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Welkom!
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Professionaliseringsthema’s 2017-2018
1. Resultaatgericht werken en verwachtingsvorming 
Verwachtingsvorming bij ontwikkelingsperspectieven (OPP) en perspectief op ontwikkeling 
Analyseren van de opbrengsten en het voeren van resultaatgesprekken 
Leerrendementsverwachtingen formuleren in samenwerking met leerkrachten (koppeling O&O)

2. Gedragsvraagstukken (externaliserend- en internaliserend gedrag)
Afstemmingsvaardigheden bij internaliserend- en externaliserend gedrag
Ontwikkelingsperspectief vaststellen bij internaliserend en externaliserend gedrag 
Waarden, normen en het toepassen van herstelrecht bij grensoverschrijdend gedrag   

3. Leren en executieve functies
Het voeren van leergesprekken bij kinderen; in basis, intensieve en extra ondersteuning
Het werken aan de ontwikkeling van executieve functies 
Het ondersteunen van leerlingen, afgestemd en passend bij leerstijlen en –strategieën. 

4.   Een waarderend kader – veranderend toezicht
Het zichtbaar maken wat je doet aan doelgroep interventies in de extra ondersteuning
Het in beeld brengen van de samenwerking bij leerlingen in de extra ondersteuning? 
Het bouwen aan een relatienetwerk met de omgeving voor leerlingen in extra ondersteuning. 
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Programma

Inspiratie - Goede praktijken

Passend arrangeren: Resultaatgerichtheid en verwachtingsvorming 

Pauze

Mededelingen Plein 013

Intervisie: gespreksvoering in verwachtingsvorming van resultaten 

Evaluatie: kracht en kans
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Gewenste opbrengst

 Aansluiten bij opbrengstgericht werken, ontwikkelingsperspectieven en 
hieraan een verdiepingsslag geven door in te zoomen op 
resultaatgerichtheid en verwachtingsvorming. 

 Het erkennen en onderkennen van impliciete en expliciete dimensies 
van verwachtingsvorming en resultaatgericht werken als interne 
begeleider binnen je team 

 Expliciete verwachtingsvorming van resultaten en het gebruik van 
instrumenten voor leren en/of SEO:

 Impliciete verwachtingsvorming van resultaten en je rol als interne 
begeleider in het team 

 Gespreksvaardigheden bij resultaatgerichte gespreksvoering en 
verwachtingsvorming  
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Inspiratie – Goede Praktijk-Parels

 Rabia Basci 
Brug naar taal 

info@brugnaartaal.nl
Tel: 06-5553149

 Linda van den Bergh
Passend arrangeren: Resultaatgerichtheid en verwachtingsvorming

l.vandenbergh@fontys.nl

 Goede praktijk – praktijkmontage Dick Jansen – via Rian of 
Marianne

mailto:info@brugnaartaal.nl
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OPP - Cyclisch proces 
Opbrengstgericht ontwerpen (herfst, 2016)

Bakx, A. (2010). Opbrengstgericht werken Implicaties voor de kwaliteit van de leraar

Doelen op niveaus:
- Schoolniveau
- Bouwunitniveau
- Groepsniveau

Leerlijnen:
beredeneerde opbouw
van (tussen)doelen 
naar einddoel
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Opbrengstgericht werken – OPP 
(herfst, 2016)

Doel: Het realiseren van maximale opbrengsten voor iedere ll’n
1.  Inputgegevens: waarop leerdoelen vaststellen
(instrumenten, referentieniveaus, leerlijnen, methoden, observaties e.a.)

2.  Rendement- en resultaatverwachting: norm- en resultaatcriteria: 
korte-, midden- en lange termijn  

3.  Onderwijs- & 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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Passend arrangeren 

Opdracht Passend Onderwijs (2014):

‘Passend onderwijs realiseren, waarbij je tegemoet komt aan optimale cognitieve, 

persoonlijke, sociale, creatieve en fysieke ontwikkelingskansen voor iedere leerling’. 

