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Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? 
Dat Kan! 
 
 
 
 

  



Onderwijstechnieken.nl 
 

2 
 

Inhoudsopgave: 
 
Voorwoord     pagina 3 
 
Inleiding     pagina 4 
 
Hoofdstuk 1 
 Hoe een middel een doel werd  pagina 5 
Hoofdstuk 2 
 Waar het eigenlijk om gaat  pagina 6 
Hoofdstuk 3 
 Maar de inspectie dan?   pagina 7 
Hoofdstuk 4 
 Wat dan wel?    pagina 8 
 
Nawoord     pagina 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Onderwijstechnieken.nl 
 

3 
 

Voorwoord: 
 
Groepsplannen: Word jij er blij van? Op heel veel scholen is inmiddels het werken met 
groepsplannen ingevoerd. Soms naar volle tevredenheid, maar vaker ook met veel diepe zuchten.  
“Extra administratie”, “dubbele administratie”, het “moet”, “weer iets erbij”. 
 
Groepsplannen zijn een middel om een doel te dienen. Namelijk onze leerlingen zo goed mogelijk 
begeleiden met als uitkomst  de best mogelijke resultaten. Laten we vooral dat doel niet uit het oog 
verliezen.  
Ons werk staat altijd ten dienste van onze leerlingen! De vraag is alleen of het werken met 
groepsplannen daarbij perse noodzakelijk is. 
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Inleiding 
 
Wat een kind heeft is niet zo belangrijk. Wat een kind nodig heeft des te meer. Vanuit dat principe 
werkt HGW (handelingsgericht werken). 
 
We kennen 5 fases binnen HGW in de school: 

 Signaleren (informatie verzamelen) 

 Analyseren(Wat betekent deze informatie) 

 Plannen ( Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen) 

 Realiseren (uitvoeren om doel te bereiken) 

 Evalueren ( nagaan –ook tussentijds- of we doelen bereiken en bijstellen waar nodig) 
 
Als een school daarnaast ook systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de 
prestaties van haar leerlingen, dan is er sprake van opbrengstgericht werken. 
 
Systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van opbrengsten kan op meer manieren. 
De volgende kenmerken zie je echter steeds terug: 

 Doelen en resultaten worden regelmatig vastgesteld op het niveau van de school, de groep 
en de leerling in overleg met alle betrokkenen 

 Gegevens worden systematisch verzameld, verwerkt en geanalyseerd en besproken door alle 
professionals binnen de school 

 De didactische en pedagogische behoeften van alle leerlingen zijn overzichtelijk in kaart 
gebracht 

 Evaluaties op basis van verzamelde, geanalyseerde  en vastgelegde gegevens/observaties  
vormen -binnen een afgesproken regelmaat- de basis voor voortgangsgesprekken en 
bijstellingen 

 Er wordt gewerkt met een overzichtelijke lesplanning waarbij alle kinderen volgens hun 
behoeften en doelen les en begeleiding krijgen 

 Leraren werken samen in lesplanning en onderwijsmaken 

 Methodes worden niet slaafs gevolgd maar als richting en basis gebruikt 

 Er wordt kwalitatief goede instructie gegeven waarbij het duidelijk is voor leerlingen wat ze 
gaan leren, waarbij ze voortdurend worden geactiveerd en uitgedaagd op het juiste niveau, 
feedback ontvangen en met elkaar en de leraar evalueren of ze nu ook daadwerkelijk dat 
geleerd hebben wat ze zouden leren, zodat er eventueel aanpassingen kunnen plaatsvinden 
in wijze van instrueren en verwerken. 

 
 
Ik tref maar weinig mensen in het onderwijs aan die dit allemaal maar zinloos vinden (gelukkig). Het 
betekent alleen nogal wat voor leraren! 
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Hoofdstuk 1 
Hoe een middel een doel werd 
 
De 1 Zorgroute is op veel scholen ingevoerd. Deze aanpak combineert handelingsgericht werken en 
opbrengstgericht werken. In deze structuur is een prominente plaats ingeruimd voor het groepsplan. 
 
