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. In een notendop… 
 

Het is niet eenvoudig om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. 
Meer en meer merken we dat kinderen, leerlingen, ouders, 
personeelsleden, … verschillen. Om deze verschillen op te 
vangen zoekt men naar oplossingen. Handelingsgericht werken 
is er hier één van. Het is een weldoordachte manier om het 
onderwijsaanbod af te stemmen op de specifieke 
onderwijsbehoeften van de verschllende kinderen. 
In het boek wordt duidelijk gemaakt dat handelingsplanning een 
systematisch en cyclisch proces is. Bovendien kan er op 
verschillende niveaus aan handelingsplanning gedaan worden. 
Zo beïnvloeden het schoolwerkplan, het groepshandelingsplan 
en het individueel handelingsplan elkaar voortdurend. 
Handelingsplanning is geen ‘papiertje’, maar een manier van 
werken, ingebed in een ontwikkelings- en teamgericht klimaat. 

 
 

 Informatief boek over het brede begrip ‘handelingsplanning’ 

 Voor volwassenen die interesse hebben in de manier van werken bij 

handelingsplanning, maar ook voor diegenen die reeds meer vertrouwd zijn met 
handelingsplanning 

 Handelingsplanning, schoolwerkplanning, groepshandelingsplanning, individuele 

handelingsplanning, doelgericht werken, betrokkenheid van ouders, 
handelingsplanning vraagt een dynamisch personeelsteam, weerstanden zorgen 
voor verbetering 

 Onderwijskundigen, ouders 

 
 

. Over de auteur (s)… 
 
Marc Van Gils was actief in het buitengewoon basisonderwijs als leerkracht, directeur en 

pedagogisch adviseur. Hij is gastdocent in banaba – opleidingen buitengewoon onderwijs, 

zorgverbreding en remediërend leren. 

 

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044124989�
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Jan Speltincx is actief in het buitengewoon basisonderwijs als leerkracht, interne begeleider, 

directeur en gastdocent banaba buitengewoon onderwijs. 

 

. Zeker lezen? 
 

Dit boek is zeker een aanrader voor wie nog (bijna) niets kent over handelingsplanning. 

De schrijvers schetsen duidelijk wat handelingsplanning juist inhoudt op het niveau van 

de school, van de groep en van het individu. De onderlinge verbondenheid wordt steeds 

duidelijk benadrukt.  

Ook als je reeds op de hoogte bent van wat handelingsplanning inhoudt, is het de moeite 

omdat het dieper gaat dan gewoon wat informatie.  

De begrippen- en afkortingenlijst is heel handig om te gebruiken ter verduidelijking.  

Bij de bijlagen is de inhoud van een schoolwerkplan weergegeven: een heel handig 

instrument om te gebruiken! 

De CD – Rom bevat werkdocumenten en is bijgevolg heel bruikbaar. 

 

 Duidelijk overzichtelijke uitleg over handelingsplanning in het 

basisonderwijs 

 Goed hanteerbaar en zeer concreet met duidelijke voorbeelden 

 Geschreven in een verstaanbare taal 

 CD – Rom bijgevoegd met werkbestanden 

 
. Te onthouden 
 
 Bevinding 1: Hoofdstuk 5 gaat over doelgericht werken, één van de peilers van 

handelingsgericht werken, wat je perfect kan koppelen aan handelingsplanmatig 

werken. 

 Bevinding 2: Je moet als school achter de manier van handelingsplanmatig werken 

staan en ook hier hebben de schrijvers ruimschoots aandacht aan besteed. Er worden 

tips gegeven over de aanpak op school. 

 Bevinding 3: Handelingsplanning gaat verder dan het werken op school. Ook ouders 

worden hierbij betrokken. Hoe dit gebeurt, staat beschreven in hoofdstuk 7. Ook dit is 

één van de peilers binnen handelingsgericht werken. 
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 Bevinding 4: Handelingsplanning moet een plaatsje krijgen binnen de school. Dat 

verloopt best heel gestructureerd. Een mogelijkheid om dit te doen staat beschreven 

in hoofdstuk 6. 

 Bevinding 5: Als je als directeur iets wil opleggen aan een team, bots je vaak op 

weerstand. In hoofdstuk 8 staat beschreven hoe je als team best aan de slag gaat met 

handelingsplanning. 

 

 Bevinding 1: Doelgericht werken versus handelingsgericht werken 

 Bevinding 2: Aanpak op school omtrent handelingsplanmatig werken 

 Bevinding 3: Ouders moeten betrokken worden bij handelingsplanning  

 Bevinding 4: Handelingsplanning gestructureerd aanbrengen op school 

 Bevinding 5: Aan de slag met handelingsplanning met het team 

 
. Meer over handelingsgericht werken op www.letop.be 
 
 
 Praktijkvoorbeeld handelingsplan basisonderwijs 

 Handelingsgericht werken op school 
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