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Woord vooraf

 Woord vooraf

Werken met individuele ontwikkelingsplannen (IOP) en handelingsplannen (HP) staat binnen 
het praktijkonderwijs (PrO) en het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nadrukkelijk op de 
agenda. 
Iedere leerling in het praktijkonderwijs heeft zijn/haar eigen sterke kanten en mogelijkheden, 
maar ook grenzen en beperkingen. Opdat de leerlingen die onderwijs volgen in het 
praktijkonderwijs zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, is maatwerk noodzakelijk dat 
wordt uitgewerkt in het individuele ontwikkelingsplan. In het praktijkonderwijs zijn scholen hard 
bezig hier vorm aan te geven, omdat in 2012 alle leerlingen in het praktijkonderwijs een IOP 
moeten hebben. In het lwoo wordt op basis van de gegevens uit de intake voor iedere leerling 
een handelingsplan opgesteld. Daarin zijn de doelen opgenomen die antwoord dienen te geven 
op de onderwijsbehoeften van deze geïndiceerde leerling.

Maar plannen zijn papier; de vraag is op welke wijze deze plannen ingezet worden in de 
dagelijkse lespraktijk. In het project ‘Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen 
in praktijkonderwijs en lwoo’ is samen met vier pilotscholen gezocht naar manieren waarop dit 
verder vormgegeven kan worden. Daarbij gaat het om de wijze waarop docenten de plannen 
gebruiken in het ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren van bij de ontwikkelpunten van de 
leerling passende onderwijsarrangementen.
In die vier scholen is hard gewerkt aan een bij de school passend individueel ontwikkelingsplan of 
handelingsplan op een manier dat deze in de dagelijkse lespraktijk gebruikt kan worden. Daarbij 
bleek wederom: ‘change in education is easy to propose, hard to implement, and extraordinarily 
difficult to sustain’ (Hargreaves & Fink, 2006). 

Onze dank gaat uit naar de betrokkenen binnen de vier deelnemende scholen: Van Maerlant 
(nevenvestiging van Hervion College) te ’s-Hertogenbosch, OPDC Het Lumeijn te Zwolle, 
MET Praktijkonderwijs te Waalwijk en de Hans Petrischool (school voor praktijkonderwijs) te 
Dordrecht. Niet alleen hebben de projectleiders, de docenten en de mentoren meegewerkt, 
maar zeker ook de leerlingen. Allen waren open en reflecteerden met ons op hun worstelingen en 
succeservaringen. Er is veel geleerd, op de scholen zelf en ter lering voor anderen!

Ook willen we hier een woord van dank uitspreken naar Hanneke Wentink: in de beginfase van 
het onderzoek is ze nauw betrokken geweest en heeft als ‘critical friend’ ons gescherpt in de 
gedachtevorming en de onderzoeksopzet.

Suzanne Beek 
Wout Schafrat
Linda Sontag
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2 Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

1  Achtergrond van het project

1.1 Aanleiding

In het voortgezet onderwijs bestaan vragen rondom de handelingsplanning waarmee passende 
onderwijszorg geboden kan worden. Daarbij gaat het ook om hoe onderwijsgevenden ondersteund 
kunnen worden om het onderwijs af te stemmen op de individuele zorgbehoefte van iedere 
leerling (Clijsen, Van de Beek, Van Lieverloo & Van Herp, 2008). Passend onderwijs sluit aan bij het 
streven van de VO-raad (2010) naar een betere benutting van de talenten van iedere leerling door 
meer maatwerk te bieden (Ruimte voor ieders talent. Investeringsagenda 2011-2015). 

In de Wet op het voortgezet onderwijs is de verplichting opgenomen voor scholen voor 
praktijkonderwijs en scholen met leerwegondersteunend onderwijs om te werken met individuele 
ontwikkelingsplannen (IOP) en/of handelingsplannen (HP) om daarmee gerichte leeropbrengsten 
te realiseren voor hun doelgroep. De uitvoering in de praktijk van dergelijke instrumenten 
laat echter regelmatig te wensen over. Enerzijds omdat de kwaliteit van de instrumenten als 
onvoldoende wordt beoordeeld, anderzijds omdat de plannen onvoldoende uitvoerbaar zijn in 
de praktijk. Er bestaat daarnaast de nodige begripsverwarring rondom dit thema in de dagelijkse 
praktijk. Een aandachtspunt is eveneens het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen en 
ouders op deze plannen. Op al deze punten is meer kennis nodig over de factoren die een rol 
spelen bij de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de resultaten van de plannen.

Zoals gesteld wordt in het Invoeringsplan passend onderwijs (ministerie van OCW, 2008) 
geconstateerd dat een groot deel van de handelingsplannen van onvoldoende kwaliteit is en 
veel leraren er niet mee werken omdat de plannen moeilijk uitvoerbaar zijn in hun praktijk. 
Essentieel is dat de leraar betrokken is bij en verantwoordelijk is voor de plannen. Vanuit de 
landelijke gegevens ProZO! (Heijnens & Bouwmans, 2010) geven management, personeel, 
ouders en leerlingen in verschillende mate aan ontevreden te zijn over het IOP en het HP. In de 
adviespraktijk blijkt er in het veld veel behoefte te bestaan aan begeleiding van ontwikkeltrajecten 
gericht op het invoeren en implementeren van individuele ontwikkelingsplannen (Stimulans, 
begeleidersbijeenkomsten 2009 en 2010). Er is meer kennis nodig van de factoren en de relaties 
die de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de resultaten van het gebruik van het IOP en het HP 
bepalen.

De kern van het handelingsprobleem is dat docenten de opgestelde plannen onvoldoende 
gebruiken om individuele leerarrangementen te ontwerpen, uit te voeren en de resultaten 
daarvan te evalueren. De vertaalslag van ‘een papieren plan’ naar een werkdocument 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 het uitvoeren van ontwikkelings- en 
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.
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1.2 Doelstelling en uitvoering van het project

In het project ‘Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs 
en lwoo’ is kennis verzameld en zijn handreikingen en instrumenten ontwikkeld om docenten 
in praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) te ondersteunen bij 
het ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren van hun onderwijs aan en het begeleiden 
van leerlingen op basis van individuele ontwikkelingsplannen (IOP) / handelingsplannen (HP). 
Het onderzoek in dit project heeft tot doel kennis te verwerven over wat ertoe bijdraagt dat 
docenten het IOP/HP daadwerkelijk in hun praktijk gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren 
van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren van de resultaten.

