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Samenvatting 3

 Samenvatting

Aanleiding

In 2010 en 2011 heeft KPC Groep met vier pilotscholen gewerkt aan het SLOA-project  
’Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo’. Het project 
valt onder de programmalijn ‘Passend onderwijs en zorg’ en kent de volgende onderzoeksvraag: 

Op welke wijze kunnen scholen individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen zodanig 
inzetten in het praktijkonderwijs en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daad-
werkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren 
van de resultaten?

Het project levert kennis op over:
•	 belemmeringen	en	succesfactoren	in	de	uitvoering	van	individuele	ontwikkelingsplannen	/	

handelingsplannen;
•	 kwaliteitsindicatoren	ten	aanzien	van	de	uitvoering	van	deze	plannen;
•	 het	resultaatgericht	monitoren	en	evalueren	van	de	plannen	met	voorbeelden	van	instru-

menten en werkwijzen uit de pilotscholen;
•	 de	mogelijkheden	om	de	betrokkenheid	van	leerling	en	ouders	bij	het	opstellen,	uitvoeren	

en evalueren van de plannen te vergroten.

Werkwijze en resultaat

De opbrengsten van het project vallen uiteen in drie delen: een volledige onderzoeksrapportage, 
een samenvatting van de onderzoeksrapportage en een rapportage voor het scholenveld: de 
voorliggende publicatie. 

Allereerst heeft een uitgebreid literatuuronderzoek plaatsgevonden. Daarin is gezocht naar bruikbare 
informatie voor het doel van het project, de gehanteerde begrippen, het wettelijk en inspectiekader 
en de verschillen tussen praktijkonderwijs en lwoo in het gebruik van handelingsplannen.

Er bestaan verschillen tussen praktijkonderwijs en lwoo als we spreken over dit thema. 
Het praktijkonderwijs kiest voor individuele ontwikkelingsplannen. Het begrip handelingsplan 
wordt losgelaten. In de praktijk echter maken scholen nog gebruik van het handelingsplan als 
onderdeel van het individueel ontwikkelingsplan. Binnen het lwoo is het handelingplan nog 
gemeengoed. 

Een algemeen geldend begrippenkader is niet direct voorhanden. Aanleiding om voorafgaand 
aan het werken met de scholen hier helderheid in te bieden, met als resultaat een heldere 
omschrijving van de begrippen die met dit thema te maken hebben. 

Opgemerkt dient te worden dat het begrip groeps(handelings)plan meer bekendheid krijgt 
en langzaam ingezet wordt in het voortgezet onderwijs. Het wordt gebruikt om passende 
antwoorden te geven op de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door deze te 
clusteren wordt gepoogd het onderwijs passender te maken op de verschillen tussen leerlingen, 
zodanig dat het praktisch uitvoerbaar is in de groep. Dit is een andere werkwijze als het werken 
met individuele plannen, waarbij het een het andere niet hoeft of zelfs moet uitsluiten. 
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Hierna zijn vier pilotscholen gezocht, twee voor praktijkonderwijs en twee met lwoo. 
Alle scholen werken met individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen. Het werken 
met groeps(handelings)plannen komt in mindere mate aan bod. Alle scholen hadden behoefte 
aan een vertaalslag van de papieren plannen naar een bruikbare werkwijze voor in de klas-
sensituatie. De scholen waren onderscheidend in de werkwijze, de organisatie en het stadium 
van ontwikkeling in het werken met deze plannen. Met elke school is een projectplan gemaakt 
passend binnen de eigen werkwijze en ontwikkelagenda. Tijdens het werken met de pilotscholen 
zijn de vorderingen gemonitord, vaak middels gesprekken met de leiding van de school, de 
docenten die participeerden in het project en hun leerlingen. Enkele opvallende uitspraken van 
docenten en leerlingen zijn uit de overvloed aan informatie gedestilleerd. 

De materie is complex om verschillende redenen. Dat heeft te maken met heldere begrips-
omschrijvingen en eenduidige kwaliteitscriteria, de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid 
van docenten, de werkdruk, de organisatie binnen de klas, de afstemming tussen betrokken 
docenten, het competent weten van docenten in het werken ermee en de wijze waarop het 
onderwijs in de school is georganiseerd. 

Er zijn schema’s ontwikkeld om overzicht en samenhang te bieden tussen de verschillende 
elementen die samenhangen met individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen. 
Voor de pilotscholen was dit ondersteunend om helder te krijgen wat men deed, wat men wilde 
veranderen en welke elementen vervolgens aangepakt konden worden. Aan de schema’s zijn 
beschrijvingen gekoppeld waarbij onderscheid is aangebracht voor praktijkonderwijs en lwoo 
vanwege het verschillende karakter van beide schooltypen.

Alle scholen hebben naar aanleiding van het project de bestaande werkwijze tegen het licht 
gehouden. Op alle scholen heeft dit geleid tot aanpassingen gericht op het verminderen van de 
‘administratieve last’ van het werken met de plannen en alles wat daarbij komt kijken. Een aantal 
scholen had een zeer uitgebreide, soms gedetailleerde, werkwijze ontwikkeld wat arbeidsintensief 
is en ook zo werd ervaren. Daarnaast bleek dat de vertaalslag van de plannen naar het ontwerpen, 
uitvoeren en evalueren van de onderwijsactiviteiten zelf binnen de pilotscholen minimaal te zijn. 

Drie van de vier scholen zijn erin geslaagd om de werkwijze zo aan te passen dat de plannen in 
de klas zelf gebruikt worden. De vierde school heeft eerst een voorwaardelijke stap gezet: het 
werken aan coachingsvaardigheden van docenten. Immers, het werken met individuele ontwikke-
lingsplannen en handelingsplannen in de klassensituatie vraagt om de betrokkenheid van de leer-
ling. En dat betekent vervolgens met de leerling in gesprek te gaan. De leerling wordt zo mede-
eigenaar gemaakt van de doelen in het individueel ontwikkelingsplan / handelingsplan. Kern van 
de vertaalslag van de plannen naar de klassensituatie is een aantal doelen van het individueel  
ontwikkelingsplan / handelingsplan in samenspraak met de leerling om te zetten in een plan van 
de leerling, direct te gebruiken in de onderwijssituatie.  
In deze publicatie worden verschillende schoolvoorbeelden vanuit de pilotscholen getoond.

Een grote uitdaging voor de scholen vormt het afstemmen van al deze plannen naar de lessen die 
niet door de mentoren worden gegeven. Dit vraagt om afstemming en organisatie. Daarbij komt 
ook nog het beoordelen, evalueren en aanpassen van de doelen van al deze (individuele) plannen 
waaraan gewerkt wordt binnen verschillende onderwijssituaties. Aan deze uitdaging is binnen het 
project vanwege de korte tijdspanne niet toegekomen. 

De opbrengsten van het project vanuit de vier scholen zijn omgezet naar aandachtspunten voor 
het management en voor de docent. Daarbij zijn ook handreikingen uitgewerkt voor andere 
scholen die deze materie willen oppakken. 
In de voorliggende publicatie is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag van het project.

Daarnaast is het belangrijk de leerling en de ouders te betrekken bij de opstelling van de plannen. 
Dat de leerling daarmee mede-eigenaar wordt van zijn leerproces is van groot belang. 
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 Inleiding

Het SLOA-project ’Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs 
en lwoo’ is één van de projecten uit de programmalijn ‘Passend onderwijs en zorg’ die uitgevoerd 
worden in opdracht van het ministerie van OCW. Het project is uitgevoerd in 2010-2011 en was 
gericht op de volgende onderzoeksvraag: 

Op welke wijze kunnen scholen individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen zodanig 
inzetten in het praktijkonderwijs en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daad-
werkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren 
van de resultaten?

Met vier pilotscholen (twee scholen voor praktijkonderwijs en twee scholen met lwoo) is een jaar 
gewerkt aan de realisatie daarvan. De opbrengsten van het project worden in deze publicatie 
vermeld.

Aanleiding van het project

Aanleiding voor het project is de constatering dat een groot deel van de handelingsplannen van 
onvoldoende kwaliteit is en veel leraren er niet mee werken omdat de plannen onvoldoende 
uitvoerbaar zijn in hun praktijk (ministerie van OCW, 2008). Vanuit de landelijke gegevens ProZo! 
(Vollaard & Heijnens, 2008) geven management, personeel, ouders en leerlingen in verschillende 
mate aan ontevreden te zijn over individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen. 

Er blijkt in het veld veel behoefte te bestaan aan begeleiding van ontwikkeltrajecten gericht op 
het invoeren en implementeren van individuele ontwikkelingsplannen (Stimulans, begeleiders-
bijeenkomsten 2009 en 2010). Er is meer kennis nodig van de variabelen en de relaties die de 
kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de resultaten van het gebruik van individuele ontwikkelings-
plannen en handelingsplannen bepalen.
Kern van het handelingsprobleem is dat docenten de opgestelde plannen onvoldoende gebruiken 
om individuele leerarrangementen of groeps(handelings)plannen te ontwerpen, uit te voeren en 
de resultaten daarvan te evalueren. De vertaalslag van ‘een papieren plan’ naar een werkdocu-
ment dat daadwerkelijk binnen de groep gebruikt wordt, blijkt lastig te realiseren. Bovendien is 
vaak niet transparant wat de resultaten van het uitgevoerde plan zijn. 

Het organiseren van de betrokkenheid van de leerling en de ouders waarbij hun input een plaats 
krijgt binnen de hele cyclus rondom het plannen en de uitvoering van handelingsplannen lijkt een 
forse opgave te zijn voor de school en de docenten. Het wordt door de verschillende stakeholders 
in en rond de school van belang geacht dat de ouders nauw betrokken worden bij de inzet van 
de zorg aan hun kind en dat deze inzet transparant is naar resultaat en opbrengst (ministerie van 
OCW, 2010). 

Doelen van het project

Uitgaande van de onderzoeksvraag komen de volgende deelvragen aan bod: 
•	 Wat	zijn	belemmeringen	en	randvoorwaarden	in	de	uitvoering	van	individuele	ontwikkelings-

plannen / handelingsplannen door docenten?



6 Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

•	 Wat	is	met	het	oog	op	een	goede	uitvoering	nodig	voor	docenten	om	de	kwaliteit	van	
deze plannen te verbeteren?

•	 Wat	is	nodig	om	de	uitvoerbaarheid	van	deze	plannen	in	de	groep	te	vergroten?	 
Welke operationele eisen stelt dit aan de plannen? 

•	 Kunnen	groeps(handelings)plannen	een	bijdrage	leveren	aan	het	vergroten	van	de	
uitvoerbaarheid? Zo ja, welke?

•	 Wat	is	nodig	voor	scholen	om	de	plannen	resultaatgericht	te	evalueren?
•	 Wat	vergroot	de	betrokkenheid	van	de	leerling	en	de	ouders	bij	het	opstellen,	uitvoeren	

en evalueren van de plannen?

Het project levert kennis op over:
•	 belemmeringen	en	succesfactoren	in	de	uitvoering	van	individuele	ontwikkelingsplannen	/	

handelingsplannen;
•	 kwaliteitsindicatoren	ten	aanzien	van	de	uitvoering	van	deze	plannen;
•	 het	resultaatgericht	monitoren	en	evalueren	van	de	plannen	met	voorbeelden	van	instru-

menten en werkwijzen uit de pilotscholen;
•	 de	mogelijkheden	om	de	betrokkenheid	van	leerling	en	ouders	bij	het	opstellen,	uitvoeren	

en evalueren van de plannen te vergroten.

Inhoud en opbrengst van het project

De inhoudelijke opbrengst van het project kent een aantal onderdelen. De mogelijkheid bestaat 
om direct naar elk onderdeel te linken door op het onderstreepte woord te klikken. De onder-
delen zijn afzonderlijk van elkaar te lezen. Soms is het echter raadzaam de context te beschouwen 
van de separate onderdelen omdat ze een relatie hebben met elkaar.

Allereerst is binnen het project stilgestaan bij het wettelijk kader. Wat is nu eigenlijk verplicht 
voor de scholen en hoe werkt dit uit in de praktijk? Daarbij zijn er verschillen tussen scholen voor 
praktijkonderwijs en scholen met lwoo. Niet als we specifiek kijken naar de wetteksten, wel als we 
kijken hoe een en ander vorm gegeven wordt in de praktijk. In afspraak met betrokken organisa-
ties wordt de inhoud van het thema ‘Individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen’ voor 
het praktijkonderwijs anders ingevuld. 

Van belang is stil te staan bij het begrippenkader. Er worden de nodige begrippen gebruikt in 
het veld. Voor dit project hanteren we echter een eenduidig begrippenkader zoals dat binnen 
verschillende projecten vallend onder de genoemde programmalijn opgeld doet. Dat is belangrijk 
voor u om na te gaan of uw school hetzelfde verstaat als in deze uitwerking. 

Ter voorbereiding aan de uitwerking van de inhoud van het project met de pilotscholen hebben 
we gebruik gemaakt van verschillende schema’s. Deze schema’s bieden overzicht en samen-
hang in de verschillende onderdelen die te maken hebben met het onderwerp en de daaronder 
vallende begrippen. Hierbinnen is er een onderscheid gemaakt tussen praktijkonderwijs en lwoo. 
Het karakter van de scholen is namelijk verschillend.

Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs en legt een grote nadruk op toeleiding naar arbeid. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat meer en meer leerlingen van het praktijkonderwijs 
doorstromen naar vormen van vervolgonderwijs. Lwoo is een vorm van voortgezet onderwijs ter 
voorbereiding op vervolgonderwijs. Er is sprake van eindtermen en een schriftelijk eindexamen. 
Daarnaast wordt in het praktijkonderwijs als we spreken over handelingsplannen expliciet 
gekozen voor individuele ontwikkelingsplannen. De Vereniging Landelijk Werkverband Praktijk-
onderwijs heeft in samenspraak met de Inspectie afgesproken dat in augustus 2012 alle leerlingen 
in het praktijkonderwijs een individueel ontwikkelingsplan dienen te hebben. Het begrippenkader 
schept hierin duidelijkheid.     
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Het is voor scholen geen sinecure om individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen 
echt tot werkdocumenten te maken die docenten daadwerkelijk gebruiken in hun dagelijks onder-
wijs. Dan gaat het over concrete uitvoerbare plannen die bijdragen aan het ontwerpen, plannen, 
uitvoeren en evalueren van handelingsdoelen, per leerling of leerlingengroep, waarbij de betrok-
kenheid van leerling en ouders een serieuze plek krijgt. De opgedane ervaringen met de pilot-
scholen hebben hierover veel inzicht gegeven. In het hoofdstuk over complexiteit wordt de ‘rode 
draad’ daarover weergegeven.     

Naast deze onderbouwingen van de inhoud van het project hebben we de opbrengsten vertaald 
naar een concrete vertaalslag voor de school. Daarin maken we onderscheid naar het manage-
ment van de school en naar de medewerkers die er daadwerkelijk mee aan het werk (moeten) zijn 
in de schoolpraktijk. Deze informatie is te vinden in de hoofdstukken die gaan over aandachts-
punten management en aandachtspunten docent.  

Ook geven we antwoorden op de onderzoeksvraag en deelvragen. Het betreffende hoofdstuk wordt 
afgerond met enkele uitspraken van docenten en leerlingen die betrokken waren in het project. 

Binnen de pilotscholen is hard gewerkt aan de doelstellingen van het project. Deze doelen zijn 
gekoppeld aan de lopende ontwikkelagenda van de scholen. Op deze wijze kon het project 
een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de scholen. Dit heeft geleid tot vier 
verschillende aanpakken en werkwijzen, alle rondom hetzelfde thema: het vertalen van individuele 
ontwikkelingsplannen en handelingsplannen naar werkbare documenten in de schoolpraktijk. 
De concrete opbrengsten per school worden weergegeven in de schoolvoorbeelden.

Het project is gemonitord. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een onderzoeks-
rapportage.

De voorliggende publicatie geeft de meest concrete opbrengsten weer die de school kan 
gebruiken bij het (verder) aan de slag gaan met handelingsplannen, groeps(handelings)plannen 
en/of individuele ontwikkelingsplannen. Ook kan de inhoud van deze publicatie gebruikt worden 
om te reflecteren op de huidige werkwijze van de school. De hierboven genoemde onderdelen 
kunnen daaraan bijdragen.

Pilotscholen

Veel dank zijn we verschuldigd aan de volgende pilotscholen:
•	 Van	Maerlant,	nevenvestiging	van	Hervion	College,	’s-Hertogenbosch;	
•	 OPDC	Het	Lumeijn,	Zwolle;	
•	 MET	Praktijkonderwijs,	Waalwijk;	
•	 Hans	Petrischool,	school	voor	praktijkonderwijs,	Dordrecht.	
Zonder hen was dit resultaat niet gerealiseerd. Zij hebben de moed getoond om hun bestaande 
structuren en werkwijzen ter discussie te stellen, veranderingen in gang te zetten en de begelei-
ders van het project indringend ‘in de eigen keuken’ te laten kijken. Dit geldt voor het manage-
ment van de school en de medewerkers die betrokken zijn bij het project. Hun open mind, kriti-
sche houding en bereidwilligheid om hun eigen werkwijze ter discussie te stellen en te veranderen 
hebben dit project zeer bijzonder gemaakt. 

En de leerlingen. De gesprekken die we met hen hebben mogen voeren, hebben veel inzichten 
gegeven voor verbeterpunten voor de scholen en voor de opbrengsten van het project. Zij waren 
‘de spiegel’ over wat we doen en hoe we het doen. Wederom wordt getoond dat we vooral in 
gesprek moeten zijn MET de leerling in plaats van OVER de leerling. De reflecties van leerlingen 
bieden zoveel aangrijpingspunten om het onderwijs beter te laten aansluiten op de onderwijs-
behoeften en wensen van de leerling. Daar wordt het onderwijs meer spannend van, leuker voor 
alle betrokkenen en kwalitatief sterker.
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Tot slot een dankwoord aan Suzanne Beek (KPC Groep), onderzoeker in het project, voor haar 
enorme inzet en de plezierige samenwerking, met name tijdens de leuke gesprekken met 
leerlingen en docenten, en aan Arjan Clijsen (KPC Groep) voor zijn kritische reflectie en inhoude-
lijke inspiratie.

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt. Waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden 
gelezen.
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1 Wettelijk kader

Wat zegt de wet over het individueel ontwikkelingsplan en het handelingsplan? 
Het individueel ontwikkelingsplan staat niet expliciet in de wet vermeld. De Vereniging Landelijk 
Werkverband Praktijkonderwijs heeft echter met de Inspectie vastgelegd dat alle leerlingen van 
het praktijkonderwijs in 2012 een individueel ontwikkelingsplan dienen te hebben. 
Een handelingsplan kan onderdeel uitmaken van het individueel ontwikkelingsplan voor leerlingen 
met speciale zorgbehoeften. Maar het handelingsplan kan ook geïntegreerd zijn in het individueel 
ontwikkelingsplan. 

Er zijn enkele artikelen in de Wet op het voortgezet onderwijs die ingaan op het onderwerp 
handelingsplan. Deze teksten worden weergegeven op de volgende pagina’s. De inhoud van de 
wet is echter van algemene aard en geeft uiteraard niet direct een antwoord op de onderzoeks-
vraag van dit project:

Op welke wijze kunnen scholen individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen zodanig 
inzetten in het praktijkonderwijs en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daad-
werkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren 
van de resultaten?

De wet geeft ook geen criteria waaraan individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen 
moeten voldoen. Wel wordt het kader beschreven waarbinnen de scholen vorm kunnen geven 
aan individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen.

In overleg met de Inspectie, om zaken scherper te kunnen duiden, blijkt dat in het vroegere 
10e artikel, lid 7 WVO, de wettelijke plicht tot het opstellen van handelingsplannen voor lwoo-
leerlingen was geregeld. Dit artikel is vervallen. Echter, impliciet staat toch in de wet dat ook voor 
lwoo-leerlingen handelingsplannen moeten worden vervaardigd. Het wetsartikel over praktijk-
onderwijs (artikelen 10f en 10g WVO) verklaart dat de plicht tot het opstellen van handelings-
plannen namelijk ook van toepassing is op lwoo-leerlingen. 

Er zijn dus geen expliciete wettelijke voorschriften voor de inhoud van het individueel 
ontwikkelingsplan / handelingsplan. De Inspectie besteedt echter wel aandacht aan de volgende 
aspecten: 
•	 duur	van	het	handelingsplan;
•	 informatie	over	de	leerlingen,	onder	andere	de	beginsituatie;
•	 SMART	geformuleerde	doelen;
•	 planmatige	aanpak,	wie,	wat,	hoe	en	eventueel	waar; 
•	 systematische	evaluatie.

Het gaat dus om het systematisch en planmatig werken van de school voor leerlingen met een 
specifieke zorgbehoefte vastgelegd in het individueel ontwikkelingsplan / handelingsplan. In de 
groep dient de inhoud van het individueel ontwikkelingsplan / handelingsplan zichtbaar te zijn, 
waarbij duidelijk moet zijn wat de individuele aanpak en begeleiding is. Daarbij gaat het om 
het systematisch en planmatig opstellen, uitvoeren en evalueren van de plannen. De rol van de 
ouders moet een plaats hebben binnen deze cyclus van werken. Het plan dient minimaal eenmaal 
per jaar met ouders geëvalueerd te worden. Dit laatste is wel een wettelijk voorschrift.  
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1.1 Wetsartikelen

Wet op het voortgezet onderwijs1

Artikel 26. Handelingsplan
1 Het bevoegd gezag van een school waar een visueel gehandicapte leerling is ingeschreven 

of een leerling voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, stelt in overeenstem-
ming met de ouders voor elk schooljaar een handelingsplan op. Indien de inschrijving van 
de in de eerste volzin bedoelde leerling plaatsvindt op of na 1 augustus wordt het hande-
lingsplan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een maand na die inschrijving opgesteld.

2 In het handelingsplan dat betrekking heeft op het laatste schooljaar van de periode gedu-
rende welke voor de leerling een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt aange-
geven dat de voortzetting van de voorzieningen die voor de leerling zijn getroffen op basis 
van het leerlinggebonden budget, afhankelijk is van een nieuwe beoordeling door een 
zodanige commissie voor de indicatiestelling.

3 Het handelingsplan wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd.

Wet op de expertisecentra2

Artikel 41a. Handelingsplan
1 Op voorstel van de commissie voor de begeleiding en in overeenstemming met de ouders 

stelt het bevoegd gezag van een school voor een leerling die toelaatbaar is verklaard tot 
een bepaalde onderwijssoort in een cluster als bedoeld in artikel 2, vierde lid onder b of 
c, of tot het cluster als bedoeld in artikel 2, vierde lid onder d, en stelt het bevoegd gezag 
van een instelling voor elke leerling, voor elk schooljaar een handelingsplan op. Indien de 
inschrijving van een leerling plaatsvindt op of na 1 augustus wordt het handelingsplan zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk een maand na die inschrijving opgesteld.

