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Het Ondersteuningsplan Profi Pendi 2020-2024 is in de diverse gremia voorgelegd en besproken. In maart 2020 is er door 

alle gremia akkoord op bevonden. 

Deze bijlage “Uitwerking preventieve en licht curatieve interventies door de scholen binnen de basisondersteuning van het 

samenwerkingsverband Profi Pendi” is onderdeel van het Ondersteuningsplan2020-2024. Deze bijlage behoeft nog het 

akkoord door alle gremia. Dit staat gepland rond het najaar van 2020. 

Procedure Ondersteuningsplan Datum 

Directeur-bestuurder voorgenomen besluit: 31-08-2020

Commissie van Toezicht --/ --/ 2020

Algemene Ledenvergadering --/ --/ 2020

Ondersteuningsplanraad --/ --/ 2020
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Inleiding

Korte toelichting  

Onderwijs heeft als doel leerlingen te emanciperen en maximaal voor te bereiden op de toekomst. Om alle kinderen gelijke 

en maximale ontwikkelingskansen te bieden zorgen alle scholen voor een goede kwaliteit van onderwijs. 

Een sterke basisondersteuning is onderdeel van de kwaliteit van het basisonderwijs en de SBO- en SO-voorzieningen in 

ons samenwerkingsverband. Daarmee zeggen we dat de basisondersteuning op elke school binnen het samenwerkings-

verband geboden wordt. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het  realiseren van het behalen en behoud van de 

basisondersteuning1.  

Dezelfde taal spreken is een van de voornaamste speerpunten van het samenwerkingsverband. Voor professionals binnen 

en buiten Profi Pendi blijkt het een complex gebied; begrijpen we elkaar, hoe noemen we de dingen en hebben we het 

over hetzelfde, hoe zorgen we ervoor dat we elkaar horen en begrijpen? Helpend hierin is om vaste kaders te hebben van 

waaruit we spreken, door te vragen, navraag te doen, afspraken te maken en elkaar te herinneren hieraan. Daarom heeft 

het taalonderwijs een eigen hoofdstuk in het Ondersteuningsplan en beginnen we deze uitwerking van preventieve en 

licht curatieve interventies ook met taal. 

Er is veel onderzoek gedaan naar kwalitatief goed onderwijs. Daaruit komt naar voren dat ouders en de mate en wijze van 

ouderondersteuning in het onderwijs, grote impact heeft op het leren van leerlingen (Hattie, 20132 ). In de beschrijving van 

onze basisondersteuning beschrijven we daarom ook de opvoedbehoeften van leerlingen in onderwijsondersteunend ge-

drag van ouders. Dit is bedoeld als handreiking voor het goede gesprek en de afstemming met ouders rondom de betrok-

kenheid bij het onderwijs van hun kind.

De basisondersteuning in het samenwerkingsverband bestaat uit vier gestapelde onderdelen. “Gestapeld” betekent dat 

het één het ander opvolgt en onderdelen niet los van elkaar kunnen bestaan. Vandaar de oplopende nummering die de 

niveaus binnen de basisondersteuning beschrijven, waarbij 2 en 2a twee onderdelen binnen één niveau zijn. 

Dit document beschrijft ‘slechts’ onderdeel 3: de preventieve en licht curatieve door de school op de verschillende gebie-

den. 

De basisondersteuning bestaat uit:

1.  Basiskwaliteit  

De basiskwaliteit is de waardering die Inspectie van het Onderwijs toekent aan de school en stelt daarmee de 

voldoende kwaliteit van het onderwijs vast. Om van basisondersteuning te kunnen spreken, zal er moeten worden 

voldaan aan de basiskwaliteit. Dit is de ondergrens van de basisondersteuning.

2a.  Handelings- en opbrengstgericht werken (H(O)GW)  

Binnen het handelingsgericht werken (HGW) staan doelmatig werken en systematisch evalueren op voorgrond. 

Opbrengstgericht werken (OGW) is het bewust en cyclisch werken aan het verhogen van opbrengsten. Het OGW is het 

kader waarbinnen het HGW wordt uitgevoerd. De zeven uitgangspunten3  van handelingsgericht werken (HGW) geven 

houvast bij het zoeken naar antwoorden.  

