDV | Saxion 
Groepsdoorbrekend werken zou wel eens een essentiële stap kunnen zijn naar meer 
werken op maat, naar meer gepersonaliseerd leren. Wat zijn praktische, direct 
inzetbare mogelijkheden voor jouw school op de korte termijn? Hoe zou dit zich 
kunnen doorontwikkelen naar het Dalton van de toekomst? 

7. iSelf | Betekenisvol onderwijs 
Daltonschool Casimir 
iSelf is een methodiek voor het aanleren van zelfsturend leren. De mens dient zich 
staande te houden in een steeds complexer wordende maatschappij. Zelfsturend 
leren is een voorwaarde om te kunnen functioneren in deze complexe toekomst. Om 
leerlingen te helpen strategieën voor zelfsturend leren aan te leren, is de rol van de 
leerkracht cruciaal. Zelfsturend leren kan je niet zelfgestuurd leren. 

8. Leren Leren & Dalton 
Kitty de Bruin – CED 
Leerlijn Leren Leren koppelen aan de Daltonkernwaarden om samen met de 
leerlingen hun Daltonvaardigheden te versterken. 
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9. Dalton & EDI 
Kyra Laarveld – Expertis 
Balans in vrijheid en verantwoordelijkheid. EDI als middel om het didactisch handelen 
van de leerkracht te verbeteren en zo kinderen te ondersteunen in hun eigen 
leerproces.. 

Gegevens school 

unit A&B [0-6 jaar] 
IJdenhove 236, 3341 RL Hendrik-Ido-Ambacht 
 
unit C|D|E [6-14 jaar] 
Jan Wissenslaan 9, 3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht 
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5.3 De Kleine Kapitein - Amsterdam 

Beschikbare plaatsen: 300 deelnemers 

Korte impressie 

DKC de kleine kapitein heeft sinds augustus 2021 een gloednieuw gebouw, ingericht met in 
ons achterhoofd de daltonvisie! In 2019 zijn wij nog als school gevisiteerd, maar we zullen 
ons in 2024 laten visiteren als DKC. De opvang organisatie Partou, waarmee we de locatie 
delen, is begonnen met de Daltonscholing. Dit zorgt voor inhoudelijke afstemming, maar 
vooral het spreken van dezelfde ‘dalton’taal! Daarnaast hebben wij nog twee grote ambities. 
Wij verzorgen op school ‘versterkt’ Engels. Engels is bij ons niet alleen een vak, maar meer 
dan dat. Onze wijk, in de stad Amsterdam vraagt om beheersing van de Engelse taal, zo jong 
mogelijk! Daarnaast besteden wij structureel aandacht aan mindfulness en 
talentontwikkeling. Voor meer informatie bekijk ons informatie filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=6CDTlxTD918 

Programma 

9.30 uur Inloop en de mogelijkheid om te shoppen en koffie/thee te drinken.  
10.15 uur Landelijke opening door de voorzitter, live op onze locatie.  
10.45 uur Ronde 1 
  -    workshop  
  -    rondje door de school  
  -    speeddaten  
11.30 uur  Keynote speaker  Arnold Jonk – bestuurder STAIJ  

Onderwerp: diversiteit en kansengelijkheid 
12.00 uur Lunch 
13.00 uur Ronde 2 
  -    workshop  

  -    rondje door de school  
  -    speeddaten 

13.45 uur Ronde 3 
  -    workshop  
  -    rondje door de school  
  -    speeddaten 
14.00 uur Afsluiting met een gezellige borrel en de mogelijkheid om te shoppen! 
 
Rondje door de school:  
Met een looproute en plattegrond gaan 100 deelnemers de school door waarbij ze op 
verschillende plekken in de school ontvangen worden door medewerkers van ons DKC. Deze 
medewerkers hebben iets te vertellen, te laten zien of zijn bereid antwoord te geven op 
vragen…. Maak vooral foto’s en laat je inspireren!  

