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(Mogelijk) bijbehorende documenten 
Binnen 
1. Educatief partnerschap   
2. Informatie over gespreksvoering met ouders  
3. Toestemmingsformulier OT ouders 
4. Schorsingsprotocol, met time-out systeem 
Groen 
5. Signaleringskaarten (of link naar website meldcode) 
6. Onderwijsbehoeften: lijst 
7. Handelingsplan en groepsplan 
8. OV (Ondersteuningsvraag) voor de leraar 
Geel 
9. IB: taken van de IB-er 
Oranje 
10. Beschreven taken van de GGD, RT, consulent, SMW (met formulier) en VCP-er, functie en 
contactgegevens 
Rood 
11. Wie zijn onze externe ondersteuners: onderzoeksbureaus, politie, GGZ, audiologisch centrum, 
plein 013 etc. Functie en contactgegevens 

  



 
 

BASISDOCUMENT 

Signaleren of waarnemen 

LEERKRACHT 
De leerkracht signaleert (bijlage 5: signaleringskaarten), 
maakt observaties, geeft feitelijk weer, bespreekt met duo-
partner, vult Zien!/Kijk! In en maakt notities in Parnassys. Is 
dit voldoende dan gaat de leerkracht in de cyclus over naar 
BEGRIJPEN. 
 
Vraagt zich af: wie betrek ik bij mijn waarnemen?  
Zet ik de stap naar binnen?  bespreken ouders/leerling  
(bijlage 2: gespreksvoering) 
Zet ik de stap naar buiten?   bespreken met de IB-er: help 
mij waarnemen (bijlage 8: OV formulier) 
 
Mogelijke vervolgstap: 
In overleg wordt een volgende stap naar buiten gezet naar 
de interne ondersteuning, doorgezet naar externe 
ondersteuning of weer terug naar binnen, naar ouders en 
leerling. Hierbij kan de leerkracht ondersteuning vragen 
van de IB-er of interne ondersteuner. Hier start 
dossieropbouw. 
De stap naar het OT gaat samen met het 
toestemmingsformulier voor de ouders (bijlage 3: 
Toestemmingsformulier Ondersteuningsteam). 

IB-er 
De IB-er signaleert door o.a. 
consultgesprekken, 
leerlingbespreking, klassenbezoek, 
Zien!/Kijk!, uit overzichten Parnassys 
en de handelings/-groepsplannen.  
 

INTERNE ONDERSTEUNERS 
De interne ondersteuner 
signaleert.  
 
 
 
 
 

EXTERNE ONDERSTEUNERS 
De externe ondersteuner 
signaleert. 
 
 
 
 
 

Vervolgstap: 
Bespreekt de aanvulling op de 
waarneming met de leerkracht(en), 
waarna het signaal door de 
leerkracht verder wordt opgepakt in 
de cyclus.  
 

Vervolgstap: 
Bespreekt de aanvulling op de 
waarneming met de IB-er en 
leerkracht, waarna het signaal 
door de leerkracht verder wordt 
opgepakt in de cyclus.  
 

Vervolgstap: 
Bespreekt de aanvulling op 
de waarneming evt. via de 
interne ondersteuner, 
met de IB-er en leerkracht, 
waarna het signaal door de 
leerkracht verder wordt 
opgepakt in de cyclus.  
 
 

Notitie: 
De leerkracht maakt hiervan een 
notitie in Parnassys. 

Notitie: 
De leerkracht maakt hiervan een 
notitie in Parnassys. 

Notitie: 
De leerkracht maakt  
hiervan een notitie in  
Parnassys. 

  



 
 

BASISDOCUMENT 

Begrijpen 

LEERKRACHT 
 
De leerkracht probeert de signalen te begrijpen. 
(Bijlage 6:  lijst onderwijsbehoeften, profielen Zien! ) 
Lukt dit, dan gaat de leerkracht verder in de cyclus naar 
PLANNEN. 
 
Vraagt zich af: wie betrek ik bij mijn waarnemen?  
Zet ik de stap naar binnen?  bespreken 
ouders/leerling 
Zet ik de stap naar buiten?   bespreken met de IB-er  
 
Mogelijke vervolgstap: 
In overleg wordt een volgende stap naar buiten gezet 
naar de interne ondersteuning, doorgezet naar externe 
ondersteuning of weer terug naar binnen, naar ouders 
en leerling.  
De stap naar het OT gaat samen met het 
toestemmingsformulier voor de ouders (bijlage 3: 
Toestemmingsformulier Ondersteuningsteam). 

IB-er 
 
De IB-er helpt de leerkracht om de 
signalen te begrijpen. Is dit 
voldoende, dan pakt de leerkracht 
het weer op en gaat door in de 
cyclus naar PLANNEN.  
 
