
 

 

OGO – conferentie 

13 maart 2013 

OGO staat voor kwaliteit 
 

Programma-overzicht 

.................................................................................................................................................... 

8.15 – 9.30   Ontvangst – stands bezoeken  Mozartfoyer 

.................................................................................................................................................... 

9.30 – 9.50  Opening     Schouwburgzaal 

.................................................................................................................................................... 

10.00 – 11.15  Workshopronde 1    Verschillende zalen 

.................................................................................................................................................... 

11.15 – 11.40  Koffie/thee pauze – stands bezoeken Mozartfoyer 

.................................................................................................................................................... 

11.40 – 12.55  Workshopronde 2    Verschillende zalen 

.................................................................................................................................................... 

12.55 – 14.00  Lunch – stands bezoeken   Mozartfoyer 

.................................................................................................................................................... 

14.00 – 14.30  Lezing Gert Biesta    Schouwburgzaal 

.................................................................................................................................................... 

14.40 – 15.55  Workshopronde 3    Verschillende zalen 

.................................................................................................................................................... 

16.00 – 17.00  Afsluiting en borrel    Mozartfoyer 

.................................................................................................................................................... 

 



 

Indeling workshops 

 

Startblokken 

Titel workshop Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Spel; het past, het verlegt grenzen en het geeft een mooie opbrengst! X   

Zand is interessant!  X  

 

Basisontwikkeling 

Titel workshop Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Anders zouden we natte voeten hebben, schematiseren in groep 1/2 X   

Prentenboeken en verbindingen met Lezen/Schrijven en Rekenen en 

Wiskunde in groep 1/2/3 

  X 

Zin in lezen krijgen!  X X 

De ingrediënten voor een succesvol leesproces.   X 

OGO-groepsplannen op De Archipel: geen papieren tijgers maar 

uitgangspunt voor dagelijks handelen! 

 X X 

Drama, taal en sociale vaardigheden   X 

Horeb, onlosmakelijk verbonden aan ontwikkelingsgericht werken! X   

Techniek in groep 1/2  X  

Spel Bewust succesvol in de praktijk! X X  

 

Bovenbouw 

Titel workshop Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Ontwikkelingsgericht geschiedenis maken in de klas   X 

Schrijven in aansluiting op referentieniveaus X X  

Hijs die zeilen!  X X 

Vakkennis opbouwen in onderzoeksactiviteiten X X  

Onderzoekroutines opbouwen  X X 

Kinderen anno 2013, wat verbindt ze en wat verslindt ze?   x 

Mummy, be quiet please! X   

 
 

 

 



Directie / management 

Titel workshop Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Hoe OGO kwaliteitskaarten OGO schoolontwikkeling  kunnen dragen 

en werkdruk verlagen 

X   

Samen OGO invoeren dat is ene echte activiteit!  X  

Kwaliteitskaarten, meer bomen en minder bos   X 

 
Levensbeschouwing 

Titel workshop Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Het leven beschouwen X   

 
Wetenschap 

Titel workshop Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Wetenschap  X  

Goed onderwijs en de cultuur van het meten   X 

  



Samenvatting workshops 

Startblokken 
 
• Spel; het past, het verlegt grenzen en het geeft een mooie opbrengst!  
Spel en passend onderwijs. 
 
“Oei, moeilijk hoor het zijn (jongste) kleuters.” Je hebt het vast weleens iemand horen 
zeggen. We kiezen liever een voor de hand liggend thema dichtbij huis, niet te 
ingewikkeld, gewoon lekker spelen. Of…… juist wel een keer inzetten op een pittig 
thema met veel nieuwe dingen en dilemma’s. Wat levert dat op?  
Barendine Punt uit Ouddorp  laat zien hoe dat gaat bij het thema ‘Safari: Op 
avontuur!’. “Hoe gaan we de grote giraffe die we gemaakt hebben vervoeren naar 
zijn plekje in de nieuwe hokken op de gang? Met zo’n lange nek wordt dat lastig.” 
Daar is iedereen het mee eens. Hij is wel honderd meter, toch? Juf, hoe weten we 
wat de giraffe fijn vindt? ” 
Met de instrumenten uit HOREB navigeert Barendine doelgericht op hun safaritocht. 
En dat betekent behalve avontuur en plezier ook een goede opbrengst! 
In de workshop bekijken we het thema van alle kanten en koppelen spel, de 
navigatie met HOREB, de opbrengst en het vervolg aan elkaar.  
Natuurlijk zorgen we ervoor dat je in de workshop voldoende op papier krijgt om zelf 
in je groep ook het avontuur aan te gaan! 
 
