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Voorwoord

In deze brochure wordt de zorgroute van Het Perron
beschreven. Na een aantal jaren opzetten, uitproberen en
verfijnen staat er nu op Het Perron een goed doordachte
werkwijze om voor zoveel mogelijk leerlingen het
onderwijs zo in te richten dat dit tegemoet komt aan wat
zij nodig hebben.
Belangrijke succesfactoren zijn:
• de goede samenwerking tussen mentoren, docenten, afdelingsleiders,
zorgspecialisten en medewerkers van het Onderwijs Service Centrum.
• duidelijk omschreven processen die gevolgd worden voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
• afspraken over het vastleggen van gegevens, plannen en evaluaties
• goede contacten met externe hulpverlening.
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2
Leeswijzer

4

In hoofdstuk 3 wordt de basis van de
zorgroute verwoord; de uitgangs
punten die de grondslag vormen van
de werkwijze.

In de bijlagen zijn de belangrijkste
overzichten en documenten op
genomen, waaronder een overzicht
en beschrijving van onderwijs
behoeften van leerlingen.

In de daaropvolgende hoofdstukken
wordt de zorgroute beschreven in
praktische zin: hoofdstuk 4 heeft
betrekking op de zorg die binnen de
klas wordt gegeven, daaraan ge
koppeld gaat hoofdstuk 5 over het
bijhouden en evalueren van deze
zorg door middel van overleg
over leerlingen.

Los van dit boekje is er de zg. WNObrochure (WNO=Werken naar
Onderwijsbehoeften) waarin per
onderwijsbehoefte doelstellingen en
handelingssuggesties zijn
opgenomen (zie 3.3).

In hoofdstuk 6 wordt besproken wat
er gebeurt als er zorg buiten de klas
nodig is en het Onderwijs Service
Centrum wordt ingeschakeld.
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3

De basis van
de zorgroute
3.1 DOEL VAN DE ZORGROUTE
De onderwijsbehoeften van
leerlingen vormen het centrale
uitgangspunt van onderwijs en
begeleiding. De zorgroute is ont
wikkeld om het onderwijsaanbod
planmatig en handelingsgericht vorm
te geven op een manier die werkbaar
is binnen de school. Het gaat erom
dat voor iedere leerling binnen het
onderwijs zoveel mogelijk tegemoet
gekomen wordt aan wat hij/zij nodig
heeft om op een goede manier zijn of
haar schoolloopbaan af te ronden en
verder te kunnen.

Daarvoor moet op een efficiënte
manier gebruik gemaakt worden van
de expertise die op school
aanwezig is.
Doel is ook het onderwijs zodanig
vorm te geven dat meer leerlingen
tegelijk profiteren van maatregelen,
zodat het aantal leerlingen dat
individueel extra zorg nodig heeft,
beperkt wordt.
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3.2 INHOUD
Er wordt gebruik gemaakt van een
indeling in onderwijsbehoeften van
leerlingen, met daaraan gekoppeld
handelingssuggesties.

Er zijn 10 onderwijsbehoeften
onderscheiden die vaak in
combinatie voorkomen. Iedere
onderwijsbehoefte wordt weer
gegeven in één woord, waarbij een
beschrijving hoort van kenmerken
die zichtbaar zijn bij leerlingen met
deze behoefte. Zie voor een overzicht
pagina 26.

De volgende uitgangspunten zijn
van belang:
1. Begeleiding moet zoveel mogelijk
in de klas plaatsvinden
2. Het ontwikkelingsperspectief en
de onderwijsbehoefte van de
leerling staan centraal
3. De cyclus van handelingsgericht
werken wordt gehanteerd:
• gegevens verzamelen.
• signaleren van leerlingen
met specifieke
onderwijsbehoefte(n).
• onderwijsbehoefte(n)
benoemen.
• plan van aanpak maken.
• uitvoeren.
• evalueren en aanpassen.