 
Vervolgstap: 
Is dit niet het geval, dan wordt de 
hulp ingeroepen van de interne 
ondersteuning. 
 
 
 
De IB-er communiceert over de 
voortgang met de leerkracht. 

INTERNE ONDERSTEUNERS 
 
De interne ondersteuner helpt de 
leerkracht om de signalen te 
begrijpen. Is dit voldoende, dan 
pakt de leerkracht het weer op en 
gaat door in de cyclus naar 
PLANNEN. 
 
Vervolgstap: 
Is dit niet het geval, dan wordt de 
hulp ingeroepen van de externe 
ondersteuning.  
 
 
 
De interne ondersteuner 
communiceert over de voortgang 
via de pijl die weer naar binnen 
gaat. 

EXTERNE ONDERSTEUNERS 
 
De externe ondersteuners helpt de 
leerkracht om de signalen te 
begrijpen.  Is dit voldoende, dan 
pakt de leerkracht het weer op en 
gaat door in de cyclus naar 
PLANNEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De externe ondersteuner 
communiceert over de voortgang 
via de pijl die weer naar binnen 
gaat. 

OT 
De leerkracht bespreekt de uitkomst van het OT met de 
ouder(s) en zet de notitie uit de mail met aanvulling 
reactie ouders, als notitie: “ondersteuningsteam” in 
Parnassys. 
 

OT 
IB-er verspreidt de notulen naar 
directie en leerkrachten. 
 
 
 
 
 
 
 

OT 
Het ondersteuningsteam (OT) zit 
vaak in het stukje helpen 
begrijpen. De notulen worden 
eerst door de deelnemers van het 
overleg goedgekeurd. Dan gaan ze 
naar de IB-er.  
 
 

 

 



 
 

BASISDOCUMENT 

Plannen 

LEERKRACHT 
 
De leerkracht maakt een zo’n SMARTI mogelijk plan.  
(Bijlage 7 groepsplan/handelingsplan) 
Lukt dit, dan gaat de leerkracht verder in de cyclus naar 
REALISEREN. 
 
Vraagt zich af: wie betrek ik bij mijn waarnemen?  
Zet ik de stap naar binnen?  educatief partnerschap: betrek 
ouders en leerlingen. Spreek af: wie doet wat. 
Zet ik de stap naar buiten?  bespreken met de IB-er: kan ik het 
zelf of wie kan mij helpen? 
 
Mogelijke vervolgstap: 
In overleg wordt een volgende stap naar buiten gezet naar de 
interne ondersteuning, doorgezet naar externe ondersteuning of 
weer terug naar binnen, naar ouders en leerling. 
 
 

IB-er 
 
De IB-er helpt om een plan te 
maken. In het plan komt wie of 
wat betrokken wordt bij de 
realisatie.  
De cyclus gaat naar 
REALISEREN. 
 
 
 
 
 
Vervolgstap: 
Lukt het maken van een plan 
niet, dan wordt de hulp 
ingeroepen van de interne 
ondersteuning. 

INTERNE ONDERSTEUNERS 
 
De interne ondersteuner helpt 
om een plan te maken. In het 
plan komt wie of wat 
betrokken wordt bij de 
realisatie.  
De cyclus gaat naar 
REALISEREN. 
 
 
 
 
 
Vervolgstap: 
Lukt het maken van een plan 
niet, dan wordt de hulp 
ingeroepen van de externe 
ondersteuning . 
 

EXTERNE ONDERSTEUNERS 
 
De interne ondersteuner helpt 
om een plan te maken. In het 
plan komt wie of wat 
betrokken wordt bij de 
realisatie.  
De cyclus gaat naar  
REALISEREN. 
 
 

Schorsingsprotocol (Bijlage 4) 
Met mogelijk ondersteuning door IB-er of directie 

Mogelijk ondersteuning bieden 
aan de leerkracht door IB of  

  

Directie 
 

 

  



 
 

BASISDOCUMENT 

Realiseren 

LEERKRACHT 
De leerkracht voert het plan uit. 
Lukt dit, dan evalueert hij/zij het plan.  
De cyclus begint dan opnieuw met: WAARNEMEN. 
 
Vraagt zich af: wie betrek ik bij mijn waarnemen?  
Zet ik de stap naar binnen?  educatief partnerschap: wie doet 
wat 
Zet ik de stap naar buiten?  hulp bij uitvoering plan door IB-er, 
interne ondersteuner of externe ondersteuner. 
 
Mogelijke vervolgstap: 
In overleg wordt een volgende stap naar buiten gezet naar de 
interne ondersteuning, doorgezet naar externe ondersteuning of 
weer terug naar binnen, naar ouders en leerling.  
 