Voor de uitvoering van dit project zijn twee scholen voor PrO en twee scholen met lwoo 
geselecteerd die het werken met een IOP/HP als onvoldoende werkbaar ervaarden. Deze scholen 
waren niet tevreden over de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de plannen of worstelden met de 
vraag op welke wijze de plannen konden worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. 
De scholen hadden een innovatief karakter en waren in staat interventies uit te voeren en 
resultaten te realiseren. Het thema stond al op hun ontwikkelagenda.

Op elk van deze vier scholen is onder begeleiding van een adviseur van KPC Groep gezocht 
naar instrumenten en/of werkwijzen die pasten bij de populatie (PrO- of lwoo-leerlingen), 
de mogelijkheden van docenten en mentoren (bijvoorbeeld bedrevenheid in het voeren 
van gesprekken met leerlingen), de ontwikkelfase van de school en de cultuur op de school 
(bijvoorbeeld aanspreekcultuur of veranderingsgezinde sfeer) om zo een bijdrage te leveren aan 
het doel van het project. Tevens is de relatie met mogelijke bestaande groeps(handelings)plannen 
nagegaan. Per school is een plan van aanpak opgesteld dat werd uitgevoerd onder leiding van 
een coördinator c.q. projectleider per school samen met een projectgroep. Het vergroten van 
het handelingsrepertoire van docenten (klassenmanagement) en het voeren van gesprekken met 
individuele leerlingen maakten op elk van de scholen deel uit van het plan van aanpak.

Het project heeft kennis opgeleverd over:
•	 belemmeringen	en	succesfactoren	in	de	uitvoering	van	het	IOP	en	HP;
•	 kwaliteitsindicatoren	ten	aanzien	van	de	uitvoering	van	het	IOP	en	HP;
•	 resultaatgericht	monitoren	en	evalueren	van	het	IOP	en	HP	met	voorbeelden	van	

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

uitvoeren en evalueren van het IOP/HP te vergroten.

1.3 Leeswijzer

In deze publicatie wordt een samenvatting gegeven van de opzet en uitvoering van het 
onderzoek dat is uitgevoerd binnen de scholen die aan dit project hebben deelgenomen.
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de context waarin dit project is uitgevoerd. 
Hoofdstuk 3 bevat de onderzoeksopzet en in hoofdstuk 4 worden de resultaten van het 
onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 5 ten slotte worden enkele aanbevelingen en 
discussiepunten geformuleerd. De publicatie wordt afgesloten met een literatuuroverzicht.

De uitgebreide onderzoeksrapportage en alle instrumenten en handreikingen die in het kader 
van dit project zijn ontwikkeld, zijn te vinden op www.onderwijsinontwikkeling.nl en op 
www.kpcgroep.nl. De opbrengsten voor het scholenveld zijn middels een digitale publicatie 
ook op genoemde sites te vinden. Hierin staan praktische aanwijzingen voor de scholen die 
met een IOP/HP werken.
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2 Context

2.1 Begrippenkader

Er is een diversiteit aan begrippen die in het kader van individuele ontwikkelingsplannen (IOP) 
en handelingsplannen (HP) worden gehanteerd. Er heerst nogal eens verwarring over deze 
begrippen en het ontbreekt aan eenduidigheid hieromtrent in het veld. In dit project hanteren wij 
de volgende omschrijving van individuele ontwikkelingsplannen, (individuele) handelingsplannen 
en groeps(handelings)plannen.

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 in vijf jaar 
het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt vastgelegd. In de ontwikkelingsperspectieven 
staat het beoogde toekomstperspectief van de leerling. Deze informatie leidt tot individuele 
ontwikkelingsplannen 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.

(Individueel) handelingsplan

Het (individueel) handelingsplan is een document waarin de begeleiding van een leerling wordt 
vastgelegd. In het document is minimaal omschreven wat de leerling de komende periode gaat 
leren, welke middelen daarvoor worden ingezet, waar de begeleiding plaatsvindt en door wie de 
begeleiding wordt uitgevoerd. Daarnaast staat vermeld hoe de resultaten gemeten en vastgelegd 
worden en op welke wijze en wanneer het plan geëvalueerd wordt en al dan niet bijgesteld. 
Het handelingsplan wordt door de ouders ondertekend.

Groepsplan en groepshandelingsplan

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/zij de komende 
periode met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep omgaat. 
Voorafgaand aan het opstellen van het groepsplan kan de docent nagaan hoe hij/zij (op een 
effectieve en haalbare manier) leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften kan clusteren. 
Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de gekozen clustering wordt het 
(digitale) groepsplan ingevuld. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een pedagogisch 
groepsplan en een didactisch groepsplan. 

Sommige scholen stellen geen groepsplan op, maar maken per subgroepje een apart 
groepshandelingsplan. Nadat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht zijn (op 
dezelfde manier als bij het groepsplan), worden leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 
geclusterd in een groepje (dat naast het basisaanbod extra ondersteuning of uitdaging krijgt). 
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Het groepshandelingsplan 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 groepshandelingsplan opgesteld worden. Groepsplannen en 
groepshandelingsplannen dienen werkdocumenten te zijn die docenten daadwerkelijk in hun 
eigen praktijk gebruiken bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van (les)activiteiten. 

2.2 Wettelijk kader

In de Wet op het voortgezet onderwijs is de verplichting opgenomen dat voor leerlingen in het 
praktijkonderwijs en het lwoo een IOP of HP opgesteld moet worden. De wet geeft echter geen 
voorschriften voor de inhoud van het handelingsplan; het is aan de scholen om hier zelf invulling 
aan te geven. De Inspectie van het Onderwijs besteedt in het toezichtkader aandacht aan de 
volgende aspecten:
•	 duur	van	het	IOP/HP;
•	 informatie	over	de	leerlingen	(onder	andere	de	beginsituatie);
•	 smart	geformuleerde	doelen;
•	 planmatige	aanpak	(wie	doet	wat,	hoe	en	eventueel	waar);
•	 evaluatie	en	eventueel	formulering	nieuwe	aandachtspunten.

De indicatoren die de Inspectie van het Onderwijs hanteert voor het beoordelen van scholen 
zijn: systematisch volgen van vorderingen, samenhangend systeem en systematische evaluatie 
van opbrengsten en evaluatie van het onderwijsleerproces. Wettelijk verplichte (en door ouders 
ondertekende) handelingsplannen voor leerlingen met leerwegondersteuning ontbreken volgens 
de Inspectie van het Onderwijs regelmatig (Inspectie van het Onderwijs, 2010). 

