
MEER DIEPGANG IN DE COLLEGIALE CONSULTATIE

Dialooginstrument HGW



DIALOOGINSTRUMENT
HGW (HANDELINGSGERICHT WERKEN)
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Handelingsgericht Werken (HGW) werkt om voor elke leerling een Passend Onderwijsaanbod 
te realiseren. Leraren die de onderwijsbehoeften van álle leerlingen kennen en hierop hun 
handelen baseren, dragen actief bij aan Passend Onderwijs. Het Dialooginstrument HGW 
ondersteunt leraren bij het ontwerpen van een krachtig, beredeneerd aanbod en bij het 
betrekken van leerlingen bij dat aanbod.

HET DIALOOGINSTRUMENT

Het Dialooginstrument brengt op vier domeinen de 

onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld: leren, werk- 

houding, gedrag en gezondheid. Daarnaast beschrijft het 

leraargedrag op zeven domeinen: leren (instructie), leren 

(management), werkhouding, gedrag, gezondheid, mind-

set en planmatig handelen. Met behulp van de genoemde 

domeinen en een goed begeleide dialoog is de leraar in 

staat om -samen met de leerling- een onderwijsontwerp 

te maken waar eerder het perspectief op een gezonde 

ontwikkeling ontbrak. De begeleide dialoog zorgt ervoor dat 

de leraar zich weer in staat voelt om af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Het instrument bestaat uit:

• Dialoogveld: Het dialoogveld bestaat uit vier vakken 

met ieder een eigen domein: leren, werkhouding, 

gedrag en gezondheid. In het midden, waar de vakken 

bijeenkomen, is een ruimte vrijgelaten voor een foto van 

de besproken leerling. 

Elk domein biedt ruimte om de bijbehorende kaarten 

met onderwijsbehoeften en leraarvaardigheden te 

leggen. Bij het domein ‘leren’ kunnen twee stapels 

kaarten met leraarvaardigheden liggen: leren (instructie) 

en leren (management).

• Kaarten met onderwijsbehoeften op vier domeinen,  te 

herkennen aan de kleur van het domein en de afbeel-

ding van een kind.

• Kaarten met leraarvaardigheden op vier domeinen, te 

herkennen aan de kleur van het domein en de afbeel-

ding van een leraar.

• Kaarten ‘mindset’ en kaarten ‘planmatig handelen’. 

WANNEER GEBRUIKT U HET 
DIALOOGINSTRUMENT?

Handelingsgericht Werken blijkt in de praktijk een uitsteken-

de manier te zijn om Passend Onderwijs te realiseren. In de 

school vinden veel gesprekken plaats om het geboden on-

derwijs op maat te maken voor leerlingen.

Er is niet voor elke leerling een arrangement beschikbaar. 

Wanneer het gebruikelijke aanbod niet leidt tot optimale 

ontwikkelingskansen voor een specifi eke leerling, dan is het 

goed om met elkaar de dialoog aan te gaan. Het Dialoog- 

instrument is bedoeld om deze dialoog van zowel vorm als 

inhoud te voorzien. 

Het helpt onderwijs- professionals te komen tot

• een verklarend beeld: wat zijn evidente verklaringen voor 

de ontwikkeling van deze leerling tot nu toe?

• een beeld van de onderwijsbehoeften:  wat heeft deze leer-

ling nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen?

• een beeld van de handelswijze van de leraar: hoe kunnen 

we afstemmen op de behoeften van deze leerling?
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WAT IS HET EFFECT VAN HET 
DIALOOGINSTRUMENT?

Er vindt een professionele en interactieve dialoog plaats over 

onderwijsbehoeften, het afstemmen op deze behoeften 

door de leraar en het versterken van de regie door de leerling, 

leraren en ouders. De dialoog versterkt de afstemming tussen 

leraren en maakt zichtbaar welke basisondersteuning op de 

school gegeven kan worden.

Het Dialooginstrument heeft verschillende toepassings-

mogelijkheden, zoals overleg tussen leraren in een bouw- 

of teamoverleg, maar ook in een leerling- of groepsoverleg. 

Het instrument is ook eff ectief gebleken tijdens inter-

visiebijeenkomsten van bijvoorbeeld intern en ambulant 

begeleiders. Het Dialooginstrument levert een bewezen 

bijdrage aan het zetten van een volgende stap in de kwaliteit 

van Handelingsgericht Werken.