IB-er 
 
De IB-er helpt om het plan te 
realiseren.  
 
Vervolgstap: 
Lukt realisatie door IB-er niet, 
dan wordt de hulp ingeroepen 
van de interne ondersteuning. 
 
 
 
De IB-er communiceert over de 
voortgang via de pijl die weer 
naar binnen gaat. 
 

INTERNE ONDERSTEUNERS 
 
De interne ondersteuner helpt 
om het plan te realiseren. 
 
Vervolgstap: 
Lukt realisatie door interne 
ondersteuner niet, dan wordt 
de hulp ingeroepen van de 
externe ondersteuning . 
 
De interne ondersteuner 
communiceert over de 
voortgang via de pijl die weer 
naar binnen gaat. 
 

EXTERNE ONDERSTEUNERS 
 
De externe ondersteuner helpt 
om het plan te realiseren. 
 
Vervolgstap: 
Lukt realisatie door interne 
ondersteuner (niet), dan  
communiceert over de 
voortgang via de pijl die weer 
naar binnen gaat, of 
rechtstreeks met IB, leerkracht 
en ouders. 
 

Mogelijk netwerkoverleg op korte termijn, bij tussentijdse evaluatie, op verzoek van één van de ondersteunende partijen 
 



 
 

MELDCODE 

Signaleren/waarnemen                             

Meldcode: 
Bij een onveilige situatie is bij de Meldcode dit  
stap 1 (in kaart brengen): Gebruik (digitale)signalenkaarten>  
http://www.kadera.nl/menu.php?menu=225  
stap 2 (overleg met collega en evt. advies opvragen bij Veilig 
Thuis) en  
stap 3 (bespreek signalen met betrokkenen, stap naar binnen in 
de cirkel). 
Wie kan helpen de signalen beter in kaart te brengen? 

Meldcode 
stap 1  
en 2 

Meldcode stap 1 en 2 
SMW 
Telefoonnummer: 
xxxx 
 
(bijlage 10: beschrijving 
functie VCP, met 
contactgegevens) 
 

Meldcode stap 3 : (bijlage 11: externe ondersteuners)  
zoals: Veilig Thuis Telefoonnummer: 013-7516789 
Website: 
www.veiligthuismiddenbrabant.nl 
Mailadres: 
info@veiligthuismiddenbrabant.nl 
Politie: 112 
Zorg- en Veiligheidshuis:  
http://tilburg.veiligheidshuis.org/site/ 

Begrijpen 

Meldcode: 
Bij een onveilige situatie is dit stap 4 van de meldcode. Je 
taxeert m.b.v. de IB-er en een interne ondersteuner (SMW), de 
risico’s en probeert de aard en ernst ervan in te schatten. Bij 
twijfel altijd “Veilig Thuis” raadplegen. 

Meldcode 
stap 4 

Meldcode stap 4 Meldcode stap 4 
Veilig Thuis Telefoonnummer: 013-7516789 
Website: 
www.veiligthuismiddenbrabant.nl  

Plannen 

Meldcode: 
Bij een onveilige situatie is dit stap 5 van de meldcode. We 
komen gezamenlijk tot een besluit: Kunnen we zelf de zorg 
bieden die de betrokkenen nodig hebben, of doen we een 
melding?  
Ga direct door naar REALISEREN! 
 

Meldcode 
stap 5 

Meldcode stap 5 Meldcode stap 5 

 

Realiseren 

Meldcode: 
Bij een onveilige situatie is dit stap 5 van de meldcode. We 
bieden de ondersteuning zelf, of doen een melding, zodat 
onderzocht kan worden wat er aan de hand is en een brede 
aanpak in gang gezet kan gaan worden. 

Meldcode 
stap 5 

Meldcode stap 5 Meldcode stap 5 

 

http://www.kadera.nl/menu.php?menu=225
http://www.veiligthuismiddenbrabant.nl/
mailto:info@veiligthuismiddenbrabant.nl
http://tilburg.veiligheidshuis.org/site/
http://www.veiligthuismiddenbrabant.nl/


 
 

LEERPICHT 

Signaleren/waarnemen  

 
 
 
 
 

   

Begrijpen 

    

Plannen 

    

Realiseren 

    

 

  



 
 

Sociaal Veiligheidsplan 

Signaleren / waarnemen                            

De leerkracht 
 
 
 
 

IB 
 
 

Interne ondersteuner 
VCP 
Sociale veiligheidscoördinator 
SMW 
Consulent 
GGD 

Externe ondersteuner 
 
 

Directie 

Begrijpen 

De leerkracht IB 
 
 

Interne ondersteuner 
VCP 
Sociale veiligheidscoördinator 
SMW 
Consulent 
GGD 

Externe ondersteuner 
 

Directie 

Plannen 

De leerkracht IB 
 
 