In het lwoo beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs de eindexamenresultaten van de scholen. 
Het PrO kent geen centrale examinering (zie ook Berlet & Haandrikman, 2010). In het PrO 
wordt gekeken of de opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in portfolio’s van 
de leerlingen en behaalde branchecertificaten, AKA-trajecten (arbeidskwalificerend assistent) of 
een schoolgebonden diploma. Voor het beoordelen van PrO-scholen worden drie indicatoren 
gebruikt:
•	 Ontwikkelen	de	leerlingen	zich	volgens	een	individuele	leerroute,	aantoonbaar	gemaakt	met	

een ontwikkelingsplan en/of handelingsplan en zichtbaar in het (uitstroom)portfolio?
•	 Behalen	de	leerlingen	het	opleidingsniveau	dat	mag	worden	verwacht	op	basis	van	

kenmerken van de leerlingenpopulatie? 
•	 Functioneren	de	leerlingen	naar	verwachting	in	het	veld	of	vervolgopleiding	(na	minimaal	

één jaar volgen)?
In het PrO is een beweging naar het meer en onderbouwd in beeld brengen van leeropbrengsten, 
waarbij het ontwikkelingsperspectief van de leerling een steeds belangrijker rol speelt.

2.3 Werken met IOP en HP 

In dit onderzoek staat het gebruik van het IOP en het HP in de alledaagse lespraktijk van PrO 
en lwoo centraal. Recent onderzoek naar de manier waarop het IOP/HP het best vertaald kan 
worden naar de praktijk in de klas en het werken met en begeleiden van leerlingen is schaars en 
vaak gedateerd vanwege niet meer passende terminologie en gewijzigde praktijksituaties (zie 
bijvoorbeeld Berlet, 2007, de publicaties in het kader van Stimulans en praktijkvoorbeelden op 
www.leraar24.nl). Onderzoek naar de invoering van individuele ontwikkelingsplannen in het PrO 
uit 2006 (Harskamp & Slof, 2006) toonde dat men op iets meer dan de helft van de scholen voor 
praktijkonderwijs bezig was met het invoeren van het IOP. 
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Uit de rapportage van de jaarlijkse uitstroommonitor PrO blijkt dat inmiddels ruim de helft van de 
leerlingen die in het schooljaar 2009-2010 uitstroomde over een IOP beschikte (Heijnens, 2011). 

Uit recent onderzoek naar de invoering van onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs 
(Beek & Sontag, 2011) komt naar voren dat cyclisch en planmatig werken een groot beroep doet 
op de professionaliteit van leraren. Benodigde competenties zijn bijvoorbeeld het uitgaan van 
verschillen tussen leerlingen, het handelingsgericht analyseren van gegevens over leerlingen, het 
stellen van lange- en kortetermijndoelen, effectief klassenmanagement en het samen bespreken 
van leerlingen. 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 onderwijszorg aan hun kind en 
dat deze inzet transparant is naar resultaat en opbrengst (Ministerie van OCW, 2010). 

In het (v)so stellen overigens steeds meer scholen groeps(handelings)plannen op. Op basis van 
een project naar de implementatie van leerlijnen in het (v)so blijkt dat het uitvoeren van een 
veelheid aan individuele handelingsplannen in de praktijk onhaalbaar blijkt en regelmatig leidt tot 
een drastische daling van de instructie- en de leertijd (WEC-Raad, 2006). 

Lopende dit project is het rapport van het Ruud de Moor Centrum gepubliceerd: Op weg naar 
een individueel ontwikkelingsplan in het praktijkonderwijs (Beumer, Jeninga, Münstermann & 
Perreijn, 2011). Volgens dit rapport zijn volgende zaken van belang bij de uitvoering van het IOP 
in het PrO:
•	 helderheid	en	eenduidigheid	in	de	terminologie	rond	IOP,	HP,	groeps(handelings)plan;	
•	 de	rol	van	de	leerling	in	de	betrokkenheid	op	de	eigen	leerdoelen	met	de	eigen	

mogelijkheden en beperkingen (zelfbewustzijn, reflecterend vermogen), maar ook met de 
eigen interesses en ambities (voor en door de leerling);

•	 de	waarde	van	de	instrumenten	als	kwaliteitsinstrument	(ontwerpen,	plannen,	uitvoeren	en	
evalueren) wanneer het leerproces van de leerlingen hiermee meer wordt afgestemd op de 
ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen;

•	 borgen	van	een	eenduidige	werkwijze	én	verbinden	van	de	resultaten	met	andere	binnen	de	
school te gebruiken instrumenten als het portfolio, het rapport en het leerlingvolgsysteem;

•	 de	vertaling	van	het	IOP/HP	in	concrete	mijlpalen,	doelen,	afspraken	en	vervolgactiviteiten	
(zowel pedagogisch als didactisch) en het cyclisch werken hiermee;

•	 het	implementatieproces	(tijd,	ruimte,	eenduidigheid	in	invulling	van	format)	en	de	
verbreding binnen de school;

•	 betrekken	van	ouders	in	de	driehoek	leerling	–	mentor/coach	–	ouders.
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3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

3.1 Doelstelling

Het doel van het project is om docenten in praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend 
onderwijs (lwoo) te ondersteunen bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van hun onderwijs 
aan en begeleiding van leerlingen op basis van individuele ontwikkelingsplannen (IOP) / 
handelingsplannen (HP). Het hier beschreven onderzoek richt zich op de ervaren effecten van 
een andere werkwijze met IOP/HP op leerling- en docentniveau in het primaire proces en op de 
succesfactoren en belemmerende factoren in het veranderproces gedurende de implementatie. 
Daarbij wordt ook gekeken naar de relatie met groeps(handelings)plannen. 

3.2 Onderzoeksvragen

De volgende vragen staan centraal in het onderzoek:
•	 Op	welke	wijze	kunnen	scholen	het	IOP/HP	zodanig	inzetten	in	het	PrO	en	bij	lwoo-

geïndiceerde leerlingen dat docenten deze daadwerkelijk gebruiken bij het ontwerpen 
en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren van de resultaten? 

•	 Welke	variabelen	en	relaties	zijn	van	invloed	op	de	uitvoering	van	het	IOP/HP	in	het	
PrO en bij lwoo-geïndiceerde leerlingen? 

De volgende deelvragen komen daarbij aan bod. 
1 Wat zijn belemmeringen en randvoorwaarden in de uitvoering van het IOP/HP door 

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

het IOP/HP te verbeteren?
3 Wat is nodig om de uitvoerbaarheid van het IOP/HP 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 het IOP/HP?

