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Doel

Na afloop van deze sessie beschik je 
over één of meerdere visualisaties om in 
jouw werksetting te kunnen gebruiken.



Programma 13.45-15.15 uur

Introductie

Waarom zou je visualiseren?

Voorbeelden

Aan de slag

Terugkoppeling

Afsluiting



Introductie

Wie zijn wij? 

Wie zijn jullie?



Waarom zou je visualiseren?

Aanleiding, 

onderbouwing en

onze ervaringen



Van werkdocument naar artikel



Kader waar vanuit gewerkt wordt

Handelingsgericht werken: 
samenwerken aan schoolsucces 
(HGW; Noëlle Pameijer, 2017)

De driehoek passend onderwijs 
van SWV Unita



Voorbeelden

Een vraag terwijl je onze voorbeelden bekijkt:

Welke visualisatie zou jij kunnen 

en willen gaan gebruiken in je werk?



De Drie Cirkels







De OPP-trap







Als …. Dan … 







Zolang … Zodra …







Doubleren Doorstromen naar volgende groep

Argumenten 
voor of 
voordelen

• Meer succeservaringen met leren > meer 
zelfvertrouwen

• Een hoger niveau van VO is haalbaar met een 
doublure

• De relatie tussen huidige leerkracht en 
leerling is positief

• Een positief effect voor didactische en/of 
sociaal-emotionele ontwikkeling

• Ouders en leerling staan achter keuze 
doubleren

• Beter aansluitend aanbod remediering en 
ondersteuning

• Bevordering zelfstandigheid en 
aandachtvermogen

• Leerkracht kan tegemoet komen aan 
specifieke pedagogische en didactische 
onderwijsbehoeften

• Leerkracht heeft realistisch hoge 
verwachtingen

• Ouders en leerling staan achter keuze 
doorstromen

Argumenten 
tegen of 
nadelen

• Nieuwe klasgenoten, vertrouwde vrienden 
raken kwijt

• Kans op demotivatie voor de vakken die 
leerling wel goed kan

• Aantasting zelfbeeld: ‘Ik kan niet zo goed leren 
als de andere leerlingen’

• Leerling heeft te veel onderwijstijd en 
daarmee instructie en oefening gemist; de 
achterstand is te groot om door te gaan.

•

Vragen • Wat levert het op langere termijn op?
• Wat wil de leerling zelf? 

•

•



Overzicht Onderwijs

BAO – SBO – SO 







Placemat 

Onderwijs-Zorggroep







Van PO naar VO 







Welke visualisatie zou jij kunnen en willen 
gaan gebruiken in je werk?

Wat vind je fijn/goed aan deze visualisatie?

Hoe zou je deze visualisatie kunnen gebruiken?

Wat pas je aan?



1. Drie cirkels 2. Zolang, zodra 3. Onderwijsvormen

Verdeling groepen per visualisatie



Welke visualisatie zou jij kunnen en willen 
gaan gebruiken in je werk?

Wat vind je fijn/goed aan deze visualisatie?

Hoe zou je deze visualisatie kunnen gebruiken?

Wat pas je aan?



Terugkoppeling

Vondsten delen: wat neem je mee voor je werk?



Afronding

Voor meer informatie of vragen:

Eugenie.van.dijck@swvunita.nl

Corine.vos@swvunita.nl
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