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Welkom! 

 
 

 

 

 

Startbeeld: Kids met Camera’s  

https://www.youtube.com/watch?v=scTtj5vp0Es  
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Programma 
 
Inspiratie - Goede praktijken 
  
Thema: Passend arrangeren – OPP – opbrengstgericht werken 
  
Pauze 
  
Mededelingen Plein 013 
  
Samenwerkend IB-netwerkleren 
  
Evaluatie: kracht en kans 
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Inspiratie – Goede praktijken 
 

 

 Engelbert Zoontjes - Zorgdocument, opbrengstgericht werken 
en het bouwen aan een professionele leergemeenschap   

 

 Marloes Bastianen – Beelddenken  

 

 Annelies de Hoop – De kleurles (schrijfvoorwaarden) in de 
basisondersteuning en het curriculum van een basisschool aan 
de hand van foto’s en filmfragmenten 

 
 Goede praktijk - Delen 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.startpagina.nl/athene/dochters/parels/images/12mm-concho-pearl-large.jpg&imgrefurl=http://parels.startpagina.nl/&docid=hFeCeFxmfbAm-M&tbnid=xfXKVa3ly8VogM:&w=800&h=424&ved=0ahUKEwj3keXutI3KAhUEHw8KHT6HCccQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Passend arrangeren  

OPP – opbrengstgericht ontwerpen 

Gewenste opbrengsten:  

• Vanuit een dossier O&O heb je zicht op het onderscheid  

     en de samenhang tussen het Groeidocument en het     

     ontwikkelingsperspectief (OPP). 

• Je hebt kracht & kans analyse gemaakt op  

     het huidige werken met het OPP in jouw school.  

• Je hebt handreikingen gekregen om het  

      beredeneerde aanbod in het OPP nog  

      opbrengstgerichter te omschrijven.   
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Ondersteuning en Overdracht  
(OenO) 

Overdracht 

groeidocument 

Oude school 

School waar kind  
onderwijs ontvangt. 
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Ontwikkelingsperspectieven (OPP)  

OPP – Naar passende arrangementen 

 

OPP voor:  

• Alle leerlingen PO/VO met arrangementsaanvraag in extra 

ondersteuning  

• Alle (V)SO Leerlingen; iedere leerling individueel OPP 

 

OPP  

Het OPP is een individueel ontwikkelingsperspectief, met: 

• Beginsituatie: niveau, belemmerende-/stimulerende factoren 

• Heldere rendementsverwachtingen: doelen en –opbrengsten 

• Het ondersteuningsarrangement: wie, wat, wanneer ondersteunt?  

• Rollen en taken: samenwerking met de keten en taakverdeling 

• Afspraken en acties vanuit het ondersteuningsteam/-overleg 
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       OPP - opbrengstgericht ontwerpen 
Bakx, Ros, Teune (2012). Opbrengstgericht Onderwijs ontwerpen. Bussum: Coutinho  

Opbrengstgericht ontwerpen - belang van doelen vaststellen 

Criteria leerdoelen (Bakx e.a. 2012): 

• Aantonen relevantie leerdoel (minim. 3 argumenten) 

• Toelichten inputgegevens en van daaruit doelen vaststellen 

• Doelcriteria formuleren: kerndoelen, referentieniveaus,  

leerlijnen, methoden, criteria per leergebied, inputgegevens  

     (lovs, toetsen, observatie, e.a.) 

• Goed geformuleerde doel includeert het beoogde resultaat 

• Doelformulering in termijn: korte-, middellange-, lange termijn 

• Onderscheiden activiteitgericht- en doelgericht onderwijzen 
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       OPP - opbrengstgericht ontwerpen 
Bakx, Ros, Teune (2012). Opbrengstgericht Onderwijs ontwerpen. Bussum: Coutinho  

Opbrengstgericht onderwijzen: 

Leerkrachten zijn in staat om concrete goed geformuleerde doelen vast te stellen, 
op basis van vastgestelde criteria en ontwerpen en selecteren op basis daarvan 
activiteiten. Ze stellen cyclisch doelen bij, op basis van het evalueren of de 
vastgestelde activiteiten hebben geleid tot het beoogde resultaat.   

 

Doelen op niveaus (globaal-concreet): 

- Kerndoelen 

- Schoolniveau 

- Bouw-/unitniveau 

- Groeps- / individueel niveau 

 

Type doelen: 

Feitenkennis, vaardigheden, inzicht, attitude  

 

Leerlijnen: beredeneerde opbouw 

van (tussen)doelen naar einddoel 
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Activiteitgericht- v.s. opbrengstgericht onderwijzen 
(vrij naar: Ros, Timmermans, Hoeven & Vermeulen, 2009) 
 

Activiteitgericht 
onderwijzen 

Opbrengstgericht 
onderwijzen 

Startfase Welke activiteiten vragen om 
ondersteuning?  

Wat zijn de leerdoelen? 

