
Hallo! Mijn voornaam is René en mijn 
achternaam is Berends. Als juffen en 
meesters echte daltonjuffen en dalton-
meesters willen worden, dan komen 
ze vaak bij mij een cursus volgen. Ik 
werk namelijk op een pabo. Dat is een 
school waar je kunt leren voor leraar. 
En op die pabo geef ik les over wat  
leraren precies moeten doen op een 
daltonschool, hoe ze daar les moeten 
geven.

Ik kom ook veel op daltonscholen.  
Dan help ik de leraren op die scholen 
om nog beter te worden in dalton- 
onderwijs.

Ik ben ook een onderzoeker. En je 
raadt het al waarnaar ik onderzoek 
doe. Ja, daltononderwijs! Ik vind het 
leuk om onderzoek te doen naar waar 
het vandaan komt, wie het bedacht 
heeft, wat het belangrijkste is, enzo-
voorts. 

Zulk onderzoek kunnen jullie ook 
doen! Dat lijkt me leuk. Daarom heb  
ik meegewerkt aan deze website:  
expeditiedalton.nl. Het is namelijk 
leuk, maar ook heel handig als niet 
alleen de leraren veel van daltonon-
derwijs weten, maar de kinderen ook! 
Ik denk dat als je als kind op een  
daltonschool zit, je vast wel wil weten 
wat daltononderwijs dan precies is.
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Hoi, ik heet Brigitte Witmus. Net als 
Maurice en Sanne heb ik op een dalton- 
school gezeten. Ik heb daar vooral 
geleerd om leren leuk te vinden. Niet 
dat ik meteen wist hoe dat voor mij het 
beste werkte hoor: soms met vallen en 
opstaan, soms met heel lang volhou-
den, soms door dingen zelf te ontdek-
ken en soms door te kijken hoe anderen 
leerden ben ik er gaandeweg steeds  
beter in geworden en ben ik leren  
vooral steeds leuker gaan vinden. 

En als je leren erg leuk vindt, dan is 
het beroep van juf een logische keuze 
leek me, dus ik ging naar de Pabo zodat 
ik mijn enthousiasme voor leren mis-
schien over zou kunnen brengen op 
mijn leerlingen. Dat lukte best, alleen 
niet bij iedereen even goed. Bovendien 
werd ik heel erg nieuwsgierig naar de 
werking van de hersenen omdat ik zag 

dat de één heel snel leerde iets waar 
een ander veel langer over deed en 
andersom. Dus ik ging in de avonduren 
naar de universiteit om daar  
onderwijs- en ontwikkelingspsycholo-
gie te studeren. Na bijna 20 jaar juf te 
zijn geweest ben ik toen op een pabo 
gaan werken, om daar samen met  
beginnende meesters en juffen te  
onderzoeken hoe leerlingen het beste 
en het fijnste zouden kunnen leren en 
wat ze dan zouden moeten leren. 

Het gaat dan over de werking van het 
brein en uiteraard ook over de manier 
waarop: de daltonmanier dus. Toen 
René Berends, de schrijver van  
‘Expeditie dalton’ vroeg of ik ook voor 
de lezers van zijn boek iets wilde 
schrijven over leren op een dalton-
school, hoefde ik niet lang na te  
denken. Ik zei natuurlijk meteen ja!
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