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Inhoud en doel van de masterclass  

 
Betere doelen stellen en meer doen met leerlingenresultaten en zo de kwaliteit van het 
taal/lees- en rekenonderwijs verbeteren. Dat is in ieder geval waar het om draait bij 
opbrengstgericht werken. Maar wat betekent dit nu voor de leerkracht, de intern begeleider 
of de schoolleider? Hoe zorg je ervoor dat je op leerkracht-, op groeps- en op schoolniveau 
goed overzicht houdt op de resultaten van je onderwijsinspanningen? Hoe kun je 
onderwijsresultaten benutten om met elkaar een verbeteringsslag te maken in de kwaliteit 
van je taal/lees- of rekenonderwijs? Hoe kun je dit ook benutten voor het realiseren van 
doorgaande leerlijnen op schoolniveau? En wat zijn dan mogelijke verbeteringen binnen het 
taal/lees of rekenonderwijs, aansluitend op de eigen doelgroep leerlingen en de 
ontwikkelingen die je als school al hebt doorgemaakt? Hoe kan dit worden opgepakt in 
samenhang met het werken met groepsplannen? 
 
Deze masterclass is een ‘train-de-trainer’-bijeenkomst. De deelnemers krijgen een opzet 
aangereikt voor een teambijeenkomst, die de mogelijkheid biedt voor een gezamenlijke 
kunnen oriëntatie op de betekenis van ‘Opbrengstgericht Werken’. De aandacht is vooral 
gericht op de eigen rol op de eigen school. Basis vormt de DVD Opbrengstgericht Werken die 
door PO Raad/Projectbureau Kwaliteit is gemaakt. De DVD brengt een goede samenvatting 
van ‘Opbrengstgericht Werken’ op de verschillende onderwijsniveaus in beeld. 
 

Programma  
 
10.00-12.30 uur Ochtendprogramma 
Het ochtendprogramma kan worden gezien als een inbedding van het thema 
opbrengstgericht werken in andere belangrijke landelijke onderwijsthema’s en -
ontwikkelingen. Aan de orde komen in ieder geval de samenhang met de landelijke 
taal/lees- en rekenverbetertrajecten, de relatie met handelingsgericht werken/het werken 
met groepsplannen/de 1-zorgroute en daarmee samenhangend ook passend onderwijs.  
De masterclass is bestemd voor coördinatoren van samenwerkingsverbanden, bovenschools 
managers, inhoudelijke stafmedewerkers vanuit besturen, schoolleiders en interne 
begeleiders. 
 
12.30-13.30 uur Lunch 
Lunch. Alle deelnemers zijn welkom. 
 
13.30-15.30 uur Het middagprogramma 
Het middagprogramma is gericht op een brede groep van personen, onder wie ook opleiders 
en schoolbegeleiders. 
 
15.30 uur Napraten 
Napraten, er staat een drankje klaar. 
 



 

Inschrijven en informatie 
 
Kosten 
De kosten voor de bijeenkomst bedragen 50 euro per persoon. 
 
Inschrijven 
Inschrijven is noodzakelijk en kan uitsluitend individueel online via 
www.deelnameregistratie.nl. Maak uw inschrijving definitief met de knop 'ok+verzend' 
onderaan stap 5 en u ontvangt aansluitend een mailbevestiging met alle gegevens van uw 
aanmelding. 
Neem direct contact op met de deelnameregistratie als u geen mail ontvangt. 
 
Annuleren 
Annuleren kan kosteloos online tot 3 weken voor aanvang van de masterclass. Daarna zijn de 
volledige deelnamegelden verschuldigd en worden de voorwaarden toegepast waarmee bij 
inschrijving akkoord is gegaan. 
 
Wachtlijst  
Indien de masterclass is volgeboekt kunt u zich online via www.deelnameregistratie.nl 
aanmelden op de wachtlijst. U wordt dan uitgenodigd voor een extra masterclass met 
hetzelfde programma. 
 
Informatie 
Voor informatie over uw inschrijving kunt u contact opnemen met de deelnameregistratie, 
036-5331941 (10.00-12.00 uur) of pk@deelnameregistratie.nl. 
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht op www.schoolaanzet.nl. 
 
 
 
 
 


