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De komst van digitale adaptieve leermiddelen zoals Snappet, heeft invloed op alle rollen binnen de
school. Meer dan voorheen dienen leerkrachten, IB'ers en schoolleiders te werken vanuit kennis van
leerlijnen en leerdoelen. Wil je de leeropbrengsten van de school verder verhogen? Of leerkrachten met
hun neuzen dezelfde kant op krijgen en Snappet verankeren met de visie van de school? Onze Snappet
schoolbegeleiding op maat helpt jullie om leeropbrengsten te verhogen en leerkrachten te begeleiden bij
de inzet van Snappet. 

Snappet Schoolbegeleiding
leeropbrengsten verhogen en onderwijskundige doelen bereiken

Schoolontwikkeling



Analyse van de huidige situatie
In een vrijblijvend intakegesprek verkennen we de
stand van zaken en kijken we naar de schoolresultaten.
In dit gesprek bespreken we de behoeften en geven
een advies over een aanpak op maat. De volgende
interventies kunnen wij inzetten:
 
Snapscan / Nulmeting
Een goed begin is het halve werk! Met de digitale
Snappetscan bieden we inzicht in het huidige
vaardigheidsniveau van de leerkrachten en uitzicht op
verdere ontwikkeling.
 
Snappet trainingen op maat
In de trainingen vinden we de onderwijskundige
verdieping belangrijk. We doorgronden het dashboard
van Snappet en bespreken de verschillende
didactische interventies. We analyseren de
leeropbrengsten op klas- en schoolniveau en
bespreken de nieuwste ontwikkelingen. Bij een traject
met twee trainingen kan de inhoud er als volgt uit zien:
 
Training: instructie & differentiatie met Snappet
In deze training koppelen we Snappet aan jullie
instructiemodel. We staan stil bij de verschillende fasen
van het model om Snappet daar op een optimale
manier bij te laten aansluiten.

Daarnaast geven we richtlijnen mee voor het maken
van schoolbrede afspraken zodat er een doorgaande
lijn ontstaat.
 
Training: Analyseren met Snappet
Hoe verhoudt Snappet zich tot jullie leeropbrengsten
en hoe kunnen die verder worden verhoogd? 
We leggen de resultaten van Snappet naast het
leerlingvolgsysteem en bespreken passende
interventies. Een doorgaande lijn in de school en een
duurzame inzet van Snappet staan centraal.
 
Klassenbezoeken
Aan de hand van een kijkwijzer observeren we
leerkrachten en groepen die met Snappet werken.
Vervolgens bespreken we jullie sterke punten en
verbeterpunten. Onze feedback kun je direct toepassen
in je klas!
 
Snappet Train-de-Trainer
De tweedaagse Train-de-Trainer opleiding is bedoeld
voor leerkrachten, IB'ers en (bovenschools)
onderwijskundig ICT'ers die werken met Snappet. 
Na deze opleiding kunnen zij collega's van de eigen
school en het bestuur adviseren, trainen en begeleiden.
Klik hier voor meer informatie.

Snappet kan helpen om beter aan te sluiten bij de niveauverschillen in de
klas. In hoeverre lukt dat nu ook? Hoe duid en analyseer je de informatie uit
Snappet om het didactisch handelen te verbeteren? Wij brengen verdieping
aan bij de inzet van het instrument en maken de vertaalslag naar
onderwijsinhoudelijk handelen. Waar de gratis begeleiding van Snappet
stopt, gaan wij verder! 

Adviseurs

Inhoud en mogelijkheden van schoolbegeleiding

Joris Groenendijk 
(vanaf 01/07/2020)

Nico Meijer

https://o21.nu/opleidingen/snappet-train-de-trainer/


Aanmelden of meer weten?
Neem via e-mail of telefonisch contact op met Joris Groenendijk, joris@o21.nu, tel. 06 – 30 64 98 02
of vul het formulier op onze website in. 
 
Over O21
O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT. 
Meer weten? Bekijk onze website of onze opleidingen, trainingen en begeleidingstrajecten.
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Dit begeleidingstraject is volledig maatwerk. We
passen de inhoud aan op de huidige situatie binnen
jullie organisatie. Neem gerust contact met ons op
voor meer informatie of een offerte op maat. 

Praktische informatie

kunnen jullie een doorgaande lijn uitzetten in de
school en Snappet verbinden aan de visie van de
school;
hebben jullie je eigen kennis rondom het
dashboard voor de leerkracht op expertniveau
kunnen verbinden aan didactisch handelen;
kunnen jullie de inzet van Snappet effectief
integreren binnen de verschillende lesfasen van
het directe instructiemodel;
kunnen jullie passende didactische interventies
inzetten om de leeropbrengsten verder te
verhogen;
kunnen jullie Snappet op een nog duurzamere
manier inzetten binnen de school;
kunnen jullie de informatie in Snappet analyseren
en vertalen naar didactische interventies.

Na dit begeleidingstraject:
 

Concrete resultaten

O21 heeft inmiddels honderden kartrekkers opgeleid
en honderden scholen begeleid bij de didactisch
inhoudelijke inzet van Snappet. Dankzij deze
jarenlange ervaring kennen onze adviseurs,  trainers
en begeleiders alle mogelijkheden en uitdagingen bij
de inzet van Snappet in het onderwijsproces, vanuit
instrumenteel én onderwijsinhoudelijk perspectief.

O21: Specialisten in Snappet
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