Paradigma-shift: 

Van :  Het kind moet naar het curriculum: Curriculum-Centered

Naar: Het curriculum moet naar het kind: Child-Centered 

Passend arrangeren: 

Het kind hoeft zich niet aan te passen aan het curriculum, maar het curriculum wordt 

passend gearrangeerd naar optimale ontwikkelingskansen in uitdaging, doelen en 

resultaatverwachtingen voor iedere leerling
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Passend arrangeren

Realistische verwachtingsvorming op resultaten hangt nauw samen met:

1) Nu-meting: actuele niveau

2) Verwachtingen vormen in resultaten: ‘realistisch én hoog’

3) Voor een bepaalde periode 

LRV: leerrendementsverwachtingen: termijnen

URV: uitstroomrendementsverwachtingen 

(UB: uitstroombestemming) 
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Verwachtingsvorming van leraren 
(Van den Bergh, 2017)

Leraren vormen verwachtingen van de toekomstige ontwikkeling van leerlingen 

en handelen daarnaar. Dit kan leiden tot onbewuste bestendiging van bepaald 

gedrag en daarmee bijdragen aan kansenongelijkheid. Leraren baseren hun 

verwachtingen onder andere op individuele leerlingkenmerken, zoals de eerdere 

prestaties, de werkhouding, motivatie en inzet van de leerling. Ook 

achtergrondkenmerken van de leerling, zoals het beroep of het opleidingsniveau 

van de ouders, hebben invloed op de verwachtingsvorming. Daarnaast zijn de 

opvattingen, waarden en normen van de leraar als persoon bepalend. 

Opvattingen worden gezien als een filter waardoor de leraar kijkt naar de 

omgeving. Opvattingen hebben daardoor een sterke invloed op perceptie en 

vervolgens op het handelen (Pajares, 1992; Borko & Putnam, 1996).
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Verwachtingsvorming en houdingsaspecten

Houdingsaspecten van leraren zijn essentieel bij het bieden van Passend 

Onderwijs. Een positieve houding ten aanzien van het lesgeven aan leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften komt onder meer tot uiting in het 

waarderen van verschillen tussen leerlingen, het onderkennen van talenten 

en het uitgaan van kansen in plaats van belemmeringen (De Bruïne & Smeets, 

2010). Een onderzoekende, reflecterende en op samenwerking gerichte 

houding wordt door Schram (2013) en collega’s beschreven als onontbeerlijk 

voor het bieden van maatwerk aan leerlingen.
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Verwachtingsvorming:
een interne en externe dimensie

Meijer (2017) stelt dat de onderzoekende houding twee dimensies kent; een interne dimensie en 

een externe dimensie. 

De interne dimensie:

Houdingsaspecten van leraren en onderliggende opvattingen, waarden en normen: komen tot 

nieuwe inzichten en gedrag op basis van een reflectief onderzoekende houding

De externe dimensie: 

Het vergroten van professionele kennis door actief en doelgericht te onderzoeken. Praktisch gaat 

het om leraren die bereid zijn hun onderwijs te verbeteren, die willen leren van elkaar, die 

reflecteren op hun lessen en systematisch gegevens verzamelen om hun handelen verder te 

kunnen verbeteren, en die gebruik maken van literatuur (Van den Bergh, Ros, Vermeulen & 

Rohaan, 2017) 
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Verwachtingsvorming – interne ‘impliciete’ dimensie 

Schaalvraag: 

1. Hoe bewust werk jij aan de interne ‘impliciete’ dimensie van 

verwachtingsvorming op resultaten in jouw lerarenteam? 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

1. Waar staat dit punt voor? Wat is er al?

2. Wat is voor jou de 10? 

3. Ga in gesprek met elkaar over houdingsaspecten bij verwachtingsvorming.

4. Wat neem je mee voor je eigen praktijk? 
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De expliciete dimensie in verwachtingsvorming

Het stimuleren van een onderzoekende houding

Vul de vragenlijst ‘Onderzoek naar de onderzoekende houding’ in voor jezelf. 
Kracht




Kans



- Deel deze krachten en kansen met elkaar.

Benoem één actie waar je concreet mee aan de slag wilt in jouw praktijk…
Maak deze actie SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdspecifiek
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Onderzoekende houding stimuleren

• Willen begrijpen
• Willen leren van collega’s
• Verkennen van perspectieven
• Het verzamelen en benutten van gegevens

S  : Specifiek
M: Meetbaar
A : Acceptabel 
R : Realistisch
T : Tijdgebonden
I  : Inspirerend
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De expliciete dimensie van verwachtingsvorming en resultaten

Kies voor jezelf één actuele casus van een leerling in de extra ondersteuning. 

Geef aan over deze casus: leeftijd ll’n, extra ondersteuning in gedrag en/of leren 

Beschrijf voor jezelf: 

1) Wat doe jij in deze casus om resultaatgericht te werken? 

2) Wat zet jij daarvoor in? 

3)      Op welke wijze monitor jij in deze casus resultaten? 

4)        Hoe werk jij in deze casus aan verwachtingsvorming van resultaten? 