Vanuit een groepsoverzicht - waarin duidelijk is welke kinderen met soortgelijke onderwijsbehoeften 
te “clusteren”zijn -  wordt een groepsplan opgesteld. Hierin stelt de leerkracht de doelen vast die hij 
voor taal, lezen en rekenen, maar wellicht ook op pedagogisch gebied, met de groep wil behalen. Op 
sommige scholen worden die doelen ook per leerling vastgesteld. Ook geeft de leerkracht in dit plan 
aan op welke wijze hij/zij denkt deze doelen te gaan bereiken. Welke middelen nodig zijn, welke 
ondersteuning nodig is en op welke momenten leerlingen extra aandacht kunnen krijgen als hun 
onderwijsbehoeften daar om vragen. 
 
Veel scholen hebben ingevoerd dat het opstellen van zo’n groepsplan  2 tot 4x per jaar verplicht is. 
Ga er maar aan staan. Een groepsplan voor lezen, voor rekenen, voor spelling, voor gedrag en ga zo 
maar door. Iedere leerkracht wordt geacht zo’n plan te maken en op te slaan. De intern begeleider of 
zorgcoördinator gaat na of dit ook gebeurt, en als het goed is ook of dit kwalitatief goed gebeurt. 
 
Het groepsplan is nu dus doel geworden want  –zo wordt vaak geredeneerd- 

 We moeten groepsplannen hebben. 

  Zonder groepsplan geen opbrengstgericht werken!  

 Het moet nu eenmaal van de inspectie 
 
Jammer! Want het groepsplan was een middel om tot een goede onderwijsplanning te komen. Maar 
om een goede onderwijsplanning te maken heb je niet perse een groepsplan nodig. 
 
Wat dan wel?
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Hoofdstuk 2 
Waar het eigenlijk om gaat 
 
We willen de prestaties van onze leerlingen op school maximaliseren. Dat wil zeggen alles eruit halen 
wat er inzit. Omdat te doen moeten we als leerkracht onze eigen handelen maximaliseren! 
Dat doe je niet door meer administratie te voeren. 
Dat doe je wel door datgene te doen dat werkt! 
 
Uit alle onderzoeken blijkt dat de leerkracht de belangrijkste factor is! Jij bent dus bepalend voor de 
resultaten van jouw leerlingen. Allerlei andere factoren spelen daar uiteraard een rol in, maar zijn 
minder van invloed dan dat jij dat bent. 
 
Dat betekent dat jij op een effectieve manier goed onderwijs moet geven aan jouw leerlingen en ja, 
daar heb je nu eenmaal een planning voor nodig (als middel).  
En ja, je werkt met kinderen en met overheidsgeld. Dat maakt dat je –logisch- ook inzichtelijk maakt 
wat je doet en met welk resultaat. 
 
Ook blijkt dat scholen betere resultaten behalen met hun leerlingen, als leraren gezamenlijk doelen 
en prestaties bespreken en onderwijs plannen. Geen individuele groep- en leerling-besprekingen 
tussen leerkracht en intern begeleider, maar in de hele bouw en minimaal 2x per jaar met de hele 
school. Eerlijk durven zijn, hulp vragen en accepteren en met elkaar bouwen aan goed onderwijs. 
 
Dus met elkaar om tafel, wat gaan we doen met wie en waarom. Samen weet je meer dan alleen. 
Wat vinden wij goed onderwijs? Hoe ziet dat er uit? Kunnen we dat of kunnen we elkaar hierin 
helpen.  

 
 
Socrates wist al te vertellen hoe je iets nieuws opbouwt: 
 
Het geheim van ontwikkeling: je energie niet verspillen aan het bevechten van wat was, maar richten 
op dat wat gaat worden.  
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Hoofdstuk 3 
Maar de inspectie dan? 
 
