
Bijlage 8.3: Beeldmateriaal HGW en gerelateerde onderwerpen (2022) 
 
 
Op Leraar 24 (www.leraar 24.nl)  

Handelingsgericht werken: zo voer je een goed gesprek met leerling en 

ouders. lerarenredactie | bijgewerkt op 20 juli 2020 

https://www.leraar24.nl/247142/handelingsgericht-werken-zo-voer-je-een-goed-

gesprek-met-leerling-en-ouders/ 

 
Kind-coachgesprekken (doelen formuleren en elkaar feedback geven) 
https://www.leraar24.nl/kind-coachgesprekken/ 
 
Zoek ook op: omgekeerde oudergesprekken  
 

Bij uitgangspunt Leerkracht doet ertoe 
 

Dear teacher (1.52): https://www.youtube.com/watch?v=lTMLzXzgB_s 

 

Be a mister Jensen (3.12), jongetje drummen: 

https://www.youtube.com/watch?v=4p5286T_kn0 

 

Every student needs a champion (7.30) 

https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?language=nl 

 

Ali B bij Pauw & Witteman over juf Mirjam: 
www.youtube.com/watch?v=nG5rL8arBmw 
 

Relatie leraar-leerling: 
https://www.edutopia.org/search?query=relationships&page=1 
 

HGD: Minder labels. Stop labelling children (1.50): 

https://www.youtube.com/watch?v=JKQ4ncr3p8w 

 

 

Ouderbetrokkenheid  

    

 
Webinar Coördinator Passend Onderwijs 11 maart 2021 (InHolland; OOG) 
  

 

Guillermo Holman, Dolf van Veen, Francis van Haandel en Noëlle Pameijer 
(de rol van ouders in het handelingsgericht samenwerken aan 
schoolsucces). 
  
https://youtu.be/svuJ9qSy_bs. (Noëlle: 28 minuten – 45 minuten) 
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Vlaamse sites  

HGW: https://hgw.pov.be/uitvoeren 

https://www.prodiagnostiek.be/?q=leermodule-hgw-uitgangspunten 

https://www.klascement.net/lesmateriaal/?extra_url=&cmdFilter=filter_activate
d&q=%22handelingsgericht+werken%22 

HGD: https://www.prodiagnostiek.be/ 

 

Voor observaties en dat wat je niet ziet: type in bij Youtube: the color 
chainging card trick  
 
Op de site van SWV Unita (www.swvunita.nl) is een filmpje te vinden over 
Handelingsgericht arrangeren (HGA) bij de inleiding van het MDO. 
http://www.swvunita.nl/inleiding/ 
 
Op de site van NTO-effekt is een filmpje over te vinden over handelingsgericht 
Integraal Indiceren (HIA).  
 
Bij NTO-effekt is een DVD (28 Praktijksessies HGW) te bestellen met vele HGW-
gesprekken waaronder  

- gesprekken met ouders en gesprekken met leerlingen 
- groepsbespreking en leerlingbespreking  

 
Op de mindmap van NTO – effekt zijn twee filmpjes te vinden: 

- kindgesprek: Marije wil leren lezen (groep 2) 
- oudergesprek met de ouders van Sylvester 

 
Ook op Youtube vind je enkele filmpjes als je “handelingsgericht werken” intypt.  
 
TED talks die passen bij (implementatie) HGW:  
 
Rita Pierson: every kid needs a champion 
https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion 

 
Carol Dweck: growth mindset 
http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_i
mprove#t-12666 
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Simon Sinek: Golden Circle (why, how, when) 
 
En verder  
 
Voor grapjes over onderwijs (zoals oudergesprek), zie Koefnoen.  
 
Doelgericht werken met leerlingen op de Willinkschool 
https://www.youtube.com/watch?v=6FDHtolBSZk 
 
Doelgericht werken in groep 1 en 2 
https://www.youtube.com/watch?v=iwdqgDYIPLw 
 
Lezingen John Hattie 
https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U (Ted talk) 
https://www.youtube.com/watch?v=sng4p3Vsu7Y 
https://www.youtube.com/watch?v=ZU-cI_UpKtQ 
https://www.youtube.com/watch?v=PM5o_Hc7dfQ 
 
Effect van Feedback (kinderen, tekenen vlinder) 
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms 
 
Effect van feedback (volwassenen, basketballen) 
www.youtube.com/watch?v=Ffl81INebzA 
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