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Essentie	  van	  HGW	  2.0	  
HGW	  2.0	  staat	  voor	  een	  traject	  handelingsgericht	  werken	  waarbij	  doelgericht	  werken	  met	  
alle	  kinderen	  centraal	  staat	  binnen	  een	  gedifferentieerd,	  krachtig	  groepsaanbod.	  Het	  gaat	  
hierbij	  om	  het	  verbinden	  van	  de	  doelen	  die	  je	  wilt	  realiseren	  met	  voortschrijdend	  inzicht	  op	  
het	  gebied	  van:	  

• de	  manier	  waarop	  in	  de	  groep	  een	  positief	  leerklimaat	  ontstaat,	  
• de	  betrokkenheid	  van	  leerlingen,	  	  
• welke	  inhouden	  het	  meest	  bijdragen	  om	  de	  doelen	  te	  bereiken,	  	  
• de	  manier	  waarop	  ieder	  kind	  het	  best	  leert,	  	  
• didactische	  principes	  die	  het	  meeste	  effect	  hebben	  op	  het	  leerproces,	  
• de	  manier	  waarop	  het	  leren	  zichtbaar	  gemaakt	  kan	  worden	  

met	  dat	  wat	  je	  begrijpt	  van	  de	  kinderen	  in	  de	  groep	  om	  samen	  met	  de	  kinderen	  tot	  bewuste	  
keuzes	  te	  komen.	  
De	  kern	  van	  HGW	  2.0	  is	  dat	  de	  leerkracht	  vooral	  de	  regisseur	  is	  van	  het	  leren	  van	  kinderen.	  
Dat	  betekent	  dat	  de	  rol	  van	  de	  leerkracht	  groot	  is	  en	  dat	  deze	  vooral	  gericht	  is	  op	  het	  
leerproces	  dat	  bij	  de	  kinderen	  (bij	  elk	  kind)	  plaats	  vindt.	  Dus	  de	  omslag	  van	  “onderwijzen”	  
naar	  “doen	  leren”.	  Dat	  leren	  is	  zij	  doelbewust	  aan	  het	  uitlokken,	  bevorderen,	  volgen	  en	  
beïnvloeden.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  leerkracht	  en	  het	  kind	  op	  elk	  moment	  goed	  weten:	  
Wat	  zijn	  we	  aan	  het	  leren,	  dan	  wel	  wat	  leren	  we	  er	  de	  komende	  periode	  bij?	  Dit	  doen	  we	  in	  
de	  taal	  van	  kinderen	  en	  zowel	  de	  kinderen	  als	  de	  leerkracht	  kunnen	  dit	  op	  elk	  moment	  in	  
hun	  eigen	  woorden	  vertellen.	  	  Leerkracht	  en	  leerling	  weten	  dus	  waar	  ze	  op	  uit	  zijn.	  
Wat	  is	  de	  volgende	  stap	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  mij	  als	  leerling?	  En	  dat	  geldt	  voor	  elke	  
leerling?	  Wat	  kan	  ik	  na	  deze	  periode	  (laten	  zien)	  wat	  ik	  nu	  nog	  niet	  kan?	  Wat	  gaat	  mij	  daar	  
bij	  helpen?	  Wat	  heb	  ik	  hierbij	  nodig?	  Dit	  houdt	  in	  dat	  je	  de	  doelen	  deelt	  met	  de	  kinderen	  en	  
hen	  mee	  laat	  bepalen	  wat	  zij	  nodig	  hebben	  voor	  zichzelf,	  van	  elkaar	  en	  van	  jou	  als	  leerkracht	  
om	  de	  gestelde	  doelen	  te	  behalen.	  	  
Daarnaast	  heeft	  de	  leerkracht	  met	  de	  kinderen	  besproken	  hoe	  dat	  leren	  het	  best	  vorm	  kan	  
krijgen.	  Hoe	  gaan	  we	  dat	  organiseren?	  De	  leerkracht	  bespreekt	  dus	  met	  de	  kinderen	  zijn	  
groepsplan	  en	  laat	  de	  kinderen	  hierin	  meedenken	  zodat	  de	  betrokkenheid	  groot	  is.	  
Het	  gaat	  dus	  om	  gepersonaliseerd	  onderwijs	  wat	  iets	  anders	  is	  dan	  individueel	  onderwijs.	  
De	  manier	  waarop	  de	  differentiatie	  er	  uit	  komt	  te	  zien	  ontstaat	  in	  interactie	  met	  en	  wordt	  
mede	  bepaald	  door	  de	  kinderen.	  Soms	  individueel,	  maar	  vaak	  ook	  in	  een	  groepje	  of	  met	  de	  
hele	  groep.	  
Tenslotte	  is	  de	  leerkracht	  er	  op	  gericht	  dat	  zijn	  handelen	  effectief	  is	  voor	  elke	  leerling.	  Hoe	  
weet	  ik	  zeker	  dat	  wat	  ik	  doe	  kinderen	  helpt	  om	  de	  doelen	  te	  bereiken?	  Welke	  bewijzen	  heb	  
ik	  hier	  voor?	  Wat	  leer	  ik	  van	  de	  manier	  waarop	  kinderen	  leren	  over	  wat	  ik	  moet	  doen?	  
	  