Per onderwijsbehoefte zijn
doelstellingen geformuleerd die
gebruikt kunnen worden in een plan
van aanpak of een begeleidingsplan,
en suggesties voor het handelen in
de klas.
Voor het Perron zijn ook de
aandachtspunten uit “De les op de
rails” hierin ondergebracht. Dit zijn
meer algemene maatregelen waarvan
is afgesproken dat zij in iedere les
zichtbaar moeten zijn. Voor deze
maatregelen is aangegeven bij welke
onderwijsbehoefte ze vooral
aansluiten, om het belang ervan voor
deze specifieke groep leerlingen nog
eens extra te onderstrepen.

3.3 WERKEN NAAR
ONDERWIJSBEHOEFTEN (WnO)
Voor het goed in kaart brengen van
de onderwijsbehoeften van leer
lingen wordt gebruik gemaakt van de
indeling die een aantal jaren geleden
op het Arentheem College binnen het
project WNO is ontwikkeld en in de
praktijk zijn waarde heeft bewezen.

De doelstellingen en handelings
suggesties zijn opgenomen in de
WnO-brochure en ook digitaal
beschikbaar.

7

4

Zorg in
de klas
4.1 STAP 1: BEPALEN
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
EN ONDERWIJSBEHOEFTE
Iedere leerling krijgt advies van de
basisschool over welke vorm van
onderwijs naar verwachting het
beste aan zal sluiten bij zijn of haar
mogelijkheden. Of anders gezegd:
de verwachting welk niveau van
onderwijs haalbaar is. Dit is het
ontwikkelingsperspectief (OPP)
van een leerling.
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De eerste stap in het werkproces van
de zorgroute is het bepalen van het
ontwikkelingsperspectief. We geven
daarmee aan welke leerweg voor een
leerling volgens ons op dat moment
de beste optie is: PRO, BBL, KBL, TL.
(een * achter de naam van de leerweg
betekent: met extra aandacht
haalbaar).

ontwikkelingsperspectief ingevuld in
Magister bij “Kenmerken”. Aan het
eind van het eerste, tweede en derde
schooljaar wordt een eventuele
aanpassing van het ontwikkelings
perspectief door de afdelingsleider
genoteerd en doorgegeven aan de
leerlingadministratie, die dit
vervolgens wijzigt in Magister.

Dit ontwikkelingsperspectief vormt
de rode draad door de school
loopbaan van een leerling. Het is de
taak van de mentor om de leer
ontwikkeling van de leerling telkens
af te meten aan het ontwikkelings
perspectief dat aan het begin van het
cursusjaar is geformuleerd. Mogelijk
heeft een leerling op onderdelen
extra aandacht nodig om ervoor
te zorgen dat het ontwikkelings
perspectief reëel blijft. Mogelijk
komt een hoger niveau in beeld
en kan een leerling extra uitdaging
worden geboden. Om de juiste
balans te vinden, wordt het
ontwikkelingsperspectief daarom in
ieder geval tijdens de eindrapporten
vergadering opnieuw bepaald.

De reden van deze aanpassing en
de overwegingen die daarbij een
rol hebben gespeeld, worden door
de mentoren weergegeven in de
startnotitie, die het eerste logboek
item vormt in Magister voor het
daarop volgende schooljaar.
In de startnotitie worden ook de
onderwijsbehoeften en indien nodig
andere bijzonderheden met be
trekking tot de leerling benoemd.
Naast deze gegevens maakt de
mentor een overzicht van alle
relevante informatie over leerlingen
in de groep. Het format in bijlage 2
wordt daarvoor gebruikt. In verband
met de AVG wordt dit document op
SharePoint gedeeld met de andere
docenten die de groep lesgeven,
en niet als geprinte lijst verstrekt.