 
Maak alsjeblieft niet de fout te denken dat de inspectie het werken met groepsplannen verplicht. Dat 
is namelijk niet zo. 
De inspectie kijkt volgens haar eigen richtlijnen – die regelmatig worden aangepast- naar de 
opbrengsten van de school. Daar kun je het mee eens zijn of niet, dat is nu eenmaal zo. De meest 
recente richtlijnen kun je vinden op:  
 
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/analyse-en-waarderingen-van-opbrengsten-
augustus-2013.html 
 
Ook kijkt ze of de school voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Groepsplannen hebben hoort daar 
niet bij!!!!!!! 
 
Wat de inspectie wel wil, is dat school heel goed in beeld heeft wat leerlingen nodig hebben en dat 
ook inzichtelijk maakt, dat school kan laten zien wat dat in de praktijk betekent, en dat school zicht 
heeft op de resultaten daarvan en laat zien hoe die resultaten weer worden gebruikt voor het 
vervolg. 
 
Hoe je dat dus laat zien, via welke structuur of format, maakt absoluut niet uit. 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/analyse-en-waarderingen-van-opbrengsten-augustus-2013.html
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/analyse-en-waarderingen-van-opbrengsten-augustus-2013.html
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Hoofdstuk 4 
Wat dan wel? 
 
Een pasklaar antwoord bestaat uiteraard niet. Elke school moet bekijken en beargumenteren wat het 
beste werkt voor de eigen leerlingen en leerkrachten. Klakkeloos doen wat iedereen doet is nooit de 
juiste weg. En laten we eerlijk zijn: het werken met groepsplannen maakt dat  veel leerkrachten 
anders zijn gaan kijken en met meer structuur zijn gaan handelen. Alleen die hoeveelheid werk……. 
 
Op een aantal scholen in het zuiden van het land ervoeren leerkrachten het bovenstaande. Ook 
merkten zij dat leerlingen -ondanks het groepsplan- in de dagelijkse praktijk toch weleens vergeten 
werden. En – niet onbelangrijk- de inspectie was erg te spreken over een model dat twee collega’s in 
basis al hadden uitgewerkt en gebruikten. En zij bedachten het volgende: 
 
Om goed onderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk de leerlijnen te kennen. Van je eigen leerjaar 
specifiek en van de andere leerjaren in ieder geval in grote lijnen. Om goed onderwijs te kunnen 
geven moet je doelen stellen voor je groep en je leerlingen en dus ook van elke leerling inzichtelijk 
hebben wat het kan, waar het ondersteuning nodig heeft, waar je naar toe wilt en hoe je dat –samen 
met de leerling- gaat doen. Om goed onderwijs te geven is een nauwkeurige planning gewenst en 
mogen we kinderen niet zomaar “vergeten”. 
 
Toen kwamen zij met een volgende stap: van het leerlingenoverzicht (groepsoverzicht) naar een 
periodeplanning!  
 
Wat doen zij precies: 

 Zij hebben de doelen voor hun groep uiteraard besproken en vastgelegd (een paar zinnen). 

 Zij hebben voor elke leerling een uitgebreide leerlingenkaart waarop alle kindkenmerken te 
vinden zijn, de laatste toetsscores, de doelen die ze op het volgende toetsmoment behaald 
willen hebben etc. Alles wat zij van belang vinden om een goed en compleet overzicht te 
hebben. Dit overzicht wordt twee keer per jaar aangepast, Na de M-toetsen en na de E-
toetsen. Ook dient dit overzicht meteen als overdrachtsformulier naar de collega die volgend 
schooljaar met deze leerling verder gaat. 

 Zij maken geen groepsplan meer, en ook geen dag of weekplanning 

 Zij maken wel een periode planning.  

 Deze periode planning is een werkdocument. Hierin wordt dus aangepast als dat wenselijk 
blijkt uit de week-evaluaties. 