3.3 Stappen in het onderzoek

Voor de uitvoering van het project en het daaraan gekoppelde onderzoek is een aantal stappen 
doorlopen welke in deze paragraaf worden beschreven. 

Probleemanalyse

Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek waarin het begrippen- en wettelijk kader en 
ervaringen met het werken met een IOP en HP centraal stonden. 



8 Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

Daarnaast zijn oriënterende gesprekken gevoerd met docenten en mentoren in PrO en lwoo 
aan de hand van enkele bestaande IOP’s/HP’s. Aandachtspunten daarbij waren de volgende: 
•	 Hoe	zijn	de	plannen	tot	stand	gekomen?	
•	 Wat	vinden	docenten	zelf	van	de	analyses	van	de	leerlingenresultaten	en	beïnvloedende	

factoren, de handelingssuggesties, de uitvoerbaarheid, de mate van uitvoering van de 
handelingsplannen en de ervaren knelpunten bij de uitvoering? 

•	 Welke	oplossingen	hebben	de	docenten	zelf	uitgeprobeerd	en	hoe	worden	de	
handelingsplannen geëvalueerd?

Tot slot zijn er drie bijeenkomsten geweest met een expertgroep waarin deskundigen van het 
Platform Praktijkonderwijs, de SLO, het Ruud De Moor Centrum, de Inspectie van het Onderwijs 
en enkele directeuren vanuit het praktijkonderwijs zitting hadden. 

Ontwikkelingsfase

Op basis van het literatuuronderzoek vond een analyse plaats van de manier waarop men 
in het PrO en bij lwoo omgaat met de vertaling van individuele ontwikkelingsplannen / 
handelingsplannen naar de praktijk. De analyse was gericht op de vraag welke factoren de 
kwaliteit en de uitvoerbaarheid van het IOP/HP beïnvloeden en op de vraag hoe de kwaliteit en 
de feitelijke uitvoering kan worden vergroot. Ook de resultaten van de oriënterende interviews 
met docenten/mentoren in PrO en lwoo werden hiervoor benut. Op basis van deze gegevens 
zijn schema’s ontwikkeld ter ondersteuning van de werving van en de intakegesprekken met 
de pilotscholen. Er was een versie voor het PrO en een versie voor het lwoo. Aan de hand van 
deze schema’s werd met de scholen een gesprek gevoerd over het doel van het project, de 
wijze waarop binnen de scholen met een IOP en HP werd gewerkt, de verbinding met andere 
ontwikkelingen in school, de bestaande praktijk, ervaren problemen daarmee en mogelijke 
verbeteringen.

Uitvoering en evaluatie van de pilot

In 2010 en 2011 is het project uitgevoerd op vier pilotscholen. De doelstelling en de opzet van de 
pilot en de selectie van scholen is in paragraaf 1.2 beschreven. Gedurende de projectuitvoering 
is door de adviseur van KPC Groep en de onderzoeker, op basis van de doelen die de scholen 
hadden geformuleerd in het plan van aanpak, het plan begeleid en gemonitord. Dit gebeurde 
ook met behulp van verschillende onderzoeksinstrumenten.
•	 Allereerst	zijn	aan	het	begin	en	aan	het	eind	van	de	pilotperiode	vragenlijsten	via	internet	

aangeboden. De vragenlijsten zijn ingevuld door docenten en projectleiders.
•	 Daarnaast	vonden	zowel	bij	de	start	als	bij	de	afronding	van	het	project	op	de	scholen	

interviews met docenten, mentoren én leerlingen plaats. Nagegaan werd of docenten 
ervaren dat ze beter in staat zijn om een IOP/HP uit te voeren en te evalueren. Ook werd 
bevraagd welke condities hiervoor vervuld moeten zijn en welke belemmeringen toch nog 
zijn opgetreden. Bij leerlingen werd gevraagd in hoeverre de plannen werden uitgevoerd en 
welke ervaringen ze daarmee hadden.

Als afsluiting van het project is een miniconferentie georganiseerd. Daar hebben, naast externe 
deskundigen, scholen voor PrO en lwoo aan deelgenomen. 
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4 Resultaten

4.1 Beschrijving van de scholen

Hier volgt allereerst een korte schets van de vier scholen die hebben deelgenomen aan de pilot. 

MET Praktijkonderwijs

MET Praktijkonderwijs in Waalwijk geeft in een nieuw gebouw aan de rand van een nieuwbouw-
wijk in Waalwijk aan ongeveer 225 leerlingen praktijkonderwijs. De schoolorganisatie is gericht 
op individuele leerroutes waarbij de persoonlijke mogelijkheden en interesses van de leerlingen 
leidend zijn. De zorg is geïntegreerd in het onderwijs. De coaches hebben een begeleidende rol. 
MET streeft naar samenhangend en competentiegericht onderwijs waar persoonlijk leren binnen 
en buiten de school plaatsvindt.

Hans Petrischool

De Hans Petrischool in Dordrecht is gevestigd in een schoolgebouw met moderne theorie- en 
praktijklokalen en biedt praktijkonderwijs aan ongeveer 220 leerlingen volgens het model van 
competentiegericht opleiden. Het onderwijs en de begeleiding worden met individuele leerroutes 
en een individueel ontwikkelingsplan afgestemd op concrete belemmeringen wat betreft het 
lezen, de aanpak van taken en het sociaal functioneren van de leerlingen.

Het Lumeijn

Het Lumeijn in Zwolle is een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC), als onderdeel van 
het Samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht, bestaande uit 15 scholen. Bijna 200 leerlingen op 
Het Lumeijn hebben meer begeleiding (leerwegondersteunend onderwijs) nodig dan binnen 
de zorgbreedte van het reguliere onderwijs geboden kan worden. Ze zitten in kleine klassen 
van maximaal 15 leerlingen en hebben te maken met een klein groepje docenten. Het Lumeijn 
is gevestigd in een modern gebouw met veel faciliteiten, zoals een leerplein waaromheen de 
lokalen zijn gelegen.

Van Maerlant

Het Van Maerlant in ’s-Hertogenbosch biedt 400 voornamelijk lwoo-leerlingen met meervoudige 
problematiek (probleemleerlingen, gezinsgegevens, medische gegevens) specifieke zorg gericht 
op het behalen van het vmbo-diploma (80 leerlingen hebben een cluster 4 indicatie). 
In de over twee gebouwen verdeelde onderbouw en de bovenbouw wordt gewerkt volgens een 
halfuursrooster. Het motto van deze school is ‘Van Maerlant geeft groei meer kans’.

