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Over de auteur
Noëlle Pameijer is school- en kinderpsycholoog. Bovenal is ze 
de grondlegger van handelingsgericht werken in Nederland; 
ze heeft hierover meerdere (hand)boeken op haar naam staan. 
Pameijer geeft lezingen en cursussen en schrijft artikelen.

Inhoud
Dit nieuwe boek is te beschouwen als een bundeling van de 
eerder verschenen boeken voor intern begeleiders, leraren 
en ouders. Bovendien is alles geactualiseerd aan de hand van 
recente ontwikkelingen, zoals het nieuw waarderingskader 
van de inspectie, verbeterd aan de hand van praktijkervaringen 
en (nog beter) gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek. 
De onderzoeksbevindingen van Marzano, Hattie en Mitchell 
krijgen ruimschoots aandacht. 
Het is een basisboek dat te gebruiken is in opleidingen, maar 
ook een lijvig handboek voor de praktijk. Behalve dat het han-
delingsgericht werken is aangepast aan passend onderwijs, 
heeft ook de doorontwikkeling hiervan in de scholen flink wat 
verbeteringen opgeleverd. De volgorde van de zeven uitgangs-
punten is veranderd. Was voorheen het eerste uitgangspunt 
‘De onderwijsbehoeften staan centraal’, nu is dat ‘Handelings-
gericht werken is doelgericht’. Ook gaat het niet meer alleen 
om onderwijsbehoeften, maar om onderwijs- en opvoed-
behoeften. De leerlingen hebben een sterkere positie, aan 
ouderbetrokkenheid is onderwijssteunend gedrag toegevoegd, 
het boek bevat geen formulieren meer en het eigenaarschap 
gaat nu over wat moet en wat mag. 
In acht hoofdstukken komen successievelijk alle uitgangs-
punten aan bod. Elk hoofdstuk bevat kaders met toelichtende 
praktijkvoorbeelden, schema’s of achterliggende theorie. In 
de inleiding wordt nadrukkelijk gesteld dat handelingsgericht 
werken een ideaalmodel is, een na te streven werkwijze waar 
onderwijsprofessionals aspecten van hun handelen in kunnen 

 “Wat geweldig om zoveel kennis op te doen die direct gekoppeld is aan de praktijk.  

En met al die herkenbare voorbeelden, ik zie het gewoon voor me!” 

 Esther Vonk, intern begeleider

  “Hier zaten we op te wachten, prachtig hoe alle feedback uit het veld serieus is genomen en benut. 

Het boek geeft veel energie voor de doorontwikkeling van HGW in ons onderwijs!” 

 Carla Affourtit-Holwerda, onderwijsadviseur

“Ik had een gesprek met ouders en paste HGW toe, het was een groot succes!” 

 Lisette Cornelisse, leerkracht

“Zó helder, zó bruikbaar, het zet aan tot denken. Wij werken al jaren handelingsgericht,  

maar ik kreeg zóveel nieuwe aanknopingspunten.” 

 Inge Stassar, intern begeleider

Hoe kunnen schoolteams samenwerken aan schoolsucces? Daarover gaat deze volledig nieuwe en actuele 

versie van het gele HGW boek voor schoolteams inclusief interne begeleiders. De uitgangspunten en werk-

wijze van dit boek zijn aanzienlijk verbeterd. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op 

de eerste plaats en is er, naast de onderwijsbehoeften van leerlingen, ook aandacht voor hun opvoedbe-

hoeften. De leerling heeft een veel sterkere positie gekregen en ook de samenwerking met ouders komt 

nadrukkelijker aan de orde: hoe kunnen zij het onderwijs ondersteunen? Dit boek is het meest volledige 

naslagwerk over handelingsgericht werken (HGW), het beschrijft de doorontwikkeling van HGW.

 Dit boek is voor lezers die nog niet bekend zijn met HGW: het levert een wetenschappelijke onderbouwing 

en de praktische uitwerking van HGW en illustreert dit met talloze sprekende praktijkvoorbeelden. Lezers 

die al bekend zijn met HGW vinden in dit boek de successen, kansen, missers, valkuilen en recente aanpas-

singen. Zij kunnen hun dagelijkse werk spiegelen aan dit nieuwe kader. Hiermee is dit boek weer het meest 

volledige up-to-date basisboek HGW, een must voor alle onderwijsprofessionals die houden van hun werk 

en dat elke dag net nóg iets beter willen doen.
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NOËLLE PAMEIJER werkte o.a. in de kinderpsychiatrie aan Harvard 

Medical School en aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Sinds 2000 is 

ze school- en kinderpsycholoog bij Samenwerkingsverband Unita en werkt ze 

samen met schoolteams, leerlingen en ouders handelingsgericht. Als grond-

legger van HGW geeft Noëlle lezingen en cursussen in Nederland en 

Vlaanderen en schreef ze boeken over HGW in het basis- en 

voortgezet onderwijs, en over HGD in de jeugdzorg 

en het onderwijs. Speciaal voor ouders 

schreef ze het boek Samen Sterk: 
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herkennen en zich af kunnen vragen welke aspecten verbeterd 
kunnen worden met behulp van Hattie’s feed-up, feedback en 
feed-forward. De basisattitude van handelingsgericht werken, 
die voorheen vooral zat in het zoeken naar de positieve kracht 
van leerling, leraar en ouders, is nog meer toegespitst op: 
1. De ‘schuld’ van leerling en ouders loslaten door als profes-

sional in de spiegel te kijken: wat kan die doen zodat het de 
leerling en ouders wel gaat lukken? 

2. Van probleemgericht praten naar oplossingsgericht handelen.
3. Doelgericht werken, steeds feedback zoeken en het elke dag 

iets beter willen doen. 
Voor scholen die nog niet of te weinig bekend zijn met hande-
lingsgericht werken gaat hoofdstuk 8 in zijn geheel over een 
implementatietraject. 

Waardering 
Door Pameijers ‘blauwe boek’ voor intern begeleiders ben ik 
vertrouwd geraakt met handelingsgericht werken. Het daar-
opvolgende gele boek voor leraren werd mijn grote favoriet 
en raakte in de loop der jaren propvol met aantekeningen. Dat 
gebeurt nu weer met dit tweede gele boek, dat voor mij niet 
alleen een naslagwerk is, maar weer net zo inspireert door alle 
vernieuwingen. Na toenemende kritiek op groepsplannen en 
groepsoverzichten heeft Pameijer afstand gedaan van bijlagen 
met formulieren, hoewel ze het gebruik daarvan nooit heeft 
verplicht. Sterker, in het verleden vroegen scholen haar juist 
om formulieren. In een masterclass gaf Pameijer aan dat er 
scholen zijn die groepsoverzichten van dertig pagina’s schrij-
ven. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Ik vraag me 
dan af wie dat in hemelsnaam zo geïmplementeerd heeft. 
Dat kan Pameijer niet geweest zijn. Ze laat in dit boek in ieder 
geval zien dat het allemaal veel korter kan en ook zonder. 
Pameijer heeft een briljante klus geleverd, door niet alleen 
te reflecteren op het handelingsgericht werken in de prak-
tijk, maar ook door de boeken die hieraan voorafgingen met 
elkaar en de wetenschap te verbinden en er één geheel van te 
maken. Als er een prijs zou bestaan voor het beste onderwijs-
boek van 2017, dan gaat die wat mij betreft naar dit geweldige 
HGW-handboek! 

Lidy Peters
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