In leerjaar 2, eerder in het jaar, omdat
tijdig een goede prognose voor
leerjaar 3 moet worden gemaakt.
Het advies van de basisschool wordt
bij inschrijving van de leerling door
de leerlingadministratie als
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4.2 STAP 2: MAKEN VAN EEN PLAN
VAN AANPAK
Een aantal docenten heeft een
specifieke taak op het gebied van de
begeleiding van leerlingen met een
diagnose: de zorgspecialisten.
Leerlingen met extra onderwijs
behoeften* vallen onder een
zorgspecialist. De zorgspecialisten
zijn gekoppeld aan een bepaald
leerjaar of team. Voor de leerlingen
bij wie een zorgspecialist is be
trokken, wordt in overleg met de
mentor bepaald welk traject past bij
de leerling. Wanneer er besloten
wordt tot een coachingstraject,
wordt een plan van aanpak op
gesteld. Hiervoor wordt eerst met
het WnO-overzicht (bijlage 4)
vastgesteld welke onderwijs
behoeften de leerling heeft. Ver
volgens wordt aangegeven op welke
manier de leerling binnen en soms
ook buiten de klas ondersteund kan
worden. De onderwijsbehoeften,
doelen en handelingssuggesties
worden genoteerd in het formulier
“Plan van aanpak” in Magister.
Uiterlijk rond de herfstvakantie moet
het plan van aanpak klaar zijn.

Voor sommige leerlingen wordt in de
loop van het schooljaar een plan van
aanpak opgesteld. Wanneer er
besloten wordt tot een begeleidings
traject, stelt een ambulant begeleider
of een medewerker van het OSC een
begeleidingsplan/OPP op.
De zorgspecialist ondersteunt de
mentor zowel in het maken als in het
uitvoeren en evalueren van het plan
van aanpak voor de leerling. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het
eerder genoemde boekje met
doelstellingen en handelings
suggesties per onderwijsbehoefte.
Ook ouders worden hierin betrokken.
Gedurende de hele schoolloopbaan
van de leerling op het Perron blijft
een zorgspecialist betrokken bij de
begeleiding van de leerling.
* Dit zijn leerlingen met de volgende
diagnoses: slechtziend, slechthorend,
TOS, ernstige lichamelijke beperking
of chronische ziekte, ADD, ADHD,
ASS. Daarnaast kan het zorgteam
bepalen dat een leerling extra
onderwijsbehoeften heeft en dus
onder de zorgspecialist valt.
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4.3 STAP 3: UITVOEREN EN
EVALUEREN VAN HET
PLAN VAN AANPAK
De mentor en docenten voeren
de gekozen handelings
suggesties zoals verwoord in het
plan van aanpak uit. Op de
leerlingbesprekingen (zie hoofdstuk
5) komen de plannen van aanpak
altijd aan de orde. Dan wordt ge
ëvalueerd of de aanpak haalbaar is
en resultaat heeft, en wordt indien
nodig tot een wijziging besloten.
Ouders worden hierin betrokken.
4.4 STAP 4: VASTLEGGEN VAN
DE VOORTGANG
Om goed te kunnen beoordelen of
het gekozen handelen effect heeft,
is het van groot belang dat de voort
gang van de leerling, eventuele
incidenten, contacten enz. worden
genoteerd in het logboek van
Magister. Ook wanneer het OSC
wordt betrokken bij de begeleiding is
het nodig dat het proces dat hieraan
voorafgegaan is, terug te lezen is.
Het is de verantwoordelijkheid van
zowel mentor als docenten om
ervoor te zorgen dat Magister voor
iedere leerling up to date is.

Nadat het plan van aanpak is
geëvalueerd in de leerlingbespreking
vult de mentor de conclusie en de
datum in in het veld “evaluatie” van
het formulier Plan van Aanpak
in Magister.
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5
Overleg over
leerlingen
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5.1 ALGEMEEN
Gedurende het cursusjaar wordt de klas viermaal tijdens een
voortgangsbespreking besproken. In chronologische volgorde:
1. Dossiergegevens doorgeven
2. Rapport 1
3. Ontwikkelingsperspectief herijken/prognose/rapport 2
4. Eindrapport
Tussen de voortgangsbesprekingen door zijn er vergaderingen van de teams.
In deze vergaderingen worden, naast algemene onderwerpen, individuele
leerlingen besproken.
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5.2 VOORTGANGSBESPREKINGEN
1. Aanwezig

Alle docenten van de klas

2. Gespreksleiding

Afdelingsleider

3. Notulen

Mentor

4. Frequentie

4 x per jaar

5. Inhoud

• Dossiergegevens doorgeven aan team (Bespr. 1)
• Formeel vaststellen cijfers en/of vorderingen (Bespr.
2, 3 en 4)
• Formeel besluit nemen over al/dan niet bevorderen
(Bespr. 4)
• Herijken ontwikkelingsperspectief (in ieder geval
tijdens bespr. 4); voor afspraken over het aanpassen
van het ontwikkelingsperspectief en op welke
momenten dat mogelijk is, zie document
overgangsnormen.