Deel je antwoorden met een collega begeleider.  Je collega-begeleider vraagt door op wat voor 

jou belangrijke uitdagingen zijn om je rol als begeleider te verbeteren. 
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Pauze 
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Mededelingen  Plein 013 … vragen 

1. Naar groep 1
2. Gezamenlijk overleg op verzoek 
3. Algemene mededelingen Loket Plein 013
4. Talent in beeld
5. Naar een nieuw ondersteuningsplan
6. Denkplein 013

 Vragen…… 
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Naar groep 1
• Ouders kunnen voortaan de overdracht ook bij de kinderopvang 

laten. Dan ontvangt school een mailtje van kinderopvang met 
daarin de codes om het rapport op te halen.

• Uiterlijk 1 week na de vierde verjaardag van het kind heeft de 
school het rapport opgehaald. Het rapport staat klaar met 3 jaar en 
9 maanden.

• Wijs binnen school 1 persoon aan die zorg draagt voor het digitaal 
ophalen van de rapporten en communiceer deze naam met 
kinderopvang.

• Geef het mailadres waarop je de rapporten wilt ontvangen door 
aan kinderopvang.

• En tot slot: Uit de evaluatie bleek dat veel scholen de rapporten 
niet of heel erg laat ophalen. Ophalen is, helaas, nog geen 
vanzelfsprekendheid op een groot aantal scholen.

• Info: Cobi Brouwer: c.brouwer@plein013.nl

Mailbericht van 2 oktober 2017

mailto:c.brouwer@plein013.nl
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Gezamenlijk overleg op verzoek

Er is een aanbod verstuurd aan besturen en directeuren om, 

indien wenselijk, collega’s van Plein 013 uit te nodigen in je eigen 

bestuur of netwerk. Op basis van het thema en doel van dit 

overleg, kunnen collega’s van Plein 013 aansluiten. 

Hiervoor is een mail gestuurd aan alle besturen.
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Loket Plein 013

• Wanneer een leerling wordt aangemeld en zorg is al betrokken, 

probeer dan samen de ondersteuningsbehoeften vast te stellen.

• Na 1 juni 2017 nog meer dan 60 dossiers ingeleverd en behandeld. 

• Dit schooljaar is er opnieuw een planning voor de TLV-verlengingen 

gemaakt. Het kan zijn dat je door een S(B)O-school wordt benaderd 

i.v.m. een akkoord in het logboek wat gevraagd wordt.
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Talent in Beeld

Mededelingen vanuit Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen:

• Sinds dit schooljaar is het mogelijk om steunpuntbegeleiding aan te vragen voor 

schoolbrede vragen. Denk hierbij aan meedenken over het beleid t.a.v. 

hoogbegaafde leerlingen, het geven van een presentatie, meedenken over de 

inhoud van de plusklas, etc. Deze vragen kunnen per mail gestuurd worden naar 

m.vd.brand@plein013.nl. 

• Sinds dit schooljaar is de steunpuntbegeleiding op leerlingniveau uitgebreid van 8 

naar 12 uur per leerling (voor de gehele basisschoolperiode). Ook de uren van de 

lopende casussen worden uitgebreid naar 12 uur. 

mailto:m.vd.brand@plein013.nl


PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Naar een nieuw ondersteuningsplan
• Voor de periode 2018-2022 zal een nieuw ondersteuningsplan worden opgesteld. 

Bij het ontwerpen ervan zullen we de expertise van de IB-ers willen inzetten.
• In de periode tussen 15 november en 1 maart zullen werkgroepen worden 

ingericht. De volgende thema’s zijn gekozen:
a. De verdeling en toewijzing van middelen
b. De verdeling en toewijzing van ondersteuningsvoorzieningen
c. Loket 013
d. De Toelaatbaarheidscriteria
e. Advisering m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van leerlingen
f. Zorgplicht en Thuiszitters

• In elke werkgroep zijn een directeur, een IB-er, een ouder, een lid MT Plein 013 en 
een leraar vertegenwoordigd. In elke groep is minimaal S(B)O en de 
Ondersteuningsplanraad vertegenwoordigd.

• In de communicatie sluiten we zoveel mogelijk aan bij de bestaande 
overlegstructuur. Dit betekent dat de geplande IB-netwerken gebruikt kunnen 
worden om specifieke thema’s en voortgang te bespreken of voor te leggen. 

Zie ook Planning Ondersteuningsplan 2018-2022.pdf
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Denkplein 013
• In de afgelopen maanden heeft een werkgroep onder leiding van Gerard 

Langeraert verkenningen gedaan naar de mogelijkheden voor het inrichten van 
pilots die zijn gericht op het ontdekken van nieuwe samenwerkingsvormen tussen 
reguliere basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. 
Aanleiding is het dalend aantal kinderen op de speciale basisscholen en het 
speciaal onderwijs. Opdracht was om te onderzoeken welke nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen reguliere scholen en scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs mogelijk en wenselijk zijn. Thuisnabij, meer regulier, meer 
inclusie, tussenvoorzieningen, symbiosevormen zijn daarbij genoemde termen.

