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IB - directie
ochtend  

Handelingsgericht werken (HGW) en 
ontwikkelingen in het SWV

Lezing 25/9/2019, 9.30 – 10.30 uur
De Flint, Amersfoort

Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog SWV 
Unita, i.s.m. Brigitta Gadella & Hilda Visser



Doelen

 Update HGW in passend onderwijs 
(‘verbeteringen’): implicaties voor IB en 
directie?

 Enkele thema’s uit de trendbrief: in 
hoeverre kan HGW daaraan bijdragen?
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HGW: recente 
ontwikkelingen?

HGW beoogt kwaliteit van onderwijs en begeleiding voor 
alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert 
passend onderwijs en doeltreffende 
leerlingbegeleiding, zodat teams beter kunnen omgaan 
met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. 

Het is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij 
onderwijsprofessionals (leerkrachten, IB-ers, directies 
en onderwijsondersteuners De Eem) en jeugdhulp 7 
uitgangspunten toepassen.



Start opdracht in tweetallen 

 Als ik hoor “update HGW”, dan 
denk ik als IB en directie …

 Vraag voor vanochtend?
 Beantwoord elkaars vraag!  
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Uitgangspunten 2017 
(hoofdstuk 2) 

1. Doelgericht werken: doelen formuleren & evalueren 
2. Onderwijs: wat heeft leerling/groep nodig om … 
3. Wisselwerking: afstemming behoeften zodat … 
4. Leraren & ouders doen ertoe: onderlinge relaties, 

onderwijsondersteunend gedrag ouders en behoeften: 
wat hebben zij nodig om …?

5. Positieve kind, leerkracht en ouders benutten om …
6. Samenwerken kind, leraar & ouders zodat …
7. Systematiek & transparantie zodat …
HGW blijft in ontwikkeling n.a.v. praktijkervaringen & recente 
onderzoeken, zoals van Hattie, Mitchell (Hoofdstuk 3).



Kracht van Feedback 
(Hattie, 2013)  ‘groeitaal’

1. Feed up: Waar willen wij als school heen met 
passend onderwijs (doelen): wat zien - horen -
merken we dan? Plannen en afspraken …

2. Feedback: Hoe staan we ervoor? Hoe dichtbij onze 
doelen zijn we al? Tops, fijn, complimenten …

3. Feed forward: wat is volgende stap? Hoe verder 
om nog dichterbij onze doelen te komen? Tips voor 
verbetering, suggesties …
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HGW als spiegel & kader feedback 
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Uitgangspunt HGW: FEED UP. Waar willen 
we heen, wat is waardevol? Eigenaarschap 
MEER RUIMTE: IB en directie BENUT DIE! 

Wat doen wij 
al?
FEED BACK

Wat kan meer 
HGW? FEED 
FORWARD

1. Doelgericht werken

2. Onderwijsbehoeften

3. Leerkrachten en ouders doen ertoe: 
ondersteuningsbehoeften?
4. Wisselwerking & afstemming

5. Positieve benutten

6. Samenwerken in team, met elkaar, 
leerlingen & ouders

7. Systematisch & transparant 



Basisattitude HGW: 
sta als IB/directie model  

 Van ‘schuld’ bij leerling, ouders, collega  als 
professional in spiegel kijken: wat kan ik 
doen zodat het deze leerling, ouders, collega 
wél lukt om ..?

 Van probleemgericht praten over 
oplossingsgericht handelen met 

 Doelgericht, steeds feedback zoeken en ‘het 
elke dag iets beter willen doen’ 
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Implementatie (H. 8): 
leren van & met elkaar

Balend leren

Leren van missers 

Fouten = kansen 
om van te leren!
Hattie 

Stralend leren

Leren van  
succes –
ervaringen

Mitchell 



Trendbrief SWV en HGW?

Wat kan HGW wel?
 Doelgericht werken 

(haalbare doelen), OPP 
functioneel maken 
i.s.m. leerlingen & 
(verwachtingen) ouders

 Basis versterken
 Gedrag/SEL leerlingen 

verbeteren met ouders
 Visie op OOA’s en RT

Wat kan HGW niet?
 Lerarentekort en 

vacatureproblemen 
oplossen

 Hoge werkdruk (wél 
werkplezier 
verhogen …?)

 Negatief beeld over 
passend onderwijs

 Complexe casuïstiek10
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Handelingsgericht
Samenwerken aan 
schoolsucces

7 uitgangspunten 
op alle niveaus 



1e. Doelgericht werken  

• Wat willen we bereiken met deze groep, subgroep 
en individuele leerling?

• Doelen in OOA: rol leerkracht, IB, directie, RT, 
OWOS De Eem, leerlingen en ouders? 

• Korte snelle haalbare doelen (Marzano): wat zien 
en horen we dan?

• Leerlingen betrekken (Hattie, 0.52)
• Doelen OOA: generalisatie, meer leerlingen 

profiteren, basis versterken, dubbel-leren, …?



Leer leerlingen met OOA met zichzelf vergelijken: OPP
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2. Onderwijsbehoeften

Handreiking voor alle leerlingen: deze leerling leert 
het best met/door/van/als …. = 1 zin

Zoek overeenkomsten! In deze groep hebben .. 
leerlingen een vergelijkbare handreiking

Onderwijsbehoeften voor enkele leerlingen: wat 
heeft leerling nodig om doel te halen?