6. Basismateriaal

Magister + document overgangsnormen

7. Referentiekader

Ontwikkelingsperspectief leerlingen en
overgangsnormen
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5.3 LEERLINGBESPREKINGEN TIJDENS HET LEERHUISOVERLEG/
KERNTEAMOVERLEG
1. Aanwezig

Docenten leerhuisteam/kernteam; ook spabdocenten
schuiven hierbij aan.

2. Gespreksleiding

Voorzitter leerhuisteam/kernteam

3. Notulen

Notulist leerhuisteam/kernteam; voorbeeld format in
bijlage 3. Mentor noteert afspraken in logboekformulier
‘leerlingbespreking’ in Magister.

4. Frequentie

Zie jaarplanning (vast onderdeel van elke leerhuis- of
kernteamvergadering)

5. Inhoud

• Signaleren van leerlingen die slechter presteren dan
op basis van hun ontwikkelingsperspectief verwacht
kan worden.
• Signaleren van leerlingen die beter presteren dan op
basis van hun ontwikkelingsperspectief verwacht kan
worden.
• Bespreken van alle leerlingen die onder een
zorgspecialist vallen. Evaluatie van het plan van
aanpak. De zorgspecialist hoeft hier niet per se bij
aanwezig te zijn maar moet wel op de hoogte gesteld
worden van het resultaat van de bespreking.
• Evalueren resultaat eerder getroffen maatregelen en
daaraan gekoppeld opnieuw bepalen van de
onderwijsbehoefte van leerlingen.
• Signaleren (ernstige) thuis- en/of sociaal-emotionele
problematiek.
• Bepalen voor welke leerling(en) mentor gesprek met
OSC aan moet vragen.
• Tijdig signaleren van negatieve groepsprocessen,
aanpak ervan bespreken.

6. Basismateriaal

Magister en verslagen teams op Sharepoint

7. Referentiekader

Ontwikkelingsperspectief leerlingen en
overgangsnormen
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6

Zorg buiten
de klas
6.1 ALGEMEEN
Wanneer duidelijk is dat de zorgen
over een leerling blijven bestaan
ondanks de acties die al door mentor
en docenten ondernomen zijn, is het
mogelijk contact op te nemen met
het Onderwijs Service Centrum
(OSC). Dit gebeurt door online een
eenvoudig contactformulier in te
vullen. Dit staat op SharePoint en
wordt gestuurd naar de coördinator
van het OSC. Ouders moeten
hiervoor toestemming geven. De
mentor zorgt dat de toestemming
er is. Een medewerker van het OSC

zoekt vervolgens contact met de
mentor. Tijdens het startgesprek dat
volgt, wordt de problematiek in kaart
gebracht en worden vervolgstappen
afgesproken.
Als er voldoende duidelijk is, wordt
gezamenlijk bepaald welk traject het
beste aansluit.
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6.2 TRAJECTEN
Startgesprek
1. Aanvraag

Door mentor via online-contactformulier

2. Gericht op

Coaching leerkracht of mentor

3. Tijdsduur

15 à 45 minuten

4. Bedoeling

In beeld brengen problematiek, analyse problematiek, zo
mogelijk bepalen traject, maken handelingsafspraken.

5. Gevolgd door

Coachingstraject, Verwijzingstraject, Begeleidingstraject
of Coördinatietraject.

Coachingstraject
1. Aanvraag

Vloeit voort uit startgesprek

2. Gericht op

Coaching mentor of docent

3. Aantal
bijeenkomsten

2à3
Het startgesprek is tegelijkertijd het eerste gesprek van
het coachingstraject. Als het kan, worden dan al
handelingsafspraken gemaakt die de mentor of docenten
uitvoeren en er wordt een evaluatiedatum gepland. Als
er tijdens het startgesprek niet aan het formuleren van
handelingsafspraken is toegekomen, dan is mogelijk nog
een vervolggesprek nodig.

