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Annwyl Lynne, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Mawrth parthed ansawdd dysgu seiliedig ar waith yng 
Nghymru. Roeddech yn crybwyll rhai agweddau a amlygwyd yn arolygiad diweddar Estyn o 
ddysgu seiliedig ar waith yn ymwneud ag arweinyddiaeth a deilliannau i ddysgwyr.    
 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob darpariaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn 
cyrraedd y safon ansawdd uchaf, ac fel chi, roeddwn yn bryderus am y diffygion a 
amlygwyd yn adroddiad blynyddol Estyn. Rwyf wedi amlinellu’r camau rydym yn eu cymryd 
isod. 
 
 
Monitro perfformiad darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith 
 
Efallai eich bod yn ymwybodol mai perthynas gytundebol sy’n rheoli darpariaeth Dysgu 
Seiliedig ar Waith, a bod perfformiad a chyflawniad yn cael eu monitro’n barhaus. Fel rhan 
o’n prosesau rheoli contract, rydym o bryd i’w gilydd yn gweld gwendidau ym mherfformiad 
darparwr dysgu a byddwn yn gweithio gyda’r darparwr i sicrhau bod y gwelliannau 
angenrheidiol yn cael eu gwneud. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gallu terfynu cytundeb darparwr dysgu seiliedig ar waith gyda 
dim mwy na 60 diwrnod o rybudd, ac ni fydd yn oedi cyn gwneud hynny os yw’n credu nad 
yw darparwr yn gallu unioni perfformiad annigonol o fewn terfyn amser derbyniol. Fodd 
bynnag, rydym wedi ymrwymo i roi’r cyfle a’r amser i’r holl ddarparwyr wella eu perfformiad 
cyn cymryd y cam hwn. Credwn fod hwn yn cynnig elfen o sefydlogrwydd, er budd gorau i 
ddysgwyr a chyflogwyr.  
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Os yw arolygiad Estyn yn barnu bod perfformiad darparwr dysgu seiliedig ar waith yn 
‘Anfoddhaol’ neu’n ‘Ddigonol’, ni chaiff hynny ei gymryd yn ysgafn. Ar ôl arolygiad, mae’n 
ofynnol i bob darparwr gyflwyno cynllun gweithredu cadarn i Lywodraeth Cymru, yn manylu 
sut y bydd yn mynd i’r afael ag argymhellion Estyn. Yna, bydd swyddogion yn cwrdd ag 
Estyn a’r darparwr i drafod effeithiolrwydd y cynllun. Bydd y cyfarfod hwn yn arwain at un o 
ddau ganlyniad: 
 

 Os yw’r cynllun yn berthnasol, yn ddigon pellgyrhaeddol ac yn anad dim, yn 
gyraeddadwy, bydd swyddogion yn caniatáu i’r darparwr gadw’r cytundeb o dan 
amodau monitro llym.  Fodd bynnag, byddwn yn gwneud y darparwr yn ymwybodol 
o’r posibilrwydd y bydd yn colli’r cytundeb ar unrhyw adeg os na all ddangos 
tystiolaeth o welliannau digonol ac amserol mewn perfformiad.  Byddai hyn yn 
cynnwys ail ddyfarniad ‘Anfoddhaol’ ar ôl arolygiad newydd gan Estyn. 

 

 Os na fydd y cynllun yn ymddangos yn ddigon da i wella perfformiad, neu os nad 
yw’n bosibl gwneud gwelliannau yn ddigon cyflym, hysbysir darparwr am y bwriad i 
derfynu’r cytundeb.   

 
O’r tri darparwr dysgu seiliedig ar waith a arolygwyd yn 2016/17, roedd y swyddogion eisoes 
wedi mynegi pryderon am elfennau o’u perfformiad, ac wedi cydweithio â nhw i fynd i’r afael 
â’r materion dan sylw. Fodd bynnag, ni chawsom ein hysbysu am yr holl bwyntiau a 
glustnodwyd gan Estyn, am mai dim ond drwy’r broses arolygu y gellir eu clustnodi.  
 
Cynhelir arolygiadau bob saith mlynedd, felly yn anochel, bydd amserlen yr arolygiad 
blynyddol yn canolbwyntio ar sampl o dri neu bedwar darparwr. Nid ydym o’r farn bod y 
darparwyr a arolygwyd gan Estyn yn gynrychioliadol o’r rhwydwaith dysgu seiliedig ar waith 
ehangach. O’r 19 o ddarparwyr sydd â chytundeb uniongyrchol, ar hyn o bryd dim ond 
pedwar darparwr sy’n peri gofid i ni; arolygwyd tri o’r rhain eleni a’r pedwerydd yn 2016, ac 
a barnwyd eu bod yn ‘Ddigonol’. 
 
Yn ystod cylch arolygu 2017/18, arolygodd Estyn ddau o ddarparwyr dysgu seiliedig ar 
waith ychwanegol. Cafodd y ddau ddarparwr ganlyniadau cadarnhaol yn yr arolygiad. 
 
