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Hoge en realistische verwachtingsvorming 

bij leerlingen in de extra ondersteuning 
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Klasse is voor mij als wij er als school
in slagen om…… 
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Gewenste opbrengsten 

• Je hebt een koppeling gemaakt tussen opbrengstgericht werken en 

resultaatverwachtingen; 

• Je hebt met elkaar ingezoomd op het onderwijsresultatenmodel en het formuleren van 

ambities, met specifieke focus op de doelgroep in de extra ondersteuning: leerlingen die 

het referentieniveau 1S/2F niet halen; 

• Je hebt met elkaar gedeeld hoe rollen en taken binnen je school verdeeld zijn tussen 

leerkracht/team, interne begeleider en schoolleider bij het vaststellen van 

resultaatverwachtingen en ambities;  

• Je weet de nieuwe indicatoren ‘Resultaatgericht werken’ in het waarderingskader van de 

Inspectie van het Onderwijs te vinden;

• Je hebt kennis gemaakt met begrippen ‘Self-Efficacy’ en het effect hiervan op 

resultaatverwachtingen.
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Programma 

1) Welkom, doel en inhoud  

2) Inspiratie: Onderwijsresultaten en verwachtingsvorming in PO 

3) Onderwijsresultaten en ambities bij leerlingen in de extra ondersteuning

Pauze

4) Mededelingen Plein 013  

5) Effect van verwachtingsvorming van leraren op Self-efficacy van leerlingen

6) Transfer naar je eigen school én je eigen IB-netwerk

Afsluiting 
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Opbrengstgericht werken en resultaatverwachtingen 

• 2012 – 2015: Prestatiebox – opbrengstgericht werken 

• In IB-netwerk:

doelgericht werken en passend arrangeren  

opbrengstgericht 

verwachtingsvorming 
hoge resultaatverwachtingen 

• Van den Bergh:

Expliciete verwachtingsvorming (databased)

Impliciete verwachtingsvorming (mindset)

Gelijke kansen – hoge verwachtingen  
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Verwachtingsvorming van leraren 
(Van den Bergh, 2017)

Opvattingen van leraren over hun leerlingen bepalen sterk de verwachtingen 

over de leerling en de eigen verwachtingen van leerlingen over hun prestatie 

mogelijkheden. Opvattingen hebben een sterke invloed op perceptie en 

vervolgens op het handelen (Pajares, 1992; Borko & Putnam, 1996).
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Passend arrangeren

Opbrengstgericht werken en resultaatverwachtingen formuleren 

vraagt om een PDCA cyclus, waarin er steeds opnieuw: 

Resultaatverwachtingen: korte – middellange – lange termijn;

LRV: leerrendementsverwachtingen: termijnen

URV: uitstroomrendementsverwachtingen 

UB: uitstroombestemming

Het werken met het onderwijsresultatenmodel én het 
rendementsverwachtingen 
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Het onderwijsresultatenmodel 
https://www.samenslimmerpo.nl/dossiers/onderwijsresultatenmodel

Onderwijsresultatenmodel

Het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs is vernieuwd. Iedere school 

heeft voortaan een eigen signaleringswaarde die past bij de leerlingpopulatie en stelt eigen 

resultaatverwachtingen en ambities vast, wat uitgewerkt wordt in een concreet actieplan. 

Filmpje https://vimeo.com/481240743

Vragen voor jezelf: 

Werk je op jouw school (of wil je werken) met het onderwijsresultatenmodel? 

Met wie werk jij samen (of wil je samenwerken) aan resultaatverwachtingen en ambities? 

Wat is hierin jouw kerntaak en wat die van anderen: ‘bestuur - directie – ib – team’?

https://www.samenslimmerpo.nl/dossiers/onderwijsresultatenmodel
https://vimeo.com/481240743
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Aangescherpte indicatoren leerresultaten 
Inspectiekader vanaf 2020-2021 (Ooijevaar, 2020)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043066/2020-12-05

Vanaf 2020-2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie het behaalde 
referentieniveau op taal & rekenen van een school (en niet meer de CITO-
eindtoets als eindresultaat). Daarbij wordt de schoolweging als norm en 
ondergrens gehanteerd, afgestemd op de leerlingpopulatie. 

Vanaf 2010 wordt er al gewerkt met referentieniveaus: 
Fundamentele niveau taal en rekenen 1F: streven was 85%  = 95% (na 10 jr)
Streefniveau taal 2F en rekenen 1S: streven was 65% = 59% (na 10 jr.)