Interne ondersteuner 
VCP 
Sociale veiligheidscoördinator 
SMW 
Consulent 
GGD 

Externe ondersteuner 
 

Directie 

Realiseren 

De leerkracht IB 
 
 

Interne ondersteuner 
VCP 
Sociale veiligheidscoördinator 
SMW 
Consulent 
GGD 

Externe ondersteuner 
 

Directie 



 
 

               concept / een voorbeeld                         POVO 

Ouders/ 
leerling 

Leerkracht 7 en 8 IB            Externe (VO) 
directie 

 SEPTEMBER 
Aanmelden Carroussel 

   

 OKTOBER 
Donderdag 9 oktober 2014: 16.00 uur – 20.00 uur INFORMATIE en SCHOLENCARROUSEL ( De Rooi Pannen )  
- Voor 1 november aanmelden bij Plein 013 voor trainingsmiddagen DOD. 
 

  INFORMATIE en 
SCHOLENCARROUSEL 
( De Rooi Pannen )  
- Voor 1 november 
aanmelden bij Plein 
013 voor 
trainingsmiddagen 
DOD. 
 

 NOVEMBER 
- Capaciteitenonderzoeken (gr.8) voor de potentiële LWOO/PRO-lln.  
- Basisscholen kunnen starten met invullen van het DOD  
- Di. 18 november of do.20 november 2014 tussen 09.00 en 15.00 uur “Die Kant Op” ophalen 
bij het secretariaat van BOVO. Generaal Smutslaan 11  
- Trainingen DOD,  
Rapport 1 voorlopig advies gr 7 
 

   

 DECEMBER 
- Adviezen opstellen leerkracht, IB, directie 
- Adviesgesprekken groep 8 
 

Adviezen  
mee 
opstellen 
 

  

 
 

 JANUARI 
- Start aanmelding voor praktijkonderwijs op 5 januari 2015.  
- Basisschool maakt het DOD compleet  
- Start open dagen / avonden, zie data in draaiboek 

  Open dagen 



 
 

 FEBRUARI 
- De aanmeldingsposter en –flyers ophalen op di.10 februari en do. 12 februaritussen 9.00-15.00 uur bij het 
secretariaat van BoVo. Generaal Smutslaan 11 
 

  Posters en flyers 

 MAART 
- Uiterlijk maandag 2 maart DOD op definitief  
4 maart rapport 2 
- Aanmeldingen brugklas tevens voor LWOO-leerlingen !  
- Dinsdag 3 maart 2015: 1e aanmeldingsdatum brugklas voortgezet onderwijs (achternaam A t/m K) 15.00-17.00 
uur en 19.00-21.00 uur.  
- Donderdag 5 maart 2015: 2e aanmeldingsdatum brugklas voortgezet onderwijs (achternaam L t/m Z) 15.00-
17.00 uur en 19.00-21.00 uur  
- VOschool haalt het DOD op middels de unieke code.  
- VO-scholen regelen evt. aanvullend onderzoek voor LWOO + aanmelding RVC. 
 

  Aanmeldingen 

 APRIL 
- Uiterlijk 3 april halen de VOscholen de gegevens op uit het DOD.  
- Woensdag 8 april: Scholen geven aan BoVo door wie niet is aangemeld.  
- VOschool zorgt dat ouders uiterlijk 17 april 2015 zijn aangemeld en geeft aan  
POschool door wie niet is aangenomen.  
- Warme overdracht PO-VO  
- Woensdag 22 april 09.00-16.30 uur: afstemmingsoverleg.  
- Donderdag 23 april: verzending definitief bericht van toelating VO+LWOO+PRO aan ouders.  
 
Groep 7 entreetoets 
 
 

Mede 
analyse 
en 
bepalen 
LWOO 

  

 MEI 
- Uiterlijk dinsdag 13 mei is dit in het DOD terug te zien.  
- Uiterlijk 29 mei: ALLE leerlingen zijn aangemeld op een passende VO-school.  

- PO zet de uitslag eindtoets en aangepast advies z.s.m.. in OnderwijsTransparant  (OT), 
uiterlijk  27 mei. Hiervoor is een nieuwe functionaliteit aangebracht in OT.  Zie bijlage 1  

 
Uitslagen entree groep 7 bespreken en advies aanpassing doorspreken 

  - Maandag 11 mei: 
VO scholen geven in 
DOD aan welke lln. 
zijn aangenomen.  
-Donderdag 29 mei: 
BoVo,SMV VO en 
leerplicht maken 
afspraken over de  



 
 

 
 

begeleiding van de 
leerling en/of de 
verzorger(s) die niet 
succesvol waren in 
de toeleiding naar 
het VO.  
- VO-scholen kunnen 
deze gegevens weer 
importeren. Dit kan 
met bulk; zie bijlage 
2.   