4. Bedoeling

Mentor of leerkracht ondersteunen bij
begeleiding leerling.

5. Vastlegging

Plan van aanpak

6. Gevolgd door

Bij voldoende resultaat geen vervolg. Anders
Verwijzingstraject of Begeleidingstraject.
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Verwijzingstraject
1. Aanvraag

Vloeit voort uit startgesprek

2. Gericht op

Coaching leerling en ouders

3. Aantal
bijeenkomsten

2à6
Aantal bijeenkomsten is sterk afhankelijk van motivatie
leerling/ouders. Is de motivatie hoog, dan is verwijzing
snel tot stand gebracht. Soms kan het belangrijk zijn om
tijd uit te trekken voor het winnen van vertrouwen en
voor meer overleg.

4. Bedoeling

Verwijzing naar externe hulpverlening tot stand brengen

5. Gevolgd door

Een verwijzingstraject kan gevolgd worden door een
coördinatietraject. Dit is afhankelijk van de aard van de
problematiek en van hoe diep die ingrijpt in het
functioneren van de leerling op school.
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Begeleidingstraject
1. Aanvraag

Vloeit voort uit startgesprek

2. Gericht op

Coaching leerling

3. Aantal
bijeenkomsten

8

4. Bedoeling

• Lichte problematiek voor de leerling zodanig
hanteerbaar maken dat de leerling na het
begeleidingstraject weer zelfstandig verder kan.
• Mentor en docenten helpen om hun handelen op de
onderwijsbehoefte van de leerling af te stemmen.
• OSC-medewerker de gelegenheid geven om de ernst
van de problematiek beter te kunnen inschatten.

5. Vastlegging

Begeleidingsplan

6. Gevolgd door

Een begeleidingstraject kan gevolgd worden door een
verwijzingstraject of een coördinatietraject. Dit is
afhankelijk van de aard van de problematiek en van hoe
diep die ingrijpt in het functioneren van de leerling op
school.

Coördinatietraject
1. Aanvraag

Vloeit voort uit startgesprek

2. Gericht op

Coaching leerling en ouders

3. Duur

Zolang als nodig.

4. Bedoeling

Een OSC-medewerker is contactpersoon voor externe
hulpverlening en aanspreekpunt voor de mentor. De
OSC-medewerker helpt de mentor om situaties in te
schatten en volgt samen met de mentor actief de
ontwikkeling van de leerling, maar begeleidt de leerling
niet zelf.

5. Gevolgd door

Een coördinatietraject duurt zolang als het nodig is en
kan eventueel gevolgd worden door een ander traject.
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6.3 ZORGTEAM
Het zorgteam van Het Perron komt
wekelijks bijeen. De zorgteamleden
brengen niet alle leerlingen in
waarvoor ze een begeleidingstraject,
verwijzingstraject of coördinatie
traject starten. Gaat het om
ingewikkelde problematiek, dan
vragen de zorgteamleden hun
collega’s om advies. De zorg
coördinator houdt een volglijst bij
van leerlingen waarvoor een
begeleidingstraject, verwijzings
traject of coördinatietraject loopt.
De beslissing om een leerling in te
brengen in het ZAT wordt genomen
door het zorgteam of door een
zorgteamlid in overleg met de zorg
coördinator. Een verwijzing naar een
bovenschoolse voorziening kan
alleen na overleg in het ZAT worden
gedaan. Het zorgteam kan mentor
en/of afdelingsleider vragen om aan
te sluiten bij de bespreking van
een leerling.