4.2 Opbrengsten van het project op de scholen

Met het project is op de vier pilotscholen een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Op elk van de 
scholen is een traject doorlopen waarin de bestaande werkwijze op scholen ten aanzien van het 
IOP en HP aan de orde is gesteld, aangepast en omgezet in plannen van aanpak voor verbetering. 
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Gedurende dit traject zijn op de scholen processen in gang gezet en instrumenten ontwikkeld 
om de ‘vertaling’ te maken van het IOP/HP naar de praktijk in de klas en daarmee het werken 
met en begeleiden van leerlingen aan de hand van de doelen uit het IOP en HP. Op één van de 
scholen is men bijvoorbeeld gaan werken met een coachingskaart voor alle eerstejaars leerlingen 
naar aanleiding van periodieke coachingsgesprekken met leerlingen. Mentoren begeleiden de 
leerlingen in de lespraktijk op de individuele doelen waardoor de leerlingen zich bewust worden 
van de eigen leerpunten. Op de tweede school hebben alle mentoren van leerjaar 1 en enkele 
mentoren van leerjaar 4 een training gevolgd in het voeren van coachingsgesprekken en hebben 
aan de hand van het geleerde met leerlingen in de klas deze gesprekken gevoerd. De opbrengst 
op de derde school was dat de mentoren van een team met alle eerstejaars leerlingen in hun 
klas aan de hand van een kindvriendelijk handelingsplan hebben gewerkt om zo een eenduidige 
werkwijze op te zetten. Op de vierde school is met de groep mentoren van de eerstejaars 
groepen met enkele leerlingen gewerkt aan een memorycard waarin een beperkt deel van het 
handelingsplan concreet werd gemaakt in het reflectiegesprek van de leerling met de mentor en 
in de dagelijkse lespraktijk. 

De kern van dit project bestond uit het maken van een vertaalslag van de plannen naar de 
klassensituatie. Deze werd gemaakt door een aantal doelen van het IOP/HP in samenspraak met 
de leerling om te zetten in een plan van de leerling, zodanig dat deze direct te gebruiken zou zijn 
in de dagelijkse onderwijssituatie. Drie van de vier scholen zijn daar daadwerkelijk in geslaagd. 
De vierde school heeft eerst een voorwaardelijke stap gezet: het werken aan coachings-
vaardigheden van docenten. 

De instrumenten die elk van de scholen ontwikkeld hebben, bevatten steeds enkele leerpunten 
uit het IOP of HP, gekozen en geformuleerd in samenspraak met de leerling, die voor een 
bepaalde periode leidend waren voor de ontwikkeling van en het leren van de leerling in de klas. 
Mentoren en coaches begeleidden de leerlingen op deze doelen tijdens de lessen. Aan het einde 
van de periode is geëvalueerd in hoeverre de leerling het leerpunt sterker heeft ontwikkeld. Soms 
leidde dat tot de ontwikkeling van nieuwe leerpunten; andere keren bleven de leerpunten ook in 
een volgende periode centraal staan. Zo is het IOP/HP (deels) vertaald in ontworpen, geplande, 
uitgevoerde en geëvalueerde onderwijsarrangementen in de concrete lessituatie. De leerling 
werd tevens mede-eigenaar gemaakt van de doelen in het IOP/HP. 

4.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen

Hierna worden de resultaten van het onderzoek besproken en de onderzoeksvragen beantwoord. 

1 Wat zijn belemmeringen en randvoorwaarden in de uitvoering van het IOP/HP door 
docenten?

Uit het onderzoek blijkt dat er enkele belemmeringen c.q. randvoorwaarden een rol spelen bij de 
vertaling van een IOP of HP naar het onderwijs op de vier pilotscholen.

Belemmeringen
•	 Het	gebruik	van	het	IOP/HP	op	scholen	is	nog	in	ontwikkeling.	Het	IOP	en	het	HP	zijn	

instrumenten waarvan het gebruik zelf nog geen gemeengoed is op de scholen. Dit kan 
de invoering en bruikbaarheid in de praktijk soms belemmeren. Op schoolniveau moeten 
nog vaak keuzes worden gemaakt wat betreft de inhoud en de wijze waarop het gebruikt 
en ingezet moet worden. Zo werden de instrumenten gedurende de projectperiode 
voortdurend aangepast, bijvoorbeeld door het opnemen van minder doelen, het bieden 
van meer ruimte voor evaluatie, het verbeteren van de lay-out, aanpassingen voor een meer 
aansprekende vormgeving, een meer eenduidige werkwijze in de lessituatie en het beter 
hanteerbaar maken voor de leerlingen zelf.  
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Daarnaast speelde op enkele pilotscholen bijvoorbeeld 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.

•	 Er	staan	te	veel	doelen	in	het	plan.	In	het	IOP	en	HP	staan	vele	doelen	genoemd.	Leerlingen	
hebben moeite om zich van al deze doelen steeds bewust te zijn tijdens het leerproces in de 
klas. Ook een mentor of docent heeft bij het handelen in de klas niet alle leerdoelen van alle 
leerlingen voor ogen. Als wordt gekozen voor een beperkt aantal doelen voor een bepaalde 
periode is dit voor zowel leerlingen als docenten beter werkbaar in de lespraktijk. 

•	 Leerlingen	hebben	een	beperkt	vermogen	om	te	reflecteren.	Het	reflecterend	vermogen	
van leerlingen in PrO en lwoo moet nog ontwikkeld worden. Bij elk van de ontwikkelde 
instrumenten wordt tijdens een evaluatiegesprek met de leerling teruggekeken op de 
eerder gemaakte afspraken en wat er in de afgelopen periode geleerd is. En er wordt 
vooruitgekeken, opnieuw gepland en nieuwe afspraken gemaakt. Dit vraagt de nodige 
reflectievaardigheden van de leerling.  

Randvoorwaarden
•	 Er	moeten	voldoende	faciliteiten	zijn.	Tijd	voor	coachingsgesprekken,	een	rustige	ruimte,	

leren formuleren van leerdoelen. Leerlingen hebben tijd en rust nodig om te leren 
reflecteren en te leren om voor zichzelf concrete leerdoelen te formuleren. Docenten 
ondersteunden daarbij met coachingskaartjes of door open vragen te stellen. Voor sommige 
leerlingen was het moeilijk om woorden te geven aan leerpunten en deze te verwoorden in 
doelen. Dat gaat makkelijker als er voldoende tijd en een rustige ruimte is.

