Opbrengstgericht werken:
Opbrengstgerichte docenten
Stof tot nadenken
•	Wat vraagt het van jou om opbrengstgericht te werken?
•	In je contact met leerlingen?
•	In je contact met ouders?
•	In de voorbereiding van je lessen?
•	In de evaluatie van je lessen?
•

Wat heb je nodig om je les flexibel in te kunnen zetten?
•
Heb je zicht op de hele methode van jouw vak?
•	Heb je ander materiaal om uit te putten?
•	Maak je gebruik van verschillende werkvormen?

•

Weet je voldoende over je leerlingen?
•
Welke doelgroep zit er in jouw klas?
•
Wat zijn hun onderwijsbehoeften?
•	Welke leerstijl(-en) hebben jouw leerlingen?
•	Welke data gebruik je om je leerling in beeld te krijgen?
→
Zie ook de kaart Opbrengstgericht werken: Datagebruik

•

Hoe bepaal je de doelen voor je leerlingen en je klas?
→
Zie ook de kaart Opbrengstgericht werken: Doelen

Bronnen
•
www.cooperatiefleren.nl
•
wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen-artikel.php
•	Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Houten:
Noordhoff uitgevers Groningen (Directe instructie).
•
Muynck, B. de, Both, D. & Visser-Vogel, E. (2013).
Opbrengstgericht leren, meer dan presteren. Een integrale
aanpak van OGW en HGW. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
•
Veen, T. van der, Wal, J. van der (2012). Van
leertheorie naar onderwijspraktijk. Houten:
Noordhoff uitgevers Groningen (leerstijlen).
•
Vermaas, J. (2013) Opbrengstgericht werken
en het vakmanschap van de leraar. OWG
in het VO. School aan Zet p.29
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Kaartenbak Opbrengstgericht werken
Door opbrengstgericht werken vergroten leraren zowel de opbrengsten
van individuele leerlingen als de opbrengst van hun eigen onderwijs.
Maar hoe doe je dat en wat heb je ervoor nodig?
In het project Versterking Samenwerking is de kaartenbak ‘Opbrengstgericht werken’
ontwikkeld, waarmee studenten van lerarenopleidingen, startende én ervaren docenten
hun kennis over dit thema kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld door ze te gebruiken in
gesprekken met begeleiders of collega’s. Er zijn kaarten over de volgende onderwerpen:
•
Data analyseren en gebruiken
•
Datagebruik
•
Doelen stellen
•
Evaluatie
•
Opbrengstgericht werken
•
Opbrengstgerichte docenten
•
Uitvoering in de klas
De kaarten zijn te vinden op de website van Opleidingsschool Rotterdam: www.osr.nu

Versterking Samenwerking
In het project Versterking Samenwerking (2013-2016) heeft
Opleidingsschool Rotterdam de volgende activiteiten uitgevoerd:
•
De professionalisering van beginnende leraren (verder)
integreren in de opleidingsschool.
•
Versterking van de samenwerking op het gebied van de thema’s ‘omgaan met
verschillen’, ‘opbrengstgericht werken’, ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘pesten’.
•
Over deze thema’s kaarten en producten ontwikkelen, die lerarenopleidingen
en scholen kunnen inzetten in het leerproces van studenten (op weg naar
startbekwaam) en beginnende leraren (op weg naar bekwaam).
De activiteiten zijn uitgevoerd met subsidie van de Regeling
versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen.

Opleidingsschool Rotterdam
Opleidingsschool Rotterdam, kortweg OSR, is een samenwerkingsverband van
scholen voor voortgezet onderwijs van drie schoolbesturen in de regio Rotterdam
en drie opleidingsinstituten. De OSR biedt ambitieuze, gemotiveerde eerste- en
tweedegraads studenten en docenten goed begeleide opleidingsplaatsen in de
aangesloten scholen. Door regionale samenwerking speelt de OSR een belangrijke
rol bij de aanpak van problemen op de arbeidsmarkt in het onderwijs.
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