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Opzet bijeenkomst januari 2012
- Welkom
- Toelichting op de agenda
- Mededelingen vanuit het 

samenwerkingsverband
- Ontwikkelingen Passend Onderwijs
- Ontwikkelingsperspectieven ingebed in 

handelingsgericht werken (vervolg op 2010-
2011)

- Afspraken/ Sluiting



OntwikkelingsperspectiefOntwikkelingsperspectief
en HGWen HGW

Doel IB- bijeenkomst
- Verdere verdieping OPP 
- Invoering op schoolniveau
- Invoering op groepsniveau

Inhoud van de bijeenkomst
- Terugblik vorige IB- bijeenkomst
- Intervisie
- Inpassen van het ontwikkelings-

perspectief binnen handelingsgericht werken



Intervisie HGW en OPPIntervisie HGW en OPP

� Intervisie
- Fase 1.  Inbrengen werkvraag OPP
- Fase 2. Uitkiezen te bespreken werkvraag/ op 

basis van ervaring/ urgentie, naar 
herkenbaarheid 

- Fase 3. Analyseren thema/ vraag/ ervaring
- Fase 4. Bewustwording: herformulering van het 

onderwerp/ vraag; advisering
- Fase 5. Acties en afspraken
- Fase 6. Evaluatie en vervolgafspraken



OntwikkelingsperspectiefOntwikkelingsperspectief
Laatste ontwikkelingenLaatste ontwikkelingen

� Themamiddag op 7 maart 
- Onderwerp ontwikkelingsperspectieven
- Voor alle IB- ers van het 

samenwerkingsverband WSNS Tilburg, 
Gart en Moergestel- Oisterwijk

- Deelthema’s
- OPP en Inspectiekader
- OPP en CITO/ Parnassys/ Esis/ PDR



OntwikkelingsperspectiefOntwikkelingsperspectief
Laatste ontwikkelingenLaatste ontwikkelingen

� Waarom een 
ontwikkelingsperspectief meer is 
dan IQ en Leerrendement
- Opinieartikel van Noëlle Pameijer



Opinieartikel van NoOpinieartikel van No ëëlle lle 
PameijerPameijer

� Bezwaren rondom OPP
- Wieberdink en Kuster, 

- OPP doet geen recht aan het complexe 
karakter van het schoolse leren

- Evaluatiecommissie Passend Onderwijs
- Betrouwbaarheid van het doen van 

voorspellingen?
- Te lage voorspellingen?
- Voorspelling uitstroomniveau en beoordeling 

inspectie



Opinieartikel van NoOpinieartikel van No ëëlle lle 
PameijerPameijer

� OPP mag niet op zichzelf staan, maar
- moet ingekaderd zijn in het handelingsgericht 

werken;
- In het belang van de leerling zijn

� OPP is een middel om doelgericht te 
werken 
- Doelgericht werken is een kenmerk van effectief 

werken
- Zonder doelen geen richting, geen effectieve 

feedback en geen mogelijkheid tot evaluatie
- Doelen en opbrengstgericht werken zijn met 

elkaar verbonden 



Opinieartikel van NoOpinieartikel van No ëëlle lle 
PameijerPameijer

� OPP is ingebed in het handelingsgericht werken als 
analyse oplevert:
- Welke belemmerende factoren zijn zodanig te 

veranderen dat voor een hoger eindniveau 
(uitstroomniveau) en hogere tussendoelen (of LRV) 
gegaan kan worden

- Welke stimulerende factoren zodanig te benutten zijn 
dat een hoger OPP bereikt kan worden.

- Welke doelen voor taal en rekenen vastgesteld 
kunnen worden en een hierop aansluiten 
onderwijsaanbod

- Gewerkt wordt vanuit onderwijsbehoeften van de 
leerling

- In kaart gebracht wordt wat de leerkracht nodig heeft 
om dit te kunnen bieden



Handelingsgericht werkenHandelingsgericht werken

waarnemen

begrijpenplannen

realiseren

1) Verzamelen leerlinggegevens

2b) Signaleren van 

leerlingen die 

extra/andere begeleiding 

nodig hebben

3) Benoemen van  

onderwijsbehoeften van 

leerlingen

4) Clusteren van leerlingen 

met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften

6) Uitvoeren van 

het groepsplan

5) Opstellen van 

het groepsplan

2a) Doelen voor de komende 

periode



Onderwijsarrangement(en)
Zorgarrangement(en)
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realiseren

Groeps-
bespreking

Ouder- en 
leerlinggesprek

Zorgteam

1 Evalueren/

verzamelen

2a Doelen bepalen

2b Signaleren

3 Onderwijsbehoeften

benoemen

5 Opstellen             

groepsplan

6 Uitvoeren

groepsplan

Individueel 
plan 

(aanhangsel 
groepsplan)

4 Clusteren leerlingen

met gelijke onderwijs-

behoeften

Intern handelen

Ouder- en 
leerlinggesprek

ZAT CJG

Indicatiestelling



SchemaSchema ’’s HGW en OPP s HGW en OPP 

� Opdracht
- Hoe plaats je OPP in de 

schema’s?







HGWHGW, OPP en doelen, OPP en doelen

� Hoe plaats je OPP in de cirkels?



Kwaliteitskaart HGW en Kwaliteitskaart HGW en 
OPP   School aan zet!OPP   School aan zet!

� HGW en OPP kwaliteitskaart
- A5 Doelgericht het groepsplan 

opstellen indicator 24
- A8 Groepsbesprekingen indicator 

40

- A9 Leerlingenbesprekingen
indicator 44