2 In het handelingsplan dat betrekking heeft op het laatste schooljaar van de periode 
gedurende welke de leerling door een commissie voor de indicatiestelling toelaatbaar is 
verklaard tot een bepaalde onderwijssoort in een cluster als bedoeld in artikel 2, vierde 
lid onder b of c, of het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid onder d, wordt aangegeven 
dat de voortzetting van de toelating afhankelijk is van een nieuwe beoordeling door een 
commissie voor de indicatiestelling.

3 Het handelingsplan wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd.
4 Het eerste lid en het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een 

leerling die is ingeschreven op basis van de bekostiging, bedoeld in artikel 117, zevende lid, 
en een leerling van een instelling.

Artikel 10e. Leerwegondersteunend onderwijs; regionale verwijzingscommissie
1 Leerwegondersteunend onderwijs wordt verzorgd ter voorbereiding op of gedurende het 

volgen van onderwijs in een van de leerwegen, genoemd in de artikelen 10, 10b en 10d, ten 
behoeve van de leerling voor wie vaststaat dat een orthopedagogische en orthodidactische 
benadering is geboden met het oog op het afsluiten van het onderwijs in een van deze leer-
wegen. Leerwegondersteunend onderwijs wordt zodanig in het onderwijs geïntegreerd en 
ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces, gericht op het afsluiten 
als bedoeld in de eerste volzin, kan volgen. 

2 Leerwegondersteunend onderwijs wordt verzorgd, indien de leerling met behulp van de 
voorzieningen, bedoeld in artikel 24, tweede lid, tweede volzin, niet een ononderbroken 
ontwikkelingsproces als bedoeld in het eerste lid, kan volgen. 

3 Het bevoegd gezag beslist na overleg met de ouders van de leerling of aan de leerling 
leerwegondersteunend onderwijs wordt aangeboden.

1  http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/geldigheidsdatum_18-11-2011
2  http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_25-11-2011

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/geldigheidsdatum_18-11-2011
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4 De in artikel 10g bedoelde regionale verwijzingscommissie beslist op aanvraag van het 
bevoegd gezag of de leerling op leerwegondersteunend onderwijs is aangewezen. Het 
bevoegd gezag voegt bij de aanvraag na overleg met de ouders een op de desbetreffende 
leerling betrekking hebbend onderwijskundig rapport. Artikel 10g, derde en vierde lid, 
zevende lid, eerste volzin, en achtste tot en met elfde lid, is van overeenkomstige toepas-
sing.

5 In afwijking van artikel 10g, zevende lid, eerste volzin, kan de regionale verwijzingscom-
missie tegelijk met de beslissing dat een leerling niet is aangewezen op leerwegondersteu-
nend onderwijs, beslissen dat die leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs. Alvorens 
daartoe te beslissen, hoort de regionale verwijzingscommissie de ouders van de leerling en 
het bevoegd gezag van de betrokken school voor praktijkonderwijs.

6 Artikel 10g, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op de leerling die op basis van 
een beschikking van de regionale verwijzingscommissie is toegelaten.

Artikel 10f. Praktijkonderwijs 
1 Praktijkonderwijs wordt gegeven aan scholen voor praktijkonderwijs. 
2 Praktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen voor wie vaststaat dat: 
 a overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering is geboden, en 
 b  het volgen van het onderwijs in een van de leerwegen, genoemd in de artikelen 10, 

10b en 10d, al dan niet in combinatie met het volgen van leerwegondersteunend 
onderwijs, bedoeld in artikel 10e, niet leidt tot het behalen van een diploma of een 
getuigschrift voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 29. 

3 Praktijkonderwijs bestaat uit een gedeelte waarin aangepast theoretisch onderwijs, persoon-
lijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden worden verzorgd, en een 
gedeelte waarin de leerling wordt voorbereid op het uitoefenen van functies op de arbeids-
markt. Praktijkonderwijs wordt zo veel mogelijk op basis van de kerndoelen verzorgd en is 
er op gericht dat leerlingen zo veel mogelijk het referentieniveau Nederlandse taal en het 
referentieniveau rekenen bereiken die voor het praktijkonderwijs zijn vastgesteld op grond 
van artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet referentieniveaus Nederlandse 
taal en rekenen. Praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op functies binnen de regionale 
arbeidsmarkt op een niveau dat ligt onder het niveau van de assistentopleiding, bedoeld in 
artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

3a.  In afwijking van artikel 11c, eerste lid, onder b, wordt het praktijkonderwijs zodanig ingericht 
dat de leerlingen per schooljaar ten minste 1000 klokuren praktijkonderwijs ontvangen.  
De leerlingen ontvangen per dag ten hoogste 5,5 uren praktijkonderwijs, voor zover het 
betreft aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming en het aanleren van 
sociale vaardigheden.

4 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs kan, met inachtneming van de 
tweede volzin van het derde lid en van lid 3a, indien dat ten behoeve van de leerling nood-
zakelijk is, bij het aanbieden van dat onderwijs afwijken van de voorschriften, gegeven bij of 
krachtens de artikelen 11a tot en met 11c, 22 en 29. 

5 Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften vastgesteld met betrekking tot de 
vakken en de maatschappelijke stage, bedoeld in artikel 6f, die het praktijkonderwijs omvat, 
alsmede met betrekking tot het aantal uren dat het onderricht in de praktijk van de uitoefe-
ning van een vak of beroep gedurende een schoolweek ten hoogste omvat. De algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in de eerste volzin, bevat tevens voorschriften omtrent het 
in uren uitgedrukte tijdsbestek dat door de leerling moet worden besteed aan de maat-
schappelijke stage, bedoeld in de eerste volzin.

6 De in het vijfde lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers 
der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken 
na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een 
van beide kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in die maatregel geregelde 
onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo 
spoedig mogelijk ingediend. 



12 Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

Artikel 10g. Toelating praktijkonderwijs; regionale verwijzingscommissie 
1 Aan de ouders van een leerling van wie het bevoegd gezag van de school waar de leer-

ling zich aanmeldt dan wel van de school waaraan de leerling is ingeschreven, redelijkerwijs 
kan aannemen dat deze niet in staat is het onderwijs in een van de leerwegen, genoemd in 
de artikelen 10, 10b en 10d, al dan niet in combinatie met leerwegondersteunend onder-
wijs, bedoeld in artikel 10e, met een diploma of getuigschrift voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 29, derde lid, af te sluiten, kan het bevoegd gezag 
voorstellen deze leerling in plaats daarvan praktijkonderwijs te doen volgen. 

2 Het bevoegd gezag van de school voor praktijkonderwijs beslist, in overeenstemming met 
de andere bevoegde gezagsorganen in het in artikel 10h bedoelde samenwerkingsverband 
en na overleg met de ouders van de in het eerste lid bedoelde leerling, over de toelating 
van de leerling tot het praktijkonderwijs. Het bevoegd gezag kan een leerling toelaten tot 
het praktijkonderwijs mits voor 1 oktober van het desbetreffende schooljaar een aanvraag 
bij een door Onze minister erkende regionale verwijzingscommissie is ingediend om vast te 
stellen of de leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs. De aanvraag gaat vergezeld 
van een op de desbetreffende leerling betrekking hebbend onderwijskundig rapport en de 
op schrift gestelde zienswijze van de ouders. Indien de regionale verwijzingscommissie heeft 
bepaald dat de leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs, kan de desbetreffende leer-
ling de toelating tot een school voor praktijkonderwijs binnen het samenwerkingsverband 
niet worden geweigerd. 

3 Een aanvraag bij een regionale verwijzingscommissie als bedoeld in het tweede lid kan 
worden ingediend voor een leerling die:

 a  rechtstreeks afkomstig is van een school of instelling als bedoeld in de Wet op het 
primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra, of

 b  rechtstreeks afkomstig is van het eerste leerjaar van een school voor voortgezet onder-
wijs.

4 In afwijking van het derde lid kan een aanvraag slechts worden ingediend na dat schooljaar, 
indien het een vreemdeling betreft als bedoeld in artikel 27, lid 1a, onderdeel b of c, die op 
1 oktober van het schooljaar waarin hij voor het eerst wordt meegeteld als leerling in het 
voortgezet onderwijs korter dan een jaar in Nederland is.

5 In afwijking van het derde lid kan tevens een aanvraag tot indicatiestelling voor praktijk-
onderwijs bij een regionale verwijzingscommissie als bedoeld in het tweede lid worden 
ingediend door het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs voor een leerling 
die voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen criteria, indien 
naar het oordeel van het bevoegd gezag het zorg- en onderwijsaanbod van het praktijk-
onderwijs het beste aansluit bij de behoeften van deze leerling. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven voor de procedure voor indiening van 
aanvragen.

6 Het bevoegd gezag van de school voor praktijkonderwijs waaraan de leerling wordt toege-
laten, stelt, na overleg met de ouders, voor de leerling een handelingsplan op. Het hande-
lingsplan bevat een omschrijving van de wijze waarop voor de desbetreffende leerling het 
praktijkonderwijs met inachtneming van artikel 10f, derde lid, wordt verzorgd. 

7 Indien de regionale verwijzingscommissie bepaalt dat de leerling niet tot het praktijkonder-
wijs toelaatbaar is, brengt zij advies uit aan het in het eerste lid bedoelde bevoegd gezag, 
over de wijze waarop de leerling op de school waar hij is ingeschreven, naar het oordeel van 
de verwijzingscommissie zou moeten worden begeleid. In afwijking van de eerste volzin kan 
de regionale verwijzingscommissie tegelijk met de beslissing dat een leerling niet toelaat-
baar is tot het praktijkonderwijs, beslissen dat die leerling is aangewezen op leerwegonder-
steunend onderwijs.

8 Een beschikking van een regionale verwijzingscommissie omtrent de toelaatbaarheid van 
een leerling is geen besluit als bedoeld in artikel 8:4, onderdeel e, van de Algemene wet 
bestuursrecht. De ouders van de desbetreffende leerling kunnen een beschikking van de 
regionale verwijzingscommissie voorleggen aan een andere regionale verwijzingscommissie 
met het verzoek daarover een deskundigheidsadvies uit te brengen. Indien toepassing wordt 
gegeven aan de tweede volzin, worden de termijnen van bezwaar en beroep opgeschort. 
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9 De regionale verwijzingscommissie verstrekt desgevraagd aan Onze Minister de voor de 
uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage vorderen van 
zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijker-
wijs nodig is. 

10 Een regionale verwijzingscommissie die door Onze Minister is erkend, kan worden 
verbonden aan rechtspersonen die voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur te stellen voorwaarden en die daartoe door Onze minister zijn aangewezen. Bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met betrekking 
tot de taak, samenstelling, werkwijze, beoordelingscriteria en subsidie van de regionale 
verwijzingscommissies, de aan de regionale verwijzingscommissies te leveren gegevens 
en de wijze waarop de ouders worden geïnformeerd over de aanvragen bij en de beschik-
kingen en adviezen van de regionale verwijzingscommissies. 

11 De in het tiende lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers 
der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken 
na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een 
van beide kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in die maatregel geregelde 
onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo 
spoedig mogelijk ingediend.
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2 Begrippenkader

In het onderwijsveld komen veel begrippen voor die te maken hebben met het onderwerp van 
het project. Om eenduidigheid en helderheid te betrachten is in het project gekozen voor een 
begrippenkader zoals die gehanteerd wordt in de programmalijn ‘Passend onderwijs en zorg’. 
Het zijn dus geen formele of geautoriseerde begrippen. Wel is het zo dat deze begrippen 
herkenbaar zijn voor velen werkzaam in het onderwijs en gestoeld op verscheidene publicaties. 

2.1 Groepsoverzicht 

In het digitale groepsoverzicht worden de gegevens van alle leerlingen uit een groep verzameld. 
Het betreft actuele gegevens uit:
•	 toetsen;
•	 observaties	van	leerlingen;
•	 gesprekken	met	leerlingen	(en	ouders);
•	 specifieke	bijzonderheden	van	de	leerling	(indien	relevant),	zoals	een	bepaald	talent,	een	

geïndiceerde beperking, enzovoort.

De ervaring leert dat alleen toetsresultaten onvoldoende zijn om de onderwijsbehoeften van 
een leerling goed te kunnen benoemen. Observaties en gesprekken met leerlingen leveren veel 
handelingsgerichte informatie op. Breng daarbij niet alleen de beperkingen van leerlingen in 
kaart, maar geef ook de positieve kwaliteiten en talenten van leerlingen aan die bij de aanpak 
benut kunnen worden. 

Er kan onderscheid gemaakt worden in een vakoverstijgend (pedagogisch) groepsoverzicht en 
een vakspecifiek (didactisch) groepsoverzicht.

2.2 Groepsplan

Het groepsplan beschrijft doelgericht het aanbod aan alle leerlingen in de groep voor een 
bepaalde periode. In het groepsplan geeft de docent doelgericht aan hoe hij de komende 
periode met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep omgaat. 
Ten grondslag aan het groepsplan ligt een groepsoverzicht waarin de gegevens van alle leerlingen 
uit toetsen, observaties en gesprekken met kinderen en ouders verzameld zijn. In het groeps-
overzicht signaleert de mentor en/of docent leerlingen die de komende periode extra aandacht 
nodig hebben en benoemt de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. 

De docent analyseert het groepsoverzicht en gaat voorafgaand aan het opstellen van het groeps-
plan na hoe hij (op een effectieve en haalbare manier) leerlingen met vergelijkbare onderwijs-
behoeften kan clusteren. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de gekozen 
clustering wordt het (digitale) groepsplan ingevuld.
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Het format van het groepsplan kent meestal de volgende kopjes:
•	 Doelen	(SMART	geformuleerd).
•	 Inhoud:	wat	bied	je	aan	om	doelen	te	bereiken?
•	 Aanpak/methodiek:	hoe	bied	je	het	aan?	
•	 Organisatie:	hoe	organiseer	en	richt	je	het	onderwijs	in	op	basis	van	de	gekozen	clustering?
•	 Evaluatie:	vul	na	afronding	van	het	groepsplan	in	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn	en	welke	

aanpak wel/niet werkt.

2.3 Vakoverstijgend en vakspecifiek groepsplan

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een vakoverstijgend (pedagogisch) groepsplan en 
een vakspecifiek (didactisch) groepsplan. 
In het vakoverstijgende groepsplan staat doelgericht beschreven hoe aan de algemene onder-
steuningsbehoeften van de leerlingen tegemoet gekomen wordt. Dit plan wordt bijvoorbeeld 
door de mentor van de groep opgesteld en in onderlinge afstemming door alle docenten 
uitgevoerd en gezamenlijk geëvalueerd. 
Het vakspecifieke groepsplan wordt per vakgebied doelgericht door de (vak)docent opgesteld, 
uitgevoerd en geëvalueerd. Bij dit vakspecifieke groepsplan kan convergent of divergent 
gedifferentieerd worden.
Beide plannen dienen goed op elkaar afgestemd te zijn.

Voor leerling, ouders en Inspectie dient in een groepsplan transparant te zijn welke leerlingen wat 
extra aangeboden gekregen hebben en met welk resultaat.

2.4 Groeps(handelings)plan

Sommige scholen stellen niet een groepsplan op, maar per subgroepje een apart groeps-
(handelings)plan. Nadat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht zijn (zie het 
groepsoverzicht), worden leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd in een 
groepje (dat naast het basisaanbod extra ondersteuning of uitdaging krijgt). 
Het groeps(handelings)plan beschrijft alleen voor dit groepje leerlingen de doelen, de inhoud, 
de aanpak/methodiek, de organisatie en de evaluatie.
Voor meerdere groepjes in een bepaalde groep kan een apart groeps(handelings)plan opgesteld 
worden.

Groeps(handelings)plannen dienen werkdocumenten te zijn die docenten daadwerkelijk in hun 
eigen praktijk gebruiken bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van (les)activiteiten. 

2.5 Handelingsplan

Er zijn meerdere benamingen en omschrijvingen van een handelingsplan (HP), vaak met een heel 
eigen invulling en bereik. De wet zegt hierover (WVO, artikel 10g. Toelating praktijkonderwijs; 
regionale verwijzingscommissie): “Het bevoegd gezag van de school voor praktijkonderwijs 
waaraan de leerling wordt toegelaten, stelt, na overleg met de ouders, voor de leerling een 
handelingsplan op. Het handelingsplan bevat een omschrijving van de wijze waarop voor de 
desbetreffende leerling het praktijkonderwijs met inachtneming van artikel 10f, derde lid, wordt 
verzorgd.” 
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En artikel 41a van de WVO stelt: “Op voorstel van de commissie voor de begeleiding en in 
overeenstemming met de ouders stelt het bevoegd gezag van een school voor een leerling die 
toelaatbaar is verklaard tot een bepaalde onderwijssoort in een cluster als bedoeld in artikel 2, 
vierde lid onder b of c, of tot het cluster als bedoeld in artikel 2, vierde lid onder d, en stelt het 
bevoegd gezag van een instelling voor elke leerling, voor elk schooljaar een handelingsplan op. 
Indien de inschrijving van een leerling plaatsvindt op of na 1 augustus wordt het handelingsplan 
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een maand na die inschrijving opgesteld.”
Duidelijk is dat de wet aangeeft dat wanneer er sprake is van een geïndiceerde leerling er een HP 
opgesteld moet worden waarin aangegeven wordt op welke wijze het onderwijs de onderwijs-
behoeften vervult van de betreffende leerling.

Binnen het regulier voortgezet onderwijs kan het HP meer als volgt verwoord worden: 
“Een handelingsplan wordt opgesteld als een leerling om de gestelde doelen te bereiken een 
aanpak/aanbod nodig heeft die zich niet laat specificeren en uitvoeren binnen het groepsplan 
en/of groepsaanpak. Het handelingsplan is dan een specifiek plan om doelgericht te werken aan 
de individuele onderwijsbehoeften van een leerling.” 

Het HP kent doelen die SMART omschreven zijn en geeft aan wat (inhoud) aangeboden wordt 
in welke periode om de gestelde doelen te bereiken, hoe (didactiek) dit aangeboden wordt, 
op welke wijze de uitvoering georganiseerd wordt en op welke wijze geëvalueerd wordt of de 
gestelde doelen bereikt zijn. 
Het HP is van de school, geeft het handelen van de school aan in antwoord op de onderwijsbe-
hoeften van de leerling. Echter meer en meer scholen betrekken de leerling bij het opstellen, 
uitvoeren en evalueren van het HP. Daarbij wordt het HP het document van de school én de 
leerling. En daardoor is het HP ook VAN de leerling en wordt de betrokkenheid op en de moti-
vatie ervoor vergroot. Ook afstemming met de ouders vindt binnen de cyclus van het werken met 
handelingsplannen plaats. 

2.6 Individueel ontwikkelingsplan 

Het individueel ontwikkelingsplan (IOP), zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria van de Inspectie van 
het Onderwijs, is een (serie) document(en) waarin op ten minste drie meetmomenten het ontwik-
kelingsperspectief van de leerling wordt vastgelegd. In de ontwikkelingsperspectieven staat het 
beoogde toekomstperspectief van de leerling. Deze informatie leidt tot IOP’s met passende 
leerarrangementen. Het IOP wordt geaccordeerd met een handtekening van leerling, ouders en 
begeleider van school en geeft voor een langer durende periode antwoord op de vragen: Wat wil 
ik leren op deze school? En: Hoe pak ik dat aan? Met het IOP kan doelgericht, resultaatgericht, 
ontwikkelingsgericht en handelingsgericht gestuurd en gewerkt worden door en met de leerling. 
Het wordt door de school gebruikt als verantwoordingsdocument voor de kwaliteit en effectiviteit 
van het onderwijs- en begeleidingsaanbod.

Het IOP wordt tot op heden specifiek in het praktijkonderwijs gehanteerd. Het IOP wordt in 
samenspraak met leerling en ouders opgesteld en omvat concrete doelen (een ontwikkelings-
perspectief), daarbij passende SMART omschreven acties met voldoende ambitie, is dyna-
misch en de doelen worden regelmatig geëvalueerd.
De school stelt na twee of uiterlijk drie jaar, in samenspraak met de leerling en de ouders, een 
uitstroomperspectief op. Dit perpectief beschrijft het niveau en de verwachte uitstroom van de 
leerling aan het eind van het praktijkonderwijs.
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2.7 Individueel ontwikkelingsplan en groeps(handelings)plan

IOP’s zijn individuele plannen, vaak geoperationaliseerd in individuele leerarrangementen. In de 
uitvoerbaarheid vraagt dit veel van docenten. Immers: op welke wijze organiseer je de uitvoering 
van alle individuele leertrajecten van al de leerlingen binnen je groep? Vervolgens speelt dan ook 
de vraag op welke wijze instructies plaatsvinden. Zijn deze dan ook geïndividualiseerd en wat is 
dan de mate van de effectiviteit van deze instructies? Het gaat hier over de mate van differentiatie 
om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerling.

De praktijk laat zien dat ook binnen het praktijkonderwijs op basis van groepsoverzichten leer-
lingen geclusterd worden. Dan vormen de IOP’s in de operationalisatie en de uitvoering binnen 
de lessen een groeps(handelings)plan. De reden daarvan heeft vaak te maken met de organisatie 
van het onderwijs en het streven naar een effectieve instructie. 

Uiteindelijk gaat het om de vraag op welke wijze leerlingen op maat onderwijs aangeboden 
krijgen dat aansluit op hun leer- en ontwikkelingsvraag. Daarbij ligt het accent op het planmatig, 
systematisch en permanent handelen daarin van de school, zichtbaar in de groep waar het 
onderwijs plaatsvindt. 

2.8 Persoonlijk leerplan

Binnen enkele scholen in het praktijkonderwijs wordt ook het begrip persoonlijk leerplan (PLP) 
gebruikt. Een PLP is een plandocument met daarin in korte omschrijvingen de beoogde leer-
doelen en leerarrangementen van een leerling voor een afgebakende periode (kwartaal, semester, 
trimester). De PLP’s vormen de kortetermijnplanning tussen de streefprofielen van het IOP. 
•	 Elke	periode	wordt	afgesloten	met	een	beoordeling	van	de	leerresultaten	passend	bij	het	

lopende ontwikkelingsperspectief in het IOP.
•	 Het	PLP	is	gebaseerd	op	de	leerwensen	en	ambities	van	de	leerling,	evenals	de	streefdoelen	

van de opleiding en is een coproductie van leerling, ouders en begeleider van school en bij 
voorkeur ook een buitenschoolse begeleider. 

•	 In	het	PLP	staan	concrete	afspraken	over	de	beoogde	leerlingresultaten,	het	daarbij	passend	
onderwijs- en begeleidingsaanbod en de frequentie en aanpak van de coachingsgesprekken 
over de voortgang (coachingskaarten).

