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Beste collega’s 

 

Binnenkort ontmoeten we elkaar op de herfstbijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013 .       

Het centrale thema van deze bijeenkomst is het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Vorig jaar 

zijn we met het OPP aan de slag gegaan rondom ‘opbrengstgericht werken’. Hierop willen 

we dit jaar doorgaan met ‘resultaatgerichte gespreksvoering’ als begeleider. We benaderen 

het OPP vanuit diverse perspectieven en willen vooral actief aan de slag gaan met elkaar.  

 

Gewenste opbrengst:  

 Het OPP is opnieuw in een wettelijk- en waarderend kader geplaatst 

 Begeleiders ontwikkelen vaardigheden in resultaatgerichte gespreksvoering bij OPP 

 Er is ruimte om kennis te delen rondom vragen met het OPP in de eigen praktijk 

 Plein 013 informeert over actuele ontwikkelingen en er is ruimte voor vragen; 

 Begeleiders wisselen actuele leervragen uit in oplossingsgerichte intervisie 

 

 

Programma 

 Welkom, doel en inhoud 

 Inspiratie en Goede praktijken: Anton Willemse & Jeanny Pluims 

 Thema: Ontwikkelingsperspectief (OPP): wettelijk perspectief, perspectief van 

inspectie, OPP en resultaatgerichte gespreksvoering in de praktijk 

Pauze 

 Mededelingen Plein 013 

 IB-netwerkleren: oplossingsgerichte intervisie 

 Evaluatie: kracht en kans 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Rian Janssen en Marianne den Otter 
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Bronnen: 

Onderstaand een overzicht van bronnen die je kunt raadplegen. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen bronnen die tijdens de bijeenkomst gebruikt worden en bronnen die je zelf 

kunt raadplegen. Er staan doorlinks bij de bronnen en/of je kunt ze op het binnenplein van 

Plein 013 vinden bij deze bijeenkomst. 

 

 

Bron lezen voorafgaande aan de bijeenkomst (staat op Binnenplein): 

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

van de leraar. h2. Opbrengstgericht werken pp. 13-26; h3. Kwaliteit van de leraar pp. 27-48. 
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2014, pp 6-10. Dordrecht: Instondo.  

 

 

Bronnen raadplegen:  

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

Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. Bussum: uitgeverij Coutinho.  

 

Inspectie van Onderwijs, Ministerie OC&W (2016). Onderzoekskader 2017 voor het toezicht 

op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (concept) 
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016/06/13/onderzoekskader-2017-voor-het-toezicht-op-de-voorschoolse-educatie-en-het-
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Oomens, M., Kooij, D., Eck, P. van, Weijers, S. (2013). Het ontwikkelingsperspectief. 

Gebruik, inhoud en verwachtingen. Utrecht, Oberon. In opdracht van de evaluatie- en 

adviescommissie Passend Onderwijs.   
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inhoud-en-verwachtingen.pdf  

 

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

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

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

 

Spaans, G. Gerven, H. v. (2013). Ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs. Utrecht: PO Raad. Gevonden op 23 maart 2015.  

http://www.passendonderwijs.nl/wpcontent/uploads/2014/04/Ontwikkelingsperspectief-in-
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