https://www.youtube.com/watch?v=6CDTlxTD918
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Speeddaten:  
In 5 groepen (lokalen) gaan 100 deelnemers met elkaar speeddaten onder leiding van een 
medewerker van DKC de kleine kapitein. We inspireren elkaar met een ‘parel’ die jullie 
hebben meegenomen vanuit de eigen onderwijspraktijk! 20 ideeën meenemen in 3 kwartier 
is wat ambitieus, maar we gaan uit van zoveel mogelijk uitwisseling. De exacte werkvorm is 
nog onbekend, wij denken uiteraard na over een passende coöperatieve werkvorm. Nog niet 
uitgesproken met elkaar? Zoek elkaar op tijdens de borrel!  
Shoppen:  
Wij willen jullie de mogelijkheid geven om naast te netwerken, koffie en een borrel te 
drinken ook te kunnen shoppen. Wij werken op andere momenten in het schooljaar samen 
met een plaatselijke boekhandel die vast zijn nieuwste titels aan jullie wil aanbieden. Wij zijn 
ook nog op zoek naar andere onderwijs gerelateerde verkopers, wordt vervolgd!  

Workshops / presentaties 

1. Formatief evalueren; werken met succescriteria 
 Opleiders van HvA (Esther Verheij en Maria Fellinga) 
2. Gepersonaliseerd leren 
 Helen de Loor 
3. Nieuwbouw, IKC of IKC breed portfolio 

Hanneke Postema   
4. Groepsdoorbroken technisch lezen in combinatie met  ‘toneellezen’ 

Medewerker DKC de kleine kapitein  
5. Invulling talentontwikkeling met keuzevrijheid en mindfulness op DKC 

Medewerker DKC de kleine kapitein  
6. Onderwerp: doorgaande lijn van 0 t/m 6 jaar pedagogisch en inhoudelijk 

Medewerker DKC de kleine kapitein  
7. Gesprekkencyclus meer Dalton! 
 Esther v/d Berg,  directeur Daltonschool de Meer 

Gegevens school 

Cruquiusweg 88, 1019 AJ Amsterdam  
Belangrijke tip: Kom met  het OV! 
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5.4 KC Kloosterveen – Assen 

Beschikbare plaatsen: 80 deelnemers 

Korte impressie 

Vanaf de oprichting van ons kindcentrum (2004) zijn wij een daltonschool. De eerste jaren 
als daltonschool i.o. Sinds eind 2007 zijn wij een gecertificeerde daltonschool. Wij zijn zoals 
een goede daltonschool doet, altijd in (dalton)ontwikkeling. Ondanks de enorme groei – van 
12 leerlingen naar 700 en weer terug naar momenteel 400 leerlingen - hebben wij de 
daltonkernwaarden schoolbreed kunnen ontwikkelen. Dit is gewaardeerd door de NDV met 
telkens een licentie voor 5 jaar. In 2018 is onze school uitgebreid met kinderopvang en 
sindsdien zijn wij een kindcentrum. Met de daltonontwikkeling van de kinderopvang zijn wij 
volop bezig en wij hopen dan ook binnen afzienbare tijd een visitatie aan te vragen bij de 
NDV voor een licentie als kindcentrum. Wij zijn dan ook trots op waar we nu staan en waar 
we mee bezig zijn. 

Programma 

9.45 uur Inloop 
10.15 uur Landelijke opening (digitaal) 
  Opening bestuurslid voor locatie (Sandy Sibbald) 
10.40 uur Rondje door KC Kloosterveen 
  Koffie en thee 
11.15 uur Workshop ronde 1 
12.15 uur Lunch 
13.15 uur Workshop ronde 2 
14.15 uur Daltoncafé, hapje en een drankje (eventueel ervaringen uitwisselen) 

Workshops / presentaties 

1. Zelfsturend leren kun je niet zelfsturend leren.  
Wanneer is welke strategie effectief en hoe pas je dit toe in je lespraktijk.  
Gebaseerd op de methode I-Self door Jory Tolkamp vanuit Saxion Hogescholen.  

2. Visiteren (D)KC 
Vanuit de visitatiecommissie VO/PO visitatiekader toelichten.  
Sandy Sibbald (voorzitter visitatiecommissie VO/PO) zal tijdens deze workshop laten 
zien hoe een school zich kan voorbereiden op een visitatie dag en welke documenten 
daarvoor nodig zijn.  