•	 In	het	PLP	staan	per	periode	de	persoonlijke	concrete	doelen	voor	en	afspraken	over:
 - de ontwikkellijnen voor doorontwikkeling van beschikbare capaciteiten en kwaliteiten;
 - de leerlijnen voor te behalen streefniveau in verplichte en keuzevakken;
 - projecten die de leerling buitenschools onderneemt en realiseert;
 -  hoe de leerling over zijn resultaten verantwoording aflegt (toets, assessment, presen-

tatie en dergelijke) en waarop deze worden beoordeeld.

2.9 Individueel transitieplan

In het praktijkonderwijs komt ook het begrip individueel transitieplan (ITP) voor. Het wordt 
omschreven als een instrument, een werkmiddel, in de vorm van een document dat documen-
tatie bijhoudt van verleden, heden en gewenste toekomst voor de jongere. Het moet infor-
matie bevatten over zijn levenswereld: familiale situatie, medisch verleden, vrijetijdsbeoefening, 
waarden en culturele achtergrond naast gegevens over onderwijs en training. Het doel is de kloof 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten. Het biedt een kader dat een verbeterde toegang tot 
de arbeidsmarkt nastreeft. 
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Het ITP sluit nauw aan op het IOP. Twee tot drie jaar voor het einde van de schoolse periode 
vormt dit een onderdeel van het IOP. Maar het accent ligt hier op arbeidstoeleiding, de voorberei-
ding op arbeid. Dit verloopt in fasen met de bijbehorende activiteiten. Het start met het vergaren 
van informatie, het vastleggen van gegevens middels observatie en de oriëntatie op arbeid. 
De tweede fase is gericht op training en kwalificatie van specifieke beroepsvaardigheden. 
De laatste fase gaat om de daadwerkelijke overgang van school naar arbeid. Zelfsturing, plaatsing 
op de arbeidsmarkt en naschoolse begeleiding zijn hier de centrale begrippen. 
Binnen het ITP is het netwerk van de leerling betrokken. Het gaat om de jongere zelf, het gezin, 
de begeleiding op de school, de intermediaire instellingen en de werkgever. 

2.10 Ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een (langetermijn)ontwikkelingsperspectief voor leerlingen staat in het voortgezet 
onderwijs nog in de kinderschoenen. In het praktijkonderwijs wordt hiermee ervaring opgedaan 
(zie ook IOP). 

Onder het ontwikkelingsperspectief van een leerling wordt vaak verstaan:
•	 verwachte	uitstroomniveau/uitstroombestemming	van	een	leerling:	arbeid	of	een	bepaalde	

vervolgopleiding;
•	 leerrendementsverwachting	per	vakgebied	(prognose	over	één	jaar,	twee	jaar,	einde	school).
Essentieel is dat ook factoren in kaart gebracht worden die de ontwikkeling en het leren van een 
leerling ‘stimuleren’ en ‘belemmeren’ (sociaal-emotioneel, werkhouding, motivatie).

Wellicht dat het ontwikkelingsperspectief van een leerling bij instroom in het voortgezet onder-
wijs anders benoemd wordt dan in de bovenbouw. Het is belangrijk het ontwikkelingsperspectief 
van een leerling regelmatig te monitoren en zo nodig tijdig bij te stellen. Indien nodig kan daarbij 
een beroep gedaan worden op de expertise van ‘zorgprofessionals’ uit de tweede en derde lijn 
van school.
Ga met de leerling en met de ouders in gesprek en betrek de leerling actief bij het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief (bijvoorbeeld met behulp van een portfolio).

Uitgangspunt van werken vanuit een ontwikkelingsperspectief is dat de ontwikkeling van leer-
lingen niet gevolgd, maar op basis van hoge verwachtingen doelgericht gepland wordt. Uit het 
ontwikkelingsperspectief worden (met behulp van leerlijnen) langetermijndoelen voor de leer-
ling afgeleid. Op basis van deze doelen worden bij het benoemen van de onderwijsbehoeften 
de kortetermijndoelen bepaald. Onderwijsbehoeften richten zich op de zone van de naaste 
ontwikkeling.

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief is in het voortgezet onderwijs nog volop in 
ontwikkeling.

2.11 Convergent en divergent clusteren 

Bij convergente differentiatie worden voor alle leerlingen globaal dezelfde doelen nagestreefd. 
Er is een basisaanbod voor alle leerlingen en daarnaast bijvoorbeeld een groepje leerlingen 
dat verlengde instructie, meer leertijd en extra leerstof ontvangt en een groepje leerlingen dat 
verdieping en meer uitdaging krijgt. In het groepsplan wordt dan kort en kernachtig het basis-
aanbod aangegeven (zie methode/programma) en vervolgens de doelen en het aanbod voor 
beide andere subgroepjes beschreven.
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Bij divergente differentiatie worden vaste doelen en één basisaanbod losgelaten. Groepjes 
leerlingen zijn met verschillende doelen op een verschillend niveau en in een verschillend tempo 
bezig en ontvangen derhalve een verschillend aanbod. In het groeps(handelings)plan worden per 
subgroepje de doelen en het aanbod beschreven.

2.12 Onderwijsbehoeften

Centraal in passend onderwijs staat afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen (en verschillen daarin tussen leerlingen). Bij het benoemen van de onderwijs-
behoeften van een leerling geeft de docent altijd twee zaken aan:
•	 Welk(e)	doel(en)	streef	ik	de	komende	periode	(=	duur	groepsplan	of	HP)	voor	deze	leerling	

na?
•	 Wat	heeft	deze	leerling	(extra)	nodig	om	deze	doelen	te	bereiken?	Denk	bijvoorbeeld	aan	

verlengde instructie, meer leertijd, extra leerstof, feedback/coaching, een bepaalde aanpak 
van het gedrag, uitdagende en activerende werkvormen en maatregelen om de motivatie, 
taakaanpak en werkhouding te verbeteren.

De onderwijsbehoeften van een leerling worden benoemd op basis van de gegevens die verza-
meld zijn uit toetsen, observaties en gesprekken met leerlingen (en ouders), met in het bijzonder 
aandacht voor de leerlingen die gesignaleerd zijn. Bij het benoemen van onderwijsbehoeften 
wordt zowel aandacht besteed aan vakoverstijgende (pedagogische) als vakspecifieke (didacti-
sche) aspecten. Deze aspecten zijn vaak met elkaar verweven. 

Bij de vakoverstijgende onderwijsbehoeften van een leerling staan twee vragen staan centraal: 
•	 Wat	heeft	deze	leerling	(extra)	nodig	om	zich	te	ontwikkelen?	
•	 Wat	heeft	deze	leerling	(extra)	nodig	om	te	leren?	
Ook bij het benoemen van de vakoverstijgende onderwijsbehoeften worden eerst doelen gesteld 
en wordt vervolgens aangegeven wat de leerling nodig heeft om deze doelen te bereiken. Het 
veronderstelt dat de mentor en docenten zicht hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en de werkhouding/taakaanpak van leerlingen. Het is essentieel dat de vakoverstijgende onder-
wijsbehoeften met het ‘team’ docenten dat onderwijs geeft aan een groep leerlingen vastgesteld 
en besproken worden. Indien nodig kan daarbij beroep gedaan worden op expertise van ‘zorg-
professionals’ uit de tweede en derde lijn van school.

De vakspecifieke onderwijsbehoeften van een leerling worden door de (vak)docent vastgesteld 
en zullen meer didactisch van aard zijn. De docent geeft aan welke doelen de komende periode 
voor deze leerling nagestreefd worden en wat deze leerling (extra) nodig heeft om deze doelen 
te bereiken. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de vakexpertise van de docent.

Veel scholen kiezen meer en meer om vóór het vaststellen van de onderwijsbehoeften in gesprek 
te gaan met de leerling om hem zo mede-eigenaar te maken van zijn ontwikkeling. 
Een gesprek met de leerling biedt veel informatie om handelingsgericht de onderwijsbehoeften 
van de leerling te benoemen.

2.13 Leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem (LVS) is een registratiesysteem. Hierin worden de vorderingen van een 
leerling geregistreerd. 
•	 Het	bevat	alle	documentatie	van	de	school	over	persoonlijke	gegevens	en	schoolvorde-

ringen. Met behulp van het LVS kan aan bevoegde personen inzage gegeven worden in de 
ontwikkeling en de leervorderingen van leerlingen.
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•	 Het	is	(meestal)	een	digitaal	systeem	waarin	naast	de	zakelijke	(NAW-)gegevens	ook	rele-
vante, soms ook vertrouwelijke informatie en de onderwijsresultaten van de leerling worden 
geregistreerd, waaronder die met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling.

•	 Daarnaast	kunnen	in	het	LVS	absentenregistratie,	incidentenregistratie,	assessments,	
huisbezoekverslagen en verslagen van stagebedrijven worden opgenomen. 

•	 De	leerling	zelf	heeft	vaak	geen	directe	bemoeienis	met	het	bijhouden	van	het	LVS.	 
Dan spreken we immers over een portfolio.

•	 Ook	groepsoverzichten,	groeps(handelings)plannen,	individuele	ontwikkelingsplannen	en	
handelingsplannen worden opgeslagen en na evaluatie bewaard in het LVS.

2.14 Portfolio

Een portfolio, letterlijk draagmap (van het Latijn portare (dragen) en folium (vel papier), is een 
verzameling van werkstukken en andere bewijzen van het leerproces. 
•	 Het	is	het	verantwoordings- en registratiesysteem van de leerling en biedt een overzicht 

(bewijzen) van diens werk- en leerprestaties; een staalkaart van zijn kunnen. 
•	 Het	portfolio	is	een	instrument	van	de	leerling	die	er	ook	de	verantwoording	voor	draagt.	

Het kan digitaal zijn, maar dat is niet noodzakelijk. 
•	 Voor	het	goed	vullen	en	gebruiken	van	het	portfolio	is	gedurende	de	schoolloopbaan	

sturing en begeleiding door de school en ouders nodig. 
•	 Een	portfolio	is	dus	geen	plan,	maar	een	neerslag	van	de	uitkomsten	van	de	plannen:	 

één van de zichtbare opbrengsten van de inspanningen van de leerling.
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3 Schema’s

Om grip te krijgen op de inhoud van het project zijn schema’s ontwikkeld om de samenhang van 
de onderscheidende onderdelen in beeld te brengen. 

De vraagstelling van het project luidt:
Op welke wijze kunnen scholen individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen zodanig 
inzetten in het praktijkonderwijs en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daad-
werkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren 
van de resultaten?

Alle pilotscholen waren aan het werk met IOP’s en/of HP’s. Om de vraagstelling van het project 
te beantwoorden en te koppelen aan de bestaande werkwijze, was het belangrijk om in beeld te 
brengen:
•	 Wat	doen	we	nu?
•	 Wat	is	de	wenselijke	situatie?
•	 Wat	betekent	dit	voor	de	huidige	werkwijze?
•	 Wat	moeten	we	dan	stapsgewijs	gaan	doen?
•	 Hoe,	wie	en	wanneer	doen	we	dat	en	in	welke	volgorde?	
•	 Wat	is	daarvoor	nodig?	
Dit alles vastgelegd in een plan van aanpak.

Om de huidige en de gewenste situatie in beeld te brengen zijn de schema’s ondersteunend. 
De schema’s zijn licht onderscheidend voor de scholen voor praktijkonderwijs en scholen met 
lwoo. Dat heeft te maken met het verschil tussen een IOP en een HP en het daaronder werkende 
onderwijssysteem.

Het praktijkonderwijs werkt met IOP’s waarin individuele leerarrangementen per leerling 
worden vastgelegd, conform de ontwikkelagenda van de Vereniging Landelijk Werkverband 
Praktijkonderwijs en de eisen vanuit de Inspectie. Het lwoo werkt met handelingsplannen en/of 
groeps(handelings)plannen. De schema’s dienen daaraan tegemoet te komen.
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3.1 Praktijkonderwijs (1)

Schema 13

Bij de instroom in het praktijkonderwijs wordt voor iedere leerling een IOP opgesteld. Dit gebeurt 
vaak aan de hand van een startdocument waarin de intakegegevens zijn opgenomen en de 
onderwijsbehoeften van de leerling staan verwoord. Het IOP komt volgens de eis van de Inspectie 
minimaal driemaal in de schoolperiode terug, waarbij de praktijk laat zien dat veel scholen dit elk 
jaar laten terugkomen. 

Het IOP vormt het individuele leerarrangement van de leerling. Sommige scholen kiezen ervoor 
een HP op te nemen in het IOP. In het HP staat dan de specifieke begeleiding die de leerling 
krijgt aangeboden in verband met een speciale of specifieke ondersteuningsbehoefte. Andere 
scholen laten het zogenaamde HP in het IOP vallen zonder het als zodanig te benoemen. 

Gedurende het traject worden onderwijsdoelen gerealiseerd. Deze opbrengsten worden door 
de school vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Leerlingen leggen de opbrengsten vast in het 
(uitstroom)portfolio. Zie ook het begrippenkader. 

Het IOP is het individuele plan van de leerling. Betekent dit nu dat alles wat een leerling doet 
daarin opgenomen is of staat in het IOP alleen dat wat aan de individuele leerling toebehoort? 
Dit alles heeft te maken met de wijze waarop een school het onderwijs inricht. Er vinden immers 
ook klassikale lesmomenten plaats waarin de inhoud ‘standaard’ is voor de leerlingengroep. 
Men spreekt meestal van een ‘basisaanbod’ aan de hele groep. De vraag die zich voordoet is 
of het basisaanbod elke keer beschreven dient te staan in elk IOP van iedere leerling en/of niet 
volstaan kan worden met een verwijzing of codering. 

Het basisaanbod wordt vaak niet in het IOP opgenomen. Wel heeft de school dan het basis-
aanbod ergens vastgelegd ter onderbouwing, uitvoering en verantwoording. Denk hierbij aan de 
leerlijnen, de lesstof, de werkwijzen en de gebruikte middelen. De zogenaamde ‘afwijkingen’ op 
het basisaanbod worden opgeschreven in het IOP, dit is immers individueel. 

3 Naar analogie van de publicatie: Beumer, M., Jeninga, J., Münstermann, H. & Perreijn, S. (2011). Op weg naar een 
individueel ontwikkelingsplan in het praktijkonderwijs. Heerlen: Open universiteit, Ruud de Moor Centrum
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Er kan ook gewerkt worden met groeps(handelings)plannen. Afhankelijk van de gekozen 
methode, divergent of convergent, bepaalt dit de mate van werken met een basisaanbod. 
Zie voor dit onderscheid het begrippenkader. De school zal zelf bepalen of zij werkt met een 
groeps(handelings)plan naast het gebruik van het IOP. Het IOP is echter verplicht. In het IOP 
worden de vakoverstijgende en vakspecifieke doelen beschreven. 

In de pilotscholen van het project wordt in mindere mate gewerkt met groeps(handelings)plannen. 
Het accent ligt vooral op de IOP’s. De IOP’s zijn uitwerkingen van de individuele leerarrangementen. 
Daarnaast kiezen de pilotscholen er niet voor om het volledige curriculum op te nemen in elk IOP 
vanwege de hanteerbaarheid, de overzichtelijkheid en de hoeveelheid werk die gekoppeld is aan 
het invullen, bijstellen, aanpassen en na evaluatie opnieuw opstellen van de plannen. 

De oplettende lezer realiseert zich dat dit schema nog geen antwoord geeft op de vraagstelling 
van het project. Dit overzicht geeft immers alleen aan op welke wijze de doelen en plannen op 
papier worden weggezet. Dit zegt nog niets over de wijze waarop het door docenten gebruikt 
wordt bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijsactiviteiten in de klassenpraktijk. 
Daarop komen we later terug. 

3.2 Lwoo (1)

Schema 2

Binnen het lwoo wordt niet gewerkt met een IOP. Het schema ziet er voor het lwoo dan ook 
aangepast uit.
Vanuit de intake wordt vaak een HP opgesteld. Dit HP geldt voor één jaar. Aan het einde van het 
jaar dient het conform de wettelijke vereisten met de ouders geëvalueerd te worden. 
De leeropbrengsten worden net als de opbrengsten van het HP vaak per periode vastgelegd in 
het leerlingvolgsysteem waar ook de eindevaluatie wordt geborgd. Afhankelijk van de keuze van 
de school om te werken met portfolio’s leggen leerlingen eigen opbrengsten vast in het indivi-
duele portfolio. 
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Wat wordt er opgenomen in het HP? 
Net als in het praktijkonderwijs is dit ook in het lwoo afhankelijk van het gekozen onderwijs-
systeem: dat wil zeggen de mate waarin de school het onderwijs individualiseert en organiseert.
Dan gaat het over de vragen:
•	 Werkt	de	school	met	een	basisaanbod	met	daarnaast	groeps(handelings)plannen?
•	 Werkt	de	school	met	een	basisaanbod	en	daarnaast	met	een	groeps(handelings)plan	voor	

één of meerdere subgroepen?
•	 Werkt	de	school	met	verschillende	onderwijstrajecten	op	basis	van	de	onderwijsbehoeften	

van de leerling met daarnaast HP’s? Het aanbod van de verschillende onderwijstrajecten 
kan gezien worden als een groeps(handelings)plan. Denk bijvoorbeeld aan een onderverde-
ling op didactisch niveau (tl – gtl – kbl – bbl – lwoo) binnen kernteams en/of onderscheiden 
klassen. 

Duidelijk zal zijn dat de antwoorden op bovenstaande vragen bepalend zijn of er vakoverstij-
gende en/of vakspecifieke doelen in de plannen worden opgenomen, om vervolgens deze doelen 
concreet uit te werken. Daar is dan in ieder geval plaats voor de doelen, de inhoud, de aanpak, 
de organisatie en de evaluatie.

Schema 3 

Het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling heeft dus te maken met de wijze 
waarop en de mate waarin de school het onderwijsaanbod individualiseert. Het gaat dan om 
de verhouding standaardaanbod en individueel onderwijsaanbod. De school kan het onderwijs 
aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerling met groeps(handelings)plannen en/of met 
handelingsplannen waarin vakoverstijgende en/of vakspecifieke doelen opgenomen worden. 
Schema 3 brengt dit in beeld.
 
De pijlen aan de rechterzijde in het schema laten als het ware de horizontale vakken in grootte 
variëren, hetgeen duidt op de wijze waarop en de mate waarin de school het onderwijs differen-
tieert. Dit bepaalt de verhouding tussen het basisaanbod, het aanbod in het groeps(handelings)
plan en/of het specifieke aanbod in het handelingsplan.  
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Bij de pilotscholen wordt zowel gewerkt met handelingsplannen als met groeps(handelings)plannen. 
Beide lwoo-pilotscholen hebben een zeer breed uitgewerkte werkwijze in het werken met 
groeps(handelings)plannen voor zowel de vakoverstijgende als de vakspecifieke doelen.

Net als de slotopmerking bij het schema van het praktijkonderwijs geldt de opmerking dat het 
nog niets zegt over de wijze waarop de plannen door docenten gebruikt worden bij het daad-
werkelijk ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijsactiviteiten in de klassenpraktijk.

3.3 Praktijkonderwijs (2)

Schema 4

Scholen kiezen er vaak voor het IOP te vertalen in twee tot vier periodeplannen. De jaardoelen 
worden zo in kleinere subdoelen vertaald, waardoor er doelgericht per periode gewerkt kan 
worden aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Let op. De vraag is welke naam er gegeven wordt aan deze periodeplannen. Het Landelijk 
Werkverband Praktijkonderwijs heeft de keuze gemaakt om dit alles IOP te blijven noemen. 
Scholen gebruiken echter vaak verschillende namen om het verschil te duiden tussen het IOP, 
de periodeplannen en de vertaalslag naar het document voor de leerling. 

Door de vertaling van het IOP naar periodeplannen wordt een deel van de vraagstelling al 
beantwoord. In de deelvragen van het project gaat het echter ook over de volgende zaken:
•	 Wat	is	nodig	om	de	uitvoerbaarheid	van	de	IOP’s/HP’s	in	de	groep	te	vergroten? 

Welke operationele eisen stelt dit aan de plannen? 
•	 Wat	vergroot	de	betrokkenheid	van	leerling	en	ouders	bij	het	opstellen,	uitvoeren	en	

evalueren van IOP’s/HP’s?
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In het praktijkonderwijs zijn coachingsgesprekken inmiddels gemeengoed. De afspraken tussen 
de mentor en leerlingen worden vastgelegd in het IOP. De eisen vanuit de school en de wensen 
en behoeften van de leerling worden zo samengebracht.

In de pilotscholen is vervolgens gezocht naar werkwijzen om de uitvoerbaarheid te vergroten en 
de betrokkenheid van ouders en leerlingen te intensiveren. Daarbij is gezocht naar vormen om de 
periodeplannen enerzijds meer te concretiseren in werkplannen waarbij leerlingen meer mede-
eigenaar worden van hun leerdoelen. De periodeplannen zijn als het ware vertaald naar een docu-
ment van de leerling waarin aangegeven staat waar hij de komende periode aan gaat werken.
In het schema zijn dit de periodeplannen op leerlingniveau.

Tussen de momenten dat de periodeplannen worden besproken, opgemaakt en vastgelegd, 
werken de leerlingen met hun mentoren en andere docenten aan deze plannen. Leerlingen 
worden in de periodes gecoacht, begeleid en geïnstrueerd op hun individuele leerdoelen, 
vastgelegd in de periodeplannen op zowel school- als leerlingniveau. 

3.4 Lwoo (2)

Schema 5

Afhankelijk van de keuze van de school voor het werken met groeps(handelings)plannen en/of 
handelingsplannen worden deze plannen net als in het praktijkonderwijs vertaald in periode-
plannen. 

Ook komt het voor dat vanuit het startdocument deze direct omgezet worden naar periode-
plannen. Het laatste periodeplan vormt weer het uitgangspunt voor de plannen voor het volgend 
schooljaar. 
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Ook voor het lwoo hebben de pilotscholen gezocht naar een hanteerbare werkwijze voor de 
vertaalslag van de periodeplannen in concrete werkplannen voor in de groep, hetgeen geleid 
heeft tot periodeplannen op leerlingniveau. Daarin zijn er weinig verschillen zichtbaar met het 
praktijkonderwijs, zoals te zien is in beide schema’s. Ook hier worden de leerlingen in de verschil-
lende periodes gecoacht, begeleid en geïnstrueerd op hun individuele leerdoelen of groeps-
doelen wanneer er gewerkt wordt met groeps(handelings)plannen.  