Om	  HGW	  2.0	  te	  realiseren	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  HGW-‐cyclus:	  doelen	  stellen,	  
plannen,	  realiseren,	  waarnemen	  en	  begrijpen.	  De	  verandering	  in	  de	  cyclus	  van	  HGW	  is	  dat	  
we	  niet	  beginnen	  bij	  het	  groepsoverzicht	  maar	  bij	  het	  groepsplan.	  Niet	  bij	  waarnemen	  en	  
begrijpen,	  maar	  bij	  plannen	  en	  realiseren.	  Op	  basis	  van	  wat	  je	  als	  leerkracht	  weet	  van	  de	  
kinderen	  in	  je	  groep	  en	  wat	  je	  de	  kinderen	  de	  komende	  periode	  wilt	  leren,	  ga	  je	  aan	  de	  slag.	  
We	  beginnen	  met	  doelen	  stellen,	  plannen	  en	  realiseren.	  De	  doelen	  voor	  de	  komende	  
periode	  (vanuit	  de	  leerlijn,	  methode	  of	  anderszins)	  worden	  geformuleerd	  in	  taal	  die	  voor	  
leerkrachten,	  kinderen	  en	  ouders	  begrijpelijk	  is.	  Dus	  geen	  doelen	  overgeschreven	  uit	  een	  
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methode	  en	  leerlijn	  en	  dan	  “ergens”	  	  opgeschreven	  of	  opgeborgen,	  maar	  “in	  eigen	  
woorden”	  geformuleerd:	  ”De	  komende	  periode	  gaan	  we	  erbij	  leren	  om	  optellen	  en	  aftrekken	  
boven	  de	  honderd	  onder	  de	  knie	  te	  krijgen”.	  	  Deze	  doelen	  worden	  gedeeld	  met	  de	  kinderen	  
in	  de	  groep,	  zodanig	  dat	  ook	  de	  kinderen	  kunnen	  vertellen	  wat	  ze	  er	  de	  komende	  tijd	  bij	  
gaan	  leren	  en	  dit	  ook	  aan	  hun	  ouders/verzorgers	  kunnen	  uitleggen.	  Het	  principe	  hierachter	  
is	  dat	  de	  leerkracht	  een	  rijke	  en	  gevarieerde	  leersituatie	  realiseert,	  gebaseerd	  op	  het	  
principe	  “Essential	  for	  some,	  good	  for	  all”	  en	  gericht	  op	  activerende	  werkvormen.	  
We	  maken	  in	  de	  werkwijze	  HGW	  2.0	  de	  nadrukkelijke	  omslag	  van	  de	  nadruk	  op	  
“onderwijzen	  door	  de	  leerkracht”	  naar	  “het	  leren	  door	  de	  leerlingen”.	  Wat	  ga	  ik	  als	  
leerkracht	  doen	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  ELKE	  leerling	  zich	  goed	  ontwikkelt	  en	  hoe	  weet	  ik	  
dat	  ik	  de	  goede	  dingen	  aan	  het	  doen	  ben?	  Vandaar	  dat	  de	  leerkracht	  dus	  zowel	  WAT	  GAAN	  
WE	  LEREN	  als	  HOE	  GAAN	  WE	  LEREN	  bespreekt	  met	  de	  kinderen.	  De	  kinderen	  hebben	  hier	  
ook	  invloed	  op.	  	  Hierbij	  betrekt	  de	  leerkracht	  ook	  	  de	  verwachtingen	  over	  hoe	  het	  zal	  gaan.	  
Wat	  denkt	  het	  kind	  al	  goed	  te	  kunnen,	  waar	  wordt	  het	  lastig,	  wat	  gaan	  we	  doen	  (leerkracht	  
en	  kind)	  als	  het	  lastig	  wordt?	  
Ook	  bespreekt	  de	  leerkracht	  samen	  met	  de	  kinderen	  op	  welke	  manier	  ze	  dit	  de	  komende	  tijd	  
gaan	  leren.	  Een	  goed	  hulpmiddel	  bij	  deze	  reflectie	  vooraf	  is	  bijvoorbeeld	  het	  schema	  van	  de	  
9	  W’s.	  De	  uitkomst	  is	  uiteindelijk	  het	  groepsplan	  dat	  al	  doende	  samen	  met	  de	  kinderen	  (en	  
zo	  mogelijk	  ook	  met	  hun	  ouders)	  ontworpen	  is	  en	  dient	  het	  als	  geheugensteun	  voor	  de	  
leerkracht	  en	  de	  kinderen	  over	  wat	  er	  de	  komende	  periode	  geleerd	  gaat	  worden	  en	  op	  
welke	  manier	  dat	  georganiseerd	  wordt.	  	  
De	  zo	  samen	  geformuleerde	  doelen	  worden	  ook	  zichtbaar	  gemaakt	  en	  opgehangen	  in	  de	  
klas,	  zodat	  iedereen	  kan	  zien	  wat	  we	  aan	  het	  leren	  zijn	  en	  kinderen	  en	  leerkracht	  ook	  
kunnen	  volgen	  hoe	  ver	  ze	  daar	  mee	  zijn.	  
Leerkracht	  en	  leerling	  (en	  uiteraard	  waar	  nodig	  de	  ouders)	  zijn	  op	  deze	  manier	  SAMEN	  aan	  
het	  werk	  om	  passend	  onderwijs	  voor	  elke	  leerling	  te	  realiseren.	  
	  