6.4 ZORGADVIESTEAM (ZAT)
Het ZAT van Het Perron komt één
maal per twee weken bij elkaar.
Deelnemers zijn de zorgcoördinator,
de betrokken orthopedagoog en/of
schoolmaatschappelijk werker en/of
ambulant begeleider, de leerplicht
ambtenaar, de jeugdarts en een
vertegenwoordiger van het CJG.
Eventueel wordt het ZAT aangevuld
met externen die bij de begeleiding
van de leerling betrokken zijn.
Hier worden leerlingen meestal in
gebracht op verzoek van het
zorgteam, maar ook de andere
ZAT-leden kunnen een leerling
inbrengen. In het ZAT wordt
informatie vanuit verschillende
instellingen bij elkaar gebracht om
een goed beeld van de problematiek
van de leerling te krijgen. Na be
spreking gaat de school verder met
de gegeven adviezen.
6.5 TOESTEMMING LEERLING EN
OUDERS
Het inschakelen van het OSC voor
een leerling is alleen mogelijk met
toestemming van leerling en ouders.
Voor bespreking van de leerling met
naam en toenaam in het ZAT is
eveneens deze toestemming nodig.
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6.6 GEBRUIK VAN PROTOCOLLEN
Voor een aantal situaties die zich
kunnen voordoen bij leerlingen zijn
protocollen beschikbaar die voor
schrijven op welke wijze gehandeld
moet worden. Hiervoor zijn landelijke
richtlijnen die soms onverkort
moeten worden overgenomen en
soms meer specifiek op Het Perron
zijn toegesneden.
De stappen die daarin worden
beschreven, moeten zorgvuldig
doorlopen worden.
Het gaat hierbij om de Meldcode
huiselijk geweld en kinder
mishandeling, het antipestprotocol,
het suïcidepreventieprotocol, het
protocol medisch handelen en
medicijnverstrekking en
de verwijsindex.
Deze protocollen zijn te vinden
op SharePoint.
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7

Bijlagen
Bijlage 1:
Stroomschema zorgroute Het Perron

Zorgroute Het Perron
Niveau

1.
Team

SWV

School

Jeugdhulpverlening

Wie?

Mentor, docenten,
zorgspecialist

Wat?

Basiszorg in de klas
(minimale eisen leerhuis)
Voor leerlingen die onder de
zorgspecialist vallen nagaan of
basiszorg voldoet:
• Evt. Plan van aanpak opstellen,
uitvoeren, evalueren en
aanpassen.
• Evt. opschalen naar niveau 2 en
OSC/AB inzetten. Begeleidingsplan opstellen, uitvoeren,
evalueren en aanpassen.
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Niveau
2.
Team +
interne
zorg

SWV

School

Jeugdhulpverlening

Wie?

Zorgloket

OSC
(inclusief Ambulant
Begeleiders)

CJG en achterliggende
organisaties,
waaronder
Veilig Thuis.

Wat?

Consultatie door
OSC-medewerkers.

1. Coachingstraject.
2. Begeleidingstraject.
3. Verwijzingstraject.
4. Coördinatietraject.

1.Onderzoek.
2.Begeleiding.
3.Monitoring.

Eventueel bespreking in
zorgteam.
Eventueel melding in
verwijsindex.

3.
Team +
interne
zorg +
externe
zorg

Wie?

Commissie
van Toewijzing en
Plaatsing.

ZAT

Wat?

Indicatie
voor:
1.Overstag
2.VSO
3.Aan de
slag

1. Advisering over aanpak op
school.
2. Advisering over verwijzing
naar jeugdhulpverlening.
3. Advisering over aanvraag
TLV of arrangement bij SWV.
Eventueel besluit zorgmelding
bij Veilig Thuis op basis van
meldcode.

(NB De stappen in deze zorgroute worden gezet met toestemming van leerling en
ouders. Uitzonderingen daargelaten.)
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Bijlage 2:
Format groepsoverzicht
Dit format wordt door de mentor gebruikt om de
mentorgroep in beeld te brengen en informatie door te
geven aan collega’s.
Groepsoverzicht

Mentor:

Schooljaar:
Klas:

Naam

Bijzonderheden
Diagnose

OPP

Pva/
Beg
plan

Hulpverlening
Medische info
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Onderwijsbehoeften
Wat heeft deze ll nodig om tot
leren te komen?

Aanpak
Klas

Naam leerling

Probleem

Notulen van
Datum

Bijlage 3:
Mogelijk format verslaggeving leerlingbespreking
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Bijlage 4:
Onderwijsbehoeften
1. STURING
Controle, sturing van sociaal gedrag;
benoemen van gewenst gedrag.
Voorbeelden van kenmerken die deze
behoefte aangeven:
• Druk, grensoverschrijdend,
zelfbepalend gedrag.
• Moeite met luisteren, koppig, stoer
gedrag.
• Leerlingen met onhandig, angstig
gedrag in sociale situaties.