In het hoofdstuk over complexiteit wordt nader ingegaan op de verschillende problemen die zich 
bij de pilotscholen voordeden bij het zoeken naar de antwoorden op de hoofd- en deelvragen 
van het project.
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4 Complexiteit

De doorlopen processen met de pilotscholen hebben inzicht gegeven in de complexiteit van 
het werken met IOP’s/HP’s. Aan de hand van een analyse van de opgedane ervaringen met de 
scholen kunnen enkele aspecten aangeven worden die in meer of mindere mate zichtbaar waren 
op alle vier de scholen. Dit geeft inzicht in de problematiek en heeft bijgedragen aan het maken 
van keuzes om de vraagstelling van het project op elke school te beantwoorden. 

Het gaat hier om de complexiteit om IOP’s/HP’s zodanig in te zetten dat docenten deze daad-
werkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren 
van de resultaten. Daarbij gaat het ook om de uitvoerbaarheid en de betrokkenheid van ouders 
en leerlingen. 

4.1 Verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Wie is en voelt zich verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van deze plannen? Uiteraard 
is dat de school met de medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs. IOP’s/HP’s 
zijn een eis van ‘boven’ opgelegd. Scholen en medewerkers worden daarop bevraagd. De vraag 
daarbij is in welke mate zij zelf mede vorm hebben kunnen geven aan de uitwerking die voor hen 
wenselijk en uitvoerbaar is. 

Op de pilotscholen zijn zeer uitgebreide systemen ontwikkeld in dit kader. Niet altijd door de 
medewerkers zelf; vaak door zorgfunctionarissen in opdracht van het management, door druk van 
buiten of individueel opportunisme om te werken aan kwalitatief goed onderwijs. Van medewer-
kers wordt gevraagd over te nemen wat door anderen bedacht is. Dat maakt het eigenaarschap 
niet eenvoudig, zeker als het een complexe, uitgebreide en gedetailleerde werkwijze is. 
En vervolgens moeten zij de werkwijze binnen de eigen lessen kunnen inpassen en uitvoeren. 

4.2 Betrokkenheid leerling en ouders

Het opstellen van plannen waarbij de leervraag en de onderwijsbehoeften van de leerling uitgangs-
punt is, impliceert dat er gesprekken moeten plaatsvinden met iedere individuele leerling. Wat wil 
jij, wat kun jij, wat vraag je aan mij als school? Deze gesprekken dienen georganiseerd te worden en 
cyclisch plaats te vinden in de cirkel van plannen, uitvoeren, controleren, evalueren en bijstellen. 

En in welke mate mag de leerling mede de inhoud van het onderwijsprogramma bepalen? 
Welke keuze maakt de school hierin? Betreft het alleen vakoverstijgende (leervoorwaardelijke 
en pedagogische) doelen of gaat het ook voor een deel over het onderwijsprogramma zelf 
(vakspecifieke c.q. didactische doelen)? 

Vervolgens dienen de individuele leervragen in een passend onderwijsarrangement vertaald te 
worden. Dat vraagt om flexibel onderwijs en klassenmanagement. En dit alles moet wel in samenhang 
zijn met de gestelde eisen vanuit de overheid waar het gaat om het behalen van de eindtermen. 
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Deze werkwijze vraagt om na te denken over de wijze waarop we het onderwijs organiseren, 
hoe individuele doelen ingepast worden in het curriculum en in de werkwijze met het onderwijs-
programma in de groep zelf. En het vraagt om competente medewerkers om het eigen onder-
wijsprogramma af te stemmen op de individuele leervragen van de leerlingen.

En welke rol wordt toegekend aan ouders als het gaat om het werken met IOP’s/HP’s? Hebben zij 
inzage in de plannen, worden zij gehoord, hebben zij werkelijke inspraak of stellen zij de plannen 
(deels) mede samen op? Hoe wordt dit overleg georganiseerd, welke vaardigheden zijn vereist bij 
onderwijsgevenden en hoe gaan we om met tegengestelde belangen en/of verwachtingen tussen 
ouders en school? 

En tot slot de vraag hoe de leerling actief te betrekken bij het stellen van doelen, het plannen van 
het aanbod en het evalueren of de doelen bereikt zijn.

Duidelijk is dat dit geen eenvoudige werkwijze is voor scholen op het moment dat leerlingen en 
ouders een actieve rol krijgen in het werken met IOP’s/HP’s.

4.3 Werkdruk en werkbelasting

Aanbodgestuurd onderwijs waarbij het programma, de organisatie en de werkwijze op een 
eenduidige wijze vast ligt, vraagt een andere inzet van alle medewerkers dan wanneer voor elke 
periode van het schooljaar voor een deel of voor alle leerlingen in de groep het programma 
individueel aangepast of geschreven moet worden. 
Alles wat ‘afwijkt’ van het reguliere programma moet individueel vastgelegd worden. Dat vraagt 
de nodige tijd om dit te realiseren. Als het op papier staat, moet het vervolgens ingepast worden 
in het onderwijsprogramma van elke dag, moet het uitgevoerd worden, gemonitord en de resul-
taten geregistreerd. 

Het clusteren van de onderwijsbehoeften vertaald naar gedifferentieerd werken middels 
groeps(handelings)plannen kan daarin wellicht verlichtend werken. De vraag die direct opgeld 
doet is vervolgens de mate waarin de groepsaanpak aansluit op de individuele onderwijs-
behoeften. Uiteindelijk is het de keuze van de school, gestoeld op hun onderwijsvisie, vertaald in 
een daarop aansluitende wijze van inrichting van het onderwijs. 
De evaluatie kan leiden tot tussentijdse aanpassingen dan wel het startsein zijn voor de volgende 
cyclus. 

De toename van verplichtingen voor scholen en docenten in het werken aan kwaliteit, het 
registreren en vastleggen van alle zaken rondom pedagogisch en didactisch handelen, het 
datagestuurd en opbrengstgericht werken en het afleggen van verantwoording aan de hand 
van cijfers zorgt voor een grotere (ervaren) werkdruk en werkbelasting. Het zoeken naar een 
efficiënte en effectieve werkwijze hoort daarbij waar het accent ligt op de concrete vertaalslag 
in de groepspraktijk. 

4.4 Passend onderwijs 

Daar waar scholen meer en meer de richting opschuiven naar onderwijsarrangementen die 
aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zien we de complexiteit in de uitvoer-
baarheid toenemen. Daarbij gaat het over de organisatie en de werkwijze ten aanzien van het 
onderwijsleerproces in de groep. 
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4.5 Papieren tijger

Differentiatie van het onderwijsprogramma, waarbij voor elke (groep) leerling de inhoud en werk-
wijze gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en vervolgens geregistreerd dient te worden, kan leiden 
tot een ‘papieren tijger’. 
De cyclische wijze van werken met de daartoe behorende formats en registraties in het leerling-
volgsysteem dienen praktisch bruikbaar en uitvoerbaar te zijn. Immers, dit alles komt naast het 
primaire proces: instrueren, coachen en begeleiden van leerlingen in de onderwijssituatie. 
Hoe meer er geregistreerd dient te worden, hoe groter de druk lijkt te worden op de uitvoering 
van het primaire proces. 

4.6 Afstemming

Als aan deze hierboven geschetste voorwaarden is voldaan, komt direct ook de vraag aan de 
orde hoe dit georganiseerd wordt op het moment dat meerdere onderwijsgevenden, waaronder 
vakdocenten, stagebegeleiders en externe begeleiders buiten de school, op de hoogte dienen 
te zijn van de gemaakte individuele afspraken met iedere leerling. Dit vraagt om een conse-
quente houding om op de hoogte te willen zijn en te willen blijven van alle betrokkenen rondom 
de leerling. Maar het vraagt daarnaast om overleg om de ontwikkelingen door te geven en af te 
stemmen op een effectieve en efficiënte wijze. 

En wat betekent dit voor het monitoren en registreren van de resultaten? Welke systemen 
gebruiken we daarvoor, waar komt alles van iedere leerling terug en hoe zijn daarin de taken en 
verantwoordelijkheden verdeeld en vastgelegd?

4.7 Competent weten

Zijn onderwijsgevenden competent in het werken met IOP’s of HP’s? Zijn zij in gesprek MET de 
leerling of wordt er gesproken OVER de leerling? En hoe worden de gespreksinhouden vertaald 
naar onderwijsdoelen?

Ook gaat het om het SMART omschrijven van de doelen van iedere leerling, het kunnen vertalen 
van de doelen naar het onderwijsprogramma, het evalueren van de doelen, het beoordelen van 
de resultaten en het vervolgens stellen van vervolgdoelen. 

Daarnaast vraagt het om het kunnen begeleiden en coachen van alle leerlingen met hun indivi-
duele plan in de klas en het kunnen flexibiliseren van het onderwijsprogramma afgestemd op die 
individuele plannen. Ook als er gewerkt wordt met groeps(handelings)plannen dienen docenten 
binnen het lesrooster over didactische en pedagogische kwaliteiten te beschikken om gedifferen-
tieerd te werken. Ook vraagt het om competenties om in samenwerking met collega’s de ontwik-
kelingen op de verschillende leerdomeinen af te stemmen, te sturen en te borgen. 

4.8 Definitie en kwaliteitscriteria

Wat wordt er verstaan onder een IOP en een HP? Binnen het wettelijk kader voor praktijk-
onderwijs en lwoo wordt geen definitie gegeven over deze begrippen en worden geen criteria 
aangereikt waaraan het zou moeten voldoen. 
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Van belang is de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt: de mate waarin tegemoet 
gekomen wordt aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wordt er gewerkt met 
een basisaanbod, groeps(handelings)plannen en/of individuele leerarrangementen? Dit bepaalt 
immers ook de vorm en uitwerking van IOP’s en HP’s. 

Rondom het begrip IOP bestaat ook verwarring in het veld over wat er wel of niet onder verstaan 
kan en mag worden. Ook over de relatie tussen een HP en een IOP wordt niet altijd eenduidig 
gesproken. De Inspectie hanteert indicatoren welke gehanteerd worden tijdens het bezoek aan 
scholen voor praktijkonderwijs. 
De Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft aan de Ruud de Moorstichting de 
opdracht gegeven om hier met het scholenveld een ‘format’ over op te stellen (Beumer, Jeninga, 
Münstermann & Perreijn, 2011). 

Al met al kan gesteld worden dat ten aanzien van de helderheid over deze documenten meer 
eenduidigheid gewenst lijkt te zijn, zeker ook waar we spreken over kwaliteitscriteria. 
Deze onduidelijkheid belemmert de praktische uitvoerbaarheid voor scholen. 
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5 Aandachtspunten management

Op welke wijze kunnen scholen individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen zodanig 
inzetten in het praktijkonderwijs en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daad-
werkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren 
van de resultaten?

Wat betekent deze vraag voor het management?

Er is een viertal onderdelen van belang om deze vraag goed te beantwoorden. Het gaat aller-
eerst om de voorwaarden die gewenst zijn om IOP’s en HP’s tot werkbare documenten te maken. 
Vervolgens is van belang na te gaan of de materie waarover het gaat helder en duidelijk is, 
waarna het goed is stil te staan aan welke vereisten medewerkers moeten voldoen om de inhoud 
daadwerkelijk op een juiste wijze in te zetten in de beroepspraktijk. En tot slot is belangrijk te 
kijken naar de gebruikte systemen en structuren waarbinnen en waarmee gewerkt wordt. 
Op al deze elementen zal het management sturing moeten geven om zo een integrale aanpak te 
waarborgen. 

In het werken met de pilotscholen is geconstateerd dat elke school vanuit de eigen historie een 
aanpak ontwikkeld heeft, die past bij de cultuur en de werkwijze van de betreffende school. 
Dat maakt dat de plannen van aanpak per school verschillend zijn met echter een gelijkluidende 
doelstelling. Het uitgangspunt in de uitwerking van het plan van aanpak was elke keer aan te 
sluiten bij wat de school al goed doet. 

De inhoud van de hieronder genoemde onderdelen is vooral tot stand gekomen door de 
ervaringen op de pilotscholen.

5.1 Voorwaarden

Alles start met een heldere visie van het onderwijs op school. Dat bepaalt immers de inhoud, 
de werkwijze en de organisatie. Onderliggende vragen daarbij zijn de volgende:
•	 Hoe	ver	gaan	we	met	de	inrichting	van	het	onderwijs	om	deze	te	laten	aansluiten	op	de	

onderwijsbehoeften van de leerling? Het gaat om de vraag op welke wijze de school 
omgaat met verschillen tussen leerlingen. De visie en missie van de school bepalen de 
uitgangspunten die concreet vertaald worden naar doelen, inhoud, organisatie en werk-
wijze. Dat heeft ook te maken met de (gezamenlijke) attitude ten aanzien van leren en de 
omgang met leerlingen. Het omgaan met verschillen leidt altijd tot differentiatie in aanbod 
en aanpak (klassenmanagement) om aan te sluiten op de individuele onderwijsbehoeften 
van iedere leerling.

•	 Wat	is	de	mate	van	flexibilisering	van	het	onderwijsprogramma?	Dat	heeft	te	maken	met	de	
wijze waarop het onderwijsprogramma gedifferentieerd wordt naar de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. Werken we met groeps(handelings)plannen en/of met IOP’s/HP’s?  
De gemaakte keuzes hierin bepalen immers de organisatie en de werkwijze. 

•	 En	welke	rol	hebben	de	leerling	en	de	ouders	op	het	doel	en	de	inhoud	van	het	individuele	
arrangement van de leerling?
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De ervaring in het werken met de pilotscholen was dat deze vragen direct bij aanvang op tafel 
kwamen. En dat maakte dat het enige tijd kostte om helder en scherp te krijgen wat de school 
deed en waar ze naartoe wilde met de vormgeving van het onderwijs in de toekomst. Hierna kon 
pas het plan van aanpak ingevuld worden. De schema’s kunnen daarbij van dienst zijn.

Als deze vragen beantwoord zijn, is het van belang dat de school voldoende zicht heeft op het 
wettelijk kader. Toets de huidige en gewenste situatie aan deze vereisten naar inhoud en werk-
wijze om te zorgen dat extern verantwoord kan worden wat er gedaan wordt. 

Zorg dat het begrippenkader voor alle betrokkenen helder is. De onderdelen coachingsgesprek, 
IOP/HP, leerlingvolgsysteem, portfolio, rapport(age), leerlijnen/leerinhoud, competenties, leer-
opbrengsten en registratie zijn daarin de onderscheidende elementen. Zie daarvoor ook het 
hoofdstuk over het begrippenkader. 

Breng de huidige en gewenste situatie in beeld om van daaruit de doelen te stellen die de school 
op korte en lange termijn wil bereiken. Vertaal de doelen in een plan van aanpak. Het plan van 
aanpak kent de volgende elementen: doel, inhoud, organisatie, werkwijze en evaluatie. Uiteraard 
is het tijdpad daarin opgenomen.  

Op wie richt zich het plan van aanpak? Richt het veranderingsproces zich op het gehele team of 
wordt gestart met een afdeling binnen de school of leerjaargroep? Belangrijk is dat de groep die 
aan het werk gaat met het plan van aanpak betrokken is op de inhoud en de doelstelling. 
Ga na op welke wijze zij eigenaar zijn van de inhoud en het proces. 

Op alle pilotscholen is gewerkt met een projectgroep en één afdeling en/of leerjaar. Op één 
school werd gekozen voor meerdere leerjaren. In elke projectgroep had een lid van het manage-
mentteam zitting. De directie was op alle scholen op de hoogte en stond achter de inhoud van 
het veranderproces. 

Zorg ervoor dat de rest van het team op de hoogte is en blijft van het verloop van het project. 
Immers, na de zogenaamde pilotfase wordt het project uitgebreid naar de andere afdelingen of 
leerjaren. Dan dienen de niet betrokken medewerkers al op de hoogte te zijn van het doel, de 
inhoud en de werkwijze. Ben consequent in deze communicatie en geef de betrokkenen daarin 
een duidelijke rol. 

Draag zorg voor transparantie. Zorg dat de werkwijze op papier staat, zorg ervoor dat er plan-
matig gewerkt wordt om resultaten te boeken en zorg dat er tijdig tussenevaluaties plaatsvinden. 
Maak gebruik van verhelderende schema’s of door te lopen routes. 
Daarbij dient uiteraard duidelijk te zijn wat ieders taak en verantwoordelijkheid is bij het werken 
met individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen en/of groeps(handelings)plannen. 
Wie doet wat, wanneer en op welke wijze? Denk ook aan de verantwoordelijkheden van de leer-
ling en de ouders in dit proces.
Maak een jaarplanning met daarin opgenomen de activiteiten die cyclisch moeten plaatsvinden.

Voor IOP’s/HP’s en/of groeps(handelings)plannen is het belangrijk dat de medewerkers die ermee 
moeten werken direct betrokken worden op de ontwikkeling hiervan. Zij moeten eigenaar van de 
inhoud en het proces worden om de kwaliteiten en bruikbaarheid ervan in de groep te versterken 
en te waarborgen. En zij zijn de professionals in het werken met de leerling. 

Op alle pilotscholen is hieraan voldaan doordat gewerkt werd met projectgroepen waarin de 
directe gebruikers betrokken waren. Ervaringen werden met elkaar besproken en gedeeld, 
hetgeen leidde tot gezamenlijke keuzes en gezamenlijk gemaakte vervolgstappen. Deze lerende 
aanpak vergrootte de betrokkenheid, de uitvoering ervan en droeg direct bij aan de kwaliteit van 
het werken met plannen.  
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Het werken met een stuurgroep is een variant daarop. In een stuurgroep is het management, een 
afvaardiging van mentoren/docenten vanuit de werkvloer en soms ook de zorgcoördinator verte-
genwoordigd. Het doel van de stuurgroep is het coördineren, plannen, monitoren en evalueren 
van activiteiten en voortgang. Op één pilotschool hebben we op deze wijze gewerkt omdat het 
aansloot op de wijze van werken binnen die school. 

Maak gebruik van uw leerlingen. Zij geven relevante feedback waar uw school in kwalitatieve zin 
van kan profiteren. Neem hen serieus. 

Tijdens de monitoring van het proces op de pilotscholen zijn er gesprekken gevoerd met leer-
lingen. Deze gaven goede feedback op de wijze waarop de school (lees de medewerkers) werkt 
met IOP’s/HP’s. De inhoud van deze feedback droeg bij aan het aanscherpen van de plannen van 
aanpak. Ook de medewerkers van de scholen waren altijd zeer benieuwd naar de reacties van de 
leerlingen. Dit is voor elke school makkelijk en snel te organiseren met alle positieve effecten van 
dien. 

Neem tijd voor de verandering. Deze kost tijd vanwege de complexiteit. Zorg dat medewerkers 
daarvoor faciliteiten krijgen om de verandering uit te proberen. Het leren van en met elkaar is 
daarin belangrijk. 

Zie toe dat bereikte resultaten geborgd worden. Implementeren van nieuwe zaken vraagt om 
herhaald terugkijken en toezien op uitvoering van de gemaakte (nieuwe) afspraken. Een PDCA-
systematiek zorgt ervoor dat de leercirkel afgerond wordt en opnieuw wordt aangezet.

Handreiking 1 – Voorwaarden 

1 Sluit aan op de visie van de school of stel deze bij. Bepaal aan de hand daarvan op welke wijze u als 

school omgaat met verschillen tussen leerlingen.

2 Bepaal welke ruimte leerling en ouders krijgen in het meebepalen van de onderwijsdoelen. 

3 Maak een keuze uit het werken met individuele ontwikkelingsplannen, handelingsplannen, 

groeps(handelings)plannen of een combinatie van deze plannen.

4 Toets de gewenste werkwijze aan het wettelijk kader en de eisen van de Inspectie.

5 Stel het begrippenkader vast binnen uw school.

6 Bepaal het kader waarbinnen de verandering mag plaatsvinden. 

7 Richt het veranderingsproces in. Stel het plan van aanpak daarbij op met betrokkenen. 

8 Maak taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en transparant.

9 Organiseer de communicatie over het veranderingsproces. 

“Gebruikt u uw leerlingen als spiegel?”

5.2 Materie

Materie betreft de inhoud van het IOP/HP. De belangrijkste opbrengst van het project voor de 
pilotscholen heeft te maken met een aantal zaken gericht op de inhoud. 

Screen scherp op wat moet conform de eisen vanuit het wettelijk kader en vanuit de Inspectie. 
Haal alles wat overtollig is uit het systeem. Daarbij dient de focus te liggen op ‘wat helpt dat 
docenten IOP’s/HP’s daadwerkelijk gebruiken bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van 
onderwijsactiviteiten’. 

Wat nemen we wel op in het IOP/HP en wat niet? In het hoofdstuk met de schema’s wordt daar 
nader op ingegaan. 
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Uitvoerbaarheid en haalbaarheid hebben te maken met tijd. De hoeveelheid schrijfwerk dient 
gereduceerd te worden zodat medewerkers tijd krijgen om met het IOP/HP te werken in samen-
spraak met de leerlingen in de dagelijkse praktijk. Het gaat in essentie over het coachen, bege-
leiden en instrueren om leerlingen te ondersteunen in het leerproces. Dat is het doel, de rest 
betreft middelen.

Vermijd dubbele administratie. In de pilotscholen werd dit soms gesignaleerd. Screen eerst 
de bestaande situatie van wat we allemaal doen om vervolgens na te gaan wat we eigen-
lijk moeten doen. Daarna komt de vraag wat functioneel is in het werken met IOP’s/HP’s of 
groeps(handelings)plannen in de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Deze analyse leidt er vaak 
toe dat er dubbelingen uitgehaald kunnen worden. Dan kan winst geboekt worden wat ruimte 
biedt aan het werkelijk gebruiken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren van IOP’s/HP’s.   
Het IOP/HP dient gericht te zijn op handelen in de dagelijkse praktijk.

Het jaarlijkse IOP is het jaarplan, twee- tot viermaal uitgewerkt in een periodeplan. Eenmaal per 
jaar wordt het jaarplan geëvalueerd en ondertekend door ouders. De periodeplannen zijn de 
werkdocumenten, kort bondig en alleen datgene wat individueel is, is opgenomen. 

Indien gewerkt wordt met het groeps(handelings)plan is het startdocument de basis, dat uitge-
werkt wordt in periodeplannen. Het groepsoverzicht biedt het totaaloverzicht op basis van 
toetsen, observaties en aanvullende gegevens. Het maakt het clusteren van leerlingen op basis 
van onderwijsbehoeften mogelijk in de specifieke aanpak of begeleiding van hun didactische 
en/of pedagogische vraagstellingen.  

Het startdocument wordt ook gebruikt bij het opstellen van een HP. Deze komt jaarlijks terug in 
de eindevaluatie met de ouders. Het HP wordt vertaald in periodeplannen. Zie ook het hoofdstuk 
met de schema’s. 