Uiterlijk 1 juni  
afmelden:  
 
-  Bij een 
aangepast advies 
( en verandering 
van school) 
moeten ouders 
hun kind 
afmelden bij de 
VO-school. 6, 7, 8 
juni   
 
- Leerling meldt 
zich aan op 
andere VO-
school, volgens 
normale 
procedure.  
 
- Er zijn geen 
vaste tijden, dus 
ouders maken 
zelf een afspraak 
met VO school. 
 

JUNI 
- 3 juni PO-school geeft een nieuwe adviesbrief met unieke code mee aan leerling/ouders. 
- Uiterlijk 4 juni meldt de basisschool bij BOVO en leerplicht de leerlingen bij wie plaatsing uiteindelijk niet gelukt 
is. 
 

  2 juni   
 
- VO-school zet de 
leerling in het 
systeem op 
“teruggetrokken” ( 
leerling heeft even 
geen  
 
school).   
- Leerlingen worden 
op aangenomen 
gezet in OT, ook bij 
interne verplaatsing 
(bij interne  
 
verplaatsing dus ook 
aanpassen, zodat we 
de leerlingen kunnen 
volgen die een 
aangepast advies 
hebben gekregen). 
 



 
 

 

 JULI 
- Donderdag 2 juli: Kennismakingsmiddag brugklassers  

   

 VOOR DE ZOMERVAKANTIE 
Kind naar LWOO en PRO: ouders informeren  
doorgeven: aantal gewenste brochures “Die kant op”  
(info@bovo-tilburg.nl) + evt. wijzigingen schoolgegevens. 
 

   

 AUGUSTUS 
- VO stuurt een bewijs van inschrijving naar PO. Daarna stuurt het PO per leerling een bewijs van uitschrijving 
naar VO  
 

   

 

Wet en regelgeving rondom PO>VO 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035918/2016-01-01 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035918/2016-01-01


 
 

Bijlages:  
 
1. Educatief partnerschap (te vinden in Khb=Kwaliteitshandboek) 
2. Informatie over gespreksvoering met ouders  (nog maken of verzamelen) 
3. Toestemmingsformulier OT ouders (Khb) 
4. Schorsingsprotocol, met time-out systeem (Khb) 
5. Signaleringskaarten (of link naar website meldcode) (maken of verzamelen), ook evt. andere 
signaleringslijsten; hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid, dyslexie etc. 
6. Onderwijsbehoeften: lijst  
7. Handelingsplan en groepsplan (Khb) 
8. OV (Ondersteuningsvraag) voor de leraar (Khb) 
9. IB: taken van de IB-er (Khb) 
10. Beschreven taken van de GGD, RT, consulent, SMW (met formulier) en VCP-er, functie en 
contactgegevens(Khb > nog maken) 
11. Wie zijn onze externe ondersteuners: onderzoeksbureaus, politie, GGZ, audiologisch centrum, 
plein 013 etc. Functie en contactgegevens (Khb/ondersteuningsplan > deels nog maken) 
12. Jaarplanning 2015-2016 
 

  



 
 

Bijlage 6 
 
Onderstaande overzichtslijst kan nooit volledig zijn! 
*Sommige hulpzinnen en onderwijsbehoeften komen op twee plaatsen terug, zowel bij domein 
Leren als bij domein Gedrag en taak-werkhouding.  
Bron: gebaseerd op Pameijer & Van Beukering, 2006: Pameijer, Van Beukering & 
De Lange, 2009; Van Meersbergen, WOSO/RdMC/OU, 2009: Van Meersbergen, 
LEOZ/WOSO, 2012. 
 
A.2 Overzichtslijst onderwijsbehoeften 
 

Leren 
Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen: 
1) Welk doel streef je samen met een leerling na? 
2) Wat geeft de leerling aan nodig te hebben om dit doel te bereiken? 
(Benut daarbij vooral de stimulerende factoren en dat wat je weet door observatie van en gesprek 
met de leerling.) 
 
Wat heeft deze leerling nodig om dit doel te bereiken? 
Om hier achter te komen, verplaats je je als leraar in het perspectief van deze leerling. Wat zou deze 
leerling mij dan vragen om dit doel te kunnen bereiken? 
Wat betekent dit voor mij als leraar? Wat betekent het voor de groepsgenoten en de ouders?  
 