3. Dalton Kindcentrum (DKC) 
Doorgaande lijnen van 0-14 jaar.  
Hilde-Marie van Slochteren zal tijdens deze workshop het vormen van een dalton 
kindcentrum belichten en voorbeelden van DKC’s delen.  
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4. Keuzewerk op basis van reflectie, zelfverantwoordelijkheid en interesse 
Vanuit de visie van KC Kloosterveen zal tijdens deze workshop duidelijk worden hoe    
keuzewerk wordt ingericht tijdens de praktijk in de verschillende groepen.  

Gegevens school 

De Boomgaard 5, 9408 JA  Assen 
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5.5 De Bem – Zevenaar 

Beschikbare plaatsen: 140 deelnemers  

Korte impressie 

De Bem betekent ‘vlechtwerk’, waarbij wij met vernieuwende onderwijskundige facetten 
blijvend vlechten aan een modern en uniek onderwijsconcept. ‘Blijven meevlechten' is een 
vanzelfsprekendheid binnen ons onderwijs dat meebeweegt met kinderen van nu, zodat zij 
hun weg vinden in deze onze steeds innoverende en groter wordende multimediale wereld. 
Binnen het nieuwe leren is het van belang verschillende competenties te ontwikkelen, 
waaronder: eigenaarschap/verantwoordelijkheid over het eigen leerproces, creatief 
denken/handelen en het reflectief vermogen om jezelf en de wereld te begrijpen. Op de 
Bem wordt aan de verschillende competenties gewerkt door o.a. digitale taakplanners in te 
zetten, waarin de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen worden omgezet in 
persoonlijke leerdoelen. Ook wordt er op de Bem gewerkt met een native speaker voor 
Engels in de groepen 1 t/m 8, schaaklessen voor de groepen 4 t/m 8 en met een rijke digitale 
leeromgeving vanuit Apple, in combinatie met innoverende en veelzijdige werkvormen. 
Daarnaast bieden wij talentbegeleiding voor kinderen met doen- en denktalent binnen onze 
eigen Pienter- en Plus groepen en zijn wij de eerste basisschool van Nederland met een 
eigen judovereniging die 2x per week onze judolessen verzorgd. Naast de verschillende 
vakdocenten voor Engels, judo, schaken, muziek en het plusaanbod wordt er een naschools 
aanbod gerealiseerd met lessen zoals musical, (street)dance, beeldende vorming, 
typecursus, Duits en nog veel meer. Kortom, De Bem biedt een levenslange belangstelling 
voor de wereld om ons heen! 

Programma 

09.30 Inloop met koffie en thee 
10.15 Landelijke opening van de congresdag (digitaal) 
Programma 1    Programma 2 
10.45 Claire Boonstra   10.45 Workshop naar keuze 
12.15 Lunch    11.45 Rondleiding* 
13.00 Rondleiding*   12.15 Lunch 
13.30 Workshop naar keuze  13.00 Claire Boonstra 
14.30  Afsluiting met borrel  14.30  Afsluiting met borrel 
 
* Rondleiding door de Bem, waarbij men verschillende onderwijskunde facetten kan bekijken: 
Pittige en Pientere Plus, VVTO (Engels door native speaker), De Vreedzame School en een 
aantal lokalen met veel ICT-materialen.. 
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Workshops / presentaties 

Hoofdspreekster Claire Boonstra 
Ons onderwijs heeft een nieuw verhaal nodig, net als de samenleving waarin het onderwijs 
een sleutelrol heeft. Met onze huidige systemen doen we de mens, de natuur en de planeet 
tekort. We leven in een tijd waarin we met elkaar op zoek gaan naar nieuwe antwoorden, in 
lijn met de kennis, inzichten en het bewustzijn dat we nu hebben. Wij beseffen dat wijzelf, 
ouders, leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders en anderen in het onderwijs zelf de 
verandering moeten zijn die we graag willen zien in de wereld en ons onderwijs. We gaan op 
pad. Ieder van ons op zich en wij samen met en voor elkaar. 
Claire Boonstra, bruggenbouwer, startte œ Operation Education in 2012 na een emotionele 
TED talk. œ Is een non-profit organisatie die ruimte maakt voor de transformatie naar het 
onderwijs waarnaar we streven en ontwikkelt programma’s, netwerken en een 
infrastructuur om educatief leiders te faciliteren. Claire stelt de moeilijke vragen – om 
nieuwe antwoorden te formuleren en manieren om voorwaarts te bewegen te 
onderzoeken.. 
 