De pilotscholen laten zien dat de periodeplannen snel omgezet kunnen worden naar de periode-
plannen van de leerling. Dit werkt snel en efficiënt, zeker als het digitaal is. Zie toe dat de inhoud 
voor iedereen helder en duidelijk is. Maak gebruik van stroomschema’s, planschema’s, overzichten 
waarin de samenhang in beeld is gebracht. In het hoofdstuk met schoolvoorbeelden worden 
praktische uitwerkingen getoond. 

Ontwikkel een eenduidige werkwijze die schoolbreed van toepassing is. Dat stimuleert interne 
overdracht en herkenbaarheid bij leerlingen, ouders en externe betrokkenen.

Om leerlingen te ondersteunen in het leren dient er oog te zijn voor de transfer van de leerling-
plannen naar alle onderwijssituaties. Dit is het meest complexe onderdeel van de vertaalslag van 
periodeplannen op leerlingniveau. De pilotscholen kwamen tot verschillende werkwijzen:
•	 In	de	klassenmap	zitten	de	leerdoelen	van	iedere	leerling	ter	ondersteuning	en	als	naslag-

werk voor iedere mentor.
•	 De	leerdoelen	van	de	leerling	zitten	in	de	agenda	of	werkmap	van	de	leerling.	Daarop	zijn	

leerlingen aanspreekbaar. 
•	 Docenten	bedenken	zelf	werkvormen	waarmee	zij	tijdens	de	eigen	lessen	leerlingen	

begeleiden op hun individuele leerdoelen. Door aandacht te bieden aan het leren als team 
worden interessante werkvormen bedacht. 

 -  Klassikaal op specifieke momenten, tijdens zelfstandig werken, leerdoelen op tafel ter 
ondersteuning van de leerling, tijdens een gezamenlijke opening, in samenspraak met 
medeleerlingen, werken met individuele codes, klassikaal aan de wand van de lesruimte 
door middel van ‘ insteekkaarten’, overzichtborden bij praktijkruimtes enzovoort.

 -  En daarin flexibel zijn is wenselijk, aangepast aan de onderwijsstijl van de docent en 
aangepast aan de specifieke lessituatie. Daarin medewerkers de eigen professionele 
ruimte bieden levert succeservaringen op. 
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Tot slot de rol van ouders op de inhoud. Uiteraard heeft dit te maken met welke positie toege-
kend wordt aan ouders op de inhoud van het onderwijs van de leerling. Ouders kunnen geïnfor-
meerd en gehoord worden over wat zij belangrijk achten voor hun kind of zelfs betrokken worden 
in het vaststellen van de doelen. Bij deze laatste vorm is de samenwerking het grootst. Dan kan er 
zelfs voor worden gekozen bepaalde doelen in de thuissituatie en in vrije tijd aan de orde te laten 
komen.  

De pilotscholen trachten ouders te betrekken op de inhoud door hen deelgenoot te maken van 
de doelen. De ene school informeert de ouders en vraagt om een ‘handtekening’ om hen op de 
hoogte te stellen van de ontwikkelingen van de leerling. De andere school voert een ‘driegesprek’ 
met leerling, ouders en mentor om de inhoud van het IOP/HP vast te stellen.

Naarmate de leerling meer betrokken is op het in samenspraak met de school vaststellen van zijn 
ontwikkeldoelen, hoe meer de leerling eigenaar wordt van zijn leerproces. Als de leerling in het 
driegesprek de verantwoordelijkheid krijgt zijn ontwikkeldoelen en resultaten daarvan te ‘verant-
woorden’ en te ‘showen’ aan mentor en ouders, hoe groter de betrokkenheid van de ouders op 
de leerontwikkeling van hun kind en de school. Dit vraagt om aandacht vanuit het management. 

Handreiking 2 – Materie

1 Focus op het doel, het werken met de plannen in de groep: ontwerpen, plannen, uitvoeren en 

evalueren van de plannen in het dagelijks werken in de groep. 

2 Zorg voor transfer naar andere onderwijsleersituaties. Betrek de gebruikers daarbij.

3 Maak keuzes. Kiezen we alleen voor de vakoverstijgende of de vakspecifieke inhoud of kiezen we voor 

beide?

4 Formuleer het basisaanbod, het groepsaanbod en/of het individuele aanbod. 

5 Start vanuit het startdocument / starthandelingsplan als rode draad in de begeleiding van de leerling. 

Toets de vorderingen van de leerling daaraan en stel het vervolgens bij. 

6 Werk met periodeplannen. Maak deze (deels) van de leerling. 

7 Bied overzicht en samenhang door het te visualiseren. 

8 Voorkom dubbelingen in de te gebruiken documenten. 

9 Bepaal de mate van betrokkenheid van de ouders op de inhoud.

5.3 Gedrag

Goed onderwijs vindt plaats binnen de interactie tussen docent en leerling, tussen leerling en 
medeleerlingen en tussen leerling en (externe) begeleiders. Alle ‘papieren’ plannen zijn daarin 
louter hulpmiddel.

Het begint met de attitude (mindset) dat je bereid bent uit te gaan van verschillen tussen leer-
lingen. En dit heeft weer direct te maken met de visie en missie van de school en hoe concreet dit 
vertaald is in de praktijk. Leidinggevenden dienen hier permanent aandacht aan te besteden en 
hierop te sturen. 

Het professionele gedrag van medewerkers is het sleutelwoord in goed onderwijs. Binnen dit 
thema is het niet anders. Permanent investeren in professionalisering is noodzakelijk om de 
kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te handhaven. Wat vraagt dit nu ten aanzien van 
het IOP/HP? 

Het kunnen werken met het IOP/HP of groeps(handelings)plan vraagt om vaardigheden voor 
klassenmanagement. Hoe organiseer je het werken met deze plannen? Het vraagt om vaardig-
heden van systematisch en planmatig werken in het coachen, begeleiden en instrueren op de 
individuele en/of de groepsdoelen.
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Het leren van en met elkaar is hierin belangrijk. Het versterken van klassenmanagement vraagt 
vaak om coaching on the job. Klassenbezoeken of klassenconsultaties kunnen daaraan bijdragen.

In alle pilotscholen heeft het leren van en met elkaar plaatsgevonden in de wijze waarop gewerkt 
is met de projectgroepen. Binnen één school vond lopende het project een professionaliserings-
traject plaats gericht op coachingsvaardigheden. Ook hier was gekozen voor een gezamenlijk 
traject waar het leren van en met elkaar centraal stond. 
Voor docenten is dit niet eenvoudig binnen de hectiek van het onderwijs. Want er moet ook 
planmatig gewerkt worden aan de leerinhoud naast alle groepsdynamische situaties die zich 
iedere dag in alle hevigheid in de groep voordoen. 

De ervaring met de pilotscholen leert dat voor mentoren dit nog hanteerbaar is. De plannen 
zijn immers met de leerling samen opgesteld. Dan ben je als docent direct op de hoogte van de 
inhoud van de plannen. Voor de overige docenten is het complex. Hoe organiseer je dat met alle 
niet-mentorklassen, hoe onthoud je al die individuele doelen van alle leerlingen die je les geeft? 
De grootste uitdaging voor de pilotscholen ligt in het zoeken en ontwikkelen van systemen die 
hierop effectief en efficiënt een antwoord bieden. Het project was te kort van aard om hier al 
werkende antwoorden op te geven.

Het samen met de leerling opstellen van leerdoelen vraagt om coachingsvaardigheden. Wat 
vooral uit het project naar voren komt, is dat het voor de docent moeilijk is om bij een leerling 
die weinig zegt (die moeilijk over zichzelf kan of durft te spreken) dan wel de leerling die zichzelf 
zwaar overschat, om samen met de leerling de juiste doelen te vinden en vast te stellen. 
Dit vraagt om coachingsvaardige docenten.

Scholen voor praktijkonderwijs en scholen met lwoo stellen bij binnenkomst van de school een 
startdocument op. Vaak staat daarin beschreven hoe te handelen met de leerling. Vervolgens 
moet in samenspraak met de leerling het plan opgesteld worden. Hoe laat je deze samenkomen 
en hoe ga je om als daarin een discrepantie ontstaat? 

De neiging bestaat bij docenten om leerlingen toch vooral aan te reiken wat ze moeten gaan 
doen in plaats van met de leerling op zoek te gaan naar wat hij wil leren. Het bieden van het 
eigenaarschap van leerdoelen aan de leerling is een kunst.
Dit geldt uiteraard ook voor de gesprekken met ouders, vooral daar waar de verwachtingen 
tussen school, leerling en ouders moeilijk samenvallen. 

Planmatig handelen en werken vraagt om aandacht, het consequent blijven werken aan de doelen 
en het evalueren en vastleggen van de bereikte resultaten. 

Het gevaar bestaat dat het IOP/HP meer een doel wordt dan een middel. Leidinggevenden 
moeten daar blijvend op toezien om daarvoor te waken. Het gaat bij het IOP/HP om leerlingen 
te helpen focussen op hun eigen leerdoel, hen helpen te herinneren aan de afspraken en de wijze 
waarop je eraan kunt werken. Het is een begeleidingsinstrument voor het leren. 

Een andere bijkomstigheid is om vanuit het gesprek met de leerling te komen tot een doel voor 
de leerling in voor hem begrijpelijke taal. Zeker als we spreken over competenties. Hoe vertaal je 
bijvoorbeeld ‘zelfstandigheid’ in concreet operationeel gedrag zodanig dat de leerling weet wat, 
maar meer nog hoe hij het waar moet doen. 

Tot slot de volgende ervaring uit een van de pilotscholen. “Als leerlingen eigenaar zijn van hun 
leerdoelen, dan moeten ze het zelf doen. Wat moet ik dan nog als docent? Als het plan van de 
leerling is, moet hij er zelf mee komen en er zelf aan werken.” Het lijkt wel of dan de verantwoor-
delijkheid voor goed onderwijs naar de leerling geschoven wordt. Maar zowel de school als de 
docent blijven verantwoordelijk voor het onderwijs en dus ook voor het plan van de leerling. 
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Het ontslaat je niet van de (mede)verantwoordelijkheid om de leerling daarop te sturen, te 
steunen en te begeleiden. 

Duidelijk is dat het werken met IOP’s/HP’s de nodige kwaliteiten vereist van alle betrok-
kenen. Sturing geven aan het gewenste professionele gedrag is noodzakelijk gezien opgedane 
ervaringen in het project. Externe ondersteuning is vaak gewenst. Maar het leren van en met 
elkaar kan zeker zo effectief als wel nodig zijn. Dat het management daarin een voorbeeldfunctie 
heeft, spreekt voor zich. Begeleiding, initiatief nemen en stimuleren tot professionalisering zijn 
enkele taken van de leidinggevende. 

Handreiking 3 – Gedrag

1 Zorg dat iedereen weet waarom we de dingen doen zoals we ze doen (de juiste mindset).

2 Faciliteer het werken met individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen in tijd en ruimte. 

3 Werk permanent aan professionalisering. Dan gaat het over klassenmanagement, coachingsvaardig-

heden, planmatig werken, differentiëren van leerstof, voeren van oudergesprekken. 

4 Organiseer het leren van en met elkaar.

5 Werk stap voor stap aan de beoogde verandering; begin klein.

6 Zorg dat de leerling betrokken wordt in het vaststellen en evalueren van het eigen plan. 

5.4 Structuur en systemen

Structuur en systemen moeten ondersteunend zijn en aangepast worden aan de nieuwe werk-
wijze. Blijf alert op het feit dat het geen doelen zijn, maar middelen. Drie zaken zijn opvallend als 
de ervaringen met de scholen gebundeld worden.

De vergaderstructuur en de gesprekkencyclus moeten stroomlijnen met de cycli van de plannen. 
De effectiviteit wordt verhoogd als coachingsgesprekken, evaluatiegesprekken en ouder-
gesprekken gekoppeld worden, mede in relatie tot het opstellen van de nieuwe (periode)plannen. 
Een jaarplanning voor cyclisch werken is essentieel en ondersteunend.

Hoe worden de doelen van de leerling beoordeeld? En door wie, zeker als meerdere docenten 
meewerken aan de doelen. Het organiseren van 360 graden feedback is niet eenvoudig, zeker als 
we ook kijken naar tijdsbelasting. Met de pilotscholen is dit onderdeel niet aan de orde geweest. 
Het gaat hier over de cyclus van plannen, begeleiden, monitoren, registreren, beoordelen en 
vastleggen, waarna de cyclus zich herhaalt met het plannen van nieuwe doelen. 

ICT: digitalisering kan de effectiviteit verhogen. Wat opviel in het project is dat een andere werk-
wijze vaak consequenties heeft voor de digitale ondersteuning. Aanpassingen zijn niet makkelijk 
snel in te voeren, zeker wanneer er gewerkt wordt met vaste programma’s. Aandacht hiervoor is 
door het management geboden. 

Handreiking 4 – Structuur en systemen

1 Stem de overlegstructuur af op de cyclus van het werken met individuele ontwikkelingsplannen, 

handelingsplannen en groeps(handelings)plannen.

2 Zorg dat het digitale ondersteuningssysteem tijdig aangepast is op de inhoud van de verandering.

3 Ontwikkel een passend beoordelingsysteem, met name waar gesproken wordt over competenties. 

4 Heb oog voor de onderscheidende stappen in het cyclisch werken.

5 Zorg voor overzicht in de inhoud en de werkwijze.

6 Breng de ontwikkeling/verandering in beeld. 

7 Vier de successen. Betrek ouders en leerlingen daarin. 
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5.5 Sturing

Het gaat om sturing geven door het management aan het veranderproces, om het implemen-
teren van een werkbaar IOP/HP en wel zodanig dat dit instrument werkbaar wordt in de klassen-
praktijk. Nadat aan de voorwaarden voldaan is, dient er sturing plaats te vinden op de inhoud, 
het gedrag en de structuren en systemen. Pas als dit in de goede samenhang plaatsvindt, zal 
gewerkt kunnen worden aan integrale verandering met een blijvend resultaat als gevolg.

Handreiking 5 – Sturing 

1 Bewaak de inhoud van de verandering zodat voor eenieder de inhoud helder is en blijft.

2 Zie toe op het planmatig werken aan de gestelde doelen zodat stapsgewijs resultaten behaald kunnen 

worden.

3 Monitor het vereiste gedrag van de medewerkers. Bied de juiste en de gevraagde ondersteuning om 

professioneel handelen te ontwikkelen. 

4 Bied ruimte aan het leren en grijp alleen in waar nodig.

5 Bewaak de uitvoering van de gemaakte afspraken.

6 Check regelmatig of de werkwijze in overeenstemming is met de gebruikte structuur, systemen en 

materialen.

7 Blijf in gesprek met de docent, de leerling en de ouders om zicht te houden op het primaire proces.

8 Zie toe op het borgen van de bereikte resultaten van de verandering.

9 Houd de langetermijndoelen voor ogen.

10 Blijf consistent aan uw visie en uitgangspunten.
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6 Aandachtspunten docent

Op welke wijze kunnen scholen individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen zodanig 
inzetten in het praktijkonderwijs en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daad-
werkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren 
van de resultaten?

Wat betekent deze vraag voor de docent en het team?
Er is door de pilotscholen gedurende één jaar intensief aan deze vraagstelling gewerkt. En dat 
heeft geleid tot zeker voor deze scholen goede opbrengsten. Deze opbrengsten worden hier 
stapsgewijs gedeeld.

Vooraf

Elke school is door de externe begeleider benaderd met de vraag wat zij met het project wil 
realiseren. Allereerst heeft dit op managementniveau plaatsgevonden. Echter, alle scholen 
hebben direct daarna de medewerkers zelf bevraagd op de doelstelling van het project en de 
bruikbaarheid ervan in de praktijk.
Alle pilotscholen hebben vervolgens voor een projectgroep gekozen die met de ondersteuning 
van de externe begeleider verantwoordelijk was voor de inhoud van het plan. In elke project-
groep was een lid van het management / afdelingsleider aanwezig. 

De vraagstelling van het project, de beoogde opbrengst en de wijze waarop dit behaald diende 
te worden, zijn gezamenlijk vastgesteld. Alle betrokken mensen in de projecten waren gecommit-
teerd aan het doel en aan de werkwijze om het doel te realiseren. 
Daarnaast paste de inhoud van elk plan van aanpak in de ontwikkelagenda van de school. 

Elke projectgroep kwam regelmatig bijeen om de inhoud, de werkwijze en de resultaten met 
elkaar te delen en te evalueren. 

Alle scholen werken met IOP’s/HP’s. Op de meeste scholen werden deze plannen vooral gebruikt 
buiten de lessen door de mentoren om zaken bij te werken en door medewerkers die verantwoor-
delijk zijn voor het opstellen ervan. Op een enkele school werd al gezocht naar manieren om de 
plannen in zetten in de groep dan wel de leerling daarin meer te betrekken.

Alle scholen hebben in hun plan van aanpak ervoor gekozen de IOP’s/HP’s om te vormen naar 
documenten die daadwerkelijk in de klassensituatie gebruikt kunnen gaan worden. Eén pilot-
school is daar concreet nog niet aan toegekomen omdat er eerst een paar voorwaardelijke 
stappen gezet moesten worden. Dat betrof de te gebruiken onderliggende systemen en daaraan 
gekoppeld de vast te stellen vorm van de inhoud. De tweede voorwaardelijke stap was het 
trainen van de medewerkers in het voeren van leerlingengesprekken (coachingsgesprekken). 
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6.1 Coachingsgesprek: in gesprek met de leerling

Binnen alle pilotscholen komt de inhoud van het IOP/HP nu tot stand door middel van een 
gesprek met de leerling. Alle scholen realiseren zich dat op basis van een intake, het daarna 
opstellen van een startdocument en vervolgens een door de school opgesteld IOP/HP eenzijdig 
is. Immers, waar is de stem van de leerling en van de ouders op deze inhoud?

Elke school blijft het startdocument hanteren als basis en elke school maakt op basis van het 
startdocument een jaarplan, al dan niet uitgewerkt in periodeplannen. 
Daarnaast is gekozen voor het (deels) koppelen van deze inhoud aan de uitkomsten van het 
gesprek met de leerling. Deze inhoud is bepalend voor het IOP/HP wat gebruikt wordt in de 
klassensituatie. Met andere woorden: het gesprek met de leerling leidt tot een ingevuld IOP/HP 
door de mentor en de leerling. Op dat moment is de leerling mede-eigenaar. 

Een docent verwoordde het als volgt: “Omdat in een gesprek MET de leerling samen de leer-
punten geformuleerd zijn, wordt het IOP/HP meer van jezelf. Je hebt minder gezeur van de 
leerling omdat het zijn eigen doel is.”

Dit kan wel een praktisch probleem leveren. Want als uit de intake door de school doelen worden 
vastgesteld waaraan de leerling moet werken, dan kan dit niet overeenkomen met wat de leerling 
in het coachingsgesprek aangeeft. De vraag daarachter is de mate waarin je mag en kan sturen 
tijdens een coachingsgesprek. 

En welke zeggenschap geeft de school aan de leerling over de inhoud van het leerprogramma? 
Gaat het over de lesinhoud en/of over sociale competenties of vakoverstijgende doelen. Dit is 
afhankelijk van hoe ver de school daarin wil gaan. Uiteraard vormen de streefdoelen of kern-
doelen het kader. De wijze waarop dit ingevuld wordt in de organisatie en de werkwijze van de 
lesinhoud bepaalt de school.  
De pilotscholen zijn daarin verschillend, waarbij één school voor praktijkonderwijs daarin verder 
probeert te gaan. 

Duidelijk is dat er rekening gehouden moet worden met het startdocument in relatie tot de 
coachingsgesprekken. Immers, de school is verantwoordelijk voor het onderwijs. 

Alle scholen erkennen het belang van coachingsvaardigheden van de docenten. Op sommige 
scholen wordt daarop expliciet getraind. Op alle pilotscholen voerden de mentoren de coachings-
gesprekken met de leerlingen, leidend tot een ingevuld IOP/HP.

Daarnaast speelde op enkele pilotscholen de vraag of tijdens het coachingsgesprek aangesloten 
moet worden op wat de leerling niet kan of aangesloten moet worden op wat de leerling wel kan 
en hoe hij dat steeds breder, in andere contexten, kan toepassen.

De pilotscholen geven aan dat het effect van de leerlinggesprekken op de inhoud van het IOP/HP 
bijdraagt aan het zelfinzicht van de leerling en dat de leerling zich serieus genomen voelt door de 
mentor/school.

Coachingsgesprekken spelen op de pilotscholen een grote rol. Dit vraagt om vaardige docenten. 
Hoe kom ik in gesprek met de leerling, hoe stuur ik in het gesprek, laat ik de leerling eigenaar 
zijn van zijn leerdoelen, welke hulpmiddelen kan ik gebruiken in het gesprek (competentiekaartjes 
bijvoorbeeld), laat ik de leerling zijn IOP/HP zelf verwoorden/invullen? 

De pilotscholen geven aan dat het trainen van het voeren van leerlinggesprekken als belangrijk 
wordt ervaren, maar ook het leren van en met elkaar. 
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Handreiking 1 – In gesprek met de leerling

1 Het coachingsgesprek. Ben ik competent in het voeren van het gesprek? Coachen moet, sturen mag. 

2 Het startdocument is de basis. Belangrijk is dat de doelen vanuit het coachingsgesprek gekoppeld 

kunnen worden aan de opgenomen doelen in het startdocument. 

3 Leg de gemaakte afspraken met de leerling vast. Vertaal deze uitkomsten in een concreet plan van 

aanpak voor gebruik in de klas. Zo wordt de inhoud van het gesprek bruikbaar voor de leerling om te 

overzien wat het doel is en om succeservaringen op te doen. 

4 De uitkomsten van het coachingsgesprek moeten uitvoerbaar zijn in de lespraktijk. Als de leerling een 

stem krijgt in het vaststellen van zijn doelen, moet hij dit direct terugzien in de praktijk van alledag. 

Pas dan wordt het zijn plan en wordt hij serieus genomen. Dus datgene wat besproken wordt, moet 

realistisch zijn voor in de onderwijspraktijk. 

5 Leren van en met elkaar. Klassenbezoek, video-interactiebegeleiding, consultatie, filmbeelden van 

opgenomen gesprekken, uitwisselen van ervaringen in het voeren van coachinggseprekken, de vertaal-

slag in plannen voor de leerling, dit alles maakt het mogelijk om te leren van elkaar. Het gezamenlijk 

delen levert veel concrete opbrengsten op.  

6.2 Inhoud IOP/HP

Wat wordt er opgenomen in het IOP/HP?
Dit is uiteraard de keuze aan de school. Dat heeft te maken met de manier hoever de school 
wil gaan in het werken met individuele leerarrangementen of de mate waarin de school wil 
werken met groeps(handelings)plannen en handelingsplannen. Dan gaat het over het curriculum 
en/of over vaardigheden, competenties of vakoverstijgende doelen.