 In deze periodeplanning worden voor de komende 8 weken de lessen nauwkeurig gepland 
(zij zijn begonnen met de vakken rekenen en begrijpend lezen, inmiddels breiden zij uit met 
spelling en weer wat later ook met zaakvakken). Nauwkeurig wil zeggen:  
 

o We weten en noteren voor de komende 8 weken in onze werkplanning nauwkeurig 
de te behalen lesdoelen per les. (dus niet alleen: rekenen, Hoofdstuk 6, taak 4, maar 
ook: de leerlingen leren: handig vermenigvuldigen met grote getallen tot 1000) 

o We geven meteen per les aan welke leerlingen in welke niveaugroep welk aanbod 
krijgen, gericht op de doelen die we willen behalen met deze leerlingen in deze les 

o We geven aan waar gedurende de dag er ruimte is om leerlingen die daarnaast nog 
extra ondersteuning of uitdaging  nodig hebben te begeleiden, volgens hun eigen 
begeleidings- of handelingsplan 

o We zorgen voor een –in ieder geval wekelijkse- evaluatie betreffende de voortgang 
die week voor kinderen die extra begeleiding hebben. 

o Door die evaluaties kunnen zij tussendoor bijstellen waar nodig en is een periodieke 
evaluatie na twee maanden makkelijk te geven. 
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Ik hoor je denken: “dat is een behoorlijke tijdsinvestering”. Klopt. De schooljaarplanning ziet er zo uit 
dat aan het begin van elke nieuwe periode er studietijd is vrijgemaakt (minimaal halve dag) om de 
periode planning gezamenlijk te kunnen maken. 
 
Die tijdsinvestering betaalt zich meteen weer terug. 
De leerkrachten die nu zo werken ervaren het volgende, blijkt uit evaluatie: 
 

 Ze hebben meer zicht op wat er de komende periode aan leerdoelen aan bod komt. 

 Daardoor kunnen ze ook zien welke lesdoelen mooie combinaties maken met andere 
vakgebieden. 

 Doordat de planning klaar is, hebben ze door de week meer tijd over om zich in de lessen te 
verdiepen, materialen en beelden te verzamelen en dus de instructies uitdagender en 
boeiender te maken, ook binnen de niveaugroepen. 

 Omdat ze eenmaal in de 8 weken met elkaar hun onderwijs plannen, kunnen ze ideeën met 
elkaar uitwisselen en hebben ze ook meer zicht op de leerlijnen in de andere groepen 

 Er wordt geen leerling meer “vergeten”. 

 Als een leerkracht door ziekte uitvalt, kan de vervanger de groep integraal opvangen omdat 
uitgebreid staat gepland wat met wie en wanneer gedaan moet worden. Voorheen werd 
vaak klassikaal lesgegeven aan de groep door een vervanger en kwamen kinderen die extra 
aandacht nodig hadden, die aandacht tekort. 

 
En wat ervaren zij nu als grootste winst voor henzelf? 
 
Dat deze administratie ertoe doet, praktisch is en er niet dubbel gewerkt wordt. Een werkdocument 
dat de basis vormt van hun onderwijs.   
 
 
 
Voor hun gevoel is de administratieve druk gegaan van: 
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Naar: 
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Nawoord: 
 
Goed onderwijs geven willen we allemaal. En zoals met alles geldt ook hier: Er is niet een systeem dat 
goed is voor iedereen.  Door met elkaar in gesprek te blijven, het verleden los te laten en te blijven 
ontwikkelen kunnen we groeien. 
 
Het proces op de scholen in het zuiden van het land heb ik vanaf het begin en van heel dichtbij 
kunnen meemaken, omdat ik daar werkte als interim-directeur.  Ik deel het graag zodat iedereen er 
uit kan halen wat zinvol is of kan zijn voor de eigen school. 
 
Mocht je willen weten hoe je op deze manier kunt plannen, hoe dat dan werkt, welke formats je zou 
kunnen gebruiken enzovoorts, houd dan je mailbox of de site www.onderwijstechnieken.nl in de 
gaten voor een open workshop of training. En als je een workshop of training op je school wilt, dan 
kom ik graag naar je toe op afspraak. 
 
Veel succes! 
 
Lonneke Bindels 
http://www.onderwijstechnieken.nl 
onderwijstechnieken@gmail.com 
06-22023766 
 
 
 

 

http://www.onderwijstechnieken.nl/
mailto:onderwijstechnieken@gmail.com