Onderwijsinspectie én nieuwe indicatoren vanaf 2020-2021: 
1) Signaleringswaarden voldoende: gelijk aan of boven norm van de school
2) Alle leerlingen fundamentele niveau 1F voor taal en rekenen; 

zoveel mogelijk leerlingen streefniveau taal (2F) en rekenen (1S) 

3) Scholen formuleren eigen ambities in resultaatverwachtingen en leerdoelen  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043066/2020-12-05
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Parel:
Video-interview: Hoge en realistische verwachtingsvorming

Binnen het schoolbestuur Opmaat werken ze al voor het vierder jaar 
planmatig met alle scholen aan hoge resultaatverwachtingen met het HPO-
traject (High Performance Organisation). Marcel Huijgens (directeur BS de 
Fonkel), Brigitte Ijpelaar (directeur BS de Vuurvogel) en Imke Denissen (IB BS 
de Vuurvogel) delen hun ervaringen. Haal er je eigen pareltjes uit… 
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Aan de slag: Hoge realistische resultaatverwachtingen
voor de doelgroep in de extra ondersteuning  
met mogelijk het onderwijsresultatenmodel als instrument
site www.samenslimmerpo.nl

https://www.samenslimmerpo.nl/dossiers/onderwijsresultatenmodel

1) Hoe werk je op jouw school aan hoge resultaatverwachtingen? 

2) Hoe ga je om met resultaatverwachtingen als leerlingen het 1F/1S niveau 
niet halen? Hoe werk je in het SBO en met het OPP met ambities, leerdoelen en 
hoge resultaatverwachtingen? 

Terug in de groep: een of enkele ideeen om bij leerlingen in de doelgroep extra 
ondersteuning hoge realistische resultaatverwachtingen te behouden en ze ook 
laten profiteren van het onderwijsresultatenmodel. 

http://www.samenslimmerpo.nl/
https://www.samenslimmerpo.nl/dossiers/onderwijsresultatenmodel
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Pauze 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://usa365.nl/wp-content/uploads/2015/07/Lunch-atop-a-Skyscraper1.jpg&imgrefurl=http://usa365.nl/lunch-atop-a-skyscraper/&docid=dkIzHppJOPbm4M&tbnid=O81KViYlC-VdWM:&w=1100&h=864&ved=0ahUKEwi_r_vXs43KAhVFKg8KHTo0DkYQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Mededelingen IB-netwerk 

Winter 2021
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Mededelingen

• Kansencirkel/K!NDT

• Terugblik webinar 28 okt 2020

• Plein 013 mededelingen

• Loket Plein 013: Algemeen - OPP – jaarverslag

• Verbeteraanpak Passend Onderwijs
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K!NDT

Eind november is er een mail 

gestuurd met daarin een filmpje met 

algemene informatie:

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

5lwCJ4cz6lQ

Nu een parel-filmpje waarin ouders 

vertellen over het gebruik van de 

Kansencirkel in het zoeken naar 

passende ondersteuning voor hun 

kind:

https://youtu.be/aCOG6E2ccn0

https://www.youtube.com/watch?v=5lwCJ4cz6lQ
https://youtu.be/aCOG6E2ccn0


Online verdieping:                      

Kennismaking met de kansencirkel: 
ervaringen en tips van collega’s

25 januari 15.30 – 17.00

Aanmelden                                              
via de Ontwikkelacademie

Meer info en contact via 
www.kindt.co of 
stefanie.bolsius@tprimair.nl

http://www.kindt.co/
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Plein 013

Er komt een nieuwe website. Tot die tijd kan je op het Binnenplein voor de 

parel-filmpjes en documenten zonder een inlog: 

https://www.plein013.nl/binnenplein/ib-netwerk/

https://www.plein013.nl/binnenplein/ib-netwerk/
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Webinar 28 oktober 2020 terugblik

• Ochtendprogramma “In de buurt gebeurt het”: 

https://youtu.be/7VCmp_BaPJE

• Middagprogramma “Samen leren, samen 

leven”: https://youtu.be/WElaC1zxY38

Factsheet en verslag toegestuurd 17 dec 2020

https://youtu.be/7VCmp_BaPJE
https://youtu.be/WElaC1zxY38
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Nieuwsbrief Plein 013

17 dec 2020 verzonden

Uitkomsten bestuurlijk overleg :

