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Waarom werkt  
Handelingsgericht werken?

Steeds meer scholen gaan Handelingsgericht werken (HGW). Het blijkt een succesvol middel om 
passend onderwijs in te voeren. Hoe werkt HGW in de praktijk? Hoe past deze aanpak bij andere 
ontwikkelingen binnen uw school? 

Sterke punten van HGW:
•  focust op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van 

(zorg)leerlingen in plaats van op tekortkomingen: hoe 
kan ik doelen positief stellen en daarnaar toe werken?

•  sluit aan bij handelingsgericht indiceren; belangrijk als 
de regionale verwijzingscommissies straks vervallen. 
Als uw school meer kan bieden, hoeft u pas veel later 
te verwijzen.

De Inspectie over HGW:
Van de scholen waarmee we samenwerken aan de  
implementatie van HGW horen we uiteenlopende  
reacties over de waardering van de groepsplannen  
door de inspecteur. 

Om helderheid te scheppen, hebben we de Inspectie 
gevraagd naar haar officiële standpunt. >>

Het groepsplan, belangrijk kenmerk van HGW:

•	 	schrijft	u	op	basis	van	het	groepsoverzicht	met	de	onderwijsbehoeften	van	alle	leerlingen	in	uw	groep.
•	 	bevordert	het	differentiëren	in	instructie	en	leertijd,	meer	dan	individuele	handelingsplannen.
•	 	biedt	u	overzicht	over	leerlijnen	en	persoonlijke	ontwikkeling	van	alle	leerlingen	gedurende	het	 

hele schooljaar.
•	 	geeft	de	interne	begeleider	concrete	aanknopingspunten	voor	handelingsgerichte	begeleiding	 

van leerkrachten.
•	 	verbetert	de	overdracht	(bij	duobanen	of	nieuwe	groep).



J. Swane, persvoorlichter Onderwijsinspectie:
“(…)Voor alle leerlingen die dat nodig blijken te hebben 
op grond van de criteria die de school stelt, is tijdig extra 
zorg gepland. ‘Tijdig’ wil hier zeggen dat er weinig tijd 
zit tussen de signalering en het begin van de extra zorg. 
De school kan tevens aantonen dat consequent wordt 
gewerkt aan de uitvoering van de zorg. Voorts wordt  
verwacht dat de leraren en/of de interne begeleider  
op basis van de analyse en vastgestelde hulpvraag  
planmatig te werk gaan. Dat wil zeggen: er zijn concrete 
doelen geformuleerd, er zijn concreet beschreven activi-
teiten gepland en het moment en de wijze van evaluatie 
van de extra zorg zijn vastgelegd. Voorgaande is dus- 
danig in handelingsplanning beschreven dat het sturend 
is voor het handelen van de leraren en/of betrokken func-
tionarissen. De wijze waarop een en ander vastgelegd 
wordt, schrijft de inspectie niet voor.”

Als u de complete reactie van de Inspectie wilt lezen, 
kunt u deze opvragen per e-mail:  
info@centraalnederland.nl

Het begrip groepshandelingsplannen staat niet in het 
toezichtskader van de Inspectie. Formeel gezien zijn er 
dus geen criteria geformuleerd over de inhoud en het 
voorkomen van groepshandelingsplannen. Dat wil niet 
zeggen dat het gebruik wordt ontraden.

Noëlle	Pameijer,	specialist	en	auteur op het gebied van 
HGW geeft het volgende advies om binnen de kaders 
van de Inspectie te werken met groepsplannen:

“Als een leerling extra onderwijszorg nodig heeft,  
moet het groepsoverzicht voor deze leerling het  
volgende bevatten:
•	 een	gedegen	analyse	van	toetsgegevens
•	 observaties
•	 gesprek	met	kind/ouders	
•	 de	specifieke	onderwijsbehoeften	(geen	algemene	
termen als ‘verlengde instructie’)
In een transparant groepsplan moet op basis van de 
analyse in het groepsoverzicht duidelijk zijn WAT de leer-
ling precies met welk SMARTI -doel aangeboden krijgt en 
HOE. Bovendien moet het groepsplan goed geëvalueerd 
worden, zodat duidelijk is wat het resultaat van de aan-
geboden zorg per leerling is. 

Kortom, we sluiten het opstellen van een Individueel 
Handelingsplan (IHP) niet uit, maar de eerste insteek is 
het groepsplan. In de praktijk zien we dat teveel IHP’s tot 
een drastische daling van de instructie- en leertijd kunnen 
leiden. Als deze leerlingen veel hulp buiten(om) de groep 
krijgen, benutten we onvoldoende de kans dat leerlingen 
van en met elkaar leren. Daar zit dus de meerwaarde van 
een groepsplan: minder IHP’s.”

U streeft naar passend onderwijs voor 
al uw leerlingen. Maar hoe weet u wat 
de toegevoegde waarde ervan is? 
 