Ter ondersteuning gebruiken we zogenaamde hulpzinnen:  
Deze leerling heeft 
 

… een instructie nodig … 
- waarbij de leraar voordoet en hardop denkt 
- waarbij het nut en het waarom van de 
opdrachten besproken wordt 
- die de sterke visuele kant benut ter 
compensatie van het zwakke gehoor 
(bijvoorbeeld met plaatjes, foto’s, picto’s, 
stripverhalen, stappenschema’s) 
- die vooral auditief is (hardop voorlezen, 
instructie in een verhaal, liedje of rijmpje) 
- die kort en krachtig is (doelen, kernpunten en 
oplossingsstrategieën kort bespreken waarna 
het leerling zelfstandig aan het werk kan) 
- stimuleert tot kunnen meedoen (samen 
oefenen met de leraar en andere leerlingen, 
opfrissen of trainen van basisvaardigheden, 
stimuleren tot het bedenken van eigen 
voorbeelden en het leerling uitnodigen vragen 
te stellen en de oplossing in eigen woorden te 
vertellen) 
 

… (leer)activiteiten of taken nodig ... 
- die aansluiten bij haar belangstelling voor de 
natuur 
- die structuur bieden met een stap voor stap 
plan en zelfcorrigerend zijn zodat hij direct 
feedback krijgt 
- die de denkhandelingen concreet 
ondersteunen (bijvoorbeeld een getallenlijn) 
- die erop gericht zijn om de leertijd zo goed 
mogelijk te besteden 
- die opgedeeld zijn in kleinere deelactiviteiten 
en concreet ondersteund worden 
- die hem uitdagen (zoals uitbreiding met 
plustaken en verdiepingsopdrachten) 
- die ruimte laten voor eigen keuze en een 
creatieve inbreng 
 



 
 

… opdrachten nodig … 
- die op òf net onder niveau liggen zodat het 
leerling de komende maand vooral 
succeservaringen kan opdoen 
- die op òf net boven haar niveau liggen zodat 
ze voldoende uitdaging krijgt 
- die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out 
met zo min mogelijk afleiding van plaatjes 
- waarbij de leerling alleen de antwoorden 
hoeft in te vullen 
- met uitgewerkte voorbeelden 
- waarbij de leerling gebruik kan maken van 
schema’s, grafieken, diagrammen e.d. 
 

… feedback nodig … 
- die consequent en direct op het gewenste 
gedrag volgt 
- waarbij de inzet/inspanning wordt benadrukt 
(‘je hebt 10 minuten helemaal zelfstandig 
doorgewerkt’) 
- waarbij de succeservaringen worden 
benadrukt (‘je hebt 7 sommen goed’ in plaats 
van ‘3 fout’) 
- die in een grafiekje is weergegeven zodat het 
de eigen vorderingen goed kan volgen en zich 
minder met de andere leerlingen gaat 
vergelijken 
- door groepsgenoten wordt gegeven, omdat 
dat meer effect heeft 

… groepsgenoten nodig … 
- die de leerling laten zien en vertellen hoe je 
samen kan werken op een fijne manier 
- die accepteren dat hij ‘anders’ reageert in 
onverwachte situaties 
- die hem vragen mee te spelen in de pauze 
- die zijn clowneske gedrag negeren en er niet 
om lachen 
- die hem niet uitdagen door te rijmen op zijn 
naam 
 

… een leraar nodig … 
- die de overgangen tussen de activiteiten 
aankondigt en structureert door aan te geven 
wat komen gaat en wat van de leerling 
verwacht wordt 
- die de instructie terugvraagt, controleert en 
samen met hem evalueert (responsieve 
instructie) 
- die let op zijn taakbeleving en deze 
voorafgaand, tijdens en na de taak met hem 
bespreekt 
- die vriendelijk en beslist is 
- die de leerling leert successen aan eigen 
kunnen toe te schrijven en dat bevestigt 
- die situaties creëert waarin de sterke kanten 
(behulpzaam en sociaalvaardig) van de leerling 
naar voren komen 
- rustig is en doet wat hij zegt 
- hem complimenteert met zijn inzet 
 

… ouders nodig … 
- die elke dag thuis 10 minuten samen 
lezen/sommen oefenen 
- die achter de gedragsregels op school staan en 
dit ook aan hun kind melden. 
- die het kind de ruimte geven en stimuleren 
om ‘kleine problemen’ zelf op te lossen 
 

Overige, zoals: 
- een leeromgeving nodig die … 
- ondersteuning nodig die … 

 
  



 
 

 

Gedrag & Taak- / Werkhouding 
 
Het stimuleren van de sociale en emotionele competentieontwikkeling gebeurt  hoofdzakelijk binnen 
de natuurlijke dagelijkse omgangssituaties; slechts af entoe wordt er expliciet met leerlingen in 
oefensituaties aandacht aan specifieke onderwerpen besteed. Onderwijsbehoeften hebben op dit 
terrein bijna altijd de vorm van ondersteuningsbehoeften en maar incidenteel van 
instructiebehoeften. Onderstaande lijst van ondersteuningsbehoeften is door ons op de volgende 
vier factoren samengesteld: 

