
Opbrengstgericht werken, Passend onderwijs, handelings-
gericht werken. Is het mogelijk dat allemaal tegelijk in te
voeren in uw school? Ja, dat kan! Deze unieke masterclass
heeft een sterk onderwijsinhoudelijke inslag. U krijgt
onder leiding van ervaren trainers/opleiders inzicht
in hoe alle recente ontwikkelingen met elkaar zijn
verbonden. Aan de hand van de leeropbrengsten van de
leerlingen in uw school leert u hoe u opbrengstgericht
Passend onderwijs concreet vorm kunt geven.
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een
samenwerking aangegaan met netwerkorganisatie O21.

CENTRALE THEMATIEK
Na afloop van deze masterclass heeft u inzicht in:
• hoe u opbrengstgericht én Passend onderwijs met elkaar

kunt verenigen;
• hoe toetsresultaten, schoolstandaarden, leerlijnen,

methodes, doelen, referentieniveaus, groepsplannen,
handelingsgericht werken, et cetera met elkaar
samenhangen;

• de zes uitgangspunten en de bijbehorende begrippen
van het concept en de werkwijze die hierbij horen;

• hoe u opbrengstgerichte (bege)leiding aan het team kunt
vormgeven;

• hoe u een opbrengstgerichte school-/groepsbespreking
kunt voeren;

• hoe u opbrengstgericht Passend onderwijs in de eigen
school stapsgewijs kunt invoeren, bewaken en bijsturen.

U kunt het geleerde direct in praktijk brengen. Na afloop
van de masterclass heeft u kort beschreven hoe opbrengst-
gericht Passend onderwijs er in uw school gaat uitzien en
hoe u dit invoert.

Doelgroep: directie(s) en intern begeleider(s) in het
primair onderwijs. Eventueel aangevuld met andere
medewerkers van de school.
Data: 13 maart, 10 april, 21 april en 19 mei 2015,
van 9:30 tot 16:30 uur
Locatie: AVS, Herenstraat 35, Utrecht
Investering: AVS-leden: € 1.750, niet-leden: € 1.850

Meer informatie en inschrijven:
Wilt u meer weten over het programma en/of online
inschrijven? Kijk dan op www.avs.nl/cel/mopo
Of neem contact op met Margriet van Ast, programma-
manager AVS Centrum Educatief Leiderschap, cel@avs.nl
of tel. 030-2361010.

Incompany of maatwerk:
Als u deze training in uw eigen organisatie wilt laten
verzorgen, dan is dat mogelijk. U kunt daarvoor contact
opnemen via adviesopmaat@avs.nl

TRAINERS

MENNO VAN HASSELT

Menno van Hasselt is mede-eigenaar van
netwerkorganisatie O21, Onderwijs in de
21e eeuw (www.o21.nu) en een van de
adviseurs van platform L21 (www.l21.nl).
Menno is leraar, schoolleider en algemeen
directeur geweest. Ook heeft hij bij Stich-
ting Kennisnet en de CED-Groep gewerkt.

Hij begeleidt diverse scholen bij het verbeteren van de
onderwijskwaliteit en is trainer. Regelmatig publiceert hij
artikelen en tevens is hij de auteur van Resultaten Tellen,
een denk- en werkwijze om opbrengstgericht Passend
onderwijs in te voeren.

WIJNAND GIJZEN

Wijnand Gijzen is eigenaar van Onder-
wijsadvies (http://wijnandgijzen.nl)
en adviseur van O21 (www.o21.nu) en
platform L21 (www.l21.nl). Van huis uit
is hij orthopedagoog. In zijn loopbaan
heeft hij zich bezig gehouden met de
combinatie van sturen op opbrengsten,

afstemmen op onderwijsbehoeften en realiseren van
Passend onderwijs. Samen met anderen ontwikkelde hij
de 1-zorgroute en het Onderwijscontinuüm CED-Groep®.
In 2010 publiceerde hij 1 Stap verder met 1-zorgroute.
Wijnand traint, coacht en adviseert onderwijsprofessionals
in alle onderwijsvormen.

Masterclass Opbrengstgericht
Passend onderwijs

In samenwerking met O21
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Oud-deelnemers beoordelen de overall inhoud van deze masterclass
met een 8,4. De trainers ontvingen een 9,1.
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UITGANGSPUNTEN
• Wat we met leerlingen nastreven, doen we ook in deze

masterclass: de lat ligt hoog. U bent actief gericht op het
verwerven en toepassen van kennis en vaardigheden, en
bent reflectief naar uzelf en uw eigen schoolorganisatie.
Door een diversiteit aan werkvormen wordt u uitgedaagd
om de inhoud van deze masterclass op een steeds dieper
niveau te begrijpen en toe te passen in uw eigen praktijk
situatie. De trainers maken gebruik van hun brede
praktijkervaring en wetenschappelijke kennis.

• Ook wij werken opbrengstgericht. Per bijeenkomst meten
we uw vorderingen qua kennis, waardering en vaardig
heid. Op grond hiervan bepalen we de meest passende
aanpak voor de volgende bijeenkomst.

• Omdat onderwijs en zorg één zijn, is deze masterclass
toegankelijk voor minimaal de directie(s) en intern
begeleider(s) samen. Daarnaast kunt u meer mede
werkers van één school opgeven.

• De masterclass bestaat uit vier dagen. Na elke bijeen
komst werkt u een praktijkopdracht uit. Deze is het
uitgangspunt voor de daaropvolgende masterclass.
Elke praktijkopdracht vraagt om een tijdsinvestering
van ongeveer een halve dag.

• U ontvangt geen cursusmap: alle trainingsmaterialen
(inclusief powerpointpresentaties, literatuur, werk

vormen, et cetera) verspreiden we via dropbox. U kunt
deze materialen ook gebruiken voor de invoering van
opbrengstgericht Passend onderwijs in uw school.

• Tijdens de masterclass leggen we tal van dwarsver
banden met onder andere thema’s als: digitaal leren,
ouderbetrokkenheid, de onderwijsinspectie en het
schoolondersteuningsprofiel (SOP).

PROGRAMMA
Dag 1: Met data aan de slag
• begrijpen van het concept
• maken van een eigen schooloverzicht

Dag 2: Onderwijs organiseren
• opbrengstgericht Passend onderwijs in de onderbouw
• organiseren van opbrengstgericht Passend onderwijs

Dag 3: Invoeren van opbrengstgericht Passend onderwijs
• praktijkcasussen
• stappen tot de implementatieschets

Dag 4: Verdiepen en borgen
• professionele schoolcultuur
• harmonisatie en standaardisatie groepsplannen

Foto: Hans Roggen

‘Goede opbouw en uitleg, met veel
herhaling op toch verschillende manieren.
Zo beklijft de kennis beter.’

‘Voor mij was het combineren van Passend
onderwijs, handelingsgericht werken en opbrengst-
gericht werken zodat er een behapbaar verhaal
ontstaat, een grote stimulans!’
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