Wanneer vakspecifieke doelen een plaats krijgen in het IOP/HP komt de verantwoordelijkheid 
van de vakdocent (vaksectie) expliciet in beeld. Dit vraagt enige organisatie en afstemming in het 
vaststellen en het vastleggen van deze doelen in het IOP/HP. 
Vakoverstijgende doelen vragen in de uitvoering een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
docenten als team.

Alles wat afwijkt van het basisaanbod zal ergens vastgelegd en geregistreerd dienen te zijn. 
De vraag is immers of het basisaanbod in elk IOP/HP opgenomen moet worden of alleen wat 
individueel en/of specifiek is, afwijkend van dit basisaanbod.

Bij groeps(handelings)plannen gaat het dan over het specifieke aanbod voor de betreffende 
subgroep. Dan zijn de individuele doelen van de leerlingen geclusterd. 

Belangrijk in het werken met een IOP/HP is dat terug te vinden is waarom gekozen wordt voor 
de betreffende individuele leerdoelen. Waar is dit op gebaseerd? En vervolgens moet in de 
klas zichtbaar zijn dat er aan die doelen gewerkt wordt. Dit dient planmatig te geschieden 
met duidelijkheid over wie wat doet, hoe het gebeurt, waarmee en gedurende welke periode 
(SMART). En tot slot wanneer en hoe er geëvalueerd wordt en wat met deze uitkomsten gedaan 
wordt. 

Doordat op de piotscholen de inhoud van het IOP/HP met de leerling werd vastgesteld, kreeg 
‘het hoe’ veel aandacht. Het doel was wellicht snel te vinden, maar de wijze waarop gewerkt moet 
worden aan het doel was moeilijker te omschrijven. Immers, hoe werkt de leerling aan een doel 
als zelfstandigheid, werktempo of assertiviteit? Hoe wordt dat verwoord in concreet zichtbaar 
gedrag?
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Voor de leerling is het belangrijk dat het duidelijk is op welke manier hij moet werken aan zijn 
doel om deze ook te kunnen realiseren. Als ik niet weet hoe ik iets moet doen, kan ik het dan wel 
leren? De pilotscholen kozen ervoor om zoveel mogelijk te proberen alles in leerlingentaal op te 
schrijven. Door leerlingen het zelf te laten verwoorden is het wellicht eenvoudiger en ook beter 
met de leerling te evalueren. In ieder geval werden de afspraken vastgelegd in een IOP/HP op 
leerlingniveau. Een hulpmiddel voor en door de leerling om te focussen op de leerdoelen. 

De pilotscholen moesten ook kiezen hoe uitgebreid het IOP/HP op leerlingniveau was. Hoeveel 
doelen neem je op? Wat is haalbaar voor leerlingen? Aan hoeveel doelen kun je tegelijkertijd 
werken? Hoe onthoud ik dat allemaal? De pilotscholen kozen vaak voor enkele vakoverstijgende 
doelen of competenties die in het IOP/HP van de leerling staan. Een enkele maal werd gekozen 
om ook vakspecifieke doelen op te nemen.  

Handreiking 2 – Inhoud IOP/HP

1 Zorg dat duidelijk is wat er opgenomen wordt in het individueel ontwikkelingsplan, handelingsplan  

en/of groeps(handelings)plan? Het gaat dus over het onderscheid basisaanbod en individuele leer-

doelen en/of leerarrangementen. 

2 Maak de werkwijze haalbaar en uitvoerbaar voor jezelf, gericht op het werken in de groep.

3 Stem de inhoud af met de collega’s.

4 Leg de inhoud vast, volg de ontwikkeling en registreer. Borg de bereikte resultaten aan de hand van 

de evaluatie. 

5 Leg de uitkomsten van het coachingsgesprek vast in leerlingentaal. Zet waar mogelijk de leerling 

zelf in.

6 Let vooral op ‘het hoe’. Maak voor de leerling helder hoe hij moet werken aan zijn doel. 

7 Zorg ervoor dat de leerling het doel kan behalen: dus realistische, concrete en haalbare doelen. 

6.3 Begeleiding

Als alles op papier staat, dan moet het nog gaan beginnen. Dan start de fase dat de leerlingen 
begeleid, gecoacht en geïnstrueerd worden op hun doelen. Dat betekent iets over de wijze 
waarop de mentor en de groep docenten die les aan de leerling geven dit (kunnen) uitvoeren 
tijdens de lessen. En het zegt iets over de manier waarop dit georganiseerd wordt. 

Tijdens het jaar dat de pilotscholen aan het project gewerkt hebben, is er veel ervaring opgedaan 
hoe de leerlingen begeleid worden op hun individuele doelen. Dit beeld is divers. 
Dat komt omdat elke pilotschool haar weg zocht voor de wijze waarop zij wil werken met het 
IOP/HP op leerlingniveau. 
•	 Klassikaal.	Aan	de	orde	stellen	van	de	individuele	plannen.	In	klassikale	leerlinggesprekken	

werden de leerlingen begeleid op de doelen; deze werden onderling uitgewisseld en 
besproken. Soms gebeurde dit ook in kleinere groepen.

•	 Individueel.	Op	andere	momenten	werden	leerlingen	individueel	gecoacht	op	hun	doelen:	
vooraf, tijdens en/of aan het einde van de les.

•	 Afwisselend.	Op	alle	pilotscholen	kwamen	de	doelen	niet	elke	les	of	week	aan	de	orde.	
Dit gebeurde meer intuïtief, soms ad hoc of min of meer gepland. Soms werd het even 
vergeten en herinnerden de leerlingen de docenten eraan.

•	 Verschillend.	Op	een	enkele	pilotschool	kozen	de	betrokken	docenten	voor	een	eigen	wijze	
van het werken met het IOP/HP op leerlingniveau. Dit was afhankelijk van het type les of van 
de persoonlijke stijl van lesgeven. 



44 Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

Alle pilotscholen gaven echter wel terug dat:
•	 het	moet	gebeuren	op	basis	van	gezamenlijke	afspraken,	omdat	het	anders	verwaterd;
•	 het	dus	niet	alleen	een	aangelegenheid	is	tussen	mentor	en	leerling,	maar	van	alle	betrok-

kenen die les geven aan de leerling, zeker in het geval van vakoverstijgende doelen;
•	 het	cyclisch	moet	gebeuren,	omdat	het	anders	niet	beklijft;
•	 er	verschillen	tussen	docenten	mogelijk	moeten	zijn	in	de	manier	waarop	je	ermee	werkt;
•	 en	dat	het	belangrijk	is	om	met	elkaar	daarover	te	spreken	om	van	elkaar	te	leren	en	om	te	

zorgen dat de werkwijze geïmplementeerd en geborgd wordt.

Ook gaven de pilotscholen terug dat de nieuwe werkwijze tijd kost om het te leren toepassen in 
de klas tijdens de les. Ook het leren werken op deze wijze door leerlingen kost tijd om het eigen 
te maken. 
Het aanleren van competenties zelf kost ook tijd. Aanleren betekent oefenen en dat betekent vele 
malen herhalen. En dat vraagt weer om het permanent en consequent coachen en begeleiden 
van leerlingen op hun leerdoelen in verschillende lessituaties. 

De scholen kozen voor verschillende werkwijzen. De plannen van de leerlingen werden bijvoor-
beeld in de agenda van de leerling geplaatst of in het klassenboek. Sommige docenten lieten 
de leerlingen de doelen op hun tafel plaatsen of in hun werkmap. Andere docenten werkten met 
codes, zodat de leerling ‘stiekem’ herinnerd werd aan zijn doel. Een andere docent werkte met 
picto’s die op het bord hingen. Een ander idee was om de plannen in de klas op te hangen of op 
kaarten te zetten, zodat die in de klas in daarvoor bestemde zichtbare rekken geschoven kunnen 
worden.

Wanneer gewerkt wordt met groeps(handelings)plannen is het structureel inplannen van bijvoor-
beeld de extra instructie aan een subgroepje leerlingen in de weekplanning of in het weekrooster 
vaak effectief.  

Een andere school werkt met zogenaamde ‘helpers’. Iedere leerling heeft één medeleerling als 
helper van zijn eigen plan. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid meer bij de leerling en zijn 
medeleerling gelegd. 

Het ervoor zorgen dat alle docenten op de hoogte zijn van alle plannen van al hun leerlingen 
was de meest moeilijk te organiseren werkwijze. Niet alle scholen zijn tijdens het project al zover 
gekomen. Eén school koos voor samenvattingen van al die plannen gebundeld per groep in het 
klassenboek, zodat iedere docent deze kan raadplegen. Het is dan de verantwoordelijkheid en de 
professionaliteit van de docent om hier consequent mee om te gaan. 

Uiteindelijk was en is het nog steeds een zoektocht bij elke pilotschool over ‘the best way’ van het 
begeleiden van de leerling op zijn individuele doelen. Dat het succes daarin afhankelijk is van de 
houding van iedere docent en van het team als samenwerkende groep werd als kritische succes-
factor aangewezen. 

Handreiking 3 – Begeleiding

1 Coach, begeleid en instrueer de leerling op de in samenspraak vastgestelde (individuele) doelen. 

2 Werk daarin consequent, systematisch en planmatig.

3 Kies voor een werkwijze die bij jouw lesstijl en bij jouw lesvak past.

4 Maar zorg wel voor een gezamenlijke werkwijze met je collega’s. Maak daarover afspraken en houd je 

daaraan. 

5 Bied leerlingen de tijd om te leren werken met de nieuwe werkwijze. 

6 Denk met elkaar na over welke hulpmiddelen je gebruikt en maak gezamenlijke keuzes (formats, 

competentiekaarten, klassenmap, overzichtslijsten enzovoort.)

7 Kies als team of je werkt met ‘helpers’: medeleerlingen die elkaar ondersteunen en helpen.
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6.4 Evaluatie

Bijna alle scholen hebben één of enkele cycli kunnen doorlopen met het planmatig werken met 
het IOP/HP op leerlingniveau. Elk tweede of daaropvolgende coachingsgesprek was tevens de 
evaluatie van het afgelopen plan. 
De scholen gaven aan dat dit een plezierige en concrete werkwijze was. Het vastleggen van de 
resultaten in het leerlingvolgsysteem en het portfolio was een van de te maken vervolgstappen in 
de nieuwe werkwijze. Leg de uitkomsten van de evaluatie dus goed vast, zodat ook transparant is 
wat de resultaten zijn van de extra inzet.
Vaak leidde deze evaluatie tot een logisch daaropvolgend plan met aansluitende doelen. 

Een enkele keer werd er ook tussendoor geëvalueerd: op momenten dat een betreffende leerling 
zijn doel al eerder had behaald. Dan werd het plan bijgesteld. 
Het kwam ook voor dat de cyclus niet afgerond werd. Een van de redenen was dat het werken 
met het IOP/HP een te grote impact had op de groep, waardoor er eerst gekozen werd voor een 
groeps(handelings)plan. 

Bedenk dat evaluatie ook een middel is. Een middel voor de leerlingen om tot leren te komen. 
Het kan over twee zaken gaan:
•	 Zijn	de	gestelde	doelen	bereikt?	Het	gaat	dan	om	concrete	resultaten.
•	 Heeft	mijn	werkwijze	gewerkt?	Dan	gaat	het	over	de	wijze	waarop	de	leerling	tot	deze	

resultaten gekomen is; het doorlopen proces. Dit is de reflectie op het eigen handelen.

Handreiking 4 – Evaluatie 

1 Evalueer aan de hand van de doelen in het plan van de leerling.

2 Geef complimenten, vier de successen.

3 Stel het vervolgplan op aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie.

4 Stel waar nodig tussentijds bij of evalueer eerder als doelen zijn behaald.

5 Evalueer het product.

6 Maar evalueer zeker het proces. Leer de leerling te reflecteren op zijn eigen handelen.

6.5 Ouders

Alle scholen worstelen met de rol van ouders in dit proces. Enerzijds omdat zij eerst zelf met de 
leerling de nieuwe werkwijze eigen moeten maken. Of omdat dit onderdeel nog onvoldoende in 
het plan van aanpak zat. Daarnaast vergt deze andere manier van werken aandacht om dit onder-
bouwd en goed voorbereid te presenteren aan ouders. Incidenteel zijn er toch ervaringen opge-
daan met de betrokkenheid van ouders op deze werkwijze. Eén pilotschool gaf het plan mee naar 
huis om het te laten ondertekenen en had wisselende ervaringen en reacties hierop. 
Een andere school probeerde de opgenomen doelen in het plan door te trekken naar de 
thuissituatie, wat in sommige gevallen ook lukte. 

De leerling zijn eigen plan laten presenteren aan de ouders verhoogt de betrokkenheid. 
Zeker ook wanneer de bereikte doelen met de behaalde resultaten getoond kunnen worden door 
de leerling. 

Soms werden ouders gevraagd naar hun mening over deze wijze van werken. De meeste ouders 
reageerden positief.   
Ook hier geldt dat tijdig en consequent handelen bijdraagt aan de betrokkenheid en de rol van 
ouders in het werken met plannen op leerlingniveau. 
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Handreiking 5 – Ouders 

1 Bespreek de plannen met de ouders.

2 Bespreek de resultaten met de ouders, betrek hen waar mogelijk in de evaluatie.

3 Betrek de leerling in het gesprek. Laat de leerling zijn resultaten tonen aan zijn ouders.

4 Trek de doelen waar mogelijk door naar de thuissituatie / vrije tijd.

5 Blijf consequent aan de gekozen werkwijze met ouders.

6 Laat ouders reflecteren op de werkwijze van de school.
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7 Onderzoeksvraag en deelvragen

De onderzoeksvraag van het SLOA-project ‘Individuele ontwikkelingsplannen en handelings-
plannen in praktijkonderwijs en lwoo’ luidt:

Op welke wijze kunnen scholen individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen zodanig 
inzetten in het praktijkonderwijs en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daad-
werkelijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren 
van de resultaten?

met als deelvragen:

1 Wat zijn belemmeringen en randvoorwaarden in de uitvoering van individuele ontwikkelings-
plannen / handelingsplannen door docenten?

2 Wat is met het oog op een goede uitvoering nodig voor docenten om de kwaliteit van deze 
plannen te verbeteren?

3 Wat is nodig om de uitvoerbaarheid van deze plannen in de groep te vergroten?  
Welke operationele eisen stelt dit aan de plannen? 

4 Kunnen groeps(handelings)plannen een bijdrage leveren aan het vergroten van de 
uitvoerbaarheid? Zo ja, welke?

5 Wat is nodig voor scholen om de plannen resultaatgericht te evalueren?
6 Wat vergroot de betrokkenheid van de leerling en de ouders bij het opstellen, uitvoeren en 

evalueren van deze plannen?

In het werken met de pilotscholen hebben we gezocht naar de antwoorden op deze vragen. 
In dit hoofdstuk gaan we in op de deelvragen van het onderzoek waarmee we meteen de 
hoofdvraag beantwoorden.  

7.1  Deelvraag 1 – Wat zijn belemmeringen en randvoorwaarden in de  
uitvoering van individuele ontwikkelingsplannen / handelingsplannen 
door docenten?

Het is een instrument dat in ontwikkeling is. Iets wat nog niet geheel af is, werkt nog niet 
optimaal. Het is een zoektocht om als team de ‘ideale’ vorm te vinden.

Er bestaan veel varianten in IOP’s/HP’s. Er is geen vast omschreven standaard, noch zijn er eendui-
dige kwaliteitscriteria. De begripsverwarring in het veld is groot. Men spreekt niet altijd dezelfde 
taal, zeker ook doordat de school op basis van de eigen ontstaansgeschiedenis een eigen invul-
ling geeft aan de plannen. Er worden veel verschillende termen gebruikt voor in wezen hetzelfde: 
handelingsplan, individueel ontwikkelingsplan, persoonlijk leerplan, talentenplan.

Het organiseren van de overdraagbaarheid van de plannen naar andere leer- en lessituaties is 
complex in de organisatie. Het uitvoeren van IOP’s/HP’s en/of groeps(handelings)plannen in de 
les vraagt om didactische en pedagogische kwaliteiten. 
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Klassenmanagement is een centraal begrip hierin. Gespreksvaardigheden zijn erg belangrijk om 
leerlingen en ouders te betrekken in het werken met deze plannen. Niet iedere docent heeft zich 
dit eigen gemaakt. 

Leerlingen moeten leren reflecteren op hun eigen leerdoelen. Dit kost tijd, dit leer je niet in een 
keer. Dit vraagt van docenten geduld. Het eigenaarschap ‘teruggeven aan de leerling’ betekent een 
andere ‘mindset’ van de docent. Tijd om met leerlingen in gesprek te zijn, tijd om zaken te ontwik-
kelen en de veranderingen in te voeren binnen de hectiek van de dag is een behoorlijke opgave. 
Dat vraagt om consequent te blijven aan de doelen en gekozen werkwijze. En het beoordelen van 
de resultaten vraagt om aandacht als meerdere docenten samenwerken aan dezelfde doelen van de 
leerling. Maar ook het beoordelen van vakoverstijgende competenties is niet eenvoudig. 

Ondersteunende digitale systemen zijn niet altijd passend bij de nieuwe werkwijze, hetgeen de 
ontwikkeling kan belemmeren.

7.2  Deelvraag 2 – Wat is met het oog op een goede uitvoering nodig voor 
docenten om de kwaliteit van deze plannen te verbeteren?

Goed onderwijs vindt plaats in de klas. Docentvaardigheden bepalen de kwaliteit. Coachings-
vaardigheden, differentiëren, planmatig werken en handelen, scheppen van een pedagogisch en 
werkklimaat waar tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoefte van iedere leerling: 
het is geen sinecure. 

Een eenduidig plan (format) en een eenduidige werkwijze draagt bij aan de kwaliteit. Een heldere 
visie en beleidslijn van het management werkt ondersteunend. De bevlogenheid van kartrekkers 
stimuleert de ontwikkeling en de kwaliteit van de inhoud. 

Betrokkenheid van docenten om gezamenlijk één werkwijze te ontwikkelen is belangrijk. 
Zij moeten het uitvoeren en zij zijn de professional in de praktijk. Dat versterkt de motivatie en 
betrokkenheid. Ook verbreding naar vakdocenten, planmatig samenwerken en het samen dooront-
wikkelen van de inhoud vallen daaronder. Zaken als elkaar bij de les houden, zich aan de gemaakte 
afspraken houden, tijdig delen als zaken niet lopen, met elkaar zoeken naar de ‘best way’ helpen. 
Externe ondersteuning kan bijdragen aan het op koers blijven van de gewenste richting. 

Een duidelijk begrippenkader, wat verstaan we als school eronder, is belangrijk om ermee te 
kunnen en willen werken. Heldere kwaliteitscriteria waaraan het plan moet voldoen: dan gaat het 
over de inhoud (product), maar zeker ook om de manier van ermee werken (proces). 

Tot slot het leren van en met elkaar. Het uitwisselen van kennis en ervaringen helpt enorm aan het 
creatief samen zoeken naar oplossingen die je als eenling niet direct ziet. Externe professionalise-
ring kan daaraan bijdragen. 

7.3  Deelvraag 3 – Wat is nodig om de uitvoerbaarheid van deze plannen 
in de groep te vergroten? Welke operationele eisen stelt dit aan de 
plannen? 

De betrokkenheid van de leerling op de eigen doelen verhoogt de motivatie en leert de leer-
ling eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerdoelen. Open gesprekken met de 
leerling dragen daaraan bij. Er dient dus voldoende tijd voor gesprekken beschikbaar te zijn, 
opgenomen in het rooster. Beperk het aantal doelen waaraan gewerkt wordt door de leerling in 
de klas. Je kunt niet op tien zaken tegelijkertijd focussen.  
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Het bewust organiseren van leermomenten door het planmatig bespreken van de doelen van 
de plannen tijdens de lessen is belangrijk. Het gebruiken van ondersteunende middelen helpt 
daarbij. Denk aan picto’s, seintjes naar leerlingen, inschakelen van helpers, overzichtslijsten in de 
groep, tafelkaarten, werkkaarten, inlegvellen in agenda’s enzovoort. 

Daarnaast is het inslijpen van het gewenste gedrag en daar consequent in blijven handelen van 
belang. Vaste bespreekmomenten tussen de mentor en de leerling helpen de leerling te leren 
focussen op de doelen. Ook hier is planmatig handelen weer belangrijk om de leercyclus telkens 
rond te maken. Ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren, hetgeen leidt tot het herhalen van 
de cyclus. 

En tot slot moeten alle docenten kunnen beschikken over de gemaakte afspraken tussen mentor 
en leerling wanneer het voor hen van toepassing is, zodat het daadwerkelijk gebruikt wordt in de 
les en/of praktijksituatie. Dat vraagt om professioneel handelen van iedere docent.

7.4  Deelvraag 4 – Kunnen groeps(handelings)plannen een bijdrage leveren 
aan het vergroten van de uitvoerbaarheid? Zo ja, welke?

In het project is er nauwelijks gewerkt met groeps(handelings)plannen. Enkele pilotscholen 
hebben ze wel. De focus van het project lag sterk op het werken met IOP’s/HP’s in de klassen-
situatie. De pilotscholen zullen dit in de doorontwikkeling moeten meenemen. Het maken van 
keuzes daarin is essentieel. Je kunt immers niet alles doen. En het heeft alles te maken met de 
onderwijsvisie van de school en de daaruit voortvloeiende keuzes in organisatie en werkwijze. 

7.5  Deelvraag 5 – Wat is nodig voor scholen om de plannen resultaatgericht 
te evalueren?

Resultaatgericht evalueren vraagt om systematisch en planmatig handelen. Dat start bij het duide-
lijk omschrijven wat het gewenste resultaat dient te zijn. Hoe concreter dit is aangegeven, hoe 
scherper er geëvalueerd kan worden. 

De pilotscholen maken allemaal gebruik van een startdocument. Met dit document wordt de 
ontwikkeling van de leerling minimaal eenmaal per jaar gevolgd. Veel scholen doen dit zelfs 
tweemaal per jaar. 
De vertaalslag van het startdocument vindt plaats in periodeplannen. In het periodeplan staan 
het doel, de inhoud, de organisatie, de werkwijze en het beoogde resultaat aangegeven.  
Deze periodeplannen worden per periode geëvalueerd aan de hand van de aangegeven beoogde 
resultaten. Het consequent handelen daarin is van belang en moet passen in de zorgstructuur van 
de school. 

De overlegstructuur dient aan deze systematiek gekoppeld te zijn. Planning en het nakomen van 
afspraken rond evaluatie dragen hieraan bij. 

Voor de vertaalslag van de periodeplannen naar documenten die door de docenten en de leer-
lingen gebruikt worden in de lespraktijk geldt hetzelfde. Hoe concreter, hoe beter, hoe makke-
lijker om te meten wat gerealiseerd is. Dat vraagt ook om enthousiasme van de docenten. 
En het vraagt om het kunnen (leren van het) reflecteren op eigen gedrag bij leerlingen. 

