Masterclass
Opbrengstgericht
Passend Onderwijs
Voor directies, intern begeleiders en
leerkrachten in het primair onderwijs
Behapbaar en betekenisvol onderwijs organiseren… Is dat mogelijk? Ja, dat kan!

Masterclass
Opbrengstgericht
Passend
Onderwijs
Behapbaar en betekenisvol onderwijs organiseren… Is dat mogelijk? Ja, dat kan! In de Masterclass Opbrengstgericht
Passend Onderwijs leer je hoe dit kunt realiseren. Dat doen we met behulp van een krachtig onderwijskundig kader dat
uit zes uitgangspunten bestaat. Dit kader is concreet gemaakt in de softwaretool Focus PO. Je begint met het kiezen van
je schoolambities. In dit keuzeproces is de schoolweging je ijkpunt, zodat je zeker weet dat je gaat sturen op de door jou
gewenste percentages leerlingen die eind groep 8 aan de referentieniveaus gaan voldoen. Vervolgens stel je uit meerdere
leerlijnen een schoolaanbod samen dat passend is op jouw leerlingpopulatie. Daarna kun je aan slag: Focus PO wijst elke
leerkracht de weg door de lesmethodes.

OPBRENGSTEN

PROGRAMMA

Aan het einde van de vijfdaagse masterclass heb je:
- opbrengstgericht en passend onderwijs vanuit een
brede kennisbasis in jouw school opgestart;
- invulling gegeven aan vijf kwaliteitsaspecten uit het
waarderingskader van de Inspectie van het
Onderwijs;
- de grondslagen gelegd voor een passend
schoolaanbod (waarderingskader OP1);
- bepaald hoe je zicht houdt op de ontwikkeling van
leerlingen (waarderingskader OP2);
- de standaarden voor het didactisch handelen 		
(waarderingskader OP3) vastgelegd;
- bedacht hoe je de gewenste opbrengsten
(waarderingskader OR1) bereikt door een cyclisch
werkproces (waarderingskader KA1) met een
minimale hoeveelheid administratieve handelingen.

Dag 1 — Schoolambities

ZELF DOEN
Deze Masterclass is gericht op doen! Het hoofddoel is
dat je Opbrengstgericht Passend Onderwijs zelf gaat
invoeren. Een actieve leerhouding in combinatie met
het lezen van publicaties en het uitvoeren van opdrachten in de praktijk is nodig om flinke leerwinst te boeken.
Je leert begrijpen (en uitleggen) hoe schoolambities,
schoolweging, onderwijsresultatenmodel, leerlijnen,
referentieniveaus, cruciale leerdoelen etc. met elkaar
samenhangen. Deze kennis pas je toe door middel van
Focus PO.

•
•
•
•

Zes uitgangspunten
Referentiekader en onderwijsresultatenmodel
Schoolweging en schoolambities
Vijf strategieën van passend onderwijs

Dag 2 — Passend schoolaanbod
•
•
•
•
•

Referentieniveaus
Leerlijnen
Cruciale leerdoelen
Vijf strategieën van passend onderwijs
Het samenstellen van een passend schoolaanbod

Dag 3 — Cruciale leerdoelen
• Cruciale leerdoelen in Focus PO
• Werken met blokplannen
• Opstellen van onderwijsplannen

Dag 4 — HELDER kwaliteitscyclus
• De schoolbespreking
• Meten van betrokkenheid

Dag 5 — Verdiepen, borgen en doen
• Verdiepende casussen
• Kwaliteitsplan
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REGISTRATIE

DOELGROEP

De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is
geregistreerd (72 uur) bij het Schoolleidersregister PO
en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (deelthema’s ‘Omgaan met verschillen vertaald
naar de schoolorganisatie’ en ‘Omgaan met verschillen
in de klas’). Momenteel wordt de Masterclass opnieuw
geregistreerd voor 90 uur.

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders en intern
begeleiders van basisscholen. Vaak doen ook bouwcoördinatoren of leerkrachten mee met als doel om de
kennisbasis in de school te verbreden. Hierdoor zal de
invoering succesvoller verlopen.

DETAILS

TOELICHTING KOSTEN

Duur masterclass:
5 dagen van 9:00 tot uiterlijk 16:00 uur.

De kosten voor Focus PO bedragen €11,50 per
leerling per jaar (incl. btw). Meer informatie over de
kostenstructuur vind je hier.

Kosten:
€ 2.250,- per persoon (vrij van btw) en je krijgt:
• een training die volledig aansluit bij de actualiteit
(en verder kijkt)
• gratis gebruik van Focus PO tijdens de duur van de
Masterclass*
• schoolgerichte adviezen
• korting op een vervolgtraject ‘Focus PO op de 		
werkvloer’
• beschikking over werkmaterialen, werkvormen etc.
* Dit aanbod geldt alleen voor nieuwe Focus PO gebruikers en is eenmalig per school (en niet per deelnemer).

Inschrijven:
www.helderonderwijsadvies.nl/masterclass-opo/
De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is een
product van HELDER Onderwijsadvies en wordt aangeboden
via open inschrijving of Incompany.

Vragen? Stuur een e-mail naar:
info@helderonderwijsadvies.nl
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