Workshops 
1.  Maak kennis met onze Bemplanner (door Edwin Sliekers en Basisschool De Bem) 

Op veel scholen wordt er gewerkt met een weektaak, maar als je deze weektaak 
‘daltonproof’ wil maken komt er veel meer bij kijken. Samen met partners heeft de 
Bem een online planner ontwikkeld. Deze planner zorgt eenvoudig voor een 
persoonlijk dagprogramma voor leerlingen die door de leerkracht op een simpele 
manier gevolgd kunnen worden. Tijdens de pandemie, waarbij leerlingen thuis 
moesten werken bleek deze planner van enorme meerwaarde omdat er voor 
leerlingen niet veel veranderde. De instructies, links of bijlagen werden toegevoegd 
aan de taken die de leerlingen zelfstandig kunnen plannen. 

2. Digitale leerlijn groep 1 t/m 8 (door Miranda Wedekind) 
De wereld waar wij in leven wordt steeds digitaler. Een basisschool leidt kinderen op 
om deel uit te maken van deze samenleving. Wat doe jij als leerkracht om kinderen 
voor te bereiden op deze digitale wereld en hebben de vier pijlers binnen het 
leerplankader digitale geletterdheid of digitale vaardigheden (computational 
thinking, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden) al een 
plek binnen de schoolorganisatie gekregen? Veel leerkrachten worstelen hiermee. 
Want… waar begin je, wat moet er allemaal in? En… hoe doe je dat met jonge 
kinderen? Miranda Wedekind heeft zelf jaren voor de klas gestaan maar is nu al jaren 
werkzaam als bovenschools beleidsmedewerker Onderwijs en ICT. Met haar eigen 
bedrijf is zij zeer actief in het ontwikkelen van ICT-materialen en het verzorgen van 
trainingen. Tijdens deze workshop zal zij je meenemen in het opzetten van een 
digitale leerlijn voor de groepen 1 t/m 8 zodat alle aspecten van leerplankader 
digitale geletterdheid aan bod komen. 
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3.  Effectief inzetten van tablets in de kleuterklas (door Meester Sander) 
Meester Sander leeft voor het onderwijs. Hij is met ruim tien jaar onderwijservaring 
en een jonge geest de vertegenwoordiging van zijn generatie. Hij bekijkt de wereld 
vanuit een creatieve invalshoek en laat graag zien hoe je het beste uit ieder kind kunt 
halen. Inmiddels behoort meester Sander tot een van de bekendste leerkrachten die 
op internet actief zijn. Tijdens deze workshop staan tablets centraal. Deze zijn super 
handig in de klas, maar als je ze eenmaal hebt wil je ze ook effectief inzetten voor 
taal, rekenen en motorische oefeningen. Hoe je dat het beste kunt doen laar Meester 
Sander je in deze workshop zien aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen klas. 
Na afloop van deze workshop: 
• ken je verschillende apps waarmee je eenvoudig en effectief kunt werken 
• heb je zelf ideeën bedacht om de tablet effectief in te zetten 
• ken je verschillende werkvormen voor in de kleuterklas om een tablet in te zetten 

4. Digitale verwerking met Gynzy (door Gynzy en Basisschool De Bem) 
Met de digitale verwerking van Gynzy kunnen jouw leerlingen met adaptieve lesstof 
aan de slag op hun eigen device en werkt elke leerling op zijn eigen niveau. Zo 
ondersteun je alle leerlingen in hun eigen leerproces en gebruik je digitaal leren in je 
voordeel. Leerkrachten van basisschool De Bem vertellen hoe zij in de praktijk met 
Gynzy werken en onderwijskundige Mieke Heuvels van Gynzy zal de verdere 
mogelijkheden en ontwikkelingen vertellen waarbij zij nadrukkelijk zal inzoomen op 
de Dalton kernwaarden. 

