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Beleidsplan OGO Academie 2015 – 2017 
 

1. Inleiding 
 
In de afgelopen twee jaar heeft het bestuur verschillende overleggen gehad om te komen tot 
een beleidsplan voor de periode 2015-2017. Dit beleidsplan geeft richting aan de activiteiten 
die het bestuur van belang vindt en graag wil uitvoeren en/ of laten uitvoeren. 
 
 

2. De leerstoel cultuur-historische onderwijspedagogiek 
 
De doelstelling van de leerstoel zoals aangegeven in het leerstoel-instellingsplan: “Bijdragen 
aan de verdere uitwerking van de cultuurhistorische onderwijspedagogiek in theorie en 
praktijk, via onderzoek, onderwijs, lezingen”.  
 
Doel:  
De vereniging en de leerstoel hebben elkaar nodig om een fundamentele relatie te 
continueren tussen praktijk en wetenschap. 
 
Aandachtspunt zal zijn gerichte contacten met de OGO-pabo’s om studenten te interesseren 
voor master- en promotietrajecten. 
 
Actie: 
Het bestuur neemt contact op met de leerstoelhouder om tot een voorstel te komen. 

  
 

3. Activiteitenaanbod 
 
Doel: 
Het uitwisselen van kennis en vaardigheden op het gebied van Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs, aangeboden aan leden en niet-leden van de vereniging. 
 

• Tweejaarlijkse conferentie 
Een conferentiedag georganiseerd rond een thema waar ongeveer 300 deelnemers 
plenaire lezingen en workshops kunnen volgen en met elkaar in gesprek raken, en 
kennis en vaardigheden met elkaar uitwisselen. 

 
• Tweejaarlijkse collegeserie 

Een serie lezingen van wetenschappers over verschillende onderwerpen in relatie tot 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.  
 

• Tweejaarlijkse studentenconferentie 
Een conferentiedag georganiseerd rondom ontwikkelingen met betrekking tot OGO 
voor pabo-studenten in samenwerking met het Pabo-netwerk. 

 
• Jaarlijkse activiteiten 

Studiedagen met uiteenlopende thema’s waarin de dagelijkse praktijk en de theorie 
van Ontwikkelingsgericht Onderwijs met elkaar verbonden worden. Zo wordt aan de 
ALV een inhoudelijk thema gekoppeld. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd 
gericht op verschillende doelgroepen: directies/ leerkrachten/ studenten. 

 
 

Het bestuur wil het activiteitenaanbod in haar huidige vorm continueren, maar meer leden en 
niet-leden betrekken bij activiteiten van de OGO-Academie door het specifieker afstemmen 
van het activiteitenaanbod op vragen en wensen van scholen en leerkrachten. 



	  

 
Actie: 
De OGO-Academie heeft contact met een groot aantal scholen en sluit wat haar 
activiteitenaanbod betreft zo veel mogelijk aan bij thema’s die op deze scholen leven. Voor de 
tweejaarlijkse conferentie stelt de OGO-Academie een open inschrijving in met betrekking tot 
de workshops die tijdens deze conferentie zullen worden verzorgd. Deze workshops dienen 
aan te sluiten op het voor de conferentie gekozen thema. Voor de studentenconferentie 
bepaalt het Pabo-netwerk in samenwerking met het bestuur van de OGO-Academie de inhoud 
van het programma.  

 
 

4. Netwerken 
 
Doel: 
Door netwerkbijeenkomsten te organiseren biedt de OGO-Academie leden de gelegenheid

 hun praktijken met elkaar te delen, te verbeteren en te verdiepen.  
 
Binnen de OGO-Academie zijn momenteel de volgende netwerken actief: 
- Begeleidersnetwerk 
- Regionetwerk Gelderland 
- Midden-bovenbouwnetwerk 
- Pabo-netwerk 

 
Deze netwerken worden organisatorisch ondersteund door het secretariaat van de vereniging 
en krijgen financiële middelen om goede inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren voor onze 
leden. Niet-leden kunnen tegen betaling deelnemen. 
 
Actie: 
Het bestuur wil extra tijd en aandacht besteden aan het Pabo-netwerk omdat zij dit netwerk 
als belangrijk middel ziet om pabo-docenten en studenten verder te bekwamen in het OGO-
concept en meer pabo-/ vakdocenten voor het concept te interesseren. Het bestuur gaat 
onderzoeken of ontwikkelgroepen op specifieke thema’s geïnitieerd kunnen worden. 
 