Tot slot is de houding van het management essentieel. Voorbeeldgedrag, aanspreken op, 
ondersteunen en faciliteren en de focus leggen op het doel van het werken met IOP’s, HP’s en/of 
groeps(handelings)plannen bepalen de mate van resultaatgericht werken. 
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7.6  Deelvraag 6 – Wat vergroot de betrokkenheid van de leerling en de 
ouders bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van deze plannen?

De ervaring met de pilotscholen laat daarover geen misverstanden bestaan. 

Leerling

In relatie treden met de leerling door bewust, gepland en systematisch in gesprek te zijn. 
Dan gaat het over de meer ‘officiële’ coachingsgesprekken, maar zeker ook over al het coachen, 
begeleiden, instrueren en gezamenlijk reflecteren tijdens de lessen aan de hand van de doelen 
van de leerling. Daar wordt geleerd.
Het gezamenlijk met de leerling bespreken, vaststellen en vastleggen vergroot de betrokkenheid. 
Het plan wordt van de leerling en zelfs van de mentor/docent. Het is immers samen tot stand 
gekomen. 

Het werken met een coachingskaart, memorycard, kindvriendelijk HP vertaalt de inhoud op leer-
lingniveau en maakt het van de leerling. 
Betrokkenheid wordt versterkt als iedereen de focus heeft op het plan van de leerling, als er 
aandacht is voor het plan in zoveel mogelijk lessituaties en als er een beoordeling aan gekoppeld 
is en de resultaten gevierd worden.

Ouders

Betrokkenheid van ouders op de inhoud van de plannen dient georganiseerd te worden. Ouders 
dienen op de hoogte te zijn en waar mogelijk mede invloed te hebben op de inhoud. Het is 
onderwerp van gesprek tijdens de contacten met de ouders. De leerling daarin een essentiële rol 
laten vervullen, versterkt het doel. Leerlingen ‘verantwoorden’ de bereikte resultaten, tonen hun 
werk en verwoorden het resultaat op inhouds- en procesniveau. 
Partnerschap met ouders kan versterkt worden wanneer een of enkele doelen ook uitgevoerd 
worden in de thuis- of omgevingssituatie. Samen werken aan hetzelfde doel versterkt het leren.

Uitspraken van docenten 

•	 Je	doet	het	mét	de	leerling.

•	 Samen	met	de	leerling	aan	de	gang:	sturen	en	begeleiden	van	het	leerproces.

•	 Mijn	ogen	gingen	open.

•	 Ik	wil	met	de	leerling	praten	en	niet	tegen	de	leerling.	Pas	dan	wordt	het	een	eigen	leerpunt	van	de		

leerling en gaan ze er iets mee doen.

•	 Ik	minder	aan	het	woord	en	de	leerling	meer.

•	 Het	gaat	om	de	leerling:	ontwikkelt	die	zich,	voelt	die	zich	eigenaar	van	het	leerproces?

•	 Leerlingen	weten	zelf	goede	oplossingen.

•	 Je	moet	goed	doorvragen	als	mentor	en	specificeren.	Bij	sommige	leerlingen	(ongeveer	2	of	3	leer-

lingen per groep) komt er niets uit. Je moet dan echt bewust sturen. Vaak zijn het de leerlingen die 

minder inzicht hebben in het eigen gedrag. Sommige leerlingen zijn minder taalvaardig. Voor hen is 

het lastig om de eigen doelen te formuleren.

•	 Gesprekken	voeren	wil	ik	nog	leren;	de	tip	van	kaartjes	heb	ik	veel	baat	bij	gehad.

•	 Je	wilt	je	leerlingen	bewust	maken	van	het	eigen	leerproces.	Als	mentor	moet	je	ook	in	je	hoofd	

hebben wat de doelen van de leerling zijn om ernaar te kunnen verwijzen en erop in te kunnen spelen.

•	 De	kaart	is	van	de	leerling	en	die	moet	het	verder	gaan	doen.	De	leerling	moet	dat	leren	en	heeft	daar	

ondersteuning bij nodig. Docenten moeten alert zijn en structureel begeleiden.

•	 Hoe	komen	van	‘een	papieren	tijger’,	die	je	op	afstand	houdt,	naar	een	‘aaibaar	welpje!’	

•	 Leren	met	elkaar	en	samen	in	ontwikkeling.

•	 Maar	je	moet	het	systeem	wel	‘warm	houden’,	anders	versloft	het.
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Uitspraken van leerlingen 

•	 Wel	fijn,	want	nu	leer	je	tenminste	dingen	en	anders	was	ik	gewoon	ermee	doorgegaan.	Het	helpt	

om het beter te doen.

•	 Als	je	niet	weet	wat	in	je	kindvriendelijk	HP	staat,	kun	je	er	ook	niets	aan	doen.

•	 Ik	vind	het	niet	zo	moeilijk	om	een	leerpunt	te	bedenken.

•	 Ik	had	geen	zin	om	te	denken.	De	juf	formuleerde	het	en	dan	kon	je	zeggen	of	je	het	ermee	eens	was	

met wat ze formuleerde.

•	 Ik	heb	erover	gepraat	en	weet	het	in	mijn	hoofd.	Ik	ben	er	al	een	tijdje	mee	aan	het	leren.	Ik	denk	er	

altijd aan. Ik ben dat gewend.

•	 Het	zit	in	je	hoofd.	Ik	probeer	eraan	te	denken.	Als	de	coach	zegt:	‘Denk	aan	je	afspraak’,	dan	weet	ik	

het weer.

•	 Je	kan	werken	aan	je	leerpunten.	Dat	is	ook	voor	andere	leerlingen	fijn.

•	 Nu	kan	ik	leren	en	krijg	ik	geen	strafwerk.

•	 Het	is	wel	handig,	want	je	weet	waar	je	extra	aandacht	aan	moet	besteden.

•	 Zo	lang	en	zo	fijn	heb	ik	zelfs	nog	niet	met	mijn	moeder	gepraat.

•	 Ze	helpen	me	door	me	een	seintje	te	geven.	Ze	noemen	mijn	naam	Leona.	Ik	wil	namelijk	niet	door	een	

zucht of een negatieve opmerking geholpen worden, want dan heb ik een rot gevoel.

•	 Als	ik	ruzie	heb	met	een	docent,	dan	ga	ik	praten	met	mijn	mentor.	HIj	gaat	dan	mee	en	dan	praten	we	

met de docent waar ik ruzie mee heb en dan wordt het weer opgelost. Mijn mentor herinnert me eraan 

als ik boos ben.
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8 Schoolvoorbeelden

In dit hoofdstuk worden voorbeelden getoond als opbrengsten vanuit het project. Bedenk dat de 
voorbeelden vaak verbeteringen zijn van reeds bestaande middelen en werkwijzen. Het project 
sloot immers aan op de bestaande situatie op de betreffende scholen. 

De schoolvoorbeelden zijn onderverdeeld naar een aantal subonderwerpen. Het geeft inzicht in 
de inhoudelijke kant van het onderwerp, de manier waarop scholen proberen richting te geven 
aan deze inhoud en de daarbij horende complexiteit. Ook worden enkele voorbeelden getoond 
van de vertaalslag van de onderzoeksvraag naar de lespraktijk. Tot slot worden twee voorbeelden 
van plannen van aanpak gegeven.
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8.1 Stroomschema’s 

Schema’s en overzichten visualiseren de werkwijze in het werken met individuele ontwikkelings-
plannen en handelingsplannen. Hierna volgen twee voorbeelden van stroomschema’s.
Deze sluiten fraai aan op de visualisaties zoals weergegeven in het hoofdstuk met de schema’s. 
Schema’s maken inzichtelijk op welke wijze er gewerkt wordt met IOP’s en HP’s en geven aan wie 
wat wanneer moet doen. 
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1 IOP-schema; PrO
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2 Stroomoverzicht intake uitstroom; PrO
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Portfolio  Dit is het overdrachtformulier van het basisonderwijs / vo.
 Hierin staan de school- en oudergegevens.
Intakeformulier De intaker maakt een samenvatting van het portfolio.
  Dit dient als bespreekformulier voor de TPC (Toelatings- en Plaatsings 

Commissie).
Startformulier Dit is samengesteld uit: intakeformulier + notulen TPC + uitstroomprofiel. 
Plan van aanpak Dit wordt het programma voor het eerste half jaar. Dit is samengesteld uit: 
  toetsgegevens als start voor de AVO-vakken   
  overzicht van de niet AVO-vakken
  IOP (afspraken n.a.v. het coachingsgesprek)
  HP
  wat gaat de leerling met stage doen?
LVS-databank Hierin staan alle uitgewerkte onderdelen per vakgebied.
Werkformulier  Een overzicht met (in een overzicht zichtbaar) de voortgang op AVO-

gebied.
IOP  Individueel ontwikkelingsplan. Een plan van aanpak n.a.v. toetsresultaten, 

coachingsgesprek en zo mogelijk het gesprek met ouders.
Coachingsgesprek Gesprek tussen leerling en mentor over zijn leerwens.
Uitstroomprofiel  We kennen twee uitstroomprofielen: werk en MBO. Dit resulteert in twee 

leerroutes: de A- en de P-klas.
HP Handelingsplan. Dit wordt vastgesteld als er sprake is van een REC-indicatie.
Rapport Dit is het resultaat van het eerste half jaar:   
  van de AVO-vakken
    van de niet AVO-vakken
  van de gehaalde doelen van het IOP
  van de gehaalde doelen van het HP
  verslag van de stage
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8.2 Complexiteit

Een viertal voorbeelden uit de pilotscholen waarmee de complexiteit in de uitvoering van het 
werken met een individueel ontwikkelingsplan / handelingsplan tot uitdrukking wordt gebracht. 
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1 Was/-wordt lijst; lwoo

Dit voorbeeld komt uit een pilotschool waar voorafgaand aan het werken met periodeplannen 
op leerlingniveau eerst de bestaande situatie in kaart is gebracht. Vervolgens is de gewenste 
situatie aangegeven, waarna onderdelen gewijzigd zijn in het werken met handelingsplannen en 
groeps(handelings)plannen. Gestreefd werd naar vermindering van de administratieve last en de 
vertaalslag van de papieren documenten naar een praktisch werkbaar format voor in de klassen-
situatie. 

Was Wordt
1 Handelingsplan 2x per jaar voor alle leerlingen

(gemaakt door mentoren)

1x per jaar

2 Handelingswijzer 2x per jaar voor alle leerlingen

(gemaakt door mentoren)

1x bij start klas 1; vervolgens groeidocument

3 Begeleidingsplan voor alle REC-4-leerlingen 

(gemaakt door coach)

Blijft voorlopig

4 Begeleidingsplan voor REC-2- en REC-3-leerlingen

(gemaakt door ambulant begeleid(st)er

Blijft

5 Handelingsplan, via c-team en d-team

(gemaakt door mentoren)

Blijft + koppelen aan memorycard

6 Mentorgroep / logboek voor alle leerlingen (inclu-

sief verslag leerlingbespreking uit vergadering)

(primair gemaakt door mentoren)

Logboek	mentor	en	coach	koppelen	=	

1 document

7 Logboek coach voor alle REC-4-leerlingen

(gemaakt door coach)

Zie punt 6

8 BB; POP-gesprek met verslaglegging Traject D voor OB; integreren memorycard

9 BB; Portfolio van de leerling Traject D voor OB; integreren memorycard
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2 Instructie invullen handelingsplan klas 2; lwoo

Een voorbeeld uit een pilotschool over hoe mentoren handelingsplannen dienen in te vullen. 

April 2011
1 De mentor haalt het handelingsplan 2010-2011 klas 2 deel 2 op uit de map mentorgroepen 

dat daar door de administratie is neergezet.
2 De mentor verandert de volgende zaken in dit handelingsplan:
 a In de bovenste regel: 001 vervangen door 002.
 b Opsteldatum: september 2010 vervangen door april 2011.
 c Indien van toepassing gegevens die in de kop staan: bijvoorbeeld coach ja/nee.
 d De Dle-gegevens (tweede meting) herhalingsonderzoek via Jacqueline/Cindy.
 e  De omschrijving van de centrale problematiek wordt bekeken en indien noodzakelijk 

aangepast.
 f  Bij de handelingsvoorstellen een korte geschreven evaluatie geven of de beoogde 10% 

vooruitgang die qua Dle’s gehaald is.
 g  De tabel met begeleidingsmaatregelen wordt bekeken en veranderd waar dat van 

toepassing is.
 h  Informatie aanpassen onder de kop vak/leergebiedspecifiek gerichte handelingen 

indien van toepassing: bijv. bij pw’s en so’s, gebruik sprinto plus etc.
 i  Onder de kop vak/leerplan specifiek gerichte handelingen de volgende kop invoegen: 

Evaluatie handelingsplan klas 2 2010-2011 deel 1:
 j  Daar, indien er veranderingen zijn in het handelingsplan (bijv. aanpassing van de 

centrale problematiek en/of tabel met begeleidingsmaatregelen) een geschreven 
toelichting geven. Altijd iets invullen ook als het goed gaat of er geen aanpassingen 
hoeven worden gedaan.

 k De zin:  
  Evaluatie van dit handelingsplan klas 2 is in april 2011 op het handelingsplan klas 2 

vervangen door: 
Evaluatie van dit handelingsplan klas 2 is in november 2011 op het handelingsplan klas 
3 2011-2012 deel 1

 l Eventuele extra opmerkingen plaatsen onder de kop overige opmerkingen.
3 De mentor slaat het veranderde document onder dezelfde naam op.
4 Tijdens het oudergesprek in april wordt dit handelingsplan met de ouders besproken (zowel 

de evaluatie als het nieuw vastgestelde plan) en indien er door het gesprek geen verande-
ringen nodig zijn, wordt het ondertekend door de ouders (1 exemplaar voor de ouders en  
1 exemplaar voor school).

5 Indien er n.a.v. het gesprek blijkt dat er toch veranderingen in het handelingsplan moeten 
worden aangebracht, dan kan het handelingsplan nog niet worden ondertekend. Nadat de 
aanpassingen in het handelingsplan zijn aangebracht, wordt het veranderde handelingsplan 
in tweevoud naar de ouders opgestuurd (per mail of per post) die het ondertekend retour-
neren naar de mentor. 

6 Het ondertekende exemplaar gaat naar de administratie, die het inscant en bewaart in het 
elektronisch dossier: mailen naar X.

7 De mentor past indien noodzakelijk samen met zijn duomentor de handelingswijzer van de 
klas aan. De al ingevulde handelingswijzer van je klas kun je weer vinden in de map 0245 
(personeel / begeleiding / begeleiding materiaal / handelingswijzers). Voorbeeld opslaan: 
handelingswijzer klas 2a 1011 deel 2.

Dringend advies
Stuur voorafgaand aan het huisbezoek en/of oudergesprek de ouders het handelingsplan toe. 
Liefst per mail. De reden daarvan is dat de ouders het handelingsplan voorafgaand aan het 
gesprek kunnen inzien en zich kunnen voorbereiden op het gesprek, waardoor het bespreken 
ervan efficiënter kan gebeuren.
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3 Instructie invullen handelingswijzer; lwoo 

Een voorbeeld uit een van de pilotscholen waar naast handelingsplannen en groeps(handelings)-
plannen ook gewerkt werd met een handelingswijzer. Zie in de toelichting hieronder het doel van 
deze wijzer.

     HANDELINGSWIJZER   Klas:

 Mentoren:       Coach: 

Naam Problematiek / medicatie Aandachtspunten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

De handelingswijzer is het instrument om de vertaalslag te maken van het algemeen handelings-
plan naar de dagelijkse begeleiding in de klas (geïntegreerde leerlingenzorg). De handelingswijzer 
heeft een vast format met naam, problematiek, medicatie en aandachtspunten.
1 Elk mentoraat van de onderbouw heeft voor de herfstvakantie een handelingswijzer 

gemaakt met als afgeleide het algemeen handelingsplan.
2 De tweede handelingswijzer van het schooljaar wordt gemaakt in februari. De handelings-

wijzer wordt dan geüpdatet met de veranderingen die er gedurende het schooljaar hebben 
plaatsgevonden. Ook dit is de verantwoordelijkheid van het mentoraat van de betreffende 
onderbouwgroep.

3 Deze handelingswijzers komen op een vaste plek op de server onder data / personeel / 
begeleiding / begeleiding materiaal / handelingswijzers (map 245). Daar kun je ook de mal 
van de handelingswijzer vinden die je moet gebruiken. De handelingswijzers worden opge-
slagen met naam van de klas en schooljaar en nummer, bijvoorbeeld handelingswijzer 1a 
2010-2011 deel 1 of handelingswijzer 2c 2010-2011 deel 2. Wanneer iedereen het op deze 
manier opslaat, komen de handelingswijzers op volgorde onder elkaar en weet je altijd om 
welke handelingswijzer het gaat. Dit voorkomt een hoop zoekwerk.

4 Iedere vakdocent is zelf verantwoordelijk om de handelingswijzers van de klassen waaraan 
hij/zij lesgeeft uit te draaien en bij de hand te hebben wanneer hij/zij lesgeeft. Ook houdt 
hij/zij zelf voor hem/haar belangrijke veranderingen/aanvullingen hierop bij gedurende het 
schooljaar, totdat de nieuwe update in februari op de server staat.

5 Het is wellicht handig om de foto’s van elke klas met daarachter de handelingswijzer samen 
in een snelhechter te doen, zodat je naam, gezicht en handelingsadviezen bij elkaar hebt.

6 De handelingswijzer deel 2 van klas 2 kan bij de overdracht van de leerlingen op het einde 
van het schooljaar gebruikt worden om de nieuwe mentoren te informeren.
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4 Handleiding coachingskaart; PrO

Een voorbeeld uit het praktijkonderwijs over de wijze waarop de coachingskaart van de leerling 
ingevuld dient te worden.

Reflectie op voorwaardelijke competenties
Het werken met de vraagkaartjes is een interessante variant om de leerling te bevragen. Kaartjes, 
competentielijsten, coachingsgesprekken, informele gesprekjes, huisbezoeken, bezoeken op de 
leerwerkplaats en observaties tijdens lessen zijn allemaal dynamische varianten om de vaardig-
heden van de leerling boven tafel te krijgen.

De eerste 0-meting vindt reeds plaats bij de warme overdracht vanuit het primair onderwijs, 
aangevuld met gegevens uit de eerste maanden van het schooljaar. Immers, gedurende het 
eerste halfjaar moet er een compleet beeld opgeleverd worden over de mogelijkheden die de 
leerling heeft.
Er kan worden volstaan met deelmetingen nadat er een 0-meting heeft plaatsgevonden:
er ontstaan idealiter vraaggestuurde gesprekjes vanuit de leerling: waar wil ik naartoe werken; 
welke competenties wil ik centraal stellen; wat zijn daarbij mijn leerpunten om succesvol te 
kunnen zijn….

Overzicht subcompetenties in leerlingentaal
De uitleg van de voorwaardelijke competenties is al voorzien: deze zijn namelijk onderverdeeld 
in subcompetenties. De poging om tot een korte beschrijving te komen achter de competenties 
vinden we verwarrend. Advies: laat deze achterwege.

De behoefte om de competentie-omschrijvingen te concretiseren op leerlingniveau wordt welis-
waar onderschreven, maar wordt ook gerelativeerd: indien de competentie helder kan worden 
uitgelegd, voor de leerling begrijpelijk gemaakt kan worden in een gesprek, is er aan deze 
behoefte voldaan.
Tekstbegrip is enigszins persoonlijk en zal altijd een factor blijven. De voorwaardelijke compe-
tentielijst blijft een middel om een beeld van de mogelijkheden van de leerling te krijgen; het 
invullen van de lijst is géén doel op zich! Is het mogelijk om competentie-omschrijvingen met 
enkele taalvaardige leerlingen aan te passen? Zeker interessant om met taalvaardige leerlingen 
dit uit te proberen.

Coachingskaart

Wat is mijn leerpunt?
Beschrijf hier de subcompetentie.

Hoe ga ik eraan werken?
Streef ernaar de leerling zelf in ik-termen te laten verwoorden wat hier komt te staan. Dit stimu-
leert het denkproces HOE de leerling kan werken aan de subcompetentie. Dit is een omschrijving, 
een stappenplannetje, een hulpmiddel etc. Dit is maatwerk op leerlingniveau. Zo nodig wordt 
het HOE aangegeven door de coach. De bedoeling is dat de leerling op termijn in staat wordt 
gesteld om dit zelf in te vullen: leren leren of leren reflecteren is het succesvolle gevolg.

Waar ga ik eraan werken?
In de onderbouw wellicht nog WAAR. In de loop van jaren de behoefte om dit verder te 
concretiseren door er ook BIJ WIE aan toe te voegen.

Hoe bewijs ik dat ik het kan?
Zorg ervoor dat de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
•	 Wat	lukt	er	niet?
•	 Hoe	ontstaat	het	probleem	dat	leidt	tot	het	leerpunt?
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•	 Wat	is	er	nodig	om	het	leerpunt	te	realiseren?
•	 Welke	tools	heeft	de	leerling	nodig	om	tot	realisatie	te	komen.	(Dit	kan	bijvoorbeeld	

stappenplannetje zijn.)
Er is aandacht nodig voor complimenten wanneer leerpunten succesvol zijn gerealiseerd. Dit heeft 
een podium nodig: op leerlingniveau, op coachclubniveau, mogelijk ook in een ‘Pick Me Up’. 
(Registratie is daarbij niet het belangrijkste.)

Tot slot
We vragen ons af of de beoordeling op hetzelfde formulier moet staan! Wat vinden de docenten 
en de leerlingen daar zelf van? Bij negatieve ervaringen is het niet stimulerend dat het de leerling 
volgt. En de coachingskaart is een hulpmiddel om de leerling te begeleiden. Beoordelen is aan 
het einde van de periode. 
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8.3 Startdocumenten, handelingsplannen en groeps(handelings)plannen

In dit onderdeel van de schoolvoorbeelden worden praktijkvoorbeelden getoond van start-
documenten, handelingsplannen en groeps(handelings)plannen zoals deze op één of meer 
pilotscholen gehanteerd worden. In de voorbeelden is aangegeven of er sprake is van een 
jaarplan dan wel een periodeplan. 
Daarnaast zijn er voorbeelden opgenomen van handelingsplannen zoals deze gebruikt worden in 
geval er sprake is van een LGF-indicatie. 

Voor alle duidelijkheid, zie ook het hoofdstuk met de schema’s. 

Voor voorbeelden van individuele ontwikkelingsplannen wordt verwezen naar de volgende 
publicaties:
•	 Beumer,	M.,	Jeninga,	J.,	Münstermann,	H.	&	Perreijn,	S.	(2011).	Op weg naar een indivi-

dueel ontwikkelingsplan in het praktijkonderwijs. Heerlen: Open universiteit, Ruud de Moor 
Centrum.