Gegevens school 

Bemlaan 5, 6905 VH Zevenaar (Groot Holthuizen) 
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5.6 Congreslocatie Meester Aafjes – Meteren 

Beschikbare plaatsen: 180 deelnemers 

Korte impressie 

In 1997 besloot het team van de ods Meester Aafjes, een kleine 
school met 3 klassen, zich te verdiepen in Dalton. Een nieuw 
schoolgebouw in de nieuwe wijk Kalenberg te Meteren werd betrokken.  
Onder de inspirerende leiding van Hans Wenke en Roel Röhner hebben wij onze dalton 
ontwikkelingen ingezet. Een cultuurschok voor de kinderen. De zelfstandigheid kwam niet 
vanzelf, want je werkte niet voor jezelf.  
In 2001 haalden we ons eerste predicaat. We waren en zijn daar nog steeds trots op. In de 
jaren daarna hebben we de ontwikkelingen doorgezet. Onderwijs en Dalton zijn nooit klaar. 
De banden met de Nederlandse Dalton Vereniging werden aangehaald. Samen met Marijke 
Geutjes, Thea Berwald en ondergetekende organiseerden we een geslaagde Dalton 
conferentie in Culemborg. Dit blies weer leven in Dalton Midden Nederland.  
Nu leren en (samen)werken dagelijks zo een 300 leerlingen in een goed pedagogisch klimaat 
dankzij onze dalton kernwaarden. De Habits of Mind, hoogbegaafdheid, bewegend en 
gepersonaliseerd leren zijn goede ontwikkelingen die we nu inzetten en in de presentaties 
aan bod laten komen. Hoe “beoordelen” we Dalton, komt aan de orde bij de presentatie 
over visitatie en monitoring. Dalton kan niet vroeg genoeg ingezet kan worden. Onze 
kleuterbouw presenteert zich graag aan de collega’s. (Niet zoals het moet, maar ter 
wederzijdse inspiratie.) 
We zijn trots dat we na bijna 25 jaar onze school mogen openstellen voor deze Dalton 
conferentie 2021. We rekenen erop dat na de Corona deze conferentie weer de nodige 
verbinding legt en een stimulans zal zijn voor een verdere ontwikkeling van het 
Daltononderwijs in Nederland. 
Jullie gastheer, Willem Snel 

Programma 

9.45 uur Inloop 
10.15 uur Landelijke opening (digitaal) 
  Opening bestuurslid voor locatie. 
10.40 uur Naar de ods Meester Aafjes 
  Koffie en thee / school bekijken 
11.15 uur Workshop ronde 1 
12.15 uur Lunch 
13.15 uur Workshop ronde 2 
14.15 uur Delen met elkaar: Uitwisselronde in kleine interesse groepjes 

Als afloop een gezellige borrel. 
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Workshops / presentaties 

1. Habits of Mind 
Tom Witjes van Habits of Mind Nederland 

2. De kunst van het verleiden  
Dr. Dave Van Kann (Fontys Sporthogeschool & Universiteit Maastricht) 

3. Kleuters en Dalton??? 
Marijke Koning, Jacqueline Rijksen en Duygu Kerimoglu  

4. Gepersonaliseerd daltononderwijs     
René Berends, daltonopleider bij Saxion, onderzoeker bij het lectoraat  

5. Wat als… we van elke dag een mooie dag maken?   
Marianne Rietveld, specialist hoogbegaafdheid & Talentontwikkeling en oprichter en  
eigenaar van De WijsWijzer 

6. Dalton visitaties/visitatiekader/monitoring 
Vera Otten-Binnerts, daltonopleider bij Saxion  

Gegevens school 

J.H.L. van Herwaardenstraat 2, 4194 RR Meteren 
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5.7 De Liaan / Hoera – Helden 

Beschikbare plaatsen: 80 deelnemers 

Korte impressie 

De Liaan-Hoera heeft op 26 maart 2019 de daltonlicentie als DKC verworven. Vanaf halfweg 
2016 hebben basisschool De Liaan en Kinderopvang Hoera samen in een geïntegreerd 
opleidings- en ontwikkelingstraject toegewerkt naar daltonisering van zowel de school als de 
kinderopvang, inhoudelijke afstemming van werkwijzen en doelen. Voorjaar 2018 behaalden 
alle medewerkers (leerkrachten EN pedagogisch medewerkers) hun daltoncertificaat. De 
kinderopvang is heel up-to-date in haar daltonwerkwijze en vooral de totale 
gelijkwaardigheid van kinderopvang en school in werk en scholing –ook nu nog- is 
voorbeeldig.   
Meer weten? https://www.deliaan.nl/wp-content/uploads/2020/01/Dalton-Kwaliteitsboek-
DKC-De-Liaan.pdf  

Programma 

9.45 uur Inloop 
10.15 uur Landelijke opening (digitaal) 
  Opening bestuurslid voor locatie. 
10.40 uur Rondje door DKC de Liaan 
  Koffie en thee 
11.15 uur Workshop ronde 1 
12.15 uur Lunch 
13.15 uur Workshop ronde 2 
14.15 uur Delen met elkaar: Uitwisselingsronde in kleine interessegroepjes 

Als afloop een gezellige borrel. 