Barendine Punt, leerkracht Koningin Beatrixschool Ouddorp 
Janneke Hagenaar, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk 
centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 
 
• Zand is interessant 
Wat zijn de mogelijkheden van de zandtafel? 
 
Anne Reijrink, adviseur Marant 
 
Wat is er lekkerder dan met je handen wroeten in het zand? 
Jonge kinderen doen niets liever en daarom bieden we ze alle kansen zowel buiten 
in de zandbak als binnen in de zandtafel. Maar hoe kunnen we er voor zorgen dat ze 
in hun activiteiten in de zandtafel nieuwe handelingen verkennen, dat ze manipuleren 
en experimenteren? In deze workshop verkennen we wat het van de inrichting van je 
zandtafel vraagt om kinderen hiertoe uit te dagen. We staan erbij stil hoe we de 
brede ontwikkeling van de peuters kunnen stimuleren! En wat dit vraagt van jouw rol 
als pedagogisch medewerkster! Aan het eind van de workshop ga je met een aantal 
ideeën naar huis die je de volgende dag in je eigen praktijk kunt toepassen. 
 
Basisontwikkeling (groep 1 t/m 4) 
 
• Anders zouden we natte voeten hebben 
 
Willeke Westerlaken, leerkracht groep 1/2 basisschool De Schakel in Nieuw-
Lekkerland en nascholer De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs, in Alkmaar/’s-Hertogenbosch 
 
Jonge kinderen willen spelen en onderzoeken. Dat zit er ‘gewoon in’, zou je kunnen 
zeggen. Het zijn leidende activiteiten voor hun ontwikkeling en voor fundamentele 
leerprocessen. 



Als je kunt spelen dat je molenaar bent, dan leer je over hoge en lage boezems, 
speel je verhalen over wonen en werken in een molen, zijn er aangrijpingspunten om 
te leren schematiseren en gebruik te maken van bronnenmateriaal. 
In deze workshop leef je mee met onderzoekende kinderen en hun leerkracht. 
 
• Prentenboeken en verbindingen met Lezen/Schrijven en Rekenen en  
   Wiskunde in een groep 1/2/3.  
Toelichting volgt nog. 
 
• Zin in lezen krijgen! 
Een goede lezer word je als je teksten leest die je raken. 
 
Marijke van Someren, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk 
centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 
Ria van Geerenstein, leerkracht en onderbouwcoördinator De Sjofar Apeldoorn 
 
Een goede lezer word je als je teksten leest die je raken. Je hebt wat met het 
onderwerp, het idee, het verloop van het verhaal of de schrijver.  
Door in de klas met de juiste verhalende en informatieve teksten te werken, kunnen 
de leerlingen zo’n betrokken leesattitude ontwikkelen en vlot en vloeiend lezen! 
In deze workshop  gaan we hiermee aan de slag en kijken met behulp van de juiste 
boeken welke activiteiten geschikt zijn voor de grote groep, kleine groep en 
individuele kinderen.  De boekenkring komt hierbij in beeld en natuurlijk expert lezen. 
Leerkracht en onderbouwcoördinator Ria van Geerenstein van De Sjofar uit 
Apeldoorn maakt duidelijk hoe zij dit aanpakt samen met haar collega’s. Marijke van 
Someren gaat in op de achtergrond en resultaten van deze aanpak. 
 
• De ingrediënten voor een succesvol leesproces 
Een goede leesvaardigheid is de basis voor een succesvol leesproces. 
 
Silvia Hendrickx, leerkracht Bs. Meander, Reuver 
Marlies de Wever, BCO-Onderwijsadvies Venlo 
 
Een goede leesvaardigheid is de basis voor een succesvol leesproces. De 
wetenschap dat niet alle kinderen vanzelf gaan lezen, vraagt om een aanpak die 
afgestemd is op elk kind. Een thematische leesomgeving, inspirerende leesvormen 
en doelgerichte interacties op leesbeleving zijn ingrediënten die we aanreiken in 
deze workshop. We verkennen een thematische praktijk van groep 3 en 4 met als 
inzet: alle kinderen ontwikkelen een goede leesvaardigheid en hebben zin in lezen! 
 
