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Online cursusbijeenkomst 7 januari 2021 
 

Handelingsgericht arrangeren (HGA) en werken met OT’s 
 
In één ochtend van achter je laptop, zonder reistijd maar mét interactie met 
de trainer en andere deelnemers, leer en krijg je: 

 In een notendop: HGA, wat is het, wat beoogt het te bereiken 
en dóet het dat ook. 

 Aan de hand van kinderen en herkenbare situaties de 
methodiek begrijpen 

 De structuur en methodiek in drie fases om de stappen vanaf 
nu zelf op jouw school toe te kunnen passen 

 Ondersteunende documenten en formats 

 Bewust handelen en de transfer: Wat kan HGA voor onze 
schoolontwikkeling betekenen? Wat is voor ons een passende 
volgende stap in onze werkwijze? 

Voor wie:  
directeuren en intern begeleiders PO, en onderwijsbegeleiders van 
samenwerkingsverbanden en schoolbesturen 
 
Wanneer: 
Donderdag 7 januari 2021 van 9.30 tot 12.00 uur.  
Wil je wel maar kun je deze datum niet? Laat het weten; wellicht komt er 
nog een alternatieve datum. 
 
Inhoud bijeenkomst  
We behandelen de basis van HGA en gaan aan de slag met een aantal 
hoe-vragen, zoals: 

 Hoe kun je het OT effectiever maken? 
 Hoe kun je werkelijk wederkerig samenwerken met ouders, juist ook 

wanneer er zorgen zijn?  
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 Welke succesfactoren kenmerken het handelingsgericht arrangeren 
en het werken met OT's, en zijn overdraagbaar naar andere situaties 

 Hoe kun je de leerling betrekken bij zijn eigen ontwikkeling, juist ook 
wanneer er zorgen zijn? 

 Hoe kun je leerkrachten op een ondersteuningsteamoverleg (OT) 
voorbereiden?  

 
Bedoeling: met de inhoud van deze bijeenkomst versterk je je bewust 
handelen, je kennis om OT’s voor te bereiden en uit te voeren, én je kennis 
om effectief leiding te geven aan HGA als teambreed proces.  
We werken vanuit herkenbare praktijkervaringen en theoretische 
onderbouwing. De inhoud van de bijeenkomst volgt de inhoud van de 
boeken Meester in de klas en Arrangeer samen. 
 

    
 
De bijeenkomst wordt geleid door drs. Simone van Dijk, gecertificeerd 
HGW-HGA-trainer, coach van OT’s op diverse scholen in het land en 
auteur van genoemde boeken.  
Meer informatie over Simone op www.simonetraint.nl en op haar 
Linkedinprofiel. 
 
Deelname aan de bijeenkomst kost €75,00. Doet u met twee collega’s mee 
dan betaalt u samen €100,00.  

 S.I.M.O.N.E. mag het kwaliteitskeurmerk CRKBO voeren.  
Dit keurmerk houdt in dat trainingen, workshops en cursussen van 
S.I.M.O.N.E. BTW-vrij uitgevoerd mogen worden. 
 

 
 
 

http://www.simonetraint.nl/
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Het cursusbedrag is inclusief ondersteunende formats maar exclusief de 
genoemde boeken Meester in de klas en Arrangeer samen.  
U kunt door uw deelname aan de bijeenkomst Meester in de klas 
desgewenst met €2,50 korting aanschaffen. 
        
Aanmelding : stuur een email naar info@simonetraint.nl met daarin uw 
naam, de datum waarop u mee wilt doen, de contactgegevens van uw 
organisatie (i.v.m. de factuur) en uw functie op school.  
Nadat de factuur voldaan is, is uw plek definitief gereserveerd in de 
bijeenkomst.  
Wilt u Meester in de klas met korting aanschaffen, geef dit aan in de 
aanmeldingsmail.  
 
Aanvangstijd programma: 
Vanaf 9.00 inloggen 
9.30 start 
 
Veiligheid online: 
De bijeenkomst wordt gehost vanuit een betaald, beveiligd account van 
Zoom. Je kunt alleen deelnemen via de persoonlijke link die vooraf 
verstrekt is via de mail. 
 