Workshops / presentaties 

In principe wordt elke workshop in beide rondes aangeboden. Bij te weinig interesse in een 
workshop vervalt deze. 
1. Dalton in een DKC 

Hoe geven we vorm aan de samenwerking tussen opvang en onderwijs. 
2. Portfolio 

Stoeien met het portfolio; Hoe geef je een zo’n compleet mogelijk beeld van 
leerlingen in een rapportfolio. 

3. Werken rondom corona 
Ervaringen van collega’s, Ervaringen van kinderen, Ervaringen van ouders. 

4. Weektaak en doorgaande lijn 
Lijn van peuters naar school naar BSO. 

https://www.deliaan.nl/wp-content/uploads/2020/01/Dalton-Kwaliteitsboek-DKC-De-Liaan.pdf
https://www.deliaan.nl/wp-content/uploads/2020/01/Dalton-Kwaliteitsboek-DKC-De-Liaan.pdf
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5. Dalton bij 0-4 jarigen 
Hoe geven wij Dalton vorm bij de jongste kinderen?  
Hoe past het werken vanuit de visie babyspecialist bij Dalton?  
Overgang van peuters naar kleuters 

6. Speelplezier in de onderbouw 
Hoe past Dalton in ‘Speelplezier’; Het belang van spelen in de onderbouw. 
Kijk verder bij: https://www.speelpleziermethodiek.nl 

Gegevens school 

Past. Knippenberghstraat 29, 5988 CS Helden 
  

https://www.speelpleziermethodiek.nl/
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6 Voortgezet onderwijs  

6.1  Stichting Spinoza Lyceum – Amsterdam 

Beschikbare plaatsen:  100 deelnemers 

Korte impressie 

Stichting Spinoza Lyceum bestaat uit het Spinoza Lyceum en Spinoza20First. Het Spinoza 
Lyceum is een middelgrote school (1290 leerlingen) voor mavo, havo, atheneum en 
gymnasium, bestaat ruim 120 jaar (de school is opgericht in 1898) en is sinds 1957 
gehuisvest op de Peter van Anrooystraat in Amsterdam. Sinds begin jaren 50 van de vorige 
eeuw is het Spinoza Lyceum een daltonschool. De school is in 1957 ook zo ontworpen met 
nissen op de gangen, veel glas en een theater. Kunst is van oudsher een belangrijk onderdeel 
van het onderwijs. Het theater wordt intensief gebruikt voor voorstelling voor dans, musical 
en muziek. Brede vorming met persoonlijke aandacht staat centraal. De naamgever van de 
school, de filosoof Baruch Spinoza, stond en staat voor kritisch, onafhankelijk (leren) denken. 
Leerlingen op het Spinoza Lyceum worden dan ook aangemoedigd om kritisch en zelfstandig 
na te denken, met respect voor de opvattingen en ideeën van anderen.  
 
Spinoza20First is een nieuwe school: gestart in 2016 vanuit het Spinoza Lyceum met 97 
leerlingen voor de brugklas. Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn er 6 jaarlagen voor mavo, havo 
en vwo en 825 leerlingen. Het doel van Spinoza20First is om leerlingen voor te bereiden op 
de maatschappij van de toekomst. Daltonvaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden zijn de 
pijlers van het onderwijs. Die bereiden voor op een vervolgopleiding aan mbo, hbo of 
universiteit, maar ook op de rol die de leerlingen nu en in de toekomst hebben in de 
maatschappij. Spinoza20First staat voor persoonlijk en contextrijk onderwijs. De leerlingen 
kiezen in samenwerking met hun coach op welk niveau zij onderwijs volgen per vak(gebied), 
zodat de leerling het maximale leerresultaat kan behalen. De visie is dat het onderwijs meer 
zou moeten zijn zoals de wereld buiten het schoolgebouw is. Het doel is het onderwijs 
daarom zo contextrijk mogelijk te maken met betrekking tot de lesinhoud, producten en 
projecten. 

