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Beste collega’s 

 

De winterbijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013 staat voor de deur. Op het binnenplein van Plein 

013 vind je materialen voor deze bijeenkomst onder het tabblad ‘IB netwerk’.  

 

We starten deze bijeenkomst met een korte inleiding, gevolgd door drie inspiraties vanuit het 

werkveld, ingeleid door:  

- 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.  

 

Het centrale thema voor deze bijeenkomst is Passende arrangementen en opbrengstgericht werken 

met OPP’s’. We bespreken kort de relatie tussen het groeidocument – het ontwikkelperspectief 

(OPP) en het arrangeren op maat in de ‘basis- en extra ondersteuning’. We gaan met name actief 

aan de slag om te ‘werken aan wat werkt’ en opbrengstgericht werken in OPP’s. Hoe formuleer je 

SMART en opbrengstgericht de doelen en gewenste resultaten in het ontwikkelperspectief? Wat 

betekent dit voor de IVO-velden? Hoe kom je tot een concreet, passend resultaatgericht 

arrangement in je OPP?  

 

We willen je vragen om een O&O dossier mee te brengen, waarmee je interactief aan de slag gaat in 

kleine groepen.  

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.plein013.nl/wp-content/uploads/2014/06/Logo-Plein-013-outlook.png&imgrefurl=http://www.plein013.nl/inschrijven-nieuwsbrief-save-action-box/logo-plein-013-kort/&docid=RT61u8zEi462zM&tbnid=_aIhfT9nGin4kM:&w=1260&h=952&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PH7lMJbEC01FxM&tbnid=RYUtSxRekozvHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wsnstilburg.nl/main.aspx?LocatieID%3D80&ei=7HoxUve7IoiztAbSwICgCA&bvm=bv.52109249,d.bGE&psig=AFQjCNHRxqV2xbQnMpaVHZCDFCTAtCuprQ&ust=1379060811695650
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.alpbachtal.at%2Fwebsite%2Fvar%2Ftmp%2Fimage-thumbnails%2F182%2Fthumb__teaserKlein%2Fschneemaedchen_in_alpbach.1209847.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.alpbachtal.at%2Fnl%2Fwinter%2Fkinderen-winter-fun&docid=RH6JA-mR2iL_zM&tbnid=eRGW1cEEHbIycM%3A&w=206&h=117&ved=0ahUKEwim0YOXldzJAhWGqg4KHeB7DhkQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.natur-portrait.de%2Fimages%2Fupload%2Forig%2FUXogft.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.natur-portrait.de%2Ffoto-96764-winterpelz-im-winterlicht.html&docid=UE2-u6fzCCtALM&tbnid=3Bi17Kb_b-2h5M%3A&w=1000&h=722&ved=0ahUKEwj6vKfWldzJAhVBYQ4KHZU6C9wQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.zoom.nl%2F6415910CC6B5DFA2F25E077B7A62A4E6-winterlicht.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzoom.nl%2Fcontest%2F71%2Fwinterlicht%2Fpage%2F56.html&docid=RCu1RaA7DuResM&tbnid=n6X_TuQ1RgPD3M%3A&w=250&h=250&ved=0ahUKEwjz1_S-ldzJAhVCKw8KHblrBtYQxiAIAg&iact=c&ictx=1


Beoogde opbrengsten van deze bijeenkomst:  

 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 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 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.  

 

Programma 

 Welkom, doel en inhoud 

 Inspiratie en Goede praktijken 

 Thema: Beredeneerde aanbod in arrangementen en OPP - ‘Opbrengst- en resultaatgericht’. 

Aan de hand van een casus O&O wordt het onderscheid gemaakt tussen het groeidocument en het 

ontwikkelperspectief. Binnen het ontwikkelperspectief gaan we actief aan de slag om het 

beredeneerde aanbod in het OPP in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften opbrengst- en 

resultaatgericht te beschrijven.  

 

Pauze 

 

 Mededelingen Plein 013 

 Samenwerkend IB-netwerkleren / Intervisie 

 Evaluatie: kracht en kans 

 

Vriendelijke groeten   

Rian Janssen en Marianne den Otter 

 

 

 



Aanbeveling om te lezen voorafgaande aan deze bijeenkomst (staat op de portal): 

Bakx, A., Ros, A., Teune, P. (2012). Doelen opstellen voor opbrengstgericht werken (h.4).  

Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. Bussum: uitgeverij Coutinho.  

 

Koning, B. de. Opbrengstgericht werken, passend onderwijs en nog meer…. 

 

 

Andere bronnen (vindplaats via doorlink): 

Bakx, A. (2010). Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs. Implicaties voor de kwaliteit van de 

leraar. Lectorale rede bij installatie lector lectoraat Leren en innoveren bij Fontys Hogeschool Kind 

en Educatie (HKE). Eindhoven, HKE.  http://fontys.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:28236/DS1/  

Lezen tbv bijeenkomst ib-netwerk:  

h. 2. Opbrengstgericht werken p. 13-26 

h. 3. Kwaliteit van de leraar p. 27-48 

 

Ludeke, W. (2013). Referentiekader Passend onderwijs. Utrecht: PO-Raad, VO-raad, AOC Raad, MBO 

Raad. Available from: 

https://www.poraad.nl/files/referentiekader_pao_versie_def_januari_2013.pdf  
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Miedema, I. (2012). Indiceren en arrangeren met organisatiemodel IVO Passend onderwijs. M&O-

groep: ’s Hertogenbosch. Gevonden op: 1 november 2012.                                                         

http://www.meno-groep.nl/downloads/Boekje-PDF-definitief-20120308.pdf  

 

Spaans, G., Gerven, H. v. (2013). Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Utrecht: PO Raad. 

P. 8 – 54.   Gevonden op 23 maart 2015.    http://www.passendonderwijs.nl/wp-

content/uploads/2014/04/Ontwikkelingsperspectief-in-het-basisonderwijs.pdf 
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