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Welkom! 

Werkconferentie 2020 Werkconferentie 2021



Wie zijn er allemaal? 

• > 200 deelnemers! 

• 96 x onderwijs PO (leerkrachten, IB, directie, 
besturen)

• 20 x onderwijs VO (docenten, directie, besturen)

• 15 x speciaal onderwijs (SO en VSO)

• 12 x voorschools 

• 28 x JGZ en jeugdhulp 

• 15 x gemeente (ook buiten Almere)

• Met Andere Ogen (René Peeters)



Programma

• 13:00-13:30 opening en vraaggesprek Hetty 
Vlug en wethouder Roelie Bosch

• 13:30-14:45 Lezing Sharon Stellaard

• 14:45-15:00 pauze

• 15:00-16:00 Lezing Noëlle Pameijer

• 16:00 afsluiting door Anita Gelmers

• 16:15-16:45 mogelijkheid tot nazit met Sharon 
en Annelies/Karel/Noëlle 



Vraaggesprek Hetty Vlug en 
wethouder Roelie Bosch 

Filmfragment uit Minidocumentaire kansenongelijkheid deel 2: 
zorg en  ouderbetrokkenheid

Bron: documentairereeks Dolores Leeuwin, Youtube



Lezing Sharon Stellaard



• Sharon Stellaard rondt binnenkort haar PhD 
af. De inhoud van haar lezing is nog niet 
gepubliceerd, daarom staan de slides van haar 
lezing niet online. 



Lezing Noëlle Pameijer



Handelingsgericht
Samenwerken

Werkconferentie  

Meervoudig kijken naar 
samenwerking 

Woensdagmiddag 3 maart 2021

Noëlle Pameijer (kinder- & jeugdpsycholoog, 
Stichting Elan en SWV Unita Hilversum e.o.) 





“Alle leerlingen in Almere 
zijn succesvol op school”

• Handelingsgericht samenwerken als middel

• 10 mooie werkbijeenkomsten PO en VO, 
samen met ketenpartners!

• Het belang van positieve relaties:

1. Leerkracht-leerling

2. Professionals onderling

3. School – ouders: ouderbetrokkenheid!



2. Geen kind tussen wal & schip, 

niemand valt buiten de boot
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Kader: Uitgangspunten 
handelingsgericht samenwerken 

(Pameijer, 2017)

1. Doelgericht werken en evalueren

2. Onderwijs/opvoedbehoeften kind 

3. Ondersteuningsbehoeften leraren en ouders

4. Wisselwerking en afstemming (integraal; 5x!)

5. Positieve factoren kind, onderwijs en opvoeding

6. Samenwerking ouders, leraren, kind, OW en JH

7. Systematische werkwijze & transparantie

Gebaseerd op onderzoek, praktijkervaringen en beroepscodes



Basisattitude HGSW: 
relaties cruciaal, ‘de klik’

• Van ‘schuld’ bij ander  als professional in 
spiegel kijken: wat kan ik doen zodat het ons wél 
lukt om …?

• Van probleemgericht praten over
oplossingsgericht handelen met 

• OEN en OMA, SAMEN

• Steeds weer feedback op samenwerking vragen; 
‘het elke dag iets beter willen doen’ 
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Houvast in HGSW: effectieve
feedback & groeitaal

1. Waar willen we samen heen (doel): wat 
zien/horen/merken we dan? Wat verwachten we 
van elkaar? Afspraken!

2. Hoe staan we ervoor? Hoe dichtbij ons doel zijn we 
al? Tops! Complimenten

2. Wat is volgende stap? Hoe verder om nog dichter bij 
ons doel te komen; wat kan ik doen zodat …? Tips! 
Suggesties

Bronnen: Hattie (2013) en Dweck (2011)
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Doelgericht samenwerken 
met elkaar

Ontwikkeling 

monitoren & 

evalueren: SAMEN 

‘soep koken’ 

(Hattie, 2013)

Kleine en grote 

doelen, steeds 

aanpassen 



Verbeteren samenwerking: vraag ouders
om feedback en deel deze met collega’s!

Balend leren

Leren van missers

Fouten = kansen 

om van te leren!

Stralend leren

Leren van  succes -
ervaringen



Impact van onze taal: 
wie is welkom?

• Joost: heeft ADHD, is hyperactief, heeft ODD, gaat 
discussies aan, pikt instructies onvoldoende op, ruzies in 
pauzes en op gang, ouders zijn erg druk, komen zelden op 
besprekingen op school

• Joris: een energieke enthousiaste jongen, heeft behoefte 
aan autonomie, een leerkracht/docent nodig die 
gedragsregels consistent hanteert, korte opdrachten, 
beweging tussendoor, toezicht pauze, ouders betrokken, 
werken beiden, hebben een herinnering nodig, dan komen 
ze op afspraken op school



19

Naar minder labels, want … of …  hetzelfde nodig  

Zou het goed/passend zijn voor alle leerlingen?  de basis!

Essential for one, beneficial for all (Hargreaves & Fullan, 2015)

HGSW: deze leerling heeft … nodig om doel … te halen. 
Hebben meer leerlingen dit nodig? 



HELE GROEP

Basisaanbod: doelen en 
aanpak groep

Leerlingen die 
minder instructie + 

oefening nodig 
hebben (verrijking: 

verdieping en/of 
verbreden)

Zeer 
verrijkt

Zeer 
intensief

Leerlingen die meer 
instructie+ oefening + 
tijd  nodig hebben om 

doelen te halen 
(intensivering)

Leerling
met
OPP

en 
eventueel 
versnellen

Blauwe 
pijlen: hoge 
doelen
Rode pijlen: 
heterogeen 
groeperen?