 

5. Website en PR 
 

Doel: 
Door middel van de nieuwsbrief, sociale media zoals Twitter worden leden en 
belangstellenden actief geïnformeerd en mogelijk geïnteresseerd voor de activiteiten die de 
OGO-Academie organiseert en biedt de vereniging informatie over actuele ontwikkelingen.  

 
Het plaatsen van nieuwe content en actueel houden van bestaande content op de website is 
noodzakelijk om de website up-to-date te houden. De redactie bestaat uit een bestuurslid en 
de ambtelijk secretaris van de vereniging. De bedoeling is om: 

• Leraren/ onderzoekers te vinden die maandelijks rapporteren over het werk in hun 
klas; 

• Goede informatieve artikelen en teksten te plaatsen waarin de inhoud van OGO 
centraal staat; 

• OGO-woordenboek te ontwikkelen en toe te voegen aan de website; 
• OGO-filmmateriaal op de website te plaatsen; 
• Actief gebruik te maken van Twitter om leden en andere belangstellenden te 

informeren over activiteiten en OGO-ontwikkelingen.  
 
 

6. Kwaliteitsimpulsen 
 
Doel: 
De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs wil een actieve bijdrage leveren aan het in 
stand houden van kwalitatief goed Ontwikkelingsgericht Onderwijs en waar mogelijk een 



	  

bijdrage leveren aan verbetering en verdieping van het concept. Dit doet zij ondermeer door 
het geven van onderstaande kwaliteitsimpulsen. 
 

• Certificering pabostudenten 
Het bestuur gaat samen met het pabonetwerk een instrument ontwikkelen waarin de 
OGO-competenties, vaardigheidsoverzichten (bijvoorbeeld die van thematiseren) en 
bronnen in relatie met elkaar gebracht worden. Een dergelijk product is nodig om het 
niveau van de specialisaties te waarborgen en om kennis die nodig is direct te 
verbinden aan het praktisch werken en onderzoeken in de praktijk. De OGO-
kennisbasis moet stevig zijn om te voorkomen dat studenten onvoldoende handen en 
voeten kunnen geven aan het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van goed 
onderwijs. 

 
• Certificeren pabodocenten en onderwijsbegeleiders/ nascholers. 

Het bestuur geeft opdracht aan De Activiteit een nascholing te ontwerpen voor 
pabodocenten en onderwijsbegeleiders/ nascholers die leerkrachten willen 
certificeren voor OGO in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Nadat de 
mensen getraind en gecertificeerd zijn, kunnen ze naar eigen keuze deelnemen aan 
het pabonetwerk, mibonetwerk of begeleidersnetwerk. 

 
• Vygotsky Foundation 

In het bestuur van de OGO-Academie zit een bestuurslid van de Vygotsky 
Foundation. De OGO-Academie steunt waar nodig de activiteiten van de Vygotsky 
Foundation. 
 

• Tijdschrift Zone 
In het bestuur van de OGO-Academie zit een redactielid van tijdschrift Zone. Hij/ zij 
vertegenwoordigt de OGO-Academie en levert een inhoudelijke bijdrage aan het 
tijdschrift. 
 

• SOVO 
Een bestuurslid van de OGO-Academie neemt deel aan het SOVO-netwerk. Hij of zij 
koppelt de opbrengsten van dit overleg terug aan het bestuur van de OGO-
Academie. 
 

• Ringenoverleg (Onderwijsinspectie) 
Een lid van de OGO-Academie neemt deel aan het ringenoverleg en rapporteert aan 
het bestuur van de OGO-Academie. Hij/ zij handelt tijdens het overleg in 
overeenstemming met het beleid van de OGO-Academie en stemt dit af met het 
bestuur van de vereniging. 
 

• De Activiteit 
Een bestuurslid van de OGO-Academie is medewerker bij De Activiteit en faciliteert 
de samenwerking tussen De Activiteit en de OGO-Academie. 
 

• Politiek 
De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs nodigt politici uit om kennis te 
maken met OGO-praktijken en zich te informeren over het OGO-concept. 
 
 

 