• OGO-groepsplannen op De Archipel: geen papieren tijgers maar 

uitgangspunt voor dagelijks handelen!! 
Hoe ziet het werken met groepsplannen eruit in de praktijk van groep 3 en 8? 
 
Ester van Oers, intern begeleider KBS De Archipel 
 
In deze workshop laat intern begeleider Ester van Oers zien hoe op de Archipel 
gewerkt wordt met groepsplannen. Aan de hand van een voorbeeld uit groep 3 en 
groep 8 krijg je een kijkje in de praktijk hoe dit er tijdens een themaperiode uitziet. 
Hoe signaleren we welke kinderen extra zorg nodig hebben? Welke rol hebben 
Horeb en Parnassys?  Welke doelen worden er gesteld en hoe organiseer je dit als 
leerkracht?  Naast werkactiviteiten is er ruimte voor uitwisseling en het stellen van 
vragen. 



 
• Drama, taal en sociale vaardigheden  
Door te spelen voor en met elkaar en daar op te reflecteren, wisselen de kinderen 
met elkaar uit over hun belevingswereld. 
 
Liesbet Bool, seniorconsulent Stichting Taalvorming 
 
In (prenten)boeken is veel aanleiding te vinden om (toneel) te spelen met de 
kinderen. Je kunt rollen spelen, spelletjes te doen en korte toneelstukjes te maken. 
De thema’s en verhaallijnen uit boeken vormen de aanleiding om met de kinderen te 
spelen over hun eigen gedachten, gevoelens en belevenissen. Zo kunnen ze samen 
met de figuren uit een boek kijken naar de wereld om hen heen, en net als hen kijken 
hoe je iets kunt aanpakken. 
 
Door te spelen voor en met elkaar en daar op te reflecteren, wisselen de kinderen 
met elkaar uit over hun belevingswereld. Ze herkennen gevoelens, gedachten en 
belevenissen maar zien ook hoe ieder op zijn eigen wijze daar mee om kan gaan. 
Met de inzet van drama kun je kinderen de wereld leren bekijken vanuit meerdere 
perspectieven: die van hun verschillende klasgenoten en die van de figuren uit een 
boek. 
 
In deze workshop laat Liesbet Bool zien hoe je dit kunt aanpakken in je 
onderbouwgroep. 
 
• Horeb, onlosmakelijk verbonden aan ontwikkelingsgericht werken! 
In deze workshop maakt u kennis met de nieuwe Horebsite. 
 
Barbara Nellestijn, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk 
centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 
 
De digitale Horeb is een toegankelijk en effectief hulpmiddel bij de invoering van 
Startblokken en Basisontwikkeling. In deze workshop maakt u kennis met de nieuwe 
Horebsite. Horeb is nu ontwikkeld voor de kinderopvang, voor de onderbouw en voor 
de bovenbouw. In de workshop neem ik als uitgangspunt de module voor de 
onderbouw, maar afhankelijk van de deelnemers kan ik ook inkijkjes geven in de 
andere modules. We focussen ons op de belangrijkste onderdelen: Logboek - 
Kinderdagboek -  Activiteitenboek. Ook het werken met digitale groepsplannen komt 
aan bod. Horeb: je kunt echt niet zonder. 
 
• Techniek in groep 1/2. 
Kleuters leren door doen, experimenteren wat vooraf gaat aan presteren. 
Wat vraagt dat van jou als leerkracht?  
 
Annemarie Dek, docent Haagse Hogeschool 
 
Je stelt de juiste vragen, zoals: ‘ Wat hebben we nodig om . . . .  te kunnen maken?  
en je biedt materialen aan die onderzoek uitlokken, je merkt dat kleuters gaan 
bedenken, overleggen en experimenteren.  
De rijk ingerichte knutselkasten en onderzoek stimulerende materialen, magneten, 
vergrootglazen enz. lokken nieuwsgierigheid uit.  
Ook creatieve technieken zijn heel geschikt om mee te experimenteren. 
Door foto’s en materialen krijg je een idee hoe je over techniek met kleuters kan 
werken en praten.  