Vervolgens	  gaan	  we	  aan	  de	  slag	  (realiseren	  in	  de	  cyclus	  van	  HGW)	  en	  tijdens	  het	  werk	  neem	  
je	  als	  leerkracht	  allerlei	  dingen	  waar	  die	  belangrijk	  zijn	  als	  het	  gaat	  om	  het	  leren	  van	  ieder	  
kind.	  Zaken	  die	  je	  graag	  wilt	  onthouden,	  die	  opvallen,	  die	  je	  niet	  goed	  begrijpt,	  waar	  je	  nog	  
eens	  meer	  duidelijkheid	  over	  wilt	  krijgen,	  noteer	  je	  in	  je	  klassenschrift.	  	  In	  het	  klassenschrift	  
is	  een	  onderverdeling	  is	  stimulerende	  en	  belemmerende	  factoren.	  Dit	  klassenschrift	  
gebruiken	  we	  als	  instrument	  om:	  kinderen	  feedback	  te	  geven,	  nog	  eens	  iets	  na	  te	  vragen	  bij	  
kinderen,	  de	  komende	  dagen	  extra	  op	  te	  letten,	  te	  onthouden	  voor	  de	  volgende	  
groepsplanperiode,	  te	  bespreken	  met	  de	  duo-‐collega,	  nog	  eens	  door	  te	  nemen	  met	  de	  intern	  
begeleider,	  met	  een	  kind	  en	  mogelijk	  met	  ouders	  te	  bespreken	  om	  iets	  anders	  
(moeilijker/makkelijker)	  te	  proberen,	  feedback	  voor	  jezelf	  als	  leerkracht	  over	  het	  effect	  van	  
wat	  je	  aan	  het	  doen	  bent.	  
Dit	  betekent	  dus	  dat	  we	  tijdens	  het	  werken	  aan	  het	  onder	  de	  knie	  krijgen	  van	  de	  doelen	  
constant	  een	  “vinger	  aan	  de	  pols	  houden”	  over	  hoe	  het	  proces	  verloopt	  en	  of	  elk	  kind	  nog	  
goed	  en	  gemotiveerd	  aan	  het	  leren	  is	  en	  of	  jij	  als	  leerkracht	  nog	  steeds	  de	  goede	  dingen	  aan	  
het	  doen	  bent.	  Deze	  reflectie	  tijdens	  het	  proces	  is	  wat	  de	  directie	  van	  de	  school	  vaak	  
monitoren	  van	  het	  proces	  noemt.	  Feedback	  aan	  kinderen	  over	  hoe	  ze	  bezig	  zijn	  tijdens	  het	  
leerproces	  blijkt	  een	  krachtige	  manier	  te	  zijn	  om	  kinderen	  te	  helpen	  goed	  te	  leren	  (zie	  John	  
Hattie).	  
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Tenslotte	  kijken	  we	  ook	  met	  elkaar	  als	  leerkracht	  en	  kinderen	  terug	  op	  hoe	  er	  geleerd	  is	  en	  
of	  de	  doelen	  die	  we	  wilden	  bereiken	  ook	  daadwerkelijk	  bereikt	  zijn.	  Voor	  een	  terugblik	  op	  
het	  proces	  in	  een	  gesprek	  met	  de	  klas	  en/of	  met	  individuele	  leerlingen	  en/of	  met	  een	  
