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Hieronder volgt per subsidiethema een beschrijving van de visie die hierop vanuit HELDER Onderwijsadvies is geformuleerd.
Uit de beschrijvingen zijn doelen af te leiden die in de aanvraag voor SCHOOLKRACHT gebruikt kunnen worden. Het
softwareprogramma Focus PO ondersteunt scholen bij de concretisering van de beschreven visies. Het instrument wordt
in een aparte paragraaf behandeld, evenals de wijze waarop HELDER Onderwijsadvies scholen kan ondersteunen bij het
gebruik ervan in de praktijk.

Verbeteren onderwijskwaliteit
Van onderwijskwaliteit is sprake als de schoolambities worden bereikt en het onderwijs voor de leerlingen passend is.
Deze doelstellingen worden bereikt door middel van drie bouwstenen: aanbod (OP1), zicht op ontwikkeling (OP2) en, het
primaire proces, didactisch handelen (OP3). Deze bouwstenen worden betrokken in het cyclisch proces van plan-docheck-act (KA1) om tot de gewenste schoolresultaten (OR1) te komen. De afkortingen tussen haakjes verwijzen naar de
vijf kwaliteitsgebieden van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs.

Kansen(on)gelijkheid
Kansenongelijkheid wordt tegengegaan door leerlingen in eerste instantie op basis van een inschatting van hun
leervaardigheid in leerroutes in te delen. De laag en gemiddeld leervaardige leerlingen worden allen meegenomen in
de basisleerroute van het schoolaanbod. Dit schoolaanbod wordt passend gemaakt op de leerlingpopulatie als geheel.
Telkens als blijkt dat een leerling meer kan dan de leerroute die hij volgt, is er een stimulans om naar een hogere
leerroute door te schakelen.

Digitalisering
Het gebruik van software is geen doel op zich, maar een middel om de onderwijskwaliteit te versterken. Het is één van
de middelen die het handelen van leerkrachten vergemakkelijkt of het leren van de leerlingen aantrekkelijker of beter
maakt. Voor leerkrachten is het van belang dat hun takenpakket wordt teruggebracht tot de kern. Dit betekent dat zij
verlost moeten worden van alle administratieve en inhoudelijke ballast die niet of minder relevant is. Het werken met
een digitaal instrument waarin alle onderdelen van het passend maken van onderwijs is geregeld, draagt bij aan een
duurzame en gezamenlijke werkwijze binnen de school.

Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
Hoewel onderwijs zonder leraren en schoolleiders lastig te organiseren is, bestaat er wel een waarborg die het onderwijs
tot zijn kerntaak terugbrengt: het denken en handelen vanuit cruciale leerdoelen. Hierdoor komt de focus op de
essentiële leerinhouden te liggen en kunnen minder of niet relevante lesonderdelen worden geschrapt. De leerlijnen
waarin de cruciale leerdoelen zijn vervat strekken zich uit van groep 1 tot en met groep 8 en met behulp van een
eenvoudig systeem kan de beheersing ervan worden geregistreerd – dus los van het geheugen van een leraar – en
houdt men goed zicht op de ontwikkeling van elke leerling. Niet beheerste leerdoelen komen, zelfs over de leerjaren
heen – dus ook van groep 2 naar groep 3, automatisch terug als ‘bezemdoelen’. Het werken vanuit cruciale leerdoelen en
het registreren van de beheersing ervan maakt dus dat het onderwijs flexibeler te organiseren is omdat er steeds een
actueel overzicht voorhanden is.
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Opbrengstgericht Passend Onderwijs
Om onderwijs voor leerkrachten terug te brengen tot een behapbare en betekenisvolle taakuitvoering zijn er zes
onderwijskundige uitgangspunten benoemd die dit mogelijk moeten maken. Deze zes behoren tot de denk- en
werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs en zijn concreet gemaakt in de softwaretool Focus PO en de
HELDER kwaliteitscyclus (in ontwikkeling, de opvolger van ‘Groepsplanloos werken’). De uitgangspunten zijn beschreven
in de gelijknamige publicatie die te downloaden is van de publicatiepagina van www.helderonderwijsadvies.nl.

Focus PO
Focus PO is een softwarepakket dat leraren en schoolleiders ondersteunt bij de realisatie van opbrengstgericht en
passend onderwijs. Het is een methode-overstijgend onderwijsplansysteem, gebouwd op de zes uitgangspunten van
de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs, dat het antwoord is op de centrale probleemstelling
in basisonderwijs: lesmethodes zijn standaard en leerlingpopulaties zijn divers. Focus PO wijst leraren namelijk de weg
door de lesmethodes aan de hand van leerlijnen die bestaan uit cruciale leerdoelen en die eindigen bij verschillende
referentieniveaus. Door terug te gaan tot de kern, de essentiële leerinhouden, wordt de onderwijskwaliteit in zijn geheel
versterkt. Hierdoor wordt het mogelijk om uit een leerlingpopulatie als geheel of uit elke leerling afzonderlijk te halen
‘wat er in zit’.

HELDER Onderwijsadvies
• HELDER Onderwijsadvies is als visiegestuurde organisatie gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van
scholen op de vijf kwaliteitsgebieden van de Inspectie van het Onderwijs.
• HELDER Onderwijsadvies adviseert en traint schoolteams bij de invoering van de denk- en werkwijze van 		
Opbrengstgericht Passend Onderwijs met behulp van Focus PO. Dit schooltraject heet: Focus PO op de werkvloer.
• HELDER Onderwijsadvies biedt tevens training en advisering bij het implementeren van model van Effectieve Directe
Instructie (EDI) en het opzetten van thematisch werken in de groepen 1 en 2 gericht op het behalen van de cruciale
leerdoelen.
• En HELDER Onderwijsadvies doet nog meer…

Meer informatie over de diensten van HELDER Onderwijsadvies: www.helderonderwijsadvies.nl.
Meer informatie over het methodeoverstijgende onderwijsplansysteem Focus PO: www.focuspo.nl.

pagina 3 van 3

