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www.ijsselgroep-ed.nl

In het overzicht kunt u per maatregel (interventie) zien:

• De verbinding met de (categorie van de) menukaart (categorie A t/m F)
• De kosten per leerling (van € 90 - € 2.300) 

Uitleg kosten: dit is een vijfpuntenschaal tussen € 90 per leerling per jaar en (meer dan) € 2.300 per leerling per jaar
• Het bewijs van effectiviteit uit onderzoek
• De leerwinst in maanden (variërend van 4 tot 8 maanden)
• Het IJsselgroep-aanbod

NPO-interventie Op NPO- 
menukaart bij: Kosten per leerling 1) Bewijs (van effect) Leerwinst  

in maanden IJsselgroep-aanbod

Feedback B 8 •	 Kinderen feedback geven
•	 Kindgesprekken

Metacognitie en zelfregulerend leren D 7 •	 Thinking for Learning
•	 Formatief evalueren
•	 Executieve Functies

Instructie in kleine groepen: 
Begrijpend lezen

B 6 •	 LIST
•	 Begrijpend Lezen (specialist)
•	 Nieuwkomers/anderstaligen

Samenwerkend leren D 5 •	 Coöperatief leren

Beheersingsgericht leren B 5 •	 Blijvend verbeteren
•	 EDI

Mondelinge taal B 5 •	 LIST
•	 Woordenschat

1) Het betreft hier de kosten zoals aangegeven in het menu, niet de kosten van ondersteuning door IJsselgroep.

https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/kinderen-leren-van-feedback
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/kindgesprekken
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/21ste-eeuwse-vaardigheden/thinking-for-learning/thinking-tools-in-lessen
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/eigenaarschap-van-kinderen
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/21ste-eeuwse-vaardigheden/thinking-for-learning/zelfsturing-en-executieve-functies
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/lezen-en-taalontwikkeling/list-lezen-voor-scholen-vanuit-een-totaal-aanpak
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/lezen-en-taalontwikkeling/cursus-specialist-begrijpend-lezen
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/omgaan-met-anderstalige-kinderen-in-de-klas
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/21ste-eeuwse-vaardigheden/cooeperatief-leren-thema
https://www.ijsselgroep-ed.nl/blog/454-blijvend-verbeteren-samen-op-weg-naar-het-best-denkbare-onderwijs
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/professionalisering-krachtige-didactiek
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/lezen-en-taalontwikkeling/list-lezen-voor-scholen-vanuit-een-totaal-aanpak
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/lezen-en-taalontwikkeling/cursus-woordenschat
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NPO-interventie Op NPO- 
menukaart bij: Kosten per leerling 1) Bewijs (van effect) Leerwinst  

in maanden IJsselgroep-aanbod

Leren van en met medeleerlingen B 5 •	 Peer tutoring opzetten in de school

Extra inzet personeel: effectieve inzet 
onderwijsassistenten

Extra inzet van personeel  
en ondersteuning

E 5 •	 Cursussen	voor	onderwijsassistenten
 3 rekenen
 3 dyslexie
 3 kindgesprekken
 3 NT2

•	 Anders organiseren

Voor- en vroegschoolse interventies A 5 •	 Diverse VVE-trainingen
•	 Rijke ruimtes, spel en 
 spelend leren

Sociaal-emotionele ontwikkeling  
en welbevinden van leerlingen

C 4 •	 Talent
•	 Eigenaarschap
•	 Duo-observaties
•	 Kanjer

(Extra) inzet van personeel  
en ondersteuning

B 4 •	 Instructie in kleine groepen
•	 Leren anders organiseren

Beheersingsgericht leren: Rekenen B •	 Best denkbare rekenonderwijs

Ouderbetrokkenheid F 3 •	 Ouderbetrokkenheid inrichten
•	 Verteltassen
•	 Gesprekken met ouders

1) Het betreft hier de kosten zoals aangegeven in het menu, niet de kosten van ondersteuning door IJsselgroep.

https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/21ste-eeuwse-vaardigheden/thinking-for-learning/peer-tutoring-opzetten-in-de-school
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/reken-en-wiskundeonderwijs/rekenen-interventies-door-de-onderwijsassistent
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/lezen-en-taalontwikkeling/dyslexie-in-de-klas-hands-on
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/kindgesprekken-voor-onderwijsassistenten
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/omgaan-met-anderstalige-kinderen-in-de-klas
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/subsidieregeling-inhaal-en-ondersteuningsprogramma-s
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/het-jonge-kind/vve
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/het-jonge-kind/rijke-ruimtes-spel-en-spelend-leren-en-opbrengst-bewust-spelen
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/het-jonge-kind/rijke-ruimtes-spel-en-spelend-leren-en-opbrengst-bewust-spelen
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/talent-en-hoogbegaafdheid
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/eigenaarschap-van-kinderen
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/duo-observaties
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/kanjertraining
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/subsidieregeling-inhaal-en-ondersteuningsprogramma-s
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/mens-en-organisatieontwikkeling/leren-anders-organiseren
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/reken-en-wiskundeonderwijs/het-best-denkbare-rekenonderwijs
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/mens-en-organisatieontwikkeling/ouders-als-partner/ouderbetrokkenheid
https://www.ijsselgroep-ed.nl/12-diensten/het-jonge-kind/57-verteltassen
https://www.ijsselgroep-ed.nl/thema-s/kracht-in-de-klas/gedrag-en-seo/geweldige-communicatie-met-ouders