Je wordt ontvangen in de digitale wachtkamer. Iedere deelnemer betreedt 
de bijeenkomst via de tussenstap van de wachtkamer. 
Dit is een dubbele check op identiteit. 
 
We werken in de bijeenkomst met plenaire delen en in groepjes in break 
out rooms. De toelichting van de technische functies wordt om 9.30 
gedaan. 
 
Je kunt via de deelname-link zowel vanaf een laptop als vanaf een 
telefoon inloggen. Echter, telefoons ondersteunen niet alle zoom-functies 
dus doe bij voorkeur mee vanaf je computer/laptop. 
 
Inloggen: 
Vanaf een half uur van te voren ben ik online om deelnemers toe te laten 
in de bijeenkomst. Ben je toegelaten, dan kun je daarna de camera 
uitzetten en ‘ander werk doen’ tot we starten. 
Log op tijd in, liever niet precies of na 9.30 uur, om het programma van 
de bijeenkomst goed op tijd en met focus te laten starten. 
 

mailto:info@simonetraint.nl
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Werkwijze S.I.M.O.N.E. gerelateerd aan het HGW-denkkader 
 
De zeven uitgangspunten van HGW vormen het leidend kader van de activiteiten 
en tevens een kwaliteitsmatrix. In mijn handelen als adviseur, coach en trainer 
herken je mijn visie en aanpak gebaseerd op onderstaande 7 HGW-pijlers: 
 

1. ‘Waartoe’ als terugkerende vraag. Denk en handel doelgericht: Wat is de 
bedoeling, waar zijn we mee bezig, wat willen we bereiken, waarom is dat 
belangrijk, waarom nu, wat zien we over een jaar anders dan nu, wat ben 
je bereid daartoe te doen, of te laten, welke verantwoordelijkheid wil je 
nemen? 

2. (H)erken onderwijsbehoeften van de leerlingen en 
ondersteuningsbehoeften in het team en sluit met het onderwijsaanbod, 
sturing en begeleiding daar op aan.  
Verken, geef ruimte en ondersteun gepast: Wat kunnen leerlingen en 
collega’s zelf, en wat hebben zij nodig om verder te komen? 

3. ‘De leerkracht maakt het verschil’: benut je voorbeeldgedrag als belangrijk 
instrument om leerlingen, ouders en elkaar positief te beïnvloeden, te 
ondersteunen, te leiden en te inspireren.  
Zorg voor een sterke basis van didactische, pedagogische en 
organisatorische vaardigheden. Sterke leerkrachten maken een groot 
verschil in de ontwikkeling van leerlingen. Zwakke ook, maar dan negatief. 
Zorg dat je een goede leerkracht bent! Zorg dat je een sterk, 
handelingsgericht team bent. 

4. Het transactionele referentiekader als basis: een kind/een collega 
ontwikkelt zich in relatie tot z’n omgeving. De aanpak van S.I.M.O.N.E. is 
systemisch. Analyseer het leren en het gedrag van de leerlingen/het team: 
Welke factoren zijn van positieve invloed op de ontwikkeling van het 
kind/de collega/het team/deschoolontwikkeling? Versterk deze. Welke zijn 
remmend en van negatieve invloed: beperk deze. 

5. Werk constructief en reflectief samen met kinderen, ouders, collega’s, 
leerkrachten, directeuren, IB’rs, jeugdhulp, etc; alleen sámen kunnen we 
onderwijs passend maken en kinderen bieden wat ze nodig hebben. Benut 
hen als bron van informatie en als stimulerend, ondersteunend middel om 
samen leer- en gedragsdoelen te bereiken. 

6. Zoek en benut krachtbronnen in en rond de school: blijf uit de tunnelvisie, 
voorkom een negatieve spiraal, werk aan zelfvertrouwen, bied perspectief. 

7. Werk systematisch, cyclisch, planmatig en transparant. Wees betrouwbaar! 
Zeg wat je doet en doe wat je zegt. 

 