Pre-teaching (welke vraag?)  instructie in groep 
(+ vraag)  indien nodig verlengde instructie



Eerst doel, dan spontaan, 
alleen hulpzinnen als nodig

- Instructie/uitleg die … (+ pre-teaching en/of re-teaching?) 
- Opdrachten/activiteiten/leeromgeving die …
- Feedback die …
- Leerkracht, IB, directie die …
- Onderwijsondersteuner De Eem die..
- Andere leerlingen die …
- Ouders die …
Zijn er nog meer leerlingen die ook … nodig hebben? 
Dat wat goed is voor leerlingen met … is ook goed voor …
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Essential for one/beneficial for all 
(Hargreaves & Fullan, 2013)
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4. Leerkracht doet ertoe 

 Leerkracht maakt het verschil …
…. vooral voor kwetsbare leerling

 Leerkracht staat model voor beeld van 
leerling  feedback  effect op groep

 Relatie LK-LL is te verbeteren (Hattie: 0.72)
 IB, directie, OWOS: bespreek en observer 

impact aanpak leerkracht op leerling 
doel OOA = versterken handelen leerkracht?
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Wat heeft leerkracht 
nodig om …?

Van behoeften leerling/groep  ondersteunings-
behoeften: wat heb jij nodig om deze groep, subgroep 
en/of leerling (OOA) passend onderwijs te bieden?
Eerst spontaan, dan pas hulpzinnen:
- kennis, vaardigheden, extra materiaal …
- collega’s, IB, directie, onderwijsondersteuner 

De Eem, ouders …
Ondersteuningsbehoeften verschillen!
Uitdaging = leerkracht ondersteunen én basis 
versterken 18



6e. Samenwerken

 Gezamenlijk belang: leerling school = kind ouders
 Leerkracht/IB/directie: onderwijsprofessionals, 

verantwoordelijk voor onderwijs (regie) 
 Ouders: ervaringsdeskundigen, verantwoordelijk 

voor opvoeding
 Kinderen doen mee bij analyse, doelen, oplossingen!
 Onderwijsondersteuner: … verantwoordelijk voor …?
 We denken met elkaar mee, maar gaan niet op 

elkaars stoel zitten (‘schuren in de samenwerking’)
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Waarom
ouderbetrokkenheid? 

 Omdat (Marzano; Hattie; Mitchell):
 Hoger welbevinden, betere leerprestaties

en minder gedragsproblemen kind op school  
 Grotere tevredenheid ouders
 Leerkrachten meer plezier in hun werk: werkplezier!

 Ouderbetrokkenheid is belangrijk kenmerk van 
succesvol onderwijs (hoofdstuk 5)
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Onderwijsondersteunend 
gedrag van ouders 

1. Opvoedgedrag van ouders
- Op tijd naar bed/op school, gezond eten, verzuim
- Beleid TV en computer, lezen, bibliotheek, musea
- Achter schoolregels staan, leerkracht ondersteunen in bijzijn 

kind, goed gedrag kind op school waarderen

2. Betrokkenheid bij school
- Belangstelling tonen (wat geleerd), leervorderingen volgen
- inzet school waarderen, compliment leerkracht 
- Thuis extra oefenen, helpen met huiswerk en werkstuk 
- Meedenken bij aanpak kind op school, kennis delen 

3. Verwachtingen leren en gedrag: hoog maar realistisch



7e. Let op die 
formulieren! 

 Formulier is een middel, geen doel op zich
 Doel = houvast en geheugensteun

 Doel groepsoverzicht (leerlingen): zicht op 
groep (overeenkomsten en verschillen?)

 Doel groepsplan (leerkracht): grip op groep 
(wat gaan we de komende periode doen?)

 Groepsplan  weekplan: wat moeten we  
weten om les voor te bereiden, te geven en 
te evalueren? (par. 8.4.2: inspectie?)



Groepsoverzicht en -plan in 
Micky Mouse kladje?



Voorkom papieren 
tijgers 

 Noteer alleen dat wat strikt noodzakelijk is 
 Geef ruimte en eigenaarschap: wat moet  i.v.m. 

doorgaande lijn school en wat mag?  (H. 6)
 Voorkom herhaling en overschrijven
 Groepsoverzicht, Groepsplan, Topdossier, OOA 

en OPP? Verwijs en stem af (leerkracht regie)

 Bevorder generalisatie, voorkom dubbel-leren, 
benut en betrek andere leerlingen … 
Workshop!



Doelen behaald?

 Update HGW in passend onderwijs 
implicaties voor IB en directie?

 Enkele thema’s uit de trendbrief: in 
hoeverre kan HGW daaraan bijdragen?

 Is uw vraag nog niet beantwoord? Kom 
dan naar me toe in de pauze! 
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Meer weten? 
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Ruim 20% korting (25 i.p.v. 
33,50)

www.hgw-noelle-pameijer.nl
voor bijlagen & korte artikelen 
voor team

http://www.hgw-noelle-pameijer.nl/
http://www.hgw-noelle-pameijer.nl/
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