Niet door alleen de schoolvorde-
ringen	te	bekijken.	Belangrijk	is	om	
te weten wat een kind aankan, wat 
haalbaar is en wat het onderwijs 
dus	moet	opleveren.	Presteert	een	
leerling misschien onder zijn intel-
ligentieniveau? Om dit te meten kunt 

u gebruikmaken van de NSCCT, de 
Niet Schoolse Cognitieve Capacitei-
ten Test.

Met de NSCCT zijn de ontwikke-
lingen van ieder kind bij te houden. 
Door er ook andere observatiege- 
gevens bij te betrekken, wordt dui-
delijk wat de leerpotentie (het IQ) 
van een kind is. Zo kan onderwijs 
nog beter afgestemd worden op de 

behoefte van individuele leerlingen. 
Werkt uw school al met verschillende 
of individuele leerlijnen? 
 
Ook dan krijgt u met de NSCCT grip 
op de ontwikkeling van uw leerlingen 
en op uw onderwijskwaliteit. 

Meer hierover vindt u op  
www.centraalnederland.nl.

Het potentieel van al uw leerlingen



Schoolvereniging Rehoboth in Urk bestaat uit 7 scho-
len met in totaal ongeveer 1900 leerlingen. Algemeen 
directeur Wilfred de Vries vertelt over de impact van de 
cursus HGW die CN op deze scholen geeft:

Dit jaar starten we op al onze scholen met HGW.  
De advisering en begeleiding van CN kent 2 routes,  
die verschillen per school: 
•  In beeld brengen van de onderwijsbehoeften en die 

een plek geven.
•  De organisatie van het onderwijs binnen een school  

zo vorm geven dat HGW makkelijk geïmplementeerd 
kan worden.

Noodzaak
De aanleiding voor de invoering van HGW is het vorm-
geven van passend onderwijs. Wij hebben relatief veel 
rugzakleerlingen binnen de vereniging, ook zijn er veel 
taalproblemen. We hebben binnen ons samenwerkings-
verband afgesproken om ons handelen af te stemmen op 
wat ieder kind nodig heeft. Dus niet langer: ‘Dit is onze 
methode, hoe krijgen we het kind bij de methode?’  
Dat is bijna een paradigmaswitch en het was in het begin 
ook best even schrikken: ‘Hoe moet dit allemaal?’  
Daarom hebben we als vereniging een duidelijke lijn 
uitgezet en het voortouw genomen. Leerkrachten ervaren 
nu dat HGW ook handig is, dat je veel bewuster nadenkt 
over de behoeften van kinderen.

Teamtraining HGW
Voordelen van de teamtraining door CN vind ik: 
•	 	Maatwerk: we kijken gezamenlijk wat iedere school 

nodig heeft.
•	 	Alles	grijpt	in	elkaar: in het LVS ParnasSys kun je bij-

voorbeeld de groepsplannen verwerken, maar ook het 
werken met dag- en weektaken krijgt een duidelijke 
plek bij HGW.

•	 	CN	begeleidt	op	verschillende	niveaus: ook orthope-
dagogen denken mee, bijvoorbeeld bij de groepsplan-
nen of bij de uitslag van de capaciteitentest NSCCT. 

•	 	CN	werkt	zelf	ook	handelingsgericht: in de onder-
zoeksverslagen sluit CN bijvoorbeeld aan bij de be-
treffende leerling, maar ook bij wat we van deze  
ouders mogen verwachten en hoe we dit op onze 
school kunnen organiseren.

Ervaringsdeskundige
Als ervaringsdeskundige zou ik andere scholen aan-
raden om HGW aan te grijpen als kans: kans om passend 
onderwijs vorm te geven. Door je organisatievorm aan 
te passen en daarnaast af te stemmen op de leerling 
voorkom je sommige gedragsproblemen. Ook geeft het 
structuur en richting aan het onderwijs waarvoor je als 
team wilt staan. Probeer niet alles in een keer te verande-
ren, het bereik van de polsstok van een leerkracht is ook 
niet onbeperkt. Er komt steeds meer bij en de tijd blijft 
hetzelfde. Dat los je niet op met HGW. De kracht van 
HGW is mijns inziens dat de leerkracht wordt aangespro-
ken op zijn vakmanschap. Wat heeft deze leerling in mijn 
klas nu nodig?”

Henk	Blankenstein,	directeur	Harmpje	Visser-school:	 
“We zijn bezig met het maken van groepsplannen en 
pakken de implementatie van HGW rustig op. Dit jaar 
hebben we drie teambijeenkomsten onder leiding van CN 
en volgend jaar de andere drie. De aanpak van CN vind ik 
positief: herkenbaar, een stuk bewustwording en we leren 
veel gerichter denken en gestructureerder werken op ba-
sis van de onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen.
Als directeur geef ik zelf leiding aan de structuurverande-
ring in de organisatie. Hierbij doel ik op de invoering van 
dag- en weektaken, maar ook de invoering van Parnassys. 
Hierin is het voor mij telkens van belang dat ik de verschil-
lende onderwerpen op elkaar afstem.”