Focus Activiteiten en acties: van leerling 
en ondersteuner 

Juiste leerdoelen en inhouden, effect- en 
resultaatmetingen op doelrealisatie  

Proces Zijn de activiteiten goed 
geregeld/georganiseerd?  

Leidt de ondersteuning en het begeleiden 
van het leerproces tot het beoogde 
leerresultaat 

Evaluatie Werkt/loopt het goed? Leerdoelen leerrendementsverwachting 
(LRV)  
Leerresultaten  
Uitstroomrendementsverwachting (URV) 
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Criteria voor doelen (Hatty & Timperley, 2007) 

Zeven criteria voor leerdoelen: 

1. Transparant en concreet 

2. Afgestemd op beginsituatie 

3. Net iets hoger gesteld dan het eigen kunnen 

4. Meetbare succes- & outputcriteria bevatten 

5. Uitdagend en realiseerbaar zijn voor de leerling 

6. Communiceren met de leerling, incl. succescriteria 

7. De doelen en wijzen van evalueren moeten door de 

leerling (h)erkend worden 
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Praktijk: doelformulering OPP 

1. Beschrijven concrete doelen: met streefdoelen en resultaatverwachting 

2. Koppeling leerdoelen aan input- en evaluatiegegevens  

    (koppel doelen o.a. aan LOVS, toetsen, referentieniveaus, observaties)  

3. Beginsituatie vaststellen: inputgegevens, actueel niveau en behaalde doelen   

4. Opbrengsten vaststellen; formuleer de beoogde resultaten/outputcriteria 

    op korte-, middellange- en lange termijn 

 

5. Rol van de leerling om doel te bereiken:  

      - doelen met ll’n vaststellen,  

      - evaluatiegegevens met ll’n vaststellen  

      - afspraken over ondersteuningsbehoeften 

 

6. Rol van de leerkracht om doel te bereiken: 

     - doelen professionalisering l’k vaststellen 

     - evaluatiegegevens vaststellen  

     - afspraken over ondersteuning door  

        ib’er/consulent/anderszins 
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Opbrengstgericht werken  
Verrassend Passend…  Bas de Koning  

Opbrengstgericht werken =  

het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren 
van prestaties (Inspectie van onderwijs) 

 

Een definitie van Passend onderwijs: optimale resultaten voor 
iedere leerling, te bereiken via de meest passende route. 

 

Kern: Het realiseren van maximale opbrengsten voor iedere ll’n  
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Opbrengstgericht werken - OPP 
Bas de Koning  

 

1.   Concrete Leerdoelen afgeleid van leerlijnen (referentieniveau’s) 

 

2.  Concrete opbrengsten: norm- en resultaatcriteria (leerstandaarden) 

 

3.  Onderwijsbehoeften & ondersteuningsbehoeften  

 

4.  Arrangeren in de 5 IVO-velden:  

    -  hoeveelheid aandacht 

    -  onderwijsmaterialen,  

     - ruimtelijke omgeving,  

     - expertise,  

     - samenwerking educatieve partners  

 

5. PDCA-cyclus: Plan – Do – Check – Act:  

    effect-/resultaatgesprekken  
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Zes bouwstenen van OGW 
(Vermaas, 2013) 
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Activiteit Casus CB 

Analyseer in O&O:  

3. Stimulerende- en belemmerende factoren (p. 3-4) 

4. Ondersteuningsbehoeften (p. 5) 

5. Onderzoeksgegevens en gegevens LOVS (p. 6) 

6. Arrangement (p.7-8) 

 

Analyse Opbrengstgericht ontwerpen in OPP: 

+     Wat in dit OPP-onderdeel is sterk opbrengstgericht geformuleerd? 

∆     Wat in dit OPP-onderdeel kan sterker opbrengstgericht geformuleerd  

         worden? 
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Activiteit Casus CB 

2. Voorstel verbeteracties:  

a. Ib’er:  
Wat neem je mee van opbrengstgericht werken in de extra ondersteuning voor jezelf 

als intern begeleider: voor leerling en team?  

 

 

b.    Plein 013:  
Wat wil je meegeven aan Plein 013 om te verbeteren in opbrengstgericht formuleren 

in het aanvraagformulier?  
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Pauze  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://usa365.nl/wp-content/uploads/2015/07/Lunch-atop-a-Skyscraper1.jpg&imgrefurl=http://usa365.nl/lunch-atop-a-skyscraper/&docid=dkIzHppJOPbm4M&tbnid=O81KViYlC-VdWM:&w=1100&h=864&ved=0ahUKEwi_r_vXs43KAhVFKg8KHTo0DkYQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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         Mededelingen  Plein 013 … vragen  

1. Algemene mededelingen 

2. Van loket Plein 013 

3. Procedure herbeoordelingen 

4. Inzet zorg op school   

5. OPP 

6.  Consulenten  

 

  Vragen……  
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Mededelingen 

• Datum IB-netwerk lente wordt i.v.m. 
inspectiebezoek verzet van 29 maart naar 5 april 
2015 (ochtend Goirle -middag Oisterwijk) 

• Schakelklassen: op 7 dec is de zevende Taalschool 
gestart bij bs Regenboog Tilburg. We hopen eind 
januari de achtste groep te kunnen starten. Nu op 
zoek naar leerkrachten en onderwijsassistent. 