 
Deilliannau i ddysgwyr 
 
Mae eich llythyr hefyd yn sôn am ddatblygiad dysgwyr a chyfraddau cwblhau. Ein prif ddull 
o fesur perfformiad ar gyfer prentisiaethau yw ‘llwyddiant fframwaith’:  canran yr holl 
ddysgwyr sy’n cwblhau ac yn cyflawni fframwaith lawn o’r cymwysterau yn eu rhaglen 
brentisiaeth. Rydym wedi cynnal cyfraddau llwyddiant prentisiaethau o fwy nag 80% am 
nifer o flynyddoedd, ac nid yw hwn yn faes sy’n peri gofid i mi.   
 
Rwy’n ymwybodol bod arolygiadau Estyn yn talu sylw manwl i ddeilliannau dysgwyr, yn 
arbennig pa mor hir y mae’n cymryd i ddysgwyr gwblhau eu rhaglenni.  Nid yw’n arfer gan 
Lywodraeth Cymru i ddefnyddio’r mesur ‘cwblhau amserol’ am nifer o resymau: rydym yn 
gwerthfawrogi bod unigolion yn dysgu ar gyflymder gwahanol, a bod gwahanol lefelau o 
bwysau yn y gweithle, ac rydym yn disgwyl i ddarparwyr dysgu i fod yn hyblyg er mwyn 
cefnogi dysgwyr i gyrraedd eu nodau, hyd yn oed os yw’n cymryd mwy o amaser i rai nag i 
eraill.  Mae’n werth nodi yn ogystal bod y data sydd ar gael yn dibynnu ar amcangyfrifon y 
darparwyr dysgu eu hunain o ddyddiadau cwblhau’r rhaglenni dysgu, yn hytrach nag ar 
ddadansoddiad gwrthrychol o ba mor hir y ‘dylai’ dysgwyr unigol gymryd i gyrraedd y nod.  
Fodd bynnag, mae fy swyddogion yn monitro’r cyfraddau cwblhau amserol, a byddant yn 
herio’r darparwyr os daw’n amlwg bod cyfran uchel o’r dysgwyr yn cymryd mwy o amser 
na’r disgwyl i gwblhau eu cymwysterau. 



 
 
 
Cefnogi gwella ansawdd yn y sector dysgu seiliedig ar waith 

 
Rydym hefyd wedi cyflwyno rhaglen ehangach o waith i gefnogi gwelliannau yn y sector 
dysgu seiliedig ar waith. Arweinir hyn gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, 
corff cynrychioliadol y sector. Yn 2016, penodwyd Pennaeth Ansawdd yn Ffederasiwn 
Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru am y tro cyntaf, a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Dechreuodd deiliad y swydd, Kelly Edwards ym Mis Mai 2016 
ac yn ddiweddar rydym wedi estyn cyfnod y swydd hyd fis Mai 2021. 
 
Rôl Kelly yw cefnogi a herio’r sector dysgu seiliedig ar gwaith er mwyn gwella ansawdd y 
ddarpariaeth. Cychwynnodd ystod eang o raglenni sy’n cynnwys rhwydwaith Rheolwyr 
Ansawdd, rhaglen flynyddol Addysgu, Dysgu ac Asesu, a chyfres o ddigwyddiadau 
addysgol i arweinwyr ac ymarferwyr. Mae’r rhain yn cwmpasu meysydd sy’n cynnwys 
addysgu digidol, rhoi adborth effeithiol i ddysgwyr, hyfforddi ac asesu i addysgu.  Dyma’r tro 
cyntaf i’r sector dysgu seiliedig ar waith gydlynu rhaglen o gefnogaeth, ac mae’r adborth hyd 
yma wedi bod yn hynod o gadarnhaol. Yn ogystal, rydym yn hybu’r arfer gorau drwy’r 
Gwobrau Prentisiaethau a’r Gwobrau VQ, lle y ceir categorïau i gydnabod tiwtoriaid ac 
aseswyr rhagorol. 
 
Ar bwynt mwy cyffredinol, byddwch yn ymwybodol ein bod yn datblygu cynigion i sefydlu 
comisiwn newydd, sef Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru, fydd â chyfrifoldeb 
dros gynllunio, ariannu ac ansawdd ar draws addysg ôl-orfodol a’r sector hyfforddi, gan 
gynnwys dysgu seiliedig ar waith. Y bwriad yw trosglwyddo’r cyfrifoldeb statudol am 
sicrwydd ansawdd a gwelliannau i’r Comisiwn, gan roi iddo rôl fwy blaenllaw yn y dasg o 
sicrhau gwelliannau.  Byddwn yn lansio cam nesaf yr ymgynghoriad yn fuan, a byddwn yn 
holi barn rhanddeiliaid am sut y gall y Comisiwn newydd gefnogi’r gweithlu a datblygu 
arweinyddiaeth ar draws yr holl sectorau.   
 
 
Gobeithio bod yr ymateb yma yn tawelu eich meddwl ynglŷn â’r modd yr ydym yn gweithio i 
sicrhau’r safonau uchaf o ddarpariaeth ar draws y sector dysgu seiliedig ar waith, gyda’r 
nod o sicrhau bod yr holl ddarpariaethau addysgu yn cydweddu â’r enghreifftiau o arferion 
da a rhagorol sy’n bodoli’n barod. 
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