 Hierin wordt het resultaat getoond van een project waarmee met het scholenveld gezocht is 
naar een bruikbaar format voor het IOP binnen het praktijkonderwijs. 

•	 Bosch,	M.,	Braake-Schakenraad,	H.	te,	Dongen,	J.	van,	Schafrat,	W.	&	Voets,	M.	(2010).	
Werken met individuele ontwikkelingsplannen. Leerlinggericht én opbrengsgericht.  
’s-Hertogenbosch: KPC Groep.

 In deze publicatie zijn vier schoolvoorbeelden opgenomen van indivuele ontwikkelings-
plannen binnen het praktijkonderwijs. 
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1 Voorbeeld startdocument; lwoo 

Voorbeeld van een startdocument vanuit het lwoo. Dit document dient als basis om de onderwijs-
behoefte van de leerling te volgen aan de hand van het totaal in beeld gebrachte beeld van de 
leerling. Het is ook de basis voor het handelingsplan en kan door de mentor gebruikt worden bij 
het opstellen van het plan op leerlingniveau. Deze laatste wordt in samenspraak met de leerling 
opgesteld. 

ADVIESRAPPORTAGE KLAS 2

CURSUSJAAR 2011 - 2012

Naam:
Geboortedatum:
Datum verslag:
Laatst bezochte basisschool:
(Evt.) verblijfsduur op andere  

vo-school:
Verblijfsduur:
Verslag gemaakt door:

1 Belangrijkste aandachtspunten bij toelating: 

Aandachtspunten: Aanpak:
1.
2. 
3. 
4. 
Overige aandachtspunten: 

2 Intelligentie: 

Datum: IQ: 

3 Didactisch (eindonderzoek, rapport): 

Toelatingsonderzoek: Herhalingsonderzoek: 
Technisch lezen Hardop:

Stil:
Begrijpend lezen:
Spelling Woordniveau:

Zinniveau:
Handschrift:
Sterke/zwakke punten:
Anders:

Zie kopie rapport.
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4 Sociaal-emotionele ontwikkeling (rapport, SVL, algemene indruk): 

Omgaan met medeleerlingen:
Houding naar docenten:
Welbevinden:
Zelfbeeld:
Anders:

5 Werkhouding/huiswerkattitude (rapport, SVL, algemene indruk): 

Motivatie:
Doorzettingsvermogen:
Structuur:
Zelfstandigheid:
Anders:

6 Beroepsvoorkeur: 

7 Geboden extra hulp: 

R.T.: N.v.t.
Mentorgesprekken:
Huiswerkbegeleiding:
Socialevaardigheidstraining:
Faalangstreductietraining:
Handelingsplan:
Handelingsplan (dyslexie):
Hulpmiddelen door leerling gebruikt:
Anders:

8 Bijzonderheden: 

Gezinssamenstelling:
Hulpverlening:
Diagnose:
Medicatie: 

9 Evaluatie:  

Cognitief:
Sociaal-emotioneel:
Werkhouding:

10 Aandachtspunten voor volgend schooljaar: 

Aandachtspunten: Aanpak:
1. 
2. 
3. 
4. 
Overige aandachtspunten: 
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11 Advies: 

Advies: Klas:
Niveau:

Keuze ouders/leerling:

Dyslexieverklaring:
Deskundigheidsverklaring:
RVC-verklaring:

Definitief besluit: School:
Klas:
Niveau:
Afdeling:

12 Handtekening leerling, ouders/verzorgers, mentor:

Leerling:   Ouders/verzorgers:   Mentor:
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2 Voorbeeld startdocument; PrO

Voorbeeld van een startdocument vanuit het PrO. Dit document dient als basis om de onder-
wijsbehoefte van de leerling te volgen aan de hand van het totaal in beeld gebrachte beeld van 
de leerling. Het is ook de basis voor het individueel ontwikkelingsplan en kan door de mentor 
gebruikt worden bij het opstellen van het plan op leerlingniveau. Deze laatste wordt in samen-
spraak met de leerling opgesteld. 
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3 Voorbeeld handelingsplan; lwoo met LGF-indicatie

Een voorbeeld van een handelingsplan (periodeplan) van een geïndiceerde leerling met een 
toekenning middels LGF.

Handelingsplan periode 1
Basisgegevens:

Naam:

Klas:

Mentor:

Periode:

Schooljaar:
Beginsituatie: (kort formuleren)

Cognitief niveau:

Werkhouding: 

Sociale omgang:

Huiswerk:

Diagnose:

Ontwikkelingsperspectief:  

Cognitief:

Sociaal-emotioneel:
Probleembeschrijving: (in drie concrete zinnen)

Doelen (aandachtspunten):

1. 

2. 
Wat: Hoe: Wanneer/wie:
1.
-
-
2.
-
-
Evaluatie: (alleen aandachtspunten)
Doelen (aandachtspunten): volgende periode

1.

2.
Invulling uren en budget LGF:
Ondertekening:

School:                                        Ouders/ verzorgers:                                             Leerling:     
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4 Voorbeeld handelingsplan; PrO met LGF-indicatie

Een voorbeeld van een handelingsplan wat opgesteld wordt aan de hand van het startdocument, 
geldend voor een bepaalde periode, specifiek voor LGF-geïndiceerde leerlingen. 
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5 Voorbeeld 1 handelingsplan; lwoo

Een voorbeeld van een handelingsplan wat opgesteld wordt aan de hand van het startdocument, 
geldend voor een bepaalde periode. 

 Handelingsplan 

 Naam leerling: 
 Geboortedatum:
 Datum:
 Klas:
 Mentor:

Handelingsplan is gericht op:
O Gedragsproblematiek 
O Leerproblematiek 
O Anders, namelijk: werkhouding, sociaal-emotioneel

Hulpvragen

Relevante informatie

 

Doelen

 Cognitieve ontwikkeling:

 Leerontwikkeling: 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 Werkhouding en taakaanpak:

 Lichamelijke ontwikkeling:

Aanpak

 In de klas: 

 

 Overig:

 

 Middelen/materialen Organisatie Wie?
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Afspraken m.b.t. evaluatie:

 Datum:
 Toetsen: 
 Observatie: 
 Anders:

Evaluatieverslag

Getekend voor gezien
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): _________________________________________________

Datum:



78 Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

6 Voorbeeld 2 handelingsplan; lwoo

Voorbeeld handelingsplan lwoo. Deze is een vervolg op het startdocument en geldt als 
periodeplan. 

Handelingsplan 2010 – 2011 Klas 2 002

Datum:

Naam:
Geboortedatum: Geslacht: 
Klas: Mentor:
School van herkomst:
Verwacht onderwijsniveau:
Clusterindicatie: Ambulant begeleider: 

Naam:
Coach: 
Naam:

Geclassificeerde leer-/gedragsstoornis:
Relatieve leerachterstand:
Meting 0 1 2
Technisch lezen DLE   DLE DLE
Begrijpend lezen DLE   DLE DLE
Spellen DLE   DLE DLE
Rekenen DLE   DLE DLE

Centrale problematiek:

Handelingsvoorstellen:

______ krijgt extra ondersteuning in de vorm van remediale lessen voor spelling en rekenen. De RT-docent 

stelt als doel aan het einde van dit leerjaar de achterstand bij rekenen en spelling te verminderen met 10%.

Korte geschreven evaluatie:

Naast het reguliere programma wordt op grond van bovenstaande de volgende begeleiding geboden:

O Concentratieproblemen

Regelmatig bevragen op 

instructie en begrip
Non-verbaal signaal

Vooraan in de klas

Extra controle op activi-

teit bij zelfstandig werken 

(individueel/groep)
Aparte ruimte / gang bij 

toetsen

O Faalangst
Extra complimenten

SMW / Beeldende 

begeleiding
Extra mentorgesprekken

O Planningsproblemen

O
Agenda/weekplanner-

controle
O Dagplanningen maken

O

Hulp bij plannen van 

werkstukken, boek-

verslagen, spreekbeurten, 

presentaties

O

O
Feedback geven over 

voortgang en planning
O
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O Negatief zelfbeeld
O Extra complimenten O

SMW / Beeldende bege-

leiding
O Extra mentorgesprekken O

O
Problemen in sociale 

omgang

O Extra mentorgesprekken O
Beoordeling groepswerk 

aanpassen
O Spiegelen gedrag O Begeleidingkaart
O Inzicht geven in gedrag O Time-outregeling

O
(Tijdelijk) geen groeps-

werk
O

Lage prestatiemotivatie

O (Interne) snuffelstages O Extra complimenten

O
Toekomstbeeld en moge-

lijkheden verduidelijken
O

Extra mentor-/POP-

gesprekken
O Begeleidingskaart O Extra positieve feedback
O Beloningen O

O
Duidelijke consequenties 

bij niet functioneren
O

Informatieverwerkings-

probleem

O Instructies herhalen O Deelproblemen maken 

O
Extra bevragen op 

instructie en begrip
O Hulp bij plannen

O Faciliteitenkaart O
O Visualiseren O

O O
O O
O O

Vak-/leergebiedspecifiek gerichte handelingen:

Evaluatie handelingsplan klas 2 2010-2011 deel 1:

Overige opmerkingen (denk aan: externe hulpverlening, medicatie, enz.):

Tijdens het oudergesprek in april 2011 is de evaluatie van het handelingsplan klas 2 2010-2011 
deel 1 en het nieuw vastgestelde handelingsplan klas 2 2011-2012 deel 2 op school besproken.

Handtekening ouder(s)/verzorger(s),
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7 Voorbeeld groeps(handelings)plan; lwoo

Dit groeps(handelings)plan wordt in samenspraak tussen de mentor en de groep opgesteld. 
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8 Voorbeeld ingevuld groeps(handelings)plan; lwoo

Een tweede voorbeeld van ditmaal een ingevuld groeps(handelings)plan van een van de pilot-
scholen. De afspraak op deze school is dat het groeps(handelings)plan alleen gebruikt wordt op 
het moment dat de situatie daarom vraagt. De inhoud bevestigt deze aanpak. 

Klassenhandelingsplan klas 1A

Algemene gegevens klas

Naam leerling: n.v.t. Groep: 1A
Geboortedatum: n.v.t. Betrokken bij HP: Mentoren, vakdocenten
Startdatum HP: 02-12-2010 Evaluatiedatum HP:

Probleemomschrijving

De sfeer in de klas is op dit moment niet goed. De leerlingen kunnen niets van elkaar hebben en reageren 

op alles. Sommige leerlingen voelen zich niet op hun gemak in de klas. Daarnaast is er sprake van onder-

ling pestgedrag. Sommige leerlingen hebben ook het gevoel dat ze gepest worden. Meerdere docenten 

ervaren de klas als onprettig en moeilijk om les aan te geven. Ook is het zo dat sommige leerlingen vaak 

hun huiswerk niet gemaakt hebben of hun lesmateriaal niet in orde hebben.

Wat is de hulpvraag?

Hoe kunnen we in en met de klas weer een sfeer creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt? 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun gedrag, hun spullen 

en de sfeer in de klas?

Welke doelen wil je bereiken?

Doel(en) op langere termijn:

Alle leerlingen voelen zich veilig in de klas. 

Alle leerlingen gaan met respect met elkaar om.

In de klas is een prettige sfeer.

De docenten weten hoe ze om moeten gaan met de problematiek van de leerlingen.

Het is prettig om in klas 1A les te geven.

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer in de klas.

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en hun spullen.

Docenten worden met respect door leerlingen benaderd/behandeld.
Doel(en) op korte termijn (concreet):

Er wordt een duidelijke boodschap gegeven aan de leerlingen.

De leerlingen weten wat wij van hen verwachten.

Er wordt niemand in de klas of daarbuiten gepest.

Iedereen heeft elke dag zijn/haar lesmateriaal in orde en het huiswerk gemaakt.

Er wordt niemand meer op de gang gezet of uit de les gestuurd.

Organisatie

Welke concrete acties en interventies worden ondernomen?

We hebben een aantal algemene afspraken op papier gezet waaraan alle leerlingen zich moeten houden. 

We willen hier extra op controleren en er worden meteen maatregelen genomen wanneer leerlingen zich 

niet aan de gemaakte afspraken houden.
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Wat doen wij als docenten:

•	 Voor	iedere	leerling	dezelfde	duidelijke	regels	die	door	iedere	docent	toegepast	worden:

 - Altijd lesmateriaal in orde.

 - Altijd opgegeven huiswerk af (zie agenda/weekplanner/klassenboek).

 - Huiswerk noteren in klassenboek (en laten noteren in agenda’s/weekplanners).

 - Op tijd in de les aanwezig.

 - Niet snoepen.

 - Geen gebruik van mobiele telefoons in de school, dus ook niet in de gangen.

 - Geen gebruik van mobiele geluidsdragers in de school. 

 -  Waarschuwingen / time-outs / gedrag / huiswerk / lesmateriaal / snoepen / pesten / respectloze 

reacties in het klassenboek noteren.

 - De leerlingen luisteren eerst naar de uitleg en gaan daarna pas aan het werk.

 -  Leerlingen met een time-outkaart moeten deze aan het begin van de les op de tafel leggen. 

Docenten helpen de leerlingen hieraan te denken.

 -  Leerlingen met een time-outkaart mogen deze zelf inzetten, maar ook op initiatief van de docent. 

De leerlingen mogen geen misbruik maken van deze kaart. Anders melden bij mentor/coach.

•	 Waarschuwingssysteem	op	het	bord:

 -  Bij ongepast gedrag wordt de naam van de desbetreffende leerling op het bord genoteerd.  

Dit wordt kort mondeling toegelicht aan de leerling. Hierover wordt geen discussie aangegaan.

 -  Bij nogmaals ongepast gedrag wordt de leerling verwijderd uit de les en meldt deze zich bij 

mentor/coach.

 - Waarschuwingen en verwijdering in het klassenboek noteren.

•	 Geen	discussie	voeren	met	de	klas.

•	 Notities	in	het	klassenboek	voor	een	duidelijke	communicatie.

De volgende regels gelden voor alle leerlingen:

•	 De	leerlingen	hebben	respect	voor	elkaar	en	elkaars	spullen.	Iedereen	laat	elkaar	in	zijn/haar	waarde.

•	 Duidelijk	en	op	een	beleefde	manier	zeggen	dat	iemand	op	moet	houden	wanneer	je	iets	niet	leuk	

vindt. Ook zeggen waaraan je je stoort.

•	 Als	er	onderling	problemen	zijn,	meteen	naar	de	desbetreffende	docent/mentor/coach.

•	 Vinger	opsteken	en	pas	wanneer	je	aan	de	beurt	bent	reageren.	Dus	niet	door	de	klas	roepen.

•	 Lesmateriaal	en	huiswerk	moeten	elke	les	in	orde	zijn.

•	 Gemaakte	afspraken	met	docenten,	mentoren	en/of	coach	moeten	worden	nagekomen.

Wanneer aan een van bovenstaande punten niet wordt voldaan, volgt nog dezelfde dag een consequentie. 

Huiswerk/lesmateriaal niet in orde: nablijven en een (vervelende) opdracht maken. Alle andere punten: ook 

nablijven en onderbouwmanager (en eventueel ouders) inlichten. Het inlichten van ouders is afhankelijk 

van de ernst van de overtreding.

Bij goed gedrag verdient de klas een beloning. Deze wordt vooraf met de klas samen bepaald. 

De evaluatiemomenten waarbij een beloning kan volgen zijn in week 50, week 3 en week 6. 

Daarna bekijken we welke doelen we bereikt hebben en wat er nog verbeterd kan worden.

Pesten wordt aangepakt in de klas. Consequenties die volgen:

•	 Pestprotocol.

•	 Telefoontje	naar	ouders.

•	 Afscheiding	van	klasgenoten/medeleerlingen.

•	 Gesprek	onderbouwmanager.

Gelieve streng op te letten en niets door de vingers te zien!
Welke materialen worden hierbij ingezet? 

•	 Klassenboek.

•	 Waarschuwingssysteem.

•	 Evaluatieformulier.

•	 Beloningssysteem.
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Wat is de frequentie van de geboden hulp?

Dagelijks.
Waar en wanneer vindt de hulp plaats?

Op school.
Wie voert de extra hulp op school uit?

Vakdocenten, mentoren, coach en onderbouwmanager.

Evaluatieplanning

Wie is bij de evaluatie van het HP betrokken?

Mentoren, coach, onderbouwmanager.

Wanneer wordt er geëvalueerd?

Na 1 week en daarna op vastgestelde momenten. Elke week reflectie in onderbouwvergadering.
Op welke manier wordt er geëvalueerd?

In een gesprek met alle betrokkenen.
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9 Voorbeeld groeps(handelings)plan; PrO

Een voorbeeld van een groeps(handelings)plan zoals deze gebruikt wordt binnen een pilotschool 
praktijkonderwijs. Dit plan is een algemene handreiking voor de groep in zijn totaliteit. De groep 
is samengesteld op basis van overeenkomende specifieke kindkenmerken. 
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8.4 Periodeplannen (IOP/HP) op leerlingniveau

In dit onderdeel van de schoolvoorbeelden tonen we enkele projectresultaten waarmee pilot-
scholen de vertaalslag maken van periodeplannen naar periodeplannen op leerlingniveau.
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1 Voorbeeld periodeplan IOP op leerlingniveau; ‘coachingskaart’, PrO
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2 Voorbeeld periodeplan HP op leerlingniveau; ‘memorycard’, lwoo
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3 Voorbeeld periodeplan HP op leerlingniveau; ‘kindvriendelijk handelingsplan’, lwoo

Wat wil ik leren?

Periode: 1 / 2 / 3

Naam:

Wat kan ik al goed?

Naam van de vaardigheid:

Voordelen van deze vaardigheid:

Helpers:

Hoe ga je deze vaardigheid leren?

Wat kunnen anderen doen om jou deze vaardig-

heid aan te leren?

Wanneer beheers je de vaardigheid?

Hoe laat je dat zien?

Evaluatie:

Ingevuld door: ______________________________ en ______________________________

Op:   ______________________________

Geldig tot:  ______________________________
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8.5 Plannen van aanpak

Twee voorbeelden van plannen van aanpak zoals deze op twee pilotscholen in samenspraak met 
de projectgroep zijn opgesteld. 
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1 Voorbeeld plan van aanpak; lwoo

Projectvoorstel
Ter bespreking komende vergadering

Naam school

Huidige situatie 

Zie verslag.
Doelen / gewenste situatie

Eenduidige werkwijze van het HP op school-, docent- en leerlingniveau zodanig dat het gericht is op het 

handelen tussen docent en leerling, de leerling betrokken wordt op zijn leerproces, een directe relatie 

heeft met het POP-gesprek en het voldoet aan het wettelijk kader.
Samenstelling stuurgroep/veranderteam

B: projectleider

C: ondersteunt inhoudelijk de projectleider

F: projectgroeplid vanuit de coaches

K en N: projectgroepleden OB 

H: projectgroeplid vanuit kernteam BB 

W: projectgroeplid vanuit MT

KPC Groep: projectbegeleider
Wie participeren in pilot?

Kernteam 2

Communicatie met het team wordt nader ingevuld. 
Activiteitenkalender

Planning met data en inhoud wordt nader ingevuld. 

De aanpak is als volgt.

•	 Inventarisatie	wettelijk	kader.

•	 Huidige	werkwijze	koppelen	aan	de	gewenste	situatie.

•	 Vaststellen	hoe	een	en	ander	gebundeld	/	aangepast	/	efficiënt	gemaakt	kan	worden.

•	 Vaststellen	en	uitvoeren	wat	daarvoor	concreet	uitgewerkt	moet	worden.

•	 Nieuwe	werkwijze	uitproberen	in	de	klas.

•	 Evalueren	en	bijstellen.

•	 Eindevaluatie:	opmaken	eindresultaat,	vaststellen	mogelijk	vervolg	en	zo	ja	op	welke	wijze.
Evaluatie

Tussendoor en aan het eind binnen de projectgroep.
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2 Voorbeeld plan van aanpak PrO

Naam school

Huidige situatie / probleem

Y werkt met zogenaamde ‘handelingswijzers’, het IOP-document van de school. De werkwijze met de rich-

tingswijzer (red.: startdocument) staat binnen de school. De wens is om er meer één lijn in aan te brengen, 

inhoudelijk nader te vullen en het concreet te maken in de groep zelf. De handelingswijzer wordt zo meer 

een plandocument in plaats van een registratiedocument. Ten aanzien van de inhoud gaat het om vast te 

stellen wat er in opgenomen wordt ten aanzien van de leerdoelen en ten aanzien van de competenties. 
Doelen / gewenste situatie

Op MT-niveau

•	 Het	IOP	is	een	plandocument	in	het	handelen	van	de	docent	voor	het	ontwerpen,	uitvoeren	en	

evalueren van onderwijsarrangementen.

•	 Het	IOP	heeft	een	concrete	vorm	voor	docent	en	leerling.

•	 Eenduidige	werkwijze	van	en	met	het	IOP.

•	 Koppeling	van	het	IOP	aan	de	huidige	systemen	in	de	school.

Op docentniveau

•	 Hoe	vul	ik	het	coachingsgesprek	met	aandacht	voor	de	leerling?

•	 Hoe	verhoudt	de	richtingswijzer	zich	met	aandacht	voor	inbreng	van	de	leerling?

•	 Bied	houvast	in	de	concretisering	van	de	gemaakte	afspraken	met	de	leerling	op	een	zodanige	wijze	

dat alle op de leerling betrokken docenten ermee werken.

•	 Zorg	ervoor	dat	het	zo	min	mogelijk	tijd	en	werk	kost.

In juli 2011 is gerealiseerd:

1 Handzaam IOP met heldere, eenduidige omschrijving.

2 Alle leerlingen fase 1 hebben vier ingevulde coachingskaarten en zijn geëvalueerd en gekoppeld aan 

de richtingswijzer (wordt IOP).

3 De derde en vierde coachingskaart zijn naast de ‘voorwaardelijke competenties’ (inhoud eerste twee 

coachingskaarten) aangevuld met de keuze van de leerling betreffende de techniekkisten en de 

didactische afwijkingen op het basisprogramma.

4 Er is ervaring opgedaan in het werken met de coachingskaarten door alle op de leerling betrokken 

docenten uit fase1.

5 Vanaf de tweede coachingskaart kan de planning starten met de evaluatie gekoppeld aan de richtings-

wijzer.
Samenstelling stuurgroep/veranderteam

J: adjunct-directeur

V: intern begeleider / orthopedagoog

KPC Groep: begeleider
Wie participeren in pilot?

Alle docenten fase 1.
Activiteitenkalender

Projectgroep: geplande afspraken, data vaststellen.
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