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Samenwerkingsverband Plein 013 

Online IB netwerk – Winter 2021 

 

Thema: Hoge en realistische verwachtingen bij leerlingen  

in de extra ondersteuning    

    
 

Beste collega’s 

 

We wensen jullie een mooi 2021, met veel inspiratie en groeikansen voor iedereen!  

In deze winterbijeenkomst, die opnieuw online wordt vormgegeven, gaan wet met elkaar 

interactief aan de slag over hoge en realistische verwachtingsvorming bij de doelgroep 

leerlingen in de extra ondersteuning.  

Twee scholen delen met ons als inspiratie hun kennis, ervaringen en uitdagingen in 

resultaatgericht werken. Deze input is de basis voor het met elkaar in gesprek gaan over 

hoe jullie hierin werken op je eigen school, wat daarin krachtig en succesvol werkt en waar 

verbeterkansen liggen.  

De inhoudelijke input in deze bijeenkomst bestaat uit het onderwijsresultatenmodel vanuit  

www.SamenSlimmerPO.nl, en resultaatgerichte indicatoren van de Onderwijsinspectie.   

Na de pauze delen we actuele informatie en mededelingen vanuit Plein 013. We gaan kort 

in op de 25 maatregelen die minister Slob voor Passend Onderwijs heeft aangekondigd. 

 We zoomen in op het thema ‘Self-efficacy’ vanuit het project ‘De transformatieve school’ 

van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) en ontdekken de invloed van expliciete en impliciete 

verwachtingsvorming van leraren op de self-efficacy van hun leerlingen.  

 

We wensen je een bijeenkomst die zin heeft en geeft!!   
Rian en Marianne    
      
  
 
 

http://www.samenslimmerpo.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.plein013.nl/wp-content/uploads/2014/06/Logo-Plein-013-outlook.png&imgrefurl=http://www.plein013.nl/inschrijven-nieuwsbrief-save-action-box/logo-plein-013-kort/&docid=RT61u8zEi462zM&tbnid=_aIhfT9nGin4kM:&w=1260&h=952&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.starterslift.nl/sites/default/files/uploads/logo/onderwijsinstelling/logo-fontys.png&imgrefurl=https://www.starterslift.nl/onderwijsinstelling/fontys&docid=KBw3J2F7QKg_6M&tbnid=nU8daHkBAnj6XM:&w=798&h=461&hl=nl&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwjykOyWiLfPAhXLyRoKHTVXBZAQxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieuLqt_4vYAhVPF8AKHTJpDvIQjRwIBw&url=http://weknowyourdreams.com/winter.html&psig=AOvVaw2pQvGc2CEf4LRKkHqxfHTh&ust=1513426503571117
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ76-e8ZXYAhWBL1AKHeZQBDQQjRwIBw&url=http://www.noaa.gov/media-release/us-winter-outlook-2016-predicts-warmer-drier-south-and-cooler-wetter-north&psig=AOvVaw3fV0kUru0RuGKVX2m5RRzc&ust=1513766330338844
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Gewenste opbrengsten van deze bijeenkomst  

 Je hebt opbrengstgericht werken en resultaatverwachtingen aan elkaar gekoppeld;  

 Je hebt met elkaar ingezoomd op het onderwijsresultatenmodel en het formuleren 

van ambities, waarbij je specifiek ingezoomd hebt op de doelgroep in de extra 

ondersteuning; leerlingen die het referentieniveau 1S/2F niet halen;  

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

tussen leerkracht(en) interne begeleider en schoolleider bij het vaststellen van 

onderwijsresultaten 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 de begrippen ‘Self-Efficacy & Collective Efficacy’ en het 

effect op resultaatverwachtingen. 

 

Programma 

 
Welkom, doel en inhoud   

Inspiratie: Onderwijsresultaten en verwachtingsvorming            

Onderwijsresultaten en ambities bij leerlingen in de extra ondersteuning 

 

Pauze 

 

Mededelingen Plein 013   

Effect van verwachtingsvorming van leraren op Self-efficacy van leerlingen 

Transfer naar je eigen school én je eigen IB-netwerk 

 

Afsluiting  

 

Bronnen: (zie ook bestanden in Teams) 

 

Ooijevaar, M. (2019). Het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Tijdschrift voor de Interne Begeleider 

(TIB) nummer 5. Dordrecht: Instondo. 

 

PO Raad: 

https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/het-onderwijsresultatenmodel-wat-waarom-en-hoe 

 

PO Raad:  

https://www.samenslimmerpo.nl/innovatievragen/hoe-kunnen-we-extra-ondersteuning-de-klas-het-

best-organiseren  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/04/slob-verbetert-passend-onderwijs-met-25-

maatregelen                                        

 

https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/het-onderwijsresultatenmodel-wat-waarom-en-hoe
https://www.samenslimmerpo.nl/innovatievragen/hoe-kunnen-we-extra-ondersteuning-de-klas-het-best-organiseren
https://www.samenslimmerpo.nl/innovatievragen/hoe-kunnen-we-extra-ondersteuning-de-klas-het-best-organiseren
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/04/slob-verbetert-passend-onderwijs-met-25-maatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/04/slob-verbetert-passend-onderwijs-met-25-maatregelen