• Schoolbesturen verantwoordelijk en middelen voor zorgniveau 1 t/m 4 

• SWV voor zorgniveau 5 - Talentklas en Parelklas vallen binnen niveau 5

• Governance: onafhankelijk toezicht en rechtsvorm stichting

• In fases nieuw allocatiemodel

• Transitie consulenten

• Overige transities: schakelklassen naar T-primair

• OPR verkiezingen
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Loket Plein 013

• Nieuwe medewerker: Marlon Goos

ma-ochtend, woensdag, donderdag m.goos@plein013.nl

• Femke stopt met loket-werkzaamheden.

mailto:m.goos@plein013.nl
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Loket Plein 013 OPP

• Breder beeld van ondersteuningsbehoeften blijft aandachtspunt. Uitspraak 

Hart van Brabant dat er bij jeugdhulp op school ook een OPP moet komen.

• Er is bijna geen enkel OPP wat volledig voldoet aan de richtlijnen. We zien wel 

veel door de vingers. 

• Toestemmingen en evaluatie zijn daarbij de meest opvallende zaken die vaker 

in het aangeleverde OPP ontbreken.

• Leerrendementsverwachting wordt nog niet altijd aangegeven.

• Niet alleen kinderen met eigen leerlijn. Het is een begeleidingsdocument.

• In Regiegroep Primair Onderwijs waaraan Femke en Jacqueline namens Plein 

013 deelnemen is een agendapunt: “Wie maakt het OPP?” en gezamenlijke 

scholing onderwijs-jeugdhulp.
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Loket Plein 013
Jaarverslag Conclusies

Opgemerkt moet worden dat de cijfers in dit jaarverslag betrekking hebben op het 
aantal dossiers dat door Loket Plein 013 is behandeld en dat de cijfers niet gaan over 
het aantal leerlingen dat het SBO of SO bezoekt. 

• Aantal aanvragen Loket Plein 013 gelijk gebleven. Eerder ieder forse toename. 

• Steeds groter percentage van de aanvragen TLV afkomstig vanuit voorinstroom.

• Nieuwe categorieomschrijving zorgt voor een andere verdeling in de toegekende 
categorieën van de TLV’s SO:

Toegekende TLV’s SO Laag neemt af (van 88 % naar 54 %),

Toegekende TLV’s SO Midden neemt fors toe (van 5 % naar 34 %) 

Toegekende TLV’s SO Hoog neemt licht toe (van 7 % naar 12 %)

• Lichte daling gemiddelde leeftijd waarop een TLV wordt aangevraagd (van 8;18 
jaar naar 7;74 jaar). 

• Het percentage aanvragen ten laste SWV neemt toe. Aanvragen voor een TLV SBO 
(van 36 % naar 48 %) TLV SO (van 63 % naar 69%). 
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Aanbevelingen

• Vergroot de kwaliteit van de OPP’s en bevorder de inzet/functie van een OPP in de school en in het kader 
van toeleiding naar extra ondersteuning. 

• Bekijk de mogelijkheden voor de inrichting/organisatie van een pool van professionals die scholen kunnen 
inzetten bij de uitvoering van arrangementen op de eigen basisscholen. 

• Wanneer er in het ondersteuningsteam met hulp van een consulent de adviesvraag nog niet kan worden 
beantwoord kan er eerder gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om deze adviesvraag te stellen 
aan Loket Plein 013, bijvoorbeeld bij leerlingen met onderwijstijdverkorting en bij (dreigende) thuiszitters. 

• Vergroot de mogelijkheden voor plaatsing van leerlingen die in Nederland komen wonen met intensieve 
ondersteuningsbehoeften op gedrag (waarvoor taalscholen onvoldoende kunnen bieden). 

• Verken de mogelijke inzet van passende ondersteuning vanuit zorg in onderwijs of thuissituatie 
voorafgaand aan plaatsing op een SBO- of SO school. 

• Geef bij de aanvraag voor een TLV meer inzicht in relevante factoren binnen de thuissituatie en andere 
omgevingsfactoren, zodat duidelijk wordt wat de ondersteuningsbehoeften zijn zodat er breder gekeken 
en geadviseerd kan worden vanuit de visie één kind-één plan. Maak hierbij gebruik van de beschikbare 
kennis en expertise van de multidisciplinaire ondersteuningsteams. 