 
De combinatie van het onderwijsaanbod, de materialen, en jouw werkwijze zorgen 
ervoor dat kleuters uitgedaagd worden om te denken. 
Het denken van kinderen sturen door het stellen van goede vragen, in combinatie 
met uitdagend materiaal levert op dat kleuters zelf tot bedenken, plannetjes maken,  
komen. En kijk, zo komen     De ‘ uitvindingen’ van kleuters tot stand.  
De betekenisvolle materialen en de keuze,  om er zelf mee aan de slag te mogen 
levert betrokkenheid op.  Dat is wat je wilt. 
De materialen die je als leerkracht nodig hebt om mee aan de slag te gaan, zijn niet 
moeilijk of heel duur,  in elk huishouden te vinden of heel gemakkelijk aan te 
schaffen. Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag en je doet ideeën op om met de 
kinderen uit te voeren. 
 
Annemarie Dek,  
 
• Spel Bewust succesvol in de praktijk! 
Ontwikkelingsgericht spellingonderwijs in de middenbouw. 

Judith van Oers, OGO en taalcoördinator de Pool Amsterdam 
 
Precies één jaar geleden verscheen vanuit ASKO Oplis de publicatie ‘Spel Bewust!’, 
een praktisch boek boordevol informatie en werkvormen om je spellingonderwijs 
vorm te geven op een manier die past binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Deze 
opbrengst van de onderzoeksgroep van de Mijlpaal en de Achthoek heeft veel 
leerkrachten geïnspireerd om ook met hun spellingonderwijs aan de slag te gaan. In 
deze workshop laten wij zien hoe we Spel Bewust in onze praktijk hebben vorm 
gegeven.  
 
Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
 
• Ontwikkelingsgericht geschiedenis maken in de klas. 
Maar er moet ook nog getoetst worden: een interessante uitdaging 
 
Bart Dalmayer, docent Haagse Hogeschool 
 
“Hij die geen nieuwe oplossingen wil toepassen moet nieuwe kwaden verwachten; 
want de tijd is de grootste vernieuwer”  Francis Bacon 
 
In OGO construeren we samen met de kinderen beelden van het verleden, door 
middel van actief  leren bereiden we hen voor op een leven als geïnformeerd burger 
in een rechtsstaat . Mooie woorden allemaal, maar de overheid legt ons eindtermen 
op en toetst die; er is een ontwikkeling naar steeds meer controle op de beklijving 
van leerinhouden. Daar zullen we ons toe moeten verhouden. 
Kunnen we ontwikkelingsgericht onderwijs, waarin kinderen vanuit de actualiteit 
vragen stellen, kritisch bronnen bekijken en geschiedenis tot leven laten komen, zo 
presenteren dat er voldoende kennis geborgd blijft?  
De antwoorden zullen we proberen te vinden in deze bijeenkomst. Wat maakt de 
oriëntatie op tijd zo specifiek? Het zal gaan over leren in samenhang, werken aan 
beeldvorming, de tien tijdperken en natuurlijk de rol van de leerkracht  
 
 
 
 



• Schrijven in aansluiting op de referentieniveaus 
Het werken met verschillende tekstgenres en het verbinden van schrijfonderwijs met 
zaakvakonderwijs. 
 
Suzanne van Norden, seniorconsulent Stichting Taalvorming 
 
De Stichting Taalvorming is al een paar jaar bezig haar succesvolle didactiek voor 
het taaldomein Teksten schrijven (stellen) uit te breiden. We zijn nieuwe werkvormen 
aan het ontwikkelen, beter toegesneden op de eisen die aan schrijven gesteld 
worden in alle leerjaren en aansluitend op de inmiddels verplichte nieuwe 
ReferentieniveausTaal. 
 
Een belangrijke vernieuwing is het werken met verschillende tekstgenres en het 
verbinden van schrijfonderwijs met zaakvakonderwijs. We schrijven met kinderen van 
alle groepen, naast teksten over hun ervaringen, ook instructieteksten, informatieve 
teksten, onderzoeksverslagen, verklarende teksten, verhalen, meningsteksten.  
Belangrijke onderdelen van de lessen zijn: kringgesprekken, tekstbesprekingen, 
tweetal- en groepsopdrachten op niveau. 
 