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/documenten/kamerstukken/2019/03/13/kamerbrief-over-kansengelijk-

heid-in-het-onderwijs

2 Bron: “De impact van leren zichtbaar maken” (Hattie, 2014)

3 Bron: “HGW samen werken aan schoolsucces” (Pameijer, 2017)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/documenten/kamerstukken/2019/03/13/kamerbrie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/documenten/kamerstukken/2019/03/13/kamerbrie
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2b.  Goede inrichting van de onderwijs-en ondersteuningsroute in de school 

De onderwijs- en ondersteuningsroute is de ondersteuningsstructuur van de school in de school-brede uitvoering 

van handelings-en opbrengstgericht werken. De school heeft de interne ondersteuningsstructuur van zowel de ba-

sisondersteuning als de extra ondersteuning in het SOP beschreven en geeft hier op inhoudelijke en cyclische wijze 

uitvoering aan.

3. Preventieve en licht curatieve interventies door de school 

Binnen de ondersteuningsstructuur van de school worden preventieve en licht curatieve interventies ingezet, 

op leerling-, groeps-en/of schoolniveau. De school biedt een adequaat aanbod bij enkelvoudige onderwijs-

behoeften op gebied van taal-en rekenproblemen, meer- en hoogbegaafdheid, leer-en gedragsproblemen en 

faalangst. 

De nadruk binnen de basisondersteuning ligt op preventieve en licht curatieve interventies, de ondersteu-

ningsstructuur, planmatige aanpak en kwaliteitsuitvoering. De licht curatieve interventies zijn tevens gericht op 

de doorstroom van leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs naar een lichtere onderwijsvorm (tijdelijkheid)

De beschrijving van de basisondersteuning is vanuit verschillende benaderingen zoals: 

• vanuit aandachtsgebieden (gedrag, leren, dyslexie, dyscalculie, HB, faalangst, taal)

• vanuit interventies en methodieken (trainingen, programma’s) 

• vanuit niveaus van ondersteuning (in de klas door leerkracht, in de klas met ondersteuning van intern begeleider, (deels) 

buiten de klas) 

• vanuit een visie op ondersteuning (thuisnabij, in of buiten de klas) 

• vanuit een werkwijze (handelingsgericht weken, handelingsgerichte diagnostiek, handelingsgericht arrangeren)

De uitwerking basisondersteuning beschrijft een handelingsgerichte aanpak vanuit bovengenoemde benaderingen en 

schrijft niet voor wat de scholen specifiek moeten doen. Dat mag namelijk verschillen, afhankelijk van de ontwikkelings- 

fase waarin scholen zitten, het onderwijsconcept en schoolprofiel. 

Scholen hebben de verplichting te zorgen voor een veilige school. In het Onderzoekskader 2017 worden verplichtingen 

gesteld op het actief uitvoeren van sociaal veiligheidsbeleid, antipestbeleid, pestcoördinator, intern contactpersoon, extern 

vertrouwenspersoon, jaarlijkse veiligheidsmonitoring.  Deze onderdelen, die zeer belangrijk zijn in de preventie van ge-

dragsproblemen op school, zijn daarom niet opgenomen in de basisondersteuning.

NB: het samenwerkingsverband volgt de landelijke ontwikkelingen op een vastgestelde norm van de basisonder-

steuning op de voet. Wijzigingen die daaruit voortvloeien, die van invloed zijn voor deze beschrijving, worden 

opgenomen binnen de beschrijving van de basisondersteuning van het samenwerkingsverband.  
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1. Taal 
In ons taalaanbod werken we vanuit een vast kader en hebben we hierbinnen afspraken met elkaar gemaakt, omdat taalontwikkeling ontzettend belangrijk is voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Een 

goed taalaanbod dat aansluit in de onderwijsbehoeften van de leerling waarmee we taalproblemen en het oplopen van een taalachterstand voorkomen. 

WAT (niet HOE) Gestapelde ondersteuning Ondersteuning Onderwijsbehoeften Onderwijs- en ondersteuningsroute Opvoedbehoeften van de leerling

Leerkracht 

WAT doet de leerkracht?

Leerling 

WAT heeft de leerling nodig?

IB’er / specialist

WAT is de rol van de IB’er?

Ouders  

WAT doen ouders? Onderwijsondersteunend gedrag

Uitgangspunt 1-2 

Goed onderwijs 

in de klas

Voor alle leerlingen

Kwalitatief goed taalon-

derwijs 

 

• Gelaagde instructie. 

• Rijke taalomgeving aan.

• Procesgerichte feedback.