• Vergroot de rol en betrokkenheid van ouders/verzorgers. In de aanvragen van de scholen is vaak niet terug 
te lezen of de gewenste opbrengsten samen met ouders/verzorgers zijn geformuleerd en wat de visie van 
ouders/verzorgers is m.b.t. extra ondersteuning. 

• Vergelijk de huidige cijfers uit dit jaarverslag van Loket Plein 013 over de afgegeven arrangementen met de 
daadwerkelijke leerlingenstromen. 

• Organiseer tussentijdse afstemming tussen Loket en Bestuur over de signalen en bevindingen van het 
Loket. 
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Verbeteraanpak 
Passend Onderwijs 
en route naar 
inclusiever 
onderwijs

25 maatregelen uit de kamerbrief 
van A. Slob van 4 november 2020
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25 maatregelen Passend 
Onderwijs

https://www.facebook.com/ArieSlob.OCW
/videos/25-maatregelen-voor-passend-
onderwijs/661913754522494/

https://www.facebook.com/ArieSlob.OCW/videos/25-maatregelen-voor-passend-onderwijs/661913754522494/
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I. Evaluatie: 
Stappen gezet, maar nog veel te verbeteren

Voornaamste uitkomsten evaluatie:

Tevredenheid Ontevredenheid

 Merendeel van ouders en llen tevreden 
over geboden ondersteuning

 SWV’s meer divers en flexibel 
ondersteuningsaanbod gerealiseerd

 Tevredenheid speciaal onderwijs
 Reguliere scholen werken beter samen
 Samenwerking regulier en SO is van de 

grond gekomen
 Scholen, gemeenten, jeugdhulp weten 

elkaar beter te vinden
 Thuiszitters beter in beeld

 Vooral in complexe situaties
 Ouders kunnen niet als gelijkwaardig 

gesprekspartner meepraten
 Scholen adviseren ouders om het bij een 

andere school te zoeken om de 
zorgplicht niet aan te hoeven gaan 
(wegadviseren)

 Zoveelste onderwijsverandering die 
zorgt voor werkdruk en gevoel van 
tekortschieten.

 Ondersteuningsstructuur vaak nog niet 
voldoende op orde.

 Meer llen dan in 2014 naar SO.
 Evenveel thuiszitters en meer ki. worden 

vrijgesteld.
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II. De verbeteraanpak

A. Maatregelen voor leerlingen en ouders

B. Maatregelen voor leraren en schoolleiders

C. Maatregelen voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

D. Onderwijs en gemeenten trekken nog meer op

Samenwerken vanuit de opgave:

“ Samen zorgen we voor passende ondersteuning voor elke leerling in 
ons samenwerkingsverband.”
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Maatregelen voor 
leerlingen en 

ouders

1. Leerrecht verankeren

2. Landelijke norm voor basisondersteuning met een brede basis

3. Strakkere zorgplicht

4. Hoorrecht wettelijk verankeren

5. Aanspreekpunt voor elke VO-leerling

6. Betere informatie in de schoolgids

7. In elk SWV een onafhankelijk ouder- en 
jeugdinformatiesteunpunt

8. Meer mogelijk maken voor o.a. EMB-llen en hoogbegaafden om 
thuiszitten te voorkomen

9. Betere en snellere besluiten: doorbraakaanpak onderwijs en zorg

10. Heldere stappen wanneer ouders en school er niet uitkomen; 
onderwijsconsulenten

11. Landelijk bindende geschillenbeslechting (GPO)

12. Geen VT-melding bij puur geschil over passend onderwijs

13. Meer en beter toezicht

Maatregelen 
voor 

leerlingen 
en ouders



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Maatregelen voor 
leerlingen en 

ouders

1. Basisnorm maakt leraren en schoolleiders 

duidelijk wat verwacht wordt

2.      Meer betrokkenheid en inspraak van leraren; 
middelen transparanter

3.      Expertise jeugdhulp beter benutten in de school

4.      Leraren beter voorbereiden

5.      Minder administratie

Maatregelen 
voor leraren 

en 
schoolleiders 
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Maatregelen voor 
schoolbesturen en 

samenwerkings-
verbanden

1. Heldere eisen aan besturen en SWV’s

2. SWV; meer dialoog en beter benutten van 
ondersteuningsplan

3. Verder verbeteren governance

4. Onnodige kosten voorkomen

5. Aanpakken onnodige reserves

6. Voortzetting steunpunt Passend Onderwijs

7. Verkenning directe bekostiging van het PrO



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Onderwijs en 
gemeenten 

trekken nog 
meer op

• Programma Met Andere Ogen

• Derde Onderwijs-Zorg kamerbrief 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/k
amerstukken/2020/11/10/derde-onderwijs-
en-zorgbrief

- Zorg in onderwijstijd

- Maatwerk in 
onderwijszorgarrangementen

- Vervolg Thuiszitterspact

- Duurzame afspraken binnen OOGO

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/10/derde-onderwijs-en-zorgbrief
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III. Naar inclusiever 
onderwijs

Doel: 

Llen. met en zonder 
ondersteuningsbehoeften vaker samen 
dicht bij huis naar dezelfde school, als het 
kan in dezelfde klas en elkaar ontmoeten 
op het schoolplein. 

Wanneer diversiteit op school de norm 
wordt, is dat in de samenleving daarna 
ook het geval.

Beleidsnota:

- Routekaart komende 15 jaar

- Inclusieve voorzieningen en 
doorontwikkeling van het speciaal 
onderwijs

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=20

20Z20529&did=2020D44085

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20529&did=2020D44085


PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Gelijke kansen Alliantie (GKA) – Selfefficacy leerlingen

Digitale leeromgeving – Self-efficacy leerlingen: Redwane Bouttane 

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/Gelijke-Kansen-
Alliantie-GKA.htm

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/Gelijke-Kansen-Alliantie-GKA.htm
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Self-efficacy en resultaatverwachtingen 

Self-efficacy (Bandura, 1997) gaat over hoge verwachtingen van jezelf om een 

taak succesvol uit te voeren vanuit een intrinsiek geloof in eigen mogelijkheden. 

Hoge verwachtingen van jezelf en geloof in eigen kunnen dragen bij aan 

motivatie en productiviteit. De inschatting die iemand maakt over zijn eigen 

(on)vermogen is van grote invloed op het taakgedrag en het geloof om een taak 

wel of niet succesvol uit te kunnen voeren. Er kan een discrepantie zijn tussen 

geloof in eigen capaciteiten en de werkelijke capaciteiten.
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Self-efficacy stimuleren 

Self-efficacy (Bandura, 1979) gaat over hoge verwachtingen van jezelf vanuit 

een intrinsiek geloof in je eigen capaciteiten. 

Zes pijlers: 

1) Hoge doelen en verwachtingen

2) Geloof in (eigen) mogelijkheden

3) Autonomie: zelfsturing & intrinsieke motivatie 

4) Zelfbeeld: zelfkennis en zelfconcept

5) Taakmotivatie 

6) Voicing – de stem van de leerling 
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Self-efficacy – een verkenning…..  

1) Wat kan het effect zijn op een de Self-Efficacy van een leerling die het 
referentieniveau (1F/1S) niet haalt of aangewezen is op extra 
ondersteuning?

2) Wat kun jij als interne begeleider en met je schoolteam inzetten om ook 
voor deze doelgroep de Self-Efficacy te behouden en te verhogen? 

3) Jij en jouw Self-efficacy….. (wanneer wel en wanneer niet)

+
Δ
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Delen met elkaar…. 

Ga uiteen in de kanalen en deel met elkaar hoe je voor de doelgroep in de extra 
ondersteuning self-efficacy kunt behouden of bevorderen? 

Laat je inspireren door goede ideeen:
- positief zelfbeeld te behouden – kind actief betrekken – ook eigen leerdoelen 
laten stellen
- kleine concrete doelen – voor- en natoetsen – stappen zo maken dat 
succeservaring mogelijk is 
- driehoekgesprek leerkracht – leerling – ouders: samen kind ondersteunen
- SBO – kind weer in zijn kracht zetten – aansluiten op wat kun je wel en van 
daaruit groei en ontwikkeling bevorderen – op elk kind afstemmen – herstel van 
competentie ‘lekker in z’n vel & succes ervaren bij leren en presteren’: 
welbevinden kan pedagogisch-didactisch maar ook omgekeerd; het zijn 
communicerende vaten 
- referentieniveaus – cruciale leerdoelen – instructie samen – verwerking 
individueel 
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Transfer thema

 Wat neem je mee voor jezelf als begeleider? 

 Wat neem je mee voor je eigen school - team? 

 Wat neem je mee voor je eigen IB-netwerk? 
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Kracht & Kans

Kracht Kans



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Imagine ……… (Lennon) 
https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8