groepje	  leerlingen,	  komt	  het	  klassenschrift	  weer	  goed	  van	  pas.	  Hierin	  staan	  immers	  
belangrijke	  zaken	  waar	  de	  leerkracht	  nog	  eens	  op	  terug	  wil	  komen.	  Doel	  van	  dit	  gesprek	  is	  
om	  kinderen	  te	  helpen	  om	  hun	  eigen	  manier	  van	  leren	  steeds	  beter	  te	  snappen	  en	  daardoor	  
ook	  beter	  te	  kunnen	  sturen.	  Ook	  dit	  helpt	  de	  leerkracht	  weer	  om	  zijn	  waarnemingen	  aan	  te	  
scherpen	  te	  ordenen	  en	  te	  begrijpen.	  Waarom	  gaat	  het	  leren	  bij	  deze	  kinderen	  en	  bij	  dit	  kind	  
zoals	  het	  gaat?	  Wat	  heeft	  succes,	  wat	  maakt	  het	  lastig?	  Met	  andere	  woorden:	  Je	  krijgt	  als	  
leerkracht	  meer	  zicht	  op	  de	  onderwijsbehoeften	  van	  alle	  kinderen	  en	  van	  ieder	  kind.	  De	  
conclusies	  hiervan	  noteert	  de	  leerkracht	  in	  het	  groepsoverzicht.	  	  
Je	  kunt	  deze	  fase	  nog	  versterken	  door	  ook	  de	  kinderen	  vast	  te	  laten	  leggen	  wat	  hen	  helpt	  in	  
hun	  leren,	  bijvoorbeeld:	  Als	  ik	  niet	  meer	  goed	  weet	  wat	  ik	  moet	  doen,	  dan	  kan	  ik	  er	  een	  
tekening	  van	  maken.	  	  
Naast	  de	  evaluatie	  van	  het	  proces	  wordt	  natuurlijk	  ook	  gekeken	  naar	  de	  behaalde	  
resultaten.	  Vaak	  zullen	  we	  dat	  doen	  aan	  de	  hand	  van	  een	  toets.	  Een	  toets	  uit	  de	  methode	  of	  
een	  onafhankelijke	  toets	  en	  hier	  een	  goede	  analyse	  van	  maken.	  Nagaan	  of	  de	  uitslagen	  aan	  
de	  verwachtingen	  voldoen,	  of	  de	  resultaten	  in	  orde	  zijn,	  is	  belangrijk.	  De	  toetsuitslagen	  	  zijn	  
geen	  recept	  voor	  wat	  de	  volgende	  stap	  moet	  zijn,	  maar	  bieden	  zowel	  de	  leerkracht	  als	  de	  
leerling	  wel	  informatie	  over	  hoe	  effectief	  het	  leerproces	  is	  geweest.	  Als	  leerkracht	  en	  
kinderen	  samen	  bespreken	  hoe	  dit	  komt,	  levert	  een	  belangrijke	  bijdrage	  aan	  
bewustwording.	  Vooral	  om	  de	  succesfactoren	  (waar	  komt	  het	  door	  dat	  je	  het	  nu	  zo	  goed	  
gedaan	  hebt?)	  te	  verhelderen	  en	  kinderen	  te	  laten	  snappen	  wat	  hen	  heeft	  geholpen	  om	  
goede	  resultaten	  te	  behalen.	  	  
	  