• Betrokkenheid bij de leerlingen.

• Interactie uitlokken (lk-ll, ll-ll).

• Analyseert toetsgegevens en past zijn handelen 

daarop aan.

• Heldere, duidelijk instructie.

• Rijke taalomgeving die aansluit bij de belevings-

wereld.

• Procesgerichte feedback, hoe kan de leerling 

zijn handelen bijsturen. 

• Georganiseerde werkvormen om interactie met 

andere leerlingen te oefenen. 

• Het voeren van groepsbesprekingen

• Coachen van leerkrachten (gelaagde, goede 

taalinstructie).

• Monitoring. 

• Analyseren van schoolbrede toetsresultaten.

• Positief betrokken zijn bij het onderwijs van 

het kind. 

• Interesse tonen en stimuleren.

• Talige omgeving en taalplezier.

• Woordenschat vergroten. 

Uitgangspunt 3-4 

Goede interne 

ondersteunings-

structuur

In de school 

Voor sommige leerlingen

Intensievere ondersteu-

ning waarbij ze kunnen 

terugvallen op de groep

• Herhaling en verdieping aanbod.

• Differentiatie in benadering, tijd, materiaal en 

omgeving.

• Voor afstemming met ouders; ouders regelma-

tig betrekken en informeren. 

• Indien taalspecialist aanwezig: betrekken bij 

plan van aanpak voor differentiatie. 

• Instructie, werk, materiaal, tijd en benadering 

passend bij de onderwijsbehoeften.

• Taalrijke schoolomgeving Leerkracht onder-

steunen bij het afstemmen op de onderwijs-

behoeften. 

• Het voeren van leerlingbesprekingen.

• Het uitvoeren van klasobservaties.

• Aanvullende begeleiding leerkracht 

• Realistisch toekomstperspectief bespreken van 

de leerling aan de ouders.

• Mogelijk laaggeletterdheid bij ouders/ thuissitu-

atie signaleren om passende ondersteuning te 

bieden/ in gang te zetten.

• Afstemming met de leerkracht.

• Signaleren en bespreken met de leerkracht.

• Taal stimulerende activiteiten.

• Activiteiten in de thuissituatie op woordenschat.

• Voorleesritueel. 

• Naleven van ondersteunende schoolafspra-

ken op het gebied van taal, die in het OPP zijn 

opgenomen. 

Uitgangspunt 5 

Consulterend MDO 

School overstijgend 

Voor specifieke leerlingen

en leerkrachten

• Deelnemen aan MDO

• Handelingsrepertoire en passende interventies. 

• In kaart brengen van eigen ondersteunings-

vraag. 

• De inzet van passende specialisten (bijv. logo-

pedist, dyslexiebehandelaar). 

• Passende leerroute (passende perspectieven). 

• Vergroten van MDO met relevante betrokkenen.

• MDO: voert regie, is eerste aanspreekpunt, doet 

de eventuele doorverwijzingen, onderhoudt de 

contacten, monitort de voortgang

• Ontwikkelingsperspectief opstellen 

• Leerkracht ondersteunen bij het aanpassen en 

inzetten van een passende leerroute. 

• Deelnemen aan MDO. 

• Eigen hulpvraag stellen. 

• Mogelijk eigen versterking van taalvaardigheid. 

• Bevorderen van educatief thuismilieu 

• Samenwerken met alle betrokken partijen. 

• Inzage geven in thuissituatie, belastbaarheid en 

ondersteuningsmogelijkheden.
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2. Dyslexie 
Dyslexie is een leerstoornis die blijvend van aard is. Ondanks dit blijvende karakter is er met de juiste begeleiding wel vooruitgang te boeken. Door (des)kundige begeleiding kan de achterstand over het alge-

meen beperkt blijven. Dyslexie hoeft geen grote beperking te vormen voor het dagelijks functioneren en de verdere ontwikkeling van het kind.

Enkelvoudige ernstige dyslexie (EED) is een ernstige vorm van dyslexie, waarbij dyslexie de primaire stoornis is. Met enkelvoudig wordt bedoeld dat er sprake is van dyslexie zonder bijkomende stoornissen 

(zoals ADHD, autisme of een laag IQ) die belemmerend kunnen zijn voor de behandeling (co-morbiditeit); het gaat om zo’n 3,6% van de leerlingen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Ernstig wil zeggen dat de 

school al extra intensieve hulp geboden heeft voