
 
 
 

 Zorgdocument 
 Opbrengst gericht werken 
 Bouwen aan een PLG 

 
 
 

 Engelbert Zoontjens 
 Intern begeleider 
 De Kleine Akkers 

 
 
 
 



 Traject gestart met Gart IB-groep (2010) 

 IB-ers 2 jaar geschoold op 1-zorgroute: 
waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren 
(GO, GP en zorgcyclus)  

 Schema zorgcyclus uitgeschreven 



 Weinig dubbel registreren en veel verwijzen 

 Alle documenten als blauwdruk van het 
onderwijs. Bij afwezigheid LK moet 
onderwijskwaliteit doorgaan 

 Niet alleen methode, niet alleen cito, maar 
ontwikkeling leerling t.o.v. de leerlijnen staat 
centraal (werken vanuit doelen) 

 



 GO: actuele gegevens en Groslijst 
onderwijsbehoeftes en streefvhscores groep 

 GP: (3 vakken) KORT!! acties beschrijven om 
in de behoeftes van leerlingen te blijven 
voorzien (evaluatie meenemen)  

  STEEDS OVERNEMEN IN LOGBOEK! 

 Later aangevuld met individuele 
beschrijvingen vanuit Passend Onderwijs 
zoals: IVO-velden/O&O en OPP 

 Doel langere termijn is portfolio 

 

 



 4 Wekelijkse blokplanning: 
- Per bouw dezelfde leerlijnplanning vanuit methode 
- Jaaroverzicht van doelen per vakgebied 
- OPNEMEN IN LOGBOEK! 
 Dagplanning:  
- Vanuit Blokplanning  doel van afzonderlijke les  
- Interventies die afwijken van basisaanpak (vanuit GP) 
- Verlengde instructie met inhoud per keer uitschrijven 

IN LOGBOEK. Graag ook materialen erbij! (Eigenlijk RT 
in je groep voor individuele leerlingen) 

 Weektaakplanning leerlingen:  
- Hierin staat de activiteitenplanning (met evt. 

afwijkende interventies individuele leerlingen) 
- BB leerlijnplanning erbij m.b.t. leerstof eigenaarschap 



Groep 4 
Spellingboekje afmaken 
Woordzoeker afmaken 
Lezen 
  
  

11.00-11.15 Verlengde instructie:  
Doel: uitluisteren van woorden, 
Kritische luisterhouding creëren.  
Activiteit:  
- 5 woorden dictee met de 
uitluisterweg  
- 1 blz  Spelling in de lift 

Wie: Indy en Tess, Rens, Rooster: 
Week 1 mkmm,schr (IR) 
Week 2 f/v/s/z  (IT) 
Week 3 aai/ooi/oei (IRT) 
Week 4 week1,2,3 door elkaar 
Week 5 eer/oor/eur (IR) 
Week 6 cht (IRT) 
Week 7 d/t (IRT) 
Week 8 week 1t/m8 door elkaar 

  
9.00-
9.30 
  
  
  
  
  
  
9.30-
10.00 
  
  
  
  
  

Groep 4 
instructie  
werkbladen, zwakke punten van 
rekenen 
Doel: 
- Vermenigvuldigen tafels 

1,2,3,4,5,10 
- Contextsommen 
- Strategieën  

Naar leesouder: 
9.40-9.50       Tessa            
9.50-10.00 Mila en Vera  

10.30-

11.05 

Bouwbreed lezen 

Stillezen – Eigen groep 

Hommel – Wendy 5 minuten woordrijtjes , 20 minuten lezen, 5 evalueren 

Groep 3 Instructie  Lotte 

Doel : letters aanbieden en leestempo verhoge door leestechniek EB 

10 minuten lesje letter aanbieden, 20 minuten lezen 

Zorg :voor.koor door lezen, 3.4  

Vera en Mila, Gilaney en Shanaya 

Basis : leeshuis 3.5 duo lezen  

Renate en Pien en Teresa  

Uitdaging : m4/e4, stil lezen 1x duo-lezen op dnderdag 

Celine,  Rayna, Finn  

 



De komende periode ga ik leren (leerdoelen): Persoonlijke doelen: Behaald 

Rekenen Groep 6 
- Keersommen met de vergrotingsfactor >10 
oplossen 
- Oefenen met breuken 
- Keersommen cijferend uitrekenen 
- Aangeven wat het geheel is(breuken) 
Groep 7 
- De juiste maateenheid bij het juiste voorwerp 
plaatsen 
- Delen met breuken 
- Delen met kommagetallen 

- Deelsommen uitrekenen met het eierblad 

    

Spelling - Woorden met de moeilijkheid –teit foutloos 
schrijven 
- Woorden met de moeilijkheid au/ou foutloos 

schrijven 

    

Planning groep 6/7 blok 3        
23 nov. t/m 11 dec.  

 





 Zorgcyclus en document was “klaar”. Nou ja? 

 1 jaar later: 

- Focus op OGW met vaardigheidsscores 

- Nieuwe directeur  LK scholen, focus OGW 

 Weer 1 jaar later Magistrum: 

- Professionele leergemeenschap (PLG) 

- Eigenaarschap (professionele ruimte met 
structuur) 

- Rol IB-er  laat soms te weinig ruimte 

 



Waar gaat mijn verbeterplan over?  
 Ik wil dat leerkrachten via de professionele 

leergemeenschap (PLG) meer kennis en 
inzicht krijgen m.b.t. opbrengst gericht 
werken (OGW). Ik wil de aanwezige kennis 
m.b.t. goede interventies via de PLG 
verspreiden zodat de leerkrachten meer 
eigenaarschap en de wil krijgen om het eigen 
handelingsrepertoire (leerkrachtgedrag) bij te 
stellen zodat de resultaten van de kinderen 
verbeteren. 



 PLG Verbiest: specifieke kennisbasis die met een professionele 
attitude de belangen van leerlingen vertegenwoordigen door een 
goed leer- en ontwikkelingsklimaat te scheppen (Verbiest & 
Timmerman, 2008). Door onderzoek en collectief leren zal de 
gemeenschap het leren van de leerlingen verbeteren (Verbiest & 
Timmerman, 2008).  

 OGW Onderwijsinspectie: Doelen stellen, zicht hebben op 
leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken is essentieel 
voor hoge opbrengsten. Als scholen doelgericht en systematisch 
werken aan het maximaliseren van de prestaties van haar 
leerlingen, is er sprake van OGW. 

 Eigenaarschap Fulan: (2007) kritische succesfactoren voor het 
slagen van vernieuwing zet in op eigenaarschap: Zet in op het 
versterken van eigenaarschap en betrokkenheid van degenen die 
de vernieuwing moeten gaan vormgeven. Een eigenaar neemt 
initiatief, zet een stap extra en stimuleert anderen. Ik zie 
eigenaarschap in relatie met het competent en autonoom zijn 
van Stevens.  





 Volgens mij lukt het ons onvoldoende om de 
persoonlijke capaciteit (T-kennis en kwaliteiten) 
te koppelen aan de interpersoonlijke capaciteit 
(gedeelde waarden en normen/ collectieve leren) 
zoals in de PLG en Jenaplanvisie beschreven 
staat. We benutten de aanwezige (theoretische) 
kennis van de coördinatoren en leerkrachten te 
weinig. De oorzaak lijkt de organisatorische 
capaciteit. De cultuur en structuur maken het te 
weinig mogelijk om van elkaar te leren en kritisch 
in gesprek te gaan met elkaar over opbrengsten 
en interventies. Dit zou ons handelingsrepertoire 
en onderwijs effectiever maken en het 
eigenaarschap vergroten. 



1. N.a.v. artikel verandering rol IB-er, hoe  
zie ik/team die rol, Passend Onderwijs,  
maar ook hoe ziet team de rol van expert  
t.o.v. IB.  
2. Stip aan de horizon besproken: 
- Doel: IB-er als organisator en facilitator  
van de verschillende experts (HB/WO/reken- 
en taalcoördinator, ICT-er, gedragsspecialist,  
MRT-er Steunpunt, consulent, GGD, SMW)  
contact SBO/SO en faciliteiten Plein 013  
- Ik zie graag een PLG  uitleg PLG. 
- Experts opnemen in zorgcyclus en 
raadplegen (n.a.v. groepsbesprekingen/  
bespreking van de resultaten etc.) 
 
 Mijn zorg: Hebben de experts genoeg  
kennis van de specifieke bouwen . 
 

 
 



3. Open presenteren van je opbrengsten (Quiz) 
4. Kadervergadering m.b.t.: 
- OGW  Realistische doelen stellen, VH-score.  
- Format marap bestuur: analyse, conclusies, interventies 
Analyse:  
1.Feiten, precies, nauwkeurig, norm: leerling/groeps/schoolnorm (lage B) behaald, eigen bepaalde 
groepsnorm behaald, trendanalyse (hoe heb ik de afgelopen jaren gescoord), dwarsdoorsnede 
(hoe is de verhouding ABCDE,  I II III IV V), soort leerlingen, waar zitten inhoudelijk de 
winst/problemen/per categorie (au-ou, %, samenvatting etc.) (- Observatie) 

2.Leerkrachtvaardigheden: Wat heb ik gedaan als LK 

Conclusies en verklaringen: 
Leertijd, instructie/methode, leeromgeving, type leerlingen/ouders groep/school, voorvallen, 
incidenten, veranderingen, beleid school/ klas (focus erop of juist niet) 

Maar bovenal: Leerkrachtgedrag, regel je eigen feedback. 

Interventies:  
Denk aan: specifieke ondersteuningsbehoeftes zoals: instructie (aanbod), leertijd, feedback: 
structurering taak, aanpassing leeromgeving, Anders: materiaal, training, onderzoek, ouders, wie 
heb je nodig als expert, Gesprek: POP/klas/kind/ouder, directie 

 



5. Ik heb als eerste mijn “stamgroep” gepresenteerd. 
- Verschil in kwaliteit GO en GP met analyse en waarom 

- Zorggroep benoemd 

- Trots op mijn groep 

- Mijn groei en omslag 

- Uitdagingen PLG 

- Waar ga ik aan werken (ruimte geven) 

6. Tweede ronde presentaties aan team (met de experts vanuit het 
theoretisch kaders) met kritische feedback en reflectie (voorbeeld HB en 
loslaten) 

7. LK benoemen zelf: 
- Wat de interventies gaan worden (n.a.v. discussie en feedback) 
- Welke deskundige input zij hierbij nodig hebben  
- Welke begeleidingsvorm zij prettig vinden (klassenbezoek, 1 op 

1 gesprek, filmen, samen voorbereiden etc. etc.) 
- Zij verwerken/vullen dat aan in groepsplan EN ROOSTER en 

meteen in middag afspraken vastleggen.  
 
https://prezi.com/etkplpdph9vg/wat-voor-stamgroep-heb-ik-en-wat-zijn-de-kenmerken/ 
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Hoofdzakelijk procedure strakker wegzetten zoals: 
 De data van de vergadering (werd snel mee geschoven) 
 Reflectie en feedback mag kritischer en meer investeren in 

welke manier je dat doet 
 Afspraken meteen uitwerken in de middag van de 

studiedag tot in het rooster 
 Beter faciliteren deskundige input en ook de manier 

waarop je begeleiding wilt krijgen 
(observatie/filmen/klassenbezoek…). 

 Meer koppelen aan theorie (Hattie,Marzano,Semler)  
 Betere werkvormen en wat er echt toe doet Coöp, MI. 
 Input bruikbaar maken voor marap 
 Op school/bouw/teamniveau kan ook bekeken worden 

welk onderwerp aangepakt gaat worden in de komende 
schoolplanperiode n.a.v. schoolpresentatie IB-er. 

 
 



 
 Toch een stukje “losse” controle/meting naast eigenaarschap en 

professionele ruimte.  
 Vragen centraal stellen als: 

 
- Is het handelingsrepertoire van de leerkracht verrijkt en heeft het 

iets opgeleverd voor de leerkracht?   
• Te meten door: 
• Klassenbezoeken (IB/directie/expert): Vergelijken met de vorige 

keer. Zijn de gekozen interventies ook daadwerkelijk uitvoerbaar, 
haalbaar en effectief  

• Logboek: de gemaakte afspraken, leerpunten, verbeterpunten, 
bezoeken, gesprekken etc. worden bijgehouden in een logboek 

• Bevragen expert en leerkracht zelf: Hoe gaat het, is het gegaan 
en wat heb je van elkaar geleerd en wat is de volgende stap 
 



- Zijn de groepsplannen haalbaar?:  

• Te meten door: 

• Klassenbezoeken: van expert, IB-er en directie. 

• Presentatie: We krijgen een indruk hoe het gesteld is met vaardigheden 
t.a.v. OGW n.a.v. de presentaties en hulp die gevraagd wordt. 

- Hoe werd de hulp ervaren?  

• De “benen op tafel” sessie, het logboek en gesprekken met expert en 
leerkracht. 

- Heeft de hulp iets opgeleverd voor het kind?  

• Het uiteindelijke doel zie je terug in de resultaten van het kind op het CITO 
LOVS en SCOLL. Dan kun je zien of de opbrengsten door elkaars inbreng en 
leren vooruit is gegaan, maar ook door observaties en vragen stellen aan 
kinderen en leerkracht. 

 

 Tenslotte: Zorg dat je voldoende externe experts/input krijgt 

      Koppeling maken tussen interne experts 

      Koppeling maken met de POP 

 