Suzanne van Norden laat in deze workshop zien en ervaren hoe we daarmee aan 
het werk zijn. We zijn enthousiast over de resultaten tot nu toe en denken dat het 
onderwijs in teksten schrijven een flinke stap vooruit kan maken met deze aanpak. 
 
 
• Hijs die zeilen! 
Het reilen en zeilen bij jou in de klas. 

 

Marte van Vliet, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk 
centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
 
Thematiseren in de bovenbouw vormt een behoorlijke uitdaging voor de leerkracht, 

met name wanneer het gaat over de organisatie van het totale activiteitenaanbod in 
je klas. Ten behoeve van het ontwerpen van een betekenisvol aanbod, dien je als 
leerkracht heel wat organisatorische keuzen te maken om het thema vorm te geven.  

Veel leerkrachten geven vaak aan om inspiratie op te willen doen door bij anderen 
een kijkje te nemen. Deze workshop geeft de mogelijkheid voor een uitwisseling 
en praktijkvoorbeelden, met de centrale vraag: Hoe begeleid je onderzoeksgroepen 

in je klas? Tijdens de workshop richten we ons specifiek op het groeperen van 
leerlingen, de organisatie bij het begeleiden van onderzoeksgroepen, 
verantwoordelijkheid leren nemen door de kinderen, en de professionele houding van 

de leerkracht om dingen uit handen te geven.  

 
• Vakkennis opbouwen in onderzoeksactiviteiten 
Direct toepasbaar voor:  leerkrachten van de groepen 5-8 die aan de slag willen met 
interessante bovenbouwthema’s. 

 
Lorien de Koning, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk 
centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 
 
Super om te thematiseren met leerlingen in de bovenbouw! Leerling zijn enthousiast 
en betrokken en het gaat in de klas ineens over hele andere zaken, zoals: 
spannende eigen ervaringen of boeiende kwesties uit het nieuws.  
Ondanks deze positieve sfeer in de groep maken we ons toch stiekem zorgen, want 
leren de leerlingen zowel genoeg? Wat weten ze nu aan het einde van het thema? 



In deze workshop zoomen we in op:  
- Hoe leerlingen in de rol van onderzoeker actuele kennis en vaardigheden op 
kunnen doen.  
- Hoe de leerkracht zijn aanbod zo organiseert dat alle leerlingen voldoende kansen 
krijgen om inzicht op te bouwen van relevante inhouden en bedoelingen.  
- Hoe de leerkracht tijdens en na afloop van het thema zijn onderwijsopbrengsten en 
de ontwikkeling die leerlingen hebben doorgemaakt in beeld kan brengen.  
 
Zodat we straks zeker weten dat in onze mooie bovenbouwthema’s de voor de 
leerling relevante kennis en vaardigheden diep verankert zitten. 
 
• Onderzoeksroutines opbouwen  
Toelichting volgt nog. 
 
• Kinderen anno 2013, wat verbindt ze en wat verslindt ze? 
De twitter- en zapgeneratie bekeken vanuit een onderwijspedagogisch perspectief. 
 
Ellen de Haan, LEF Onderwijsadvies 
 
Deze interactieve workshop zoomt in op recent onderzoek dat is gedaan naar hoe 
kinderen, uit de huidige generatie, leren en zich ontwikkelen. Er is daarbij aandacht 
voor de leefomgeving waarin kinderen opgroeien, de middelen die hen ter 
beschikking staan en de opvoedende en vormende (school)taak van de 
(ogo)professional daarin. 
Volgens Engeström ( Zone, jaargang  11,  2012 nr.3) zijn iPads alleen niet genoeg 
om tot leren te komen. Hij benadrukt hoe object en dialoog nauw met elkaar 
verbonden zijn. Hij pleit voor een betekenisvolle inzet van de digitale tools. 
Doelgericht en vanuit een heldere visie. In deze workshop gaan we vooral 
onderzoeken welke opvattingen ten grondslag liggen aan uw visie op goed onderwijs 
anno 2013. Wat vindt U van belang dat kinderen leren en wat helpt hen om samen 
met U nieuwe kennis te (re)construeren in een samenleving die steeds sneller lijkt te 
veranderen? Waar wilt ( of kunt) U meebewegen en waar haakt U af? 
Vanuit een theoretisch, wetenschappelijk kader gaan we in gesprek met elkaar om 
dit vervolgens te verbinden aan de praktijk: uw praktijk! 
 