Door het voeren van de dialoog neemt de leraar de regie 

over het onderwijsontwerp; onderwijs in dialoog met en 

afgestemd op de behoeften van de leerling. 

Tip: Het belangrijkste doel van het Dialooginstrument is 

het op gang brengen van een denkproces. Schrijf geen 

uitgebreide verslagen of jaarplannen. Maak een foto van 

het dialoogveld en ga over 4-6 weken opnieuw in gesprek 

hierover.

HET DIALOOGINSTRUMENT 
ONDERSTEUNT LERAREN

In het dagelijkse werk van de leraar dienen de 

volgende vragen zich wel eens aan: 

• Heb ik helder voor ogen wat ik leerlingen wil 

laten leren in een bepaalde periode? Dus zijn de 

doelen van mijn beredeneerde aanbod helder en 

kennen leerlingen die ook?

• Heb ik voldoende in beeld wat het leren van 

deze leerling ondersteunt en wat het leren 

belemmert? 

• Heb ik als leraar in beeld wat het afstemmen 

op deze (specifi eke) onderwijsbehoeften van 

mij vraagt aan mindset, instructie, klassen-

management, planmatig handelen? Maar ook 

in afstemming op werkhouding, gedrag en 

gezondheid van deze leerling? 

• Heb ik als leraar in huis wat deze leerling aan 

mij vraagt? Zie ik mezelf deze ondersteuning 

bieden? Qua inhoud en vorm maar ook qua tijd 

en organisatie?

• Hoe betrek ik ouders bij het aanscherpen van het 

aanbod? Hoe kunnen ouders ons helpen om de 

aanpak te laten slagen?

Zodra er sprake is van een vraag bij de leraar over 

het onderwijsontwerp kan het Dialooginstrument 

worden ingezet. 



LEREN WERKEN MET HET 
DIALOOGINSTRUMENT:

RPCZ kan u ondersteunen in het gebruik van het 

Dialooginstrument binnen uw school.

• We kunnen een teamintroductie verzorgen die 

als doel heeft dat het team weet waar HGW over 

gaat en hoe HGW toegepast zou kunnen worden 

in de gesprekken die er binnen de school gevoerd 

worden.

• We kunnen leiders en begeleiders van de school 

trainen in het gebruik van het Dialooginstrument. 

Dat kan zowel incompany als door deel te nemen 

aan een training met open inschrijving. 

Kijk hiervoor op www.rpcz.nl/dialooginstrument.

ONTWIKKELD IN DE PRAKTIJK VOOR DE 
PRAKTIJK:

Het Dialooginstrument is ontstaan vanuit de praktijk 

van het RSV Breda PO 30-03, waar gewerkt wordt 

vanuit de principes van Handelingsgericht Werken. 

Ruim een jaar geleden is daar in samenwerking met 

een groep enthousiaste IB-ers de basis gelegd voor het 

Dialooginstrument, door op een zevental domeinen het 

lerarengedrag in de basisondersteuning te beschrijven 

en dat te koppelen aan ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen.

SAMENVATTING:

Handelingsgericht Werken helpt om van Passend 

Onderwijs een succes te maken. Een leraar die de 

onderwijsbehoeften van leerlingen kent en hierop haar 

handelen baseert draagt actief bij aan het passend 

maken van het onderwijs. 

Het Dialooginstrument ondersteunt de leraar in het 

ontwerp van een krachtig beredeneerd aanbod 

voor leerlingen in haar groep. Een aanbod waar de 

leerling en de leraar zich eigenaar van kan voelen. 

Het Dialooginstrument helpt om binnen de school, 

maar ook bij ouders en jeugdprofessionals, te denken 

in termen van onderwijsbehoeften en ondersteuning 

in plaats van het duiden van een kind in termen van 

labels. Het Dialooginstrument ondersteunt de leraar in 

haar ontwerp van een krachtig beredeneerd aanbod 

voor ALLE leerlingen in haar groep en kan zich hier 

eigenaar van voelen.

Voor meer informatie:

RPCZ
Edisonweg 2  |  Postbus 351  |  4380 AJ  Vlissingen

T (0118) 480 810

E info@rpcz.nl

I www.rpcz.nl

RPCZ maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en HCO.