Deze	  reflectie	  achteraf	  (in	  de	  HGW-‐cyclus	  gaat	  het	  om	  de	  fase	  van	  begrijpen)	  is	  tegelijkertijd	  
weer	  het	  uitgangspunt	  om	  mee	  te	  nemen	  naar	  de	  volgende	  groepsplanperiode:	  Wat	  gaan	  
we	  nu	  de	  komende	  periode	  erbij	  leren?	  Welke	  doelen	  willen	  we	  bereiken?	  Wat	  hebben	  we	  
begrepen	  van	  ons	  leerproces	  uit	  de	  afgelopen	  groepsplanperiode?	  Welke	  
onderwijsbehoeften	  van	  kinderen	  zijn	  duidelijker	  geworden?	  Wat	  betekent	  dat	  voor	  de	  
manier	  waarop	  we	  de	  komende	  periode	  aan	  de	  slag	  gaan?	  
	  	  
De	  cyclus	  van	  HGW	  wordt	  op	  deze	  manier	  180	  graden	  gedraaid:	  
	  
Plannen	   Wat	  gaan	  de	  kinderen	  er	  de	  komende	  periode	  bij	  leren?	  
	   	   Wat	  zijn	  de	  doelen	  die	  we	  willen	  behalen?	  
	   	   Op	  welke	  manier	  gaan	  we	  aan	  die	  doelen	  werken?	  

Hoe	  is	  de	  verhouding	  tussen	  alleen	  werken,	  samenwerken,	  als	  hele	  groep	  iets	  
doen?	  

	   	   Is	  het	  duidelijk	  voor	  de	  kinderen	  en	  zien	  ze	  dit	  zitten?	  
De	  leerkracht	  laat	  de	  kinderen	  ook	  inschatten	  hoe	  ze	  denken	  het	  er	  af	  te	  gaan	  
brengen.	  

	   	   Zijn	  de	  kinderen	  zo	  actieve	  leerders?	  
Zo	  wordt	  een	  groepsplan	  een	  plan	  dat	  jou	  helpt	  in	  je	  werk	  voor	  de	  groep.	  Dit	  
is	  geen	  statisch	  document,	  maar	  een	  dynamisch	  hulpmiddel.	  
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Realiseren	   Tijdens	  het	  realiseren	  houdt	  de	  leerkracht	  goed	  de	  vinger	  aan	  de	  pols.	  
	   	   Zijn	  alle	  kinderen	  goed	  betrokken	  aan	  het	  werk?	  
	   	   Zijn	  er	  voldoende	  (gepersonaliseerde)	  instructiemomenten?	  
	   	   De	  kinderen	  krijgen	  veel	  directe	  feedback	  op	  wat	  ze	  aan	  het	  doen	  zijn	  

De	  leerkracht	  verzamelt	  opvallende	  zaken	  die	  zij	  wil	  onthouden	  in	  een	  
aantekenschrift.	  
De	  leerkracht	  betrekt	  de	  kinderen	  regelmatig	  op	  de	  doelen	  waar	  ze	  aan	  
werken.	  
De	  leerkracht	  gaat	  na	  of	  de	  kinderen	  de	  goede	  stappen	  zetten	  en	  of	  ze	  de	  
doelen	  halen.	  
	  