1. Omgaan met zichzelf (de leerling) 
 

2. De relatie met de leraar (omgaan met 
anderen, volwassenen) 

3. Omgaan met de medeleerlingen (omgaan 
met anderen, leeftijdgenoten) 

4. Werkhouding 
 

Veel van de in het onderwijs gebruikte signaleringslijsten of leerlingvolgsystemen op sociaal-
emotionele ontwikkeling kennen een dergelijke onderverdeling in factoren of hoofdgebieden. 
De overzichtslijst van ondersteuningsbehoeften is voorlopig en niet uitputtend. 
Afhankelijk van de op de school vertrouwde en gebruikte instrumenten is het dus mogelijk om ook 
met een andere indeling van de lijst te werken of de huidige lijst nog verder aan te vullen. 
 
Groslijst onderwijsbehoeften domein sociale en emotionele competentieontwikkeling en 
werkhouding 
 

A. Omgaan met zichzelf 
Deze leerling heeft … 
o behoefte aan veiligheid 
o behoefte aan vertrouwen in zichzelf 
o behoefte aan contact en heeft het nodig om ergens bij te horen 
o behoefte om initiatieven te kunnen ontplooien 
o behoefte om verantwoordelijkheid te mogen dragen 
o behoefte aan het (her-)kennen van eigen grenzen 
o behoefte aan autonomie 
o behoefte om eigen keuzes te mogen maken 
o behoefte om zich competent te weten in hoe te handelen in sociale situaties 
o behoefte om zich competent te voelen in nieuwe sociale situaties 
o behoefte om te mogen uitproberen 
o behoefte om fouten te mogen maken 
o behoefte aan complimenten en waardering 
o taken/leeromgeving nodig die hem uitdagen 
o zicht nodig op eigen kunnen 
o zicht nodig op datgene wat hij/zij graag wenst 
o zicht nodig op datgene wat hij/zij graag wil bereiken 
o gelegenheid (en ondersteuning) nodig om teleurstellingen te verwerken 
o gelegenheid nodig om fysiek ruimtes te mogen verkennen 
o voldoende beweging nodig, vooral inspannende lichaamsbeweging, die de leerling helpt zich 
beter te concentreren en tot rust te komen 
o behoefte aan inzicht in regels van vrije sociale situaties 
o behoefte aan inzicht in regels van gestructureerde sociale situaties 
o behoefte aan het beheersen van hevige emoties 
o behoefte aan het begrijpen van eigen emoties 
 
 



 
 

B. De relatie met de leraar 
Deze leerling een leraar nodig die ... 
o vertrouwen geeft 
o interesse in hem/haar toont 
o initiatieven van hem/haar beloont 
o bevraagt waar hij/zij aan zit te denken 
o feedback consequent en direct volgend op gedrag geeft 
o succeservaringen benadrukt 
o inzet/inspanning benadrukt 
o complimenteert 
o vriendelijk en beslist is 
o zich dan weer leidend en dan weer afwachtend opstelt 
o instructie terugvraagt, controleert en samen met hem/haar evalueert 
o let op zijn/haar taakbeleving en deze voorafgaand, tijdens en na de taak met hem/haar 
bespreekt 
o situaties creëert waarin de sterke kanten van hem/haar naar voren komen 
o positieve interne attributies bij succes benadrukt 
o aangeeft dat fouten maken toegestaan is 
o humor heeft en waarbij je grapjes kan maken 
o rechtvaardig is 
o open vragen stelt (die uitnodigen tot creativiteit) 
o aangeeft welk gedrag wel en niet kan in sociale situaties 
o de overgangen tussen de activiteiten structureert 
o de vrije situaties voor-structureert 
o de vrije situaties voor-bespreekt en nabespreekt 
o leer- en gedragssituaties structureert 
o je om hulp kunt vragen 
o zelf ook om hulp durft te vragen 
o de leerling ook eens ‘links’ laat liggen. 
 
