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IB - directie
ochtend  

Extra ondersteuning SWV De Eem en 
HGW: wat is effectieve inzet extra 

ondersteuning (OOA)?

Workshop 25/9/2019 (2 x 40 minuten)
De Flint, Amersfoort

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



HGW en implicaties 
voor OOA? 

 Lezing: bevorder generalisatie, voorkom 
dubbel-leren, benut en betrek andere 
leerlingen, ondersteun én versterk leerkracht

 Van 1 op 1 arrangement buiten klas 
arrangement groepje in klas?

 Meer leerlingen profiteren van OOA?
 Transfer naar de klas versterken?
 Focus arrangement van leerling 

pedagogisch-didactisch handelen leerkracht??2



Opdracht in drietallen 

 Bespreek de lezing: welke elementen 
van HGW zijn te benutten bij het 
beantwoorden van de vraag ‘wat is 
effectieve inzet extra ondersteuning’?
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John Hattie 
(2013)

• Any classroom; Anywhere
• 800 meta-analyses, 50.000 onderzoeken
• Interventies die werken, beetje werken en

niet werken (‘lijstjes’ versus PASSIE) 
• Implicaties voor HGW  H.3 en H.6
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Plaats onderstaande interventies in volgorde van effectiviteit

Individueel onderwijs

Doubleren

Directe feedback: informatief – positief bekrachtigend

Evaluatie a.d.h.v. toetsgegevens

Kwaliteit instructie verhogen/directe instructie model

Leerlingen labelen 

Klassen verkleinen

Positieve leraar – leerling – relatie 

Ouders (in school) het ‘leren’ laten begeleiden/ouderbetrokkenheid en 
samenwerken met ouders
Doelen samen met/door leerlingen stellen



Mitchell’s favoriete 
strategieën ****

# 1. Coöperatief leren in groepen, leren 
van/met elkaar (Hattie: 0.59)

# 2. Peer-tutoring, 3 x winst (Hattie: 0,55)

# 3. Ouderbetrokkenheid én ondersteuning
# 7. Gedragsmatige aanpak gedrag (ABC)
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Groepsoverzicht/plan: implicaties voor 
OOA voor meer leerlingen?





Opdracht in drietallen 

 Dilemma: geen eenduidig onderzoek, 
wel meeste evidentie voor hulp in klas 

 Dus: ook meningen en ervaringen
 Welke argumenten heeft u voor 1-op-1 

RT buiten de klas? 
 Welke argumenten heeft u voor hulp 

aan leerlingen en leerkracht in de klas?
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Argumenten voor 1-op-1 RT 
buiten de klas

 1 op 1 hulp is makkelijker te organiseren 
 Het ondersteunt leerkracht, ontneemt zorg bij 

leerkracht, vermindert werkdruk, lessen kunnen 
‘gewoon doorgaan’

 Kind heeft zodanig specifieke onderwijs-
behoeften (of zoveel ‘bijspijkeren’) dat er geen 
andere leerling is die dit ook nodig heeft 

 Ouders zijn gerustgesteld 
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Argumenten voor hulp aan 
leerlingen & leerkracht in klas

 Betere generalisatie van geleerde
 Betere aansluiting op methode en aanpak 

leerkracht, minder kans op dubbel-leren
 Geen uitzonderingspositie (stigmatisering)
 Leren van en met andere kinderen
 Communicatie, afstemming leerkracht – RT
 Leerkracht behoudt regie, blijft verantwoordelijk 

en leert ervan voor toekomst (basis sterker)
 Leerling volgt ook groepsinstructies
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Conclusies OOA (par. 7.6)?
Bespreek samen 

1. Wat sprak u aan? (‘feed up’)
2. Wat gebeurt hiervan al HGW in uw 

school? (‘feed back’)
3. Wat kan nog handelingsgerichter? (‘feed 

forward’)
4. En wat is daarvoor nodig? Implicaties 

voor HGW-scholingen voor IB-er? 
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Tot slot: denk n.a.v. trendbrief 
mee met SWV De Eem!  

 Tops, complimenten, De Eem ga 
door met (op groene post-its):

 Tips, suggesties voor De Eem (op 
gele post-its):

 Dank voor de feedback!  
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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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