•	 Docenten	moeten	over	bepaalde	vaardigheden	beschikken.	Gespreks-	en	coachings-
vaardigheden van docenten zijn belangrijk. Om leerlingen te betrekken op hun leerdoelen, 
vastgelegd in het IOP en HP, zal in gesprek met de leerling getreden moeten worden.  
De docenten hebben ervaren dat het voeren van coachingsgesprekken niet eenvoudig is. 
Leerlingen ruimte bieden, als docent niet te veel te sturen naast het werken aan de doelen 
die de school voor staat, het is geen sinecure. Het concreet en uitvoerbaar formuleren van 
de doelen en leerpunten in voor leerlingen begrijpelijke taal is een aandachtspunt en een 
voorwaarde.

•	 Eenduidigheid	in	werkwijze.	De	bij	het	project	betrokken	docenten	bespreken	de	
benodigde vaardigheden en werkwijze met elkaar. Zo werd er gestreefd naar een 
gezamenlijke werkwijze en werd het leren van en met elkaar georganiseerd.  
Deze gezamenlijke aanpak is ook een voorwaarde. 

•	 Vaststellen	van	een	kwaliteitsnorm.	Onduidelijkheid	over	een	kwaliteitsnorm	voor	de	
opbrengst en de wijze van vastleggen van de resultaten. Vragen die rond de normering 
spelen zijn: Wanneer heeft een leerling het leerpunt behaald?, Hoe beoordeel ik dat?, 
Hoe wordt een relatie gelegd tussen de afspraken tijdens de gesprekken en de andere 
instrumenten in de school?, Op welke wijze betrek ik de niet-mentoren die les geven aan de 
leerling in de beoordeling?, Hoe registreren en verwerken we dit?, Hoe zorgen we voor een 
eenduidige beoordelingssystematiek?. Dit alles maakt een nieuwe werkwijze niet eenvoudig.

•	 Een	doordachte	invoering	en	inbedding	van	de	methodiek.	Op	de	pilotscholen	is	gekozen	
voor een stapsgewijze aanpak: eerst een kleine groep mentoren of docenten op de 
nieuwe manier laten werken. Dat vraagt om het afstemmen van inhoud en werkwijze met 
de betrokken docenten, maar ook om het tijdig en adequaat delen van de informatie met 
anderen binnen de school om de ontwikkeling later schoolbreed in te voeren. Op twee van 
de vier scholen namen slechts enkele leerlingen uit de klas deel aan de pilot: het werken 
met de nieuwe instrumenten bleef daarmee een geïsoleerde activiteit en is nog niet 
ingebed (‘ingeslepen’) in de dagelijkse gang van zaken van de gehele klas.

•	 Bereikte	resultaten	moeten	geborgd	worden.	Implementeren	van	nieuwe	zaken	vraagt	 
om herhaald terugkijken en toezien op uitvoering van de gemaakte (nieuwe) afspraken. 
Een PDCA-systematiek zorgt dat de leercirkel afgerond wordt en opnieuw wordt aangezet. 
De bereikte resultaten moeten dan geborgd worden in de bestaande werkwijzen om het 
geleerde niet verloren te laten gaan.
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•	 Ouders	dienen	op	de	hoogte	en	betrokken	te	zijn.	Daar	de	ontwikkelde	instrumenten	
nog in een pilotfase zaten, zijn op alle vier de scholen de ouders in meer of mindere mate 
geïnformeerd en betrokken op de andere wijze van werken. De scholen kozen ervoor 
om eerst de nieuwe werkwijze in te voeren en pas daarna de slag te maken naar meer 
betrokkenheid met ouders.

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

De andere werkwijze en inzet van nieuwe instrumenten hebben vorm gekregen met als doel de 
docenten meer op een planmatige en systematische manier de leerlingen in het leerproces te 
ondersteunen en de leerlingen hierin meer te betrekken. Gezocht is naar elementen van het 
IOP/HP om het in het dagelijkse leerproces in te brengen. Naast het opheffen van de belemmeringen 
die hiervoor zijn genoemd (met name het tijdsaspect en de gespreks- en coachingsvaardigheden 
van docenten), worden de volgende eisen aan de uitvoering van de instrumenten gesteld:
•	 Organiseren	van	leermomenten	op	de	individuele	doelen	tijdens	lessituaties.	Er	is	verschil	

tussen de leerlingen in de mate waarin ze zich bewust zijn van de leerpunten en daar ook 
zelfstandig aan werken in de verschillende lessituaties. Sommige leerlingen hebben meer 
een ‘reminder’, een seintje, van de mentor of coach nodig, een kaart met de doelen in 
hun werkbak, overzicht op papier in het klassenboek en dergelijke. En momenten in de les 
creëren om de leerling tijdens de leermomenten op het individuele doel te begeleiden. 
Andere leerlingen herinneren juist de docent eraan dat ze nog een evaluatiegesprek willen 
hebben. 

•	 Vaste	bespreekmomenten,	ingeroosterd	in	het	weekrooster,	tussen	mentor	en	leerling.	 
In de hectiek van alle dag, met vergaderingen, ziekte en incidenten, kwamen de gesprekken 
niet steeds tot stand zoals gepland. De betrokkenen zagen mogelijkheden om de 
bespreekmomenten bijvoorbeeld in te roosteren. Dit helpt ook om het werken met plannen, 
instrumenten en leerpunten in het handelen van docenten in te slijpen.

•	 Bevlogenheid	voortrekkers.	De	kwaliteit	wordt	mede	bepaald	door	de	mate	waarin	de	
nieuwe werkwijze door het team wordt ingezet en gedragen. Wanneer het subteam met 
elkaar de schouders onder het (verder) ontwikkelen van het instrument zet, de wil heeft om 
dit tot een succes te maken, mooie ervaringen met elkaar deelt en uitdraagt, zal de rest van 
het team hier meer positief tegenover staan. Op één school werd aangegeven dat andere 
docenten nieuwsgierig waren geworden. 

•	 Planmatig	samen	doorontwikkelen	en	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	de	plannen.	 
Het met elkaar bespreken van de ervaringen met de nieuwe werkwijze met de plannen en 
het vervolgens verbeteren, maakt dat deze steeds beter passen binnen de school en beter 
geïmplementeerd worden in de school. Externe professionalisering kan bijdragen aan het 
leren van en met elkaar.

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

Vanuit de vier pilotscholen worden de volgende eisen aangereikt aan de ontwikkelde werkwijze, 
de instrumenten en de plannen.
•	 Het	opheffen	van	de	belemmeringen	en	tegemoetkomen	aan	de	eisen	(die	hiervoor	aan	de	

orde kwamen, met name de tijd voor gesprekken met leerlingen, beperkt aantal doelen en 
inslijpen) helpt om het werken van de instrumenten in de groep te vergroten.