C. Omgaan met andere leerlingen 
Deze leerling heeft groepsgenoten nodig … 
o met wie hij/zij samenwerkend kan leren 
o met wie hij/zij kan overleggen over activiteiten 
o die interesse hebben in wat hij/zij van iets vindt 
o die accepteren dat hij/zij ‘anders’ reageert in onverwachte situaties 
o die accepteren dat hij/zij ‘anders’ reageert in angstige situaties 
o die hem/haar vragen mee te spelen in de pauze 
o die naast hem/haar willen lopen naar de gymzaal 
o die het gezellig vinden om naast hem/haar in de bus te zitten 
o die zijn/haar clowneske gedrag negeren en er niet om lachen 
o die hem/haar niet uitdagen 
o die hem/haar niet uitlachen 
o waarbij hij/zij zich prettig voelt 
o waarmee hij/zij zich kan meten 
o die hem/haar niet voor gek zetten in de klas 
o waartegen hij/zij ook eens ‘nee’ kan zeggen als hij/zij ergens geen zin in heeft 
o die aardig tegen hem/haar doen 
o die niet meelopen met pestkoppen 
o die in conflictsituaties meedenken over de meest geschikte oplossing 
o die verhalen willen horen wat hij/zij heeft meegemaakt 
o die hulp bieden wanneer hij/zij iets niet kan 



 
 

o die hij/zij ook eens kan helpen. 
D. Werkhouding 
Deze leerling heeft … 
o opdrachten nodig die op of net onder zijn/haar niveau liggen zodat hij/zij de komende maand 
vooral succeservaringen kan opdoen 
o opdrachten nodig die op of net boven zijn/haar niveau liggen zodat hij/zij voldoende uitdaging 
krijgt 
o instructie nodig waarbij de leraar voordoet en hardop denkt 
o instructie nodig die verkort is (doelen, kernpunten en oplossingsstrategieën kort bespreken 
waarna het leerling zelfstandig aan het werk kan) 
o instructie nodig die verlengd is (activeren basisvaardigheden, begeleide inoefening, 
ondersteuning bij het toepassen van de strategie en stimuleren tot het bedenken van eigen 
voorbeelden) 
o opdrachten nodig die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out met zo weinig mogelijk afleiding 
van plaatjes 
o opdrachten nodig die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out maar met functionele 
interessante illustraties. 
o opdrachten nodig waarbij hij/zij alleen de antwoorden hoeft in te vullen 
o opdrachten nodig met uitgewerkte voorbeelden 
o activiteiten die aansluiten bij zijn/haar belangstelling voor… 
o activiteiten die structuur bieden met een stap-voor-stap-plan en zelfcorrigerend zijn zodat hij/zij 
direct feedback krijgt 
o activiteiten nodig die ruimte laten voor eigen keuze en inbreng 
o activiteiten nodig die opgedeeld zijn in kleinere deelactiviteiten 
o activiteiten die erop gericht zijn de om de leertijd zo goed mogelijk te besteden 
o activiteiten nodig die hem/haar uitdagen 
o activiteiten nodig die voor voldoende lichamelijk inspannende beweging zorgen 
o materialen nodig die de denkhandelingen concreet ondersteunen (plaatjes, mascotte, 
steunfiguur, tokens) 
o materialen nodig die overzichtelijk zijn en die hij/zij zelfstandig kan gebruiken 
o taken nodig die rekening houden met zijn/haar korte concentratieboog 
o een leeromgeving nodig die zo min mogelijk afleiding veroorzaakt 
o een leeromgeving nodig waarbinnen de materialen een duidelijk zichtbare en vaste plek hebben 
o ondersteuning nodig die hem/haar helpt zich te focussen op een opdracht 
o ondersteuning nodig bij het plannen/organiseren van deeltaken van een opdracht 
o voldoende tijd nodig om zich te kunnen richten en om een overzicht te creëren van de taak. 
 



 
 

Bijlage 8 
 
 
Ondersteuningsvraag 
 
naam leerling  
geboortedatum                                           leerjaar  
leerkracht(en) datum aanvraag  

 
(Leer)gebied waar de ondersteuningsbehoefte zich voordoet: 
 Taal  rekenen  lezen  begr. lezen 
 spelling  sociaal/emotioneel  medisch  thuissituatie 
 psycho-sociaal  motoriek   

 
Heb je je ondersteuningsvraag besproken met ouders/leerling? 
 ja Wat is daar uitgekomen? 

 
 
 

 nee Wat is de reden? 
 
 
 

 
Waar wil je hulp bij? 
 signaleren  begrijpen  plannen  realiseren 

 
Voor wie is de ondersteuningsvraag? 
 de IB-er  interne ondersteuner/OT  externe ondersteuner 

 
Wat heb je feitelijk gesignaleerd (stimulerende en belemmerende factoren)? 
 
 
 

 
Wat helpt het gesignaleerde te begrijpen? Wat heb je reeds gedaan wat wel/niet werkte? 
 
 
 

 
Wat zie jij als mogelijke oplossing? 
Dit kan de leerling - Dit kan/kunnen de ouder(s) 
 
Dit kan ik zelf 
 
Dit kan de IB-er 
 
Dit kan een interne ondersteuner 
 
Dit kan een externe ondersteuner 
 



 
 

Bijlage 12 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