Programma 

09.30 uur Inloop met koffie en thee 
10.15 uur Landelijke opening van de congresdag (digitaal) 
10.45 uur Workshopronde 1 
12.00 uur Lunch 
13.00 uur Workshopronde 2 
14.00 uur Workshopronde 3 of Delen met elkaar: Uitwisselingsronde in kleine 

interessegroepjes 
15.00 uur Een gezellige borrel 
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Workshops / presentaties 

Workshopkeuzes in samenwerking met de vo-scholen Helen Parkhurst (Almere), Dalton 
Alkmaar en Dalton Dokkum 
 
Bijdrage Spinoza Lyceum 
1. Onderzoek naar het Daltonuur 

Docenten Jate Terpstra en Nellie Wagner doen in samenwerking met de 
lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek naar de 
effectiviteit van de daltonuren op het Spinoza Lyceum. Zij doen verslag van hun 
onderzoek en de opbrengst daarvan. 

2. DaltonOntwikkelPlan:  
Rolf Haak en Marja Out hebben voor het personeel (OP en OOP) een tool ontwikkeld 
waarmee het personeel een persoonlijk plan kan maken waarmee ze voor zichzelf 
kunnen scoren waar ze staan en waar ze naartoe willen in hun ontwikkeling als 
daltondocent en daltoncollega. Rolf en Marja laten zien hoe zij in de praktijk met 
deze tool een bijdrage leveren aan de daltonontwikkeling van het personeel.  

Bijdrage Spinoza20First 
3. Gepersonaliseerd Leren Spinoza20First 

Lizette Moerman en Lucas Bezembinder laten zien hoe op Spinoza20First vorm wordt 
gegeven aan gepersonaliseerd leren. Sneak preview: in de onderbouw hebben de 
leerlingen na een dagstart meestal maar 2 vaste lessen, de andere 4 
dalton/projecturen delen ze zelf in. In de bovenbouw hebben de leerlingen de 
mogelijkheid om lessen op een eigen gekozen manier/moment te volgen in overleg 
met de docent. Opdrachten/toetsen: leerlingen hebben veel keuzevrijheid in de 
manier waarop ze opdrachten uitwerken. Er zijn weinig schriftelijke toetsen en deze 
mogen ze zelf inplannen 

4. Onderzoekend en ontwerpend leren 
Vakoverstijgend leren in de bovenbouw. Op Spinoza20First doen de docenten hun 
best om het examenprogramma in te passen in het daltonconcept. Bart Giethoorn 
(docent N&T) geeft een kijkje in de keuken van vakoverstijgend leren in de 
bovenbouw. 

Bijdrage Helen Parkhurst Almere  
5. Leren plannen, leren leren, leren reflecteren 

Gonnie Gerritsen van Helen Parkhurst laat zien hoe de school de Plenda inzet om 
leerlingen de gelegenheid te geven om zelf de regie te pakken rond hun leren.  

Bijdrage Dalton Alkmaar en Dokkum 
6. Gepersonaliseerd leren Dalton 2.0 

Alkmaar en Dokkum laten zien hoe hun avontuur op weg naar gepersonaliseerd leren 
eruitziet, waarbij de do’s en don'ts uitgebreid aan de orde komen. 

Gegevens school 

Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH  Amsterdam 
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6.2 Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg 
Dordrecht 

Beschikbare plaatsen: 80 deelnemers 

Korte impressie 

Op het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg, bieden wij 
modern Daltononderwijs aan, waarin er oog is voor de 
persoonlijke leerstijl en kwaliteiten van de leerlingen. 
DaltonPlus is een vernieuwde vorm van Daltononderwijs op de Kapteynweg in klas 1 en 2, 
waarin de nadruk ligt op het vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van 
leerlingen. Dit doen we door o.a. huiswerk, in de vorm van weektaken, via uniforme 
studieplanners aan te bieden waardoor de leerlingen vanaf de brugklas zelf leren 
plannen.  Ook leggen we, naast de inhoud, ook sterk de nadruk op leer- en 
studievaardigheden om te zorgen voor een betere aansluiting van onder- en 
bovenbouw. Om dit mogelijk te maken is de onderwijstijd op een andere manier ingedeeld.  
Anglia, Sport Xtra, Kunst Xtra en Science Extra geven leerlingen de mogelijkheid zich 
optimaal te ontwikkelen. Op de Kapteynweg wordt lesgegeven op mavo/havo- en havo/vwo 
niveau. Meer weten: https://www.daaromdalton.nl/alles-over-mh  

