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De zeven uitgangspunten van HGW 
 

1. Werk doelgericht: wat wil je bereiken met je leerlingen (leerdoelen)? 

2. (H)erken onderwijsbehoeften in je groep en sluit met je onderwijs en begeleiding daarop aan: 

wat hebben leerlingen nodig om de leerdoelen te bereiken, wat wordt je aanpak? 

3. ‘De leerkracht maakt het verschil’: jouw voorbeeldgedrag en jouw interactie met de kinderen is 

je belangijkste instrument om het leren te beïnvloeden. 

4. Denk systemisch en analyseer vanuit een transactioneel referentiekader: een kind ontwikkelt 
zich in relatie tot z’n omgeving. Welke factoren zijn van positieve invloed op de ontwikkeling 
van het kind? Versterk deze. Welke van negatieve invloed: beperk deze. 

5. Werk samen met kinderen, ouders, collega’s; zie hen als bron van informatie en als 
stimulerend, ondersteunend middel om doelen te bereiken 

6. Zoek en benut positieve en beschermende factoren: 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. 

 
 
 
Zoek de verschillen  
De zeven uitgangspunten van Handelingsgericht arrangeren (HGA): 
 
 

1. Werk doelgericht en ga vanuit een concrete vraag in gesprek: in het OT staat een vraag 
centraal. Welke leerdoelen hadden voor leerling X. Wat valt ons op? Welke vraag willen we 
met elkaar aan het eind van dit gesprek beantwoord hebben? 

2. Formuleer onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling, gekoppeld aan de leerdoelen 
3. Benoem ook mogelijke ondersteuningsbehoeften leerkrachten en ouders; wat hebben zij 

nodig om de leerling te begeleiden op school en thuis 
4. Analyseer systemisch vanuit een transactioneel referentiekader 
5. Zoek en benut positieve factoren van de leerling zelf, en binnen onderwijs- en 

opvoedingsaanpak  
6. Werk samen met ouders, leerkrachten, de leerling zelf en externe expertise (JH, 

kinderopvang, experts, etc); sta open voor ieders beelden, verklaringen en oplossingsideeën 
7. Hanteer een systematische, planmatige, transparante werkwijze; rond elk OT af met concrete 

afspraken 

 
 
 