Praktijkverhaal: van paradigmaswitch  
tot implementatie

•	 een	uit	te	rekenen	verwachting	van	het	leerrendement	is	voor	het	komende	halfjaar?
•	 gebaseerd	wordt	op	de	3	laatste	leerrendementen/Cito-scores?
•	 een	aparte	leerlijn	inzet	op	slechts	2	A4	en	dus	niet	veel	werk	is	om	te	maken?
•	 goed	past	bij	de	uitgangspunten	van	HGW:	doelgericht,	systematisch	en	transparant?
•	 verwerkt	kan	worden	in	ParnasSys?
•	 	opgesteld	moet	worden	in	samenwerking	met	een	externe	deskundige?	En	dat	een	IQ-bepaling	daarvoor	 

in het reguliere basisonderwijs niet verplicht is, maar wel erg nuttig? Dat de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve 
Capaciteiten Test) die CN aanbiedt daarvoor geschikt is?

•	 na	invoering	van	de	zorgplicht	het	individuele	handelingsplan	gaat	vervangen?

Wist u dat een ontwikkelingsperspectief…



Hoofdkantoor Nunspeet
Galvaniweg 13, 8071 SC
Postbus 233
8070 AE Nunspeet
tel (0341) 27 84 84

Regiokantoor Ermelo
Tolweg 26b
3851 SK Ermelo
tel (0341) 42 88 55

Regiokantoor Kampen
Europa-allee 10-c
8265 VB Kampen
tel (038) 331 94 28

Regiokantoor  
Moordrecht
Zuidplaspolderweg 4
Postbus 31
2840 AA Moordrecht
tel (0182) 37 82 22
fax (0182) 37 43 93

Regiokantoor Rijssen
De Hagen 37
7461 LA Rijssen
tel (0548) 51 60 55
fax (0548) 52 04 47 

Regiokantoor Veenendaal
Kerkewijk 65b

3901 EC Veenendaal
tel (0318) 52 18 07
fax (0318) 51 28 60

Voor meer informatie 
kunt u kijken op:
www.centraalnederland.nl 

of mail:
info@centraalnederland.nl

Vormgeving: 
www.bldsprk.nl

Drukwerk: 
Drukkerij Vis Offset 
Alphen a/d Rijn

Tekst: 
www.mariabalkenende.nl, 
in samenwerking met 
CN-onderwijsadviseurs

Handelingsgericht werken is niet alleen bedoeld voor 
het omgaan met zorgleerlingen. CN werkt bijvoorbeeld 
ook met handelingsgerichte verslaglegging (van leerling-
onderzoeken). U kunt HGW ook toepassen in het werken 
als schoolteam. Bijvoorbeeld om een verandering op een 

positieve, kansrijke wijze te implementeren, aansluitend 
bij de onderwijsbehoefte van uw school. Benieuwd hoe 
dit werkt? In de teamtraining Handelingsgericht werken 
maakt u op een natuurlijke manier kennis met de effecten 
van HGW op uw eigen leervermogen. 

Practice what you preach

Hoe komt u(w school) tegemoet aan de onderwijsbe-
hoefte van hoogbegaafde leerlingen? Is er bijvoorbeeld 
een verbredingsgroep binnen de school of een plusklas 
buiten de school? In beide gevallen is het belangrijk dat 
u ook deze leerlingen volgt. Maak duidelijke afspraken 
met hen: wat wordt wel/niet gehaald, waarom lukt iets 
wel/niet? U kunt deze leerlingen makkelijk clusteren in 
een groepsplan, zelfs over groepen heen. Daarnaast is 
HGW ook hier een uitstekend middel om hen passend 
onderwijs te bieden. 

Voorbeeld van een HGW-cyclus  
voor hoogbegaafden
Om u een indruk te geven, hebben we een aantal  
momenten uit de cyclus genomen. Uiteraard is dit  
voorbeeld verre van volledig.
•	 	Waarnemen:	hoe signaleert u de onderwijsbehoefte 

van hoogbegaafde leerlingen? Ziet u dit al bij hun 

intake of aan hun ontwikkelingsgeschiedenis? Of als  
ze onderpresteren of niet lekker in hun vel zitten?

•	 	Begrijpen: (h)erkenning door leerkracht en onderling, 
clusteren, door uitdaging deze leerlingen leren ‘stret-
chen’, leren omgaan met faalervaringen.

•	 	Plannen:	opstellen groepsplan, minimumprogramma’s 
en extra werk, frequentie en afspraken met leerlingen, 
mogelijk klassendoorbrekend samenwerken.

•	 	Realiseren: uitvoeren groepsplan, directe instructie-
model, leerlingen hebben een eigen agenda, opdrach-
ten per week bespreken.

Bent u benieuwd naar de volledige HGW-cyclus voor 
hoogbegaafden? Wilt u een professionaliseringsslag  
maken voor passend onderwijs aan hoogbegaafden? 
Meld u aan voor de teamtraining HGW met als focus 
hoogbegaafdheid. 

Groepsplannen voor meer- en hoogbegaafden