•	 Eenduidig,	kort,	bondig,	hanteerbaar	in	de	groep	en	een	planmatig	plan.	In	de	pilotfase	
zijn de andere werkwijze en de instrumenten voortdurend bijgesteld, wat ertoe leidde dat 
er verschillende versies in omloop waren en docenten en mentoren anders met de plannen 
omgingen. Eenduidigheid en heldere afspraken hierover is gewenst.

•	 Toegankelijkheid	en	beschikbaarheid	van	de	plannen	voor	leerling,	mentor,	docenten	en	
ouders. Niet altijd zijn er duidelijke afspraken gemaakt over waar de gebruikte instrumenten 
worden bewaard. Vooral voor leerlingen die niet steeds van hun leerpunten bewust zijn, 
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is het nodig dat ze deze regelmatig zien of horen: dat kan door deze in de agenda van de 
leerling, in de leerlingenmap van de mentor of in het klassenboek te bewaren (en de leerling 
ondersteunen door hier af en toe op te wijzen als ‘seintje’).

•	 Bied	ruimte	aan	het	eigen	professionele	handelen.	Docenten	zijn	verschillend.	Vakken	zijn	
qua inhoud en werkwijze anders. Dat vraagt ook om ruimte bieden aan het op een eigen 
wijze werken in de klassen met het IOP/HP. Het kader moet duidelijk zijn, evenals de eisen 
waaraan het moet voldoen, maar tevens moeten docenten het mogelijk kunnen maken 
binnen het eigen vak. 

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

Het werken met groeps(handelings)plannen is voor de meeste pilotscholen nog een 
onbekende werkwijze. De focus ligt op individuele plannen als het IOP en HP. Het werken met 
groeps(handelings)plannen is een andere werkwijze en zou dus eigenlijk het IOP of HP (deels) 
kunnen vervangen. Dan gaat het om de methodiek van ‘handelingsgericht werken’: 
een systematische manier van werken waarin docenten hun onderwijsaanbod afstemmen op 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Het werken met het IOP/HP en het werken met groeps(handelings)plannen sluiten elkaar niet uit. 
Maar het vraagt een deugdelijke heroverweging over de wijze waarop de school het onderwijs 
wil laten aansluiten op de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. En dan gaat het ook 
over de visie en de missie van elke school. In de uitgebreide onderzoeksrapportage wordt daarop 
uitgebreider ingegaan.

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

De scholen hebben tijdens de pilotperiode allen als doel gesteld minstens eenmaal de cyclus 
van de nieuwe werkwijze met de plannen te doorlopen, waaronder het evalueren van de doelen 
met de leerlingen. Dit is voor bijna alle pilotleerlingen ook gelukt. Van belang is dat de cyclische 
manier van werken ingebed is in de reguliere werkwijze van de school en dat daarop wordt 
toegezien door de leidinggevenden.
De planning, het vaststellen van de doelen en het nakomen van afspraken van de gekozen 
werkwijze bleken, ondanks de hectiek van alle dag, daarbij belangrijke voorwaarden. Maar ook 
punten die hiervoor al zijn genoemd, zoals het enthousiasme van leerlingen en docenten, het 
kunnen reflecteren op het eigen gedrag bij leerlingen, het zich verantwoordelijk voelen voor en 
bewust zijn van de eigen leerdoelen door de leerling, de cultuur van elkaar aanspreken op het 
gebruik van instrumenten, de ondersteuning door het management en door de zorgstructuur van 
de school. 

6 Wat vergroot de betrokkenheid van de leerling en de ouders op het IOP/HP?

De betrokkenheid van leerlingen bij de ontwikkelde instrumenten waarin gefocust wordt op 
enkele leerdoelen van het IOP/HP is afhankelijk van de mate waarin de leerling zich eigenaar voelt 
van het plan. Het zelfbewustzijn en het reflectief vermogen van de leerling, waaraan tijdens de 
gesprekken met de mentor wordt gewerkt, zijn daarbij van belang. Maar ook de veiligheid om je 
eigen leerpunten in te brengen en daarmee je eigen onzekerheid te laten zien: niet alle leerlingen 
wilden dat hun leerpunt ook met andere docenten zou worden besproken. Andere leerlingen 
wilden het juist wel delen, omdat ook andere docenten dan wisten wat ze wilden leren en hen 
daarbij konden helpen. Ook zijn er op de scholen met sommige leerlingen afspraken gemaakt 
tussen de mentor en de leerling om de leerling af en toe een ‘seintje’ te geven zodat deze zich 
bewust blijft van het leerpunt. Andere leerlingen zeiden dat ze hun leerpunt wel in hun hoofd 
hadden en konden dit ook helder verwoorden.
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Ouders zijn nog niet nauw betrokken bij de werkwijze in de pilotscholen. De betrokkenen gaven 
aan het belangrijk te vinden dat de ouders in de toekomst meer geïnformeerd en betrokken 
zullen worden. Een enkele maal werden ouders meer betrokken, maar dat was op individueel 
initiatief van de betrokken mentor. In de oudergesprekken kwam het IOP/HP wel aan de orde. 
De meerderheid van de respondenten gaf in het onderzoek aan dat ouders de doelen kennen en 
dat de afspraken met de ouders worden besproken, maar dat de evaluatie van het plan niet op 
alle scholen met de ouders werd besproken.

4.4 Eindproduct

Op basis van de conclusies vanuit de literatuur en het onderzoek op de scholen zijn enkele 
eindproducten van het project opgemaakt. Naast deze verkorte onderzoeksrapportage is ook 
de volledige onderzoeksrapportage opgesteld en een rapportage specifiek voor het scholenveld. 
In deze laatste zijn ook ondersteunende schema’s en handreikingen weergegeven, behulpzaam 
voor scholen die dit onderwerp op de ontwikkelagenda van de school hebben staan dan wel 
willen plaatsen. Deze zijn te vinden op de websites www.onderwijsinontwikkeling.nl en  
www.kpcgroep.nl.
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5 Conclusies

Met de vier scholen is gewerkt aan een manier om het IOP/HP te vertalen naar een werkwijze in 
de klas, zodat docenten deze gebruiken in het ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren van 
passende onderwijsarrangementen. De scholen kozen daarnaast voor meer betrokkenheid van de 
leerlingen zelf op hun leerdoelen en om later ook ouders daarin meer een stem te geven. 