Waarnemen	   Aan	  het	  eind	  van	  een	  periode	  checkt	  de	  leerkracht	  nog	  een	  keer	  of	  de	  doelen	  
behaald	  zijn.	  Dat	  kan	  door	  een	  toets,	  maar	  ook	  op	  andere	  manieren.	  
Uiteraard	  laat	  zij	  de	  kinderen	  zich	  hierover	  eerst	  uitspreken.	  
De	  verzamelde	  gegevens	  zijn	  een	  belangrijke	  bron	  van	  informatie	  over	  de	  
effecten	  van	  het	  leerproces.	  
De	  leerkracht	  reflecteert	  op	  de	  manier	  waarop	  gewerkt	  is	  en	  gebruikt	  hierbij	  
de	  gemaakte	  aantekeningen	  van	  de	  afgelopen	  periode.	  
De	  leerkracht	  ordent	  deze	  indrukken	  en	  aantekeningen	  in	  het	  
groepsoverzicht.	  
De	  leerkracht	  bespreekt	  dit	  groepsoverzicht	  met	  de	  intern	  begeleider	  	  
	  

Begrijpen	   Vooruitkijkend	  naar	  de	  doelen	  voor	  de	  komende	  periode	  reflecteren	  
leerkracht	  en	  intern	  begeleider	  over	  de	  onderwijsbehoeften	  van	  ieder	  kind	  in	  
relatie	  tot	  de	  te	  behalen	  doelen	  voor	  de	  komende	  periode.	  

	   Op	  welke	  manier	  kun	  je	  daar	  zo	  goed	  mogelijk	  rekening	  mee	  houden?	  
	   Deze	  conclusies	  worden	  ook	  besproken	  met	  de	  kinderen,	  zodat	  niet	  allen	  de	  

leerkracht	  begrijpt,	  maar	  dat	  ook	  de	  kinderen	  meer	  verstand	  krijgen	  van	  hoe	  
ze	  zelf	  leren	  en	  hoe	  ze	  dit	  positief	  kunnen	  beïnvloeden.	  
Daarbij	  is	  de	  leerkracht	  ook	  regelmatig	  in	  gesprek	  met	  ouders	  om	  meer	  inzicht	  
te	  krijgen	  in	  de	  kinderen	  en	  hun	  ontwikkeling.	  	  

	  
Het	  zal	  duidelijk	  zijn	  dat	  deze	  manier	  van	  werken	  heel	  uitdagend	  is	  en	  een	  groot	  beroep	  doet	  
op	  het	  vakmanschap	  van	  de	  leerkracht	  om	  goed	  zicht	  te	  houden	  op	  het	  leren	  van	  de	  
kinderen	  en	  dit	  leren	  ook	  te	  verbeteren.	  Cruciaal	  voor	  het	  vakmanschap	  is	  dat	  een	  leerkracht	  
bovenstaand	  proces	  niet	  in	  haar	  eentje	  doorloopt,	  maar	  haar	  ervaringen	  ook	  regelmatig	  
deelt	  met	  en	  toetst	  aan	  hoe	  de	  collega’s	  in	  haar	  team	  dit	  doen.	  De	  context	  van	  de	  school	  als	  
een	  professionele	  leergemeenschap	  beschrijven	  we	  in	  het	  onderdeel	  Professioneel	  Kapitaal.	  
	  
Maasdijk,	  30	  januari	  2014	  
drs.	  Nico	  van	  der	  Meer	  