4. FOCUS
Aandacht opnieuw laten richten.
Voorbeelden van kenmerken die deze
behoefte aangeven:
• Het gaat hierbij om volgehouden
aandacht.
• Leerlingen die moeilijk blijvend de
aandacht kunnen vasthouden.
• Leerlingen die moeilijk aan het
werk gaan, dagdromen
bijvoorbeeld.

2. PLANNING
Structureren van werk/ hulp bij
planning en aanpak. Voorbeelden
van kenmerken die deze behoefte
aangeven:
• Moeite met het organiseren van
taken en activiteiten.
• Leerlingen die grote taken vaak
uitstellen of uit de weg gaan, niet
weten hoe ze aan te pakken.
• Leerlingen die moeite hebben om
werk (eerst) af te maken, van het één
naar het ander overstappen.

5. INSTRUCTIE
Extra instructie i.v.m. aandacht of
niveau. Voorbeelden van kenmerken
die deze behoefte aangeven:
• Leerlingen met een trage
verwerking van informatie.
• Leerlingen die moeite met het
vak(gebied) hebben, zwakke
leerlingen.
• Leerlingen die moeite hebben met
het aanleren van routines.
• Leerlingen die instructies moeilijk
kunnen volgen.

3. STRUCTUUR
Structureren van omgeving.
Voorbeelden van kenmerken die deze
behoefte aangeven:
• Leerlingen die moeite hebben om te
blijven zitten.
• Leerlingen die moeite hebben met
vrije situaties, overal naar toe lopen.

6. AANDACHT
Extra positieve aandacht, stimulans,
feedback. Voorbeelden van
kenmerken die deze behoefte
aangeven:
• Betrekking hebbende op interna
liserend en externaliserend gedrag.
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• Leerlingen met een zwak of
negatief zelfbeeld.
• Leerlingen die bang zijn fouten
te maken, faalangstige
leerlingen.
• Leerlingen die (zich) weinig laten
zien en/of horen, terugtrekken,
geen vragen durven te stellen.
• Leerlingen die angstig zijn voor
veranderingen.
• Leerlingen die je “dreigt te
vergeten”.
7. RELATIE
Individuele benadering / relatie
opbouwen. Voorbeelden van
kenmerken die deze behoefte
aangeven:
• Leerlingen die zich onveilig
voelen, weinig zelfvertrouwen
hebben, angstig zijn, die
vertrouwen (relatie, contact)
nodig hebben om tot werken te
kunnen komen.
• Leerlingen met een
problematische (onveilige)
thuissituatie waar weinig/ geen
aandacht voor hen is.
• Leerlingen die een eenzame en
gesloten indruk geven.
• Leerlingen die vaak boos,
gepikeerd, prikkelbaar zijn.

• Leerlingen met dyslexie,
dyscalculie,
informatieverwerkingsproblemen/stoornissen.
• Voorbeelden facilitering: dyslexie
(Kurzweil/ L2S, tijdverlenging etc.),
dyscalculie (tijdverlenging,
rekenmachine etc.), overige
(tijdverlenging, Kurzweil etc.).
9. ZELFREDZAAMHEID
Gerichte ontwikkeling van
vaardigheden die voorkomen in het
alledaagse leven. Voorbeelden van
kenmerken die deze behoefte
aangeven:
• Leerlingen die moeite hebben met
sociale conventies.
• Leerlingen die alledaagse relevante
informatie niet kunnen opzoeken.
• Leerlingen die gedesoriënteerd zijn
in de ruimte.
10. UITDAGING
Extra uitdaging in aanbod.
Voorbeelden van kenmerken die deze
behoefte aangeven:
• Leerlingen die heel snel klaar zijn
met hun werk, zich vervelen.
• Leerlingen die bepaalde
(eenvoudige) delen van hun werk
overslaan.

8. FACILITERING
Specifieke facilitering.
Voorbeelden van kenmerken die
deze behoefte aangeven:
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