Het leren moet de leerling zelf doen, de school moet faciliteren, sturen en ondersteunen.  
Alle vier de scholen stelden de bestaande werkwijze ter discussie en formuleerden aan de hand 
van het doel van het project een verbeterplan. Drie van de vier scholen maakten een vertaalslag 
van het IOP/HP naar een instrument dat bruikbaar is in de dagelijkse lespraktijk en dat een 
steuntje in de rug is om leerlingen te begeleiden en te coachen op hun leerdoelen. De vierde 
school concentreerde zich op het invoeren van coachingsgesprekken met leerlingen en het 
afstemmen en in lijn brengen van de verschillende onderwijsactiviteiten in relatie tot het IOP/HP. 

De gesprekken van de mentoren met de leerlingen op alle vier de scholen bleken soms beperkt 
te worden door het reflecterend vermogen van de leerlingen, de gespreksvaardigheden van 
docenten en praktische belemmeringen in tijd en ruimte. Toch is de bestaande werkwijze 
aangepast en zijn de nieuw ontwikkelde instrumenten ingezet. En alle scholen gaan verder met 
de ingezette verandering en verbetering. De leerlingen en mentoren hebben het project als 
positief ervaren, zeker wanneer het gaat om het vergroten van het eigenaarschap ten aanzien van 
het leren bij de leerling en het helder voor ogen hebben van de leerpunten van de leerling bij de 
docenten en mentoren. De nieuwe werkwijzen noodzaakten tot het aanpassen van procedures en 
systemen in de scholen, vroegen een behoorlijke omslag in het werken met de leerling en gaven 
de complexiteit aan van het werken met en organiseren van individuele onderwijsarrangementen 
tijdens gezamenlijke lesactiviteiten. De bevindingen uit het onderzoek zijn exemplarisch voor 
andere scholen voor PrO en lwoo-scholen.

Op niet alle scholen is evenveel gebeurd. De opbrengst van het project is afhankelijk van het 
ontwikkelstadium van de school, de verandercultuur, de ondersteuning door de schoolleiding, 
de aanspreekcultuur op de school, de professionaliteit van mentoren in het voeren van 
gesprekken, het ontwikkelingsstadium van de instrumenten en ‘de hectiek van alle dag’ in de 
scholen. Dan is één schooljaar voldoende voor een eerste aanzet, maar volstrekt onvoldoende om 
het deugdelijk te ontwikkelen en in te voeren, zeker schoolbreed gezien. Een verder onderzoek 
naar de voorwaarden voor het werken met een IOP/HP binnen de toekomstige ontwikkelingen 
rond passend onderwijs verdient aanbeveling. De discussie over effectieve lesinstructie als 
gewerkt wordt met individuele onderwijsarrangementen, het kunnen differentiëren binnen het 
onderwijsaanbod, de verhouding tussen het werken met een IOP/HP naast groeps(handelings)-
plannen vragen nog veel denk- en ontwikkelwerk. Dit is voor de scholen een complexe opdracht 
en vraagt tijd voor ontwikkeling, implementatie en ondersteuning.

Helder is geworden dat het samen met de leerlingen werken aan instrumenten met behapbare 
leerpunten en een eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen daarin op de vier scholen heeft 
geleid tot enthousiaste docenten, mentoren en coaches die de mogelijkheden van de leerlingen 
beter in beeld hebben.



16 Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in praktijkonderwijs en lwoo

 Literatuur

Beek, S.C. & Sontag, L. (2011). Onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. 
Onderzoeksrapportage. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep in opdracht van het ministerie van OCW.

Berlet, I. (2007). Het Pokon Principe. Een verkenning rond het in beeld brengen van opbrengsten 
van het Praktijkonderwijs. Enschede: SLO.

Berlet, I. & Haandrikman, M. (2010). Bewijzen, certificeren en kwalificeren in het Praktijkonderwijs. 
Een bijdrage tot visievorming. Enschede: SLO. 

Beumer, M., Jeninga, J., Münstermann H, & Perreijn, S. (2011). Op weg naar een individueel 
ontwikkelingsplan in het praktijkonderwijs. Heerlen:	Ruud	de	Moor	Centrum	–	Open	Universiteit.

Clijsen, A., Beek, S., Beek, G. van de & Herp, R. van (2011). Draaiboek invoering onderwijs-
zorgroutes in het voortgezet onderwijs. Onderwijs passend maken. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep 
in opdracht van het ministerie van OCW.

Clijsen, A., Beek, S., Beek, G. van de & Herp, R. van (2011). Handreiking onderwijszorgroutes 
in het voortgezet onderwijs. Naar handelingsgericht werken. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep in 
opdracht van het ministerie van OCW.

Clijsen, A., Beek, G. van de, Lieverloo, L. van & Herp, R. van (2008). Zorgroutes in het voortgezet 
onderwijs. Tussenrapportage. ‘s-Hertogenbosch: KPC Groep.

Hargreaves, A. & Fink, D. (2006). Sustainable Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Harskamp, E. & Slof, B. (2006). Invoering van individuele ontwikkelingsplannen in het 
Praktijkonderwijs. Een onderzoek onder leidinggevenden en medewerkers. Groningen: GION.

Heijnens, D.M.S. (2011). De volgende trede. Rapportage uitstroommonitor 2009-2010 en
tweede meting volgmodule cohort 2008-2009. Rotterdam: Actis advies.

Heijnens, D.M.S. & Bouwmans, M.H.C.F. (2010). Tevredenheid in het Praktijkonderwijs. Drie jaar 
zelfevaluaties met ProZO! Rotterdam: Actis onderzoek.

Inspectie van het Onderwijs (2010). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2008-2009. 
Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

Ministerie van OCW (2008). Invoeringsplan passend onderwijs. Den Haag: ministerie van OCW.

Ministerie van OCW (januari 2010). Nieuwe koers passend onderwijs. Den Haag: ministerie van 
OCW. 

Schafrat, W. & Beek, S. (2011). Individuele ontwikkelingsplannen en handelingsplannen in 
praktijkonderwijs en lwoo. De leerling als mede-eigenaar van zijn leerproces. ’s-Hertogenbosch: 
KPC Groep in opdracht van het ministerie van OCW.



LIteratuur  17

VO-raad (2010). Ruimte voor ieders talent. Investeringsagenda 2011-2015. Utrecht: VO-raad.

WEC-Raad (2006). Implementatie leerlijnen in het (V)SO. Utrecht: WEC-Raad.

Relevante websites

www.passendonderwijs.nl
www.platformpraktijkonderwijs.nl.
www.leraar24.nl
www.praktijkonderwijs.nl 
www.platformpraktijkonderwijs.nl 
www.venstersvoorverantwoording.nl