Succes: HGW/HGD-cirkelgesprek



Leerling: 
+   ?       
Doelen:    

OW/OPV-
behoeften 
leerling:

Onderwijs: 

+      ?   

Doelen:  

OS-behoeften 
school:

Opvoeding: 

+ ?   

Doelen: 
OS-behoeften 
ouders:

Samenwerking onderwijs en 
ketenpartners: ouders als schakel!

Zorg, 
welzijn, 
jeugdhulp



De voorbereiding 
Mentimeter  Wordcloud

Startopdracht thema 3

Als jij hoort HGSW en ouderbetrokkenheid, waar 
denk jij dan aan?

In 1 woord … 



3. Waarom 
ouderbetrokkenheid?

Effecten op kinderen PO en VO (Marzano, 2009; 
Hattie, 2013, Mitchell, 2014):

- Hoger welbevinden op school

- Minder verzuim

- Betere leerprestaties

- Minder gedragsproblemen 

En: grotere tevredenheid ouders

En: leerkrachten meer plezier in hun werk

Ouderbetrokkenheid: nog winst te behalen!
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Cirkel thuis: ouders ondersteunen 
onderwijs (en omgekeerd) 

Samen mét ouders & GROEITAAL

1. Opvoeding
- Op tijd naar bed, gezond eten, geen drugs/alcohol, op tijd op 

school, geen verzuim

- Beleid TV en computer, lezen, bibliotheek e.d.

- Achter school staan, aanpak leraar ondersteunen naar kind

- Compliment geven (dan weet school dat ze goed bezig zijn)

2. Betrokkenheid van ouders bij school
- Belangstelling tonen, goed gedrag op school waarderen

- Thuis gewenst gedrag extra oefenen

- Komen op gesprek op school, meedenken bij aanpak kind 

3. Verwachtingen van ouders: hoog maar realistisch



Met plezier naar school 
(Uitgeverij Pica)

• De onmisbare rol 
van ouders in het 
schoolsucces van 
kinderen 

• Praktische tips voor 
de samenwerking 
met school

• Training, poster, 
folders (5 talen) 
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3. MDO: extra
externe

ondersteuning
voor enkele leerlingen

2. Leerlingbespreking: 
extra interne 

ondersteuning voor
sommige leerlingen

1. De basis: goed
onderwijs voor alle leerlingen

KIND

SCHOOL OUDERS 



Begin schooljaar, 

startgesprek 

(+ overdracht)

Midden schooljaar, 
voortgangsgesprek  1

Einde schooljaar, 
voortgangsgesprek 2 

(+ overdracht) 



10 aandachtpunten 
speciale gesprekken

1. We hebben hetzelfde belang: jullie kind/onze leerling!
2. We denken met elkaar mee, zonder op elkaars stoel te 

zitten
3. Elk speciaal gesprek heeft doelen
4. Je kind doet mee aan een speciaal gesprek
5. Het positieve komt ook aan bod
6. Gedrag van een kind kan op school anders zijn dan thuis
7. Eerst samen brainstormen, dan pas aan de slag
8. Het gaat om behoeften; wie heeft wat nodig? 
9. Een route biedt houvast (de driehoek)
10. Noteer de afspraken



2e: We denken met elkaar mee, maar 
gaan niet op elkaars stoel zitten



Thuis: 

+ + +  - - -

?

Doel & wat nodig

Kind: 

+ + + - - -

?

Doel & en wat 
nodig

School: 

+ + + - - -

? 
Doel & wat nodig

7e: Situatie samen met ouders en kind analyseren 
( ‘Je kind met plezier naar school’, Pameijer, 2021) 



4e: Cirkels meisje: de essentie van samenwerken in haar woorden!



Sterktes en zwaktes
leerling, onderwijs, 

opvoeding

Doelen
leerling

Aanbod: onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften

leerling

Aanpak leraren
en ouders

Wat nodig? 
Ondersteunings-
behoeften leraar

en ouders

Effect; 
doelen

behaald?

Kind centraal

8e: behoeften 



Ondersteuningsbehoeften van 
ouders? 

Van opvoedbehoeften kind  ondersteunings –

behoeften ouders: wat hebben jullie nodig om het 

onderwijs aan jullie kind te ondersteunen?

- Kennis  …

- Vaardigheden …

- Ondersteuning  …

- Professionals rondom kinderen en gezinnen in 
Almere die met ons samenwerken aan …



HGD light = samen 3 stappen (leren 
van/met elkaar)

0. Voorbereiding 

1. Overzicht: wat weten we allemaal al? Wat 
gaat al goed en moet nog beter? 

2. Inzicht: hoe zou dat kunnen komen? 

Brainstorm  alleen onderzoek als 
noodzakelijk voor uitzicht

3. Uitzicht: wat gaan we DOEN? Doelen en 
behoeften kind/jongere en opvoeders

Wees realistisch! We 
gaan op weg, het mag 
best even tegenzitten



En …. leerling-
betrokkenheid dan?!

• Hoe kunnen we leerlingen écht betrekken 
in HGSW? 

• Kom naar het Onderwijsnetwerk van 25 
maart 2021!



Meer weten? 

- Schoolteams: boeken HGW PO en VO

- Professionals: HGD in Jeugdzorg 

en Onderwijs

- HGW voor ouders: Je kind

met plezier naar school

(2021, PICA)

www.hgw-noelle-pameijer.nl

passendonderwijs-almere.nl

http://www.hgw-noelle-pameijer.nl/
https://passendonderwijs-almere.nl/


Afsluiting

• Dank voor uw 
deelname

• Tenzij...



Nazit met Sharon en 
Annelies/Karel/Noëlle 