• IVO-audits verlopen naar verwachting. In februari 
wordt de eindrapportage afgerond. 
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Van Loket Plein 013 

• In het logboek wordt een gespreksverslag 
toegevoegd; zorg voor een afschrift voor 
ouders. 

• Verwijzing naar SBO of SO: denk er aan om 
vooraf leerlingenvervoer met ouders te 
bespreken. Ook bij aanvragen voor Klein 
Loket. 
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Procedure herbeoordeling 
(herhaling) 

Alleen voor de kinderen die op 1 aug 2014 op een SO school 
zaten met een CVI-beschikking. 
Verkorte procedure:  
- Alleen bespreking in Groot Loket wanneer de aanvraag 

afwijkt van het besluit. 
- De SO-school vraagt de bekostigende school middels mail 

of telefoon om akkoord te gaan met de aanvraag die zij in 
OenO kunnen inzien. 

- Een akkoord van de bekostigende school is noodzakelijk om 
tot behandeling in Loket Plein 013 over te gaan. 

- SO-school maakt aanvraag aan in OenO, maar hoeft daarin 
een aantal tabbladen niet in te vullen. Het OPP en bijlagen 
geven de informatie die nodig is. 
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Inzet zorg op school 

https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschema-zorg-op-school
https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschema-zorg-op-school
https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschema-zorg-op-school
https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschema-zorg-op-school
https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschema-zorg-op-school
https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschema-zorg-op-school
https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschema-zorg-op-school
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OPP 

• Bevoegd gezag verantwoordelijk voor OPP 
(inspectie) 

• Verantwoording:  
Voorbeeld: 15 ki. individueel arrangement, 10 ki. OPP 

• Samen zoeken naar advies aan bevoegd gezag 

• Welk leerlingen wel/niet -> relatie met eigen 
ondersteuningsprofiel 
– Inspectienorm  

– Kinderen waar individuele ondersteuning wordt 
geboden met inzet middelen extra ondersteuning  
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Consulenten 

Scholing van consulenten gericht op: 

• Een ZML-leerling in mijn groep 

• Ervaringscircuit Autisme 

• Taalhulp  

• Taakspel: gericht op taakaanpak en 
werkhouding 
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IB-leernetwerken 
Ga met 4 interne begeleiders samenwerkend aan de slag met een  

van de thema’s van voor de pauze of eigen thema:  

 Inspiratie en Goede praktijken delen 

 Passende arrangementen – OPP – Opbrengstgericht werken  

 Eigen actuele leervraag 

  

 Werkwijze: Samenwerkend leren in begeleide intervisie 

- Kies één van bovenstaande onderwerpen.  

- Schrijf vooraf je leervraag, doelstelling en gewenste opbrengst voor je eigen 
professionele ontwikkeling in deze intervisie.  

- Verdeel de tijd met elkaar. Waarborg dat iedereen kan ‘halen en brengen’.  

- Verdeel de intervisierollen  

- Laat de inbrenger starten met het benoemen van leervraag – doel en 
gewenste opbrengst. Daarna start je de uitwisseling.  
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Begeleide intervisie 

GROW model (Whitmore): 

  Goal   

  Realiteit 

  Opties 

  Wil & actie 

 
Verdeel rollen en tijd:  

inbrenger, begeleider, tijdsbewaker, procesbewaker 
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Gewenste opbrengsten  

 Je hebt inspiratie gekregen van collega-ib’ers over het gestalte geven aan Passend 
Onderwijs in de extra ondersteuning en neemt hieruit ideeën mee voor eigen 
praktijk en professie. 

 Vanuit een dossier O&O heb je zicht op het onderscheid en de samenhang tussen 
het Groeidocument en het ontwikkelperspectief (OPP). 

 Je hebt een kracht- & kansanalyse gemaakt op het huidige werken met 
opbrengstgericht ontwerpen in het OPP op jouw school.  

 Je hebt handreikingen gekregen om het beredeneerde aanbod in het OPP nog 
opbrengst- en resultaatgerichter te omschrijven.   

 Je hebt kennis genomen van de mededelingen vanuit Plein 013 wat bijdraagt aan 
eenduidige verwachtingen van elkaar bij de aanvraag van arrangementen in de 
extra ondersteuning. 

  Door middel van intercollegiale intervisie ben je tot verdere concretisering in het 
werken met OPP gekomen. Hieruit heb je doelen voor professionalisering afgeleid, 
voor jezelf én voor je team.  
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slotbeeld 
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Kracht & Kans 

                                                           Kracht Kans 
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Tot slot 
 
Wat je ziet……ben je zelf 
 

 

 

 

Je gezicht 

 

weerspiegelt  

je eigen weerbericht 

 

Als je in de spiegel kijkt 

kun je je eigen bui zien hangen 


