Curriculum Vitae
Personalia
Tony van Dalen,
Ebro 141, 1423 AR Uithoorn
Tel: 06-29002411
e mail: tonyvandalen@gmail.com
http://nl.linkedin.com/in/tonyvandalen
https://twitter.com/tonyvandalen

Profiel
Entrepreneur en ervaren (people)manager, innovator, combineert resultaat- en mensgerichtheid.

Werkervaring
2014

TOP, expertise en maatwerk voor onderwijs. Sinds maart 2014 werk ik als
zelfstandig ondernemer aan waarneembare verbetering van onderwijsresultaten.
Met mijn methode “Doordacht Lesgeven” maak ik van opbrengstgericht werken een
succes. Aangrijpingspunt is meestal Taal/Lezen.

2007 - 2014

CED groep Rotterdam, locatie Maartensdijk (voorheen Eduniek)
De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die
in het onderwijs en kinderopvang werken.
Manager en Senior Onderwijsadviseur
 Dagelijkse leiding van de expertiseteams Taal/Lezen en Het Jonge Kind.
Eindverantwoordelijk voor coördinatie en inhoudelijke aansturing (20 fte).
 Verantwoordelijk voor het samenvoegen van expertiseteams uit Rotterdam
en Maartensdijk na fusie. Er was sprake van cultuurverschillen en een
onveilig klimaat. Resultaat: uniform begeleidingsaanbod voor de hele dienst
en één goed samenwerkend team.
 Voeren van voortgangs- en functioneringsgesprekken.
 Eindverantwoordelijk voor planning en werkverdeling. Resultaat: Een eigen
planningstool ontwikkelt die door de gehele organisatie gebruikt wordt.
 Organiseren van conferenties; waaronder een bijeenkomst
“Opbrengstgericht werken” (150 deelnemers) en de “Regionale Jonge
Kinddag” (120 deelnemers).
 Geven van lezingen en presentaties op het gebied van taal/lezen en
opbrengstgericht werken.
 Ontwikkelen van nieuwe trainingen, producten en aanbod.
 Landelijk geven van training en begeleiding aan directies, teams en
leerkrachten van basisscholen.
 Leesspecialist. Inhoudelijk deskundig op het gebied van voorbereidendaanvankelijk- en voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen.

2003 - 2007 Schooladviescentrum Utrecht ( SAC) later Eduniek
Het SAC was een onderwijsadviesbureau.
Onderwijsadviseur
 Lid van het expertiseteam Taal/Lezen, Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) en het Jonge Kind.
 Geven van trainingen op het gebied van taal/leesonderwijs en VVE. De
VVE trajecten waren meerjarige trajecten die leidden tot certificering.
 Organiseren van conferenties waaronder een taalconferentie voor basis en
voortgezet onderwijs in Utrecht (200 deelnemers).
 Ontwikkelen van nieuwe trainingen, producten en aanbod; waaronder het
ontwikkelen van een nascholingscursus voor overblijfkrachten met een
omzet van € 90.000,-.

1999 - 2003 Cardanus (voorheen SKWA werkzaam in Amstelveen en Uithoorn)
Cardanus is een welzijnsorganisatie.
Projectleider sociale activering
 De dagelijkse leiding van het team (3 fte).
 Verantwoordelijk voor het opzetten van projecten voor langdurig werklozen
in samenwerking met de gemeente Amstelveen. Diverse cursussen opgezet
en 90 mensen begeleid naar vrijwilligerswerk.
 Professionaliseren van een vrijwilligerscentrale. Resultaat: van 1 vestiging
en 1 medewerker naar 5 beroepskrachten en 2 locaties.
1993 - 1999 Sociaal Kultureel Werk Amstelveen (SKWA)
Projectleider Opstapproject
Een thuisprogramma voor ouders en kinderen van 2 tot 6 jaar. Allochtone ouders
werken thuis aan de ontwikkeling en taalvaardigheid van hun kind.
 Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de programma's; later
ook uitgebreid naar de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
 Resultaat: een steunpunt Taal- en Opvoedingsondersteuning met 3
afdelingen en 12 medewerkers.
 De dagelijkse leiding van de projectmedewerkers (12 fte).

1990 - 1993 Gemeente Den Helder
Schoolbegeleider
 Begeleiding van 10 scholen bij het verbeteren van het taalonderwijs in het
kader van het onderwijsvoorrangsbeleid.
1978- 1990 Gemeente Den Haag
Directeur, adjunct directeur en leerkracht van een basisschool
 Directeur van één van de grootste Haagse openbare scholen midden in de
Schilderswijk; ruim 400 leerlingen, 45 personeelsleden.
 Het opzetten van tweetalig onderwijs aan Turkse leerlingen. Dit leidde tot
significant hogere leesresultaten.
 Realiseren van de nieuwbouw van de school.

Opleiding
1978 - 1975 Pedagogische Academie Den Haag.
1975 - 1970 Havo Dalton scholengemeenschap Den Haag.
Trainingen:
 Projectmanagement, NCOI Opleidingen.
 Managementcursus voor het hoger kader, Hoge School van Amsterdam.
 Effectief leiding geven, CTR Group Amstelveen.
 Training oplossingsgericht werken, Coert Visser.
 Woordenschattraining Met Woorden in de Weer, licentie, Rezulto.
 Combilist, training voor de mondelinge taalvaardigheid, licentie, Resi
Damhuis en Akke de Blauw.
 Post HBO opleiding Sociale Activering, Transfergroep Rotterdam.

Interesses

Lezen, reizen, koken, theater en sporten.

Overig

Getrouwd: 2 kinderen, geboortedatum: 9 september 1958.