• Een werkgroep Denkplein 013 is ingesteld met als opdracht om voorstellen te 
formuleren hoe we scholen hierbij actief kunnen betrekken en hoe we ruimte 
kunnen creëren voor nieuwe ideeën. Denkplein 013 heeft in een notitie haar 
aanbevelingen geformuleerd. Door middel van proeftuinen willen we scholen 
stimuleren om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen, nieuwe ervaringen op te 
doen en kennis daarover te delen met elkaar. Plein 013 zal deze proeftuinen 
stimuleren en mogelijk ook faciliteren.

• Op 1 november 2017 zal tijden de bijeenkomst met de directeuren meer uitleg 
worden gegeven over Denkplein 013, de doelen en hoe een pilot kan worden 
aangevraagd bij Plein 013.
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Inspiratie - videomontage

Dick Janssen  - via Rian en/of Marianne
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De Xzellent gespreks App

http://www.xzellent.nl/xzellent/xzellent-18-jaar

http://www.xzellent.nl/xzellent/xzellent-18-jaar
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Groepsdynamica - Communicatie en gedrag in groepen 
Intervisie

5 niveau’s van communicatie:

1. Inhoudsniveau: het werk aan de doelstelling en de taak (wat);

2. Procedureniveau: de werkwijze ter concretisering van de doelstelling (hoe);

3. Interactieniveau: het groepsproces en de onderlinge betrekkingen (tussen);

4. bestaansniveau: het individuele proces van ieder groepslid (binnen);

5. contextniveau: invloeden die in de groep doorklinken vanuit de context, 

bijvoorbeeld maatschappelijke invloeden (buiten).

Communicatie en gedrag in groepen kunnen we beter begrijpen door zicht te hebben 
op wat er zich tegelijkertijd afspeelt op al deze niveaus. Dit kan soms verwarrend zijn. 
Juist door de verschillende niveaus kan de interactie zeer gevarieerd zijn, maar 
tegelijkertijd ook gevoelig voor verwarringen en storingen.
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Gesprek over impliciete verwachtingsvorming 
‘houdingsaspecten’

1. Wat wil je?

Drijfveren – Waarden - Karakter  

1. Wat vind je?

Opvattingen - Overtuigingen - Normen

1. Wat doe je?

Gedrag – Kennis - Vaardigheden

Welke invloeden van buitenaf hebben 

invloed op je verwachtingsvorming? 
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Gespreksvaardigheden in houdingsaspecten 
bij verwachtingsvorming 

Gespreksniveaus en verwachting 
van gedrag van collega’s 

inhoud

procedure

interactie

bestaan

context

expliciteren verwachtingen in 
communicatie en gedrag

Inhoud (wat):
houdingsaspecten uitwisselen
Procedure (hoe):
Zelf – delen – verzamelen 
Interactie (tussen):
eerst ieder een beurt, daarna 
wederkerig interacteren
Bestaan (binnen):
eigen opvattingen, drijfveren 
Context (buiten):
invloeden van buitenaf
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Gespreksvaardigheden in het ontwikkelen van 
verwachtingsvorming in resultaten  

Bedenk bij het lezen ieder twee doel- en resultaatgerichte vragen. 
Onderstaande begrippen kunnen helpend zijn bij de vraagformulering 
1.  Vraag naar de Inputgegevens: waarop leerdoelen vaststellen

(instrumenten, referentieniveaus, leerlijnen, methoden, observaties e.a.)
2.   Vraag naar programma en aanbod
3.   Vraag naar rendement- en resultaatverwachting: norm- en resultaatcriteria: 

korte-, midden- en lange termijn  
4.   Vraag naar onderwijs- & ondersteuningsbehoeften 
5.   Vraag naar het arrangement  
6.    Vraag naar de rol van de leerling bij het OPP vaststellen 

- startniveau, doelen en resultaten met ll’n vaststellen, 
- bespreken onderwijs- en ondersteuningsbehoeften met leerling 

7. Vraag naar de rol van de leerkracht bij OPP:
- hoe wordt leerkracht betrokken bij input-doel-resultaatgesprekken
- hoe wordt aangesloten bij ondersteuningsbehoeften van de leerkracht
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Kracht & Kans

Kracht Kans
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Tot slot

https://www.youtube.com/watch?v=qso_qx9ZJIk

https://www.youtube.com/watch?v=qso_qx9ZJIk
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