• Mummy, be quiet please! 
Thematisch Engels onderwijs in groep 1 t/m 8  
Waarom en hoe doe je dat? 
 
Annemarie Kool, leerkracht KBS De Archipel Amsterdam 
Anneke Smedema, directeur KBS De Archipel Amsterdam 
 
Een trotse moeder meldde ons dat dit de woorden waren van haar 4-jarige zoon toen 
zij in de auto even met een ander in gesprek was. En dit na twee weken Engelse les!    
De Archipel biedt sinds januari 2011 ‘vroeg vreemde talenonderwijs’ (VVTO) aan alle 
leerlingen van de school. Anneke Smedema zal vertellen over haar ervaringen om 
met de school tot de keuze te komen om VVTO in te voeren. Naast de beleidsmatige 
kant gaat zij vooral in op de koppeling van Engels aan het Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs. Daarnaast zal zij aandacht besteden aan de scholing die het team heeft 
gevolgd ter voorbereiding op de invoering van de Engelse lessen en aan de 
studiereis naar Canterbury. 
Annemarie Kool illustreert met praktijkvoorbeelden uit elke bouw hoe Engels 
daadwerkelijk gestalte krijgt in de klas.  



 
Directie/Management 
• Hoe OGO kwaliteitskaarten OGO schoolontwikkeling kunnen dragen en werkdruk 

verlagen 
Kwaliteitskaarten als analyse instrument voor de kwaliteit van OGO en het team als 

professionele leergemeenschap. 
 
In de praktijk van basisschool Darwin in Oisterwijk blijken de OGO kwaliteitskaarten 
een prima instrument om de koers van de school te verstevigen en ervaren werkdruk 
te verlagen. Het team van Darwin kent  een grote diversiteit in teamleden. De 
directeur speelt een cruciale rol in het leiding geven aan schoolontwikkeling .Hij zal 
het profijt van het gebruik van de kaarten vanuit zijn ervaringen toelichten. 
Wij vertellen het verhaal van de kwaliteitskaarten als analyse- instrument voor de 
stand van zaken op deze school met betrekking tot de kwaliteit van OGO en het 
team als professionele leergemeenschap. Met een uitstekende basis werken we nu 
constructief aan de opbouw van OGO en aan een team dat zich steeds 
professioneler verbindt met beter onderwijs voor hun leerlingen. Motto: ‘Wat we 
willen dat leerlingen gaan kunnen  leven wij zelf voor’. 
Het mooie resultaat uit zich in de samenhang tussen schoolplan en 
kwaliteitsverbetering, OGO in de praktijk brengen en  het opbouwen van een 
bekwaam en professioneel team.  Met name de aandacht voor professioneel gedrag 
van het team maakt dit traject uniek. Het gebruik maken van een logboek keert terug 
als basishulpmiddel maar nu voor leerkrachten. Zij schrijven over hun eigen 
ontwikkeling vanuit individuele verantwoordelijkheid binnen de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van het team. Een sleutel om nieuwe deuren te openen. 
Na deze workshop heb je handvatten om schoolontwikkeling visiegericht te leiden.  
Wij nemen jullie graag mee in onze belevenissen! 
 
Paul van Hees, directeur  OBS Darwin 
Tonny Bruin, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk centrum 
voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
 
• Samen OGO invoeren dat is een echte activiteit! 
Schoolontwikkeling en het belang van ‘kartrekkers’ 
 
Rienkje van der Eijnden en Carla Mantel, IB-ers van basisschool Octant te 
Assendelft 
Bea Pompert, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk centrum 
voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
 
‘Ogo-kartrekker, OGO-specialist, OGO-LB-er’, geweldige benamingen voor speciale 
mensen in het team. 
We hebben ze nodig. 
Basisschool Octant zet twee jaar geleden het verbeteren van het teksten schrijven 
door alle leerlingen op de agenda. Het team formuleert hun gezamenlijke idealen. 
‘Alle kinderen kunnen schrijver worden en alle leerkrachten kunnen dat proces leren 
begeleiden.’ Er wordt een ontwikkelplan gemaakt, waarin nascholing én interne 
begeleiding naadloos op elkaar worden aangesloten. 
Rienkje en Carla vertellen over de twee jaar ‘kartrekken’ in dit proces. Zij maken 
duidelijk welke taken zij op zich nemen. En welke kwesties om oplossingen vroegen. 
Bea Pompert is als nascholer betrokken en zal iets vertellen over haar rol. 
De workshop gaat ook over de plaats van teksten schrijven in elke OGO klas. 
Natuurlijk brengen wij de resultaten in beeld van dit hele traject. 



 
• Kwaliteitskaarten, meer bomen en minder bos  
Met alle ontwikkelingen in om de school is het soms niet eenvoudig om door al die 
bomen het bos nog te zien…. Waar staan we in het OGO concept, waar zijn we sterk 
in en welke “bomen” moeten nog wat extra licht en water krijgen.  
  
Nicole Hanegraaf, schoolleider Kindcentrum de Ontdekking Oosterhout 
Levineke van der Meer, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, landelijk 
centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
 
In het verhaal van Nicole Hanegraaf, schoolleider van Kindcentrum de Ontdekking in 
Oosterhout horen we hoe zij de kwaliteitskaarten van OGO hebben ingezet om hun 
eigen schoolontwikkeling goed in beeld te brengen. Hoe hebben ze dat proces met 
elkaar aangepakt en wat heeft het hen opgeleverd… Maar ze gaan verder en willen 
in deze workshop onderzoeken hoe de kwaliteitskaarten kunnen worden ingezet als 
instrument om ook met mensen buiten de school in gesprek te gaan over de OGO 
kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we door eerst goed de inhoud van de 
kwaliteitskaarten te verkennen. Daarna in gesprek te gaan over wat er nodig is om 
goed de kwaliteit in beeld te brengen met en voor mensen buiten de school. Aan het 
eind van de workshop presenteren we hiervoor een opzet met als doel: stevigere 
bomen en minder bos…… 
 
 
Levensbeschouwing 
 
• Het leven beschouwen  
Kleine en grote verhalen - over de narratieve benadering en de rol van filosofie en 
religie. 
 
Fieke Bijnagte, coördinator stichting Samen Leren Geloven 
 
Betekenisvolle leerprocessen moeten altijd leiden tot leeropbrengsten. Zo’n proces 
en de opbrengst vormen een samenhangend betekenisvol verhaal (narrative).  
Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn we op zoek naar zulke kleine en grote 
verhalen. Het gaat daarbij niet alleen om een dialoog tussen deelnemers of 
meningen 
uitwisselen met gelijkgestemden. We zijn juist uit op de polyloog, een kritisch 
gesprek met alle denkbare historische en actuele (wetenschappelijke) oplossingen.  
En in deze  bijzondere communicatie worden verhalen aan elkaar verbonden, zo 
wordt je eigen verhaal, je idee vernieuwd. 
Ook religies roepen door middel van verhalen dialoog en reflectie op en geven zo  
betekenis aan de werkelijkheid.  Religieuze verhalen zijn daarmee ook 
gesprekspartners in onze polyloog. 
In de workshop gaan we op zoek, in gesprek, aan het werk met kleine en grote 
verhalen om zo je eigen verhaal aan te scherpen en het weer te delen. 
Dus... vergeet niet je eigen verhalen, klein of groot mee te nemen. 
 
Wetenschap 
 
•  Goed onderwijs en de cultuur van het meten  
 
Prof. dr. Gert Biesta 
 



Toelichting volgt nog.  



Overzicht standhouders 
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Stichting Taalvorming  
Marant  
Denkspellen  
Basisschool Sjofar  
  
 
 

 

De OGO-Academie is een landelijke vereniging van mensen die werkzaam zijn 
of interesse hebben in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: pedagogisch 
medewerkers, peuterleidsters, leraren, studenten, directeuren, ouders, 
onderwijskundigen, opleiders en nascholers 

 

 

 