Programma 

09.30 uur Inloop met koffie en thee 
10.15 uur Landelijke opening van de congresdag (digitaal) 
10.45 uur Workshopronde 1 
12.00 uur Lunch 
13.00 uur Workshopronde 2 
14.00 uur Workshopronde 3 of Delen met elkaar: Uitwisselingsronde in kleine 

interessegroepjes 
15.00 uur  Een gezellige borrel 

Workshops / presentaties 

1. Vakoverstijgend werken (vanuit leerdoelen)  
2. ‘Roze wolk sessie’ 

Hoe kom je met je team tot de implementatie van een (ver)nieuw(d)e 
onderwijsvorm.  

3. Onderscheid instructie- en daltonwerktijd (vanuit leerdoelen) 
4. Een andere invulling van mentoraat en mentortijd  
5. Verdiepen, verbreden en ondersteunen.  

Hoe doe je recht aan de ontwikkeling van de leerling? 

 

 
 

https://www.daaromdalton.nl/alles-over-mh
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Gegevens school 

Kapteynweg 3 3318 EC Dordrecht  
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6.3 Dalton Den Haag – Den Haag 

 

Beschikbare plaatsen: 645 deelnemers 

Korte impressie 

Op de oudste Dalton VO-school van Nederland (95 jaar!) organiseren de Daltonscholen voor 
VO in de Regio West een congresprogramma met lezingen en workshops. De deelnemende 
VO-scholen zijn: 
- Dalton Den Haag 
- Dalton Voorburg 
- Erasmus College Zoetermeer 
- Lentiz Dalton MAVO, Naaldwijk 
- Dalton Wolfert, Rotterdam 
- Dalton Lyceum, Bergschenhoek 
- Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, locatie Overkampweg 
- Stanislas DALTON College, Delft 
- De Palmentuin, Rotterdam 
- Montfort College, Rotterdam 
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Programma 

09.30 uur inloop met koffie en thee 
10.00 uur Gezamenlijk opening op locatie 
10.15 uur Landelijke opening van de congresdag (digitaal) 
10.45 uur Lezing 1 of Workshopronde 1 
12.00 uur Lunch 
13.00 uur Workshopronde 2 
14.30 uur Lezing 2 of Workshopronde 3  
15.45 uur  Een gezellige borrel 

Workshops / presentaties 

Lezingen 
1. Motiveren van leerlingen - Prof. Dr. Robert-Jan Simons 
2. De kracht van geluk in het (dalton)onderwijs - Leo Bormans 
 
Workshopkeuzes 
Er is een grote variatie aan workshops, o.a.: 
- Duffe daltontaken: is de daltontaak wel motiverend genoeg  
- Zelfsturing in klas 1  
- Circuslessen  
- Oorspronkelijk leren vanuit het vak muziek  
- Daltonakkoord  
- Mindfulness voor jongeren  
- Burgerschap in het onderwijs  
- Dalton kernwaarden en coöperatief leren  
- Coaching in de klas  
- Daltonpijlers tijdens LO  
- Breinvriendelijk onderwijs  
- Leren leren? Een must voor daltonleerlingen  
- Toepassing RTTI  
- HAVO brein actief  
- Differentiatie en samenwerken  
- Vakoverstijgend onderwijs  
- Growth mindset inspiratie  
- Wiskunde met een twist  
- Daar zit muziek in   
- De docent als acteur  
- Ultimate frisbee  
- Speeddaten voor docenten  
- Invoering van coaching 

Gegevens school 

Aronskelkweg 1, 2555 GA Den Haag  
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7 Contactgegevens congrescommissie 

Secretariaat Nederlandse Dalton Vereniging 
Binckhorstlaan 36 - M 1.19 
2516 BE  Den Haag 
 
Telefoon: 070-3315281 
bestuursbureau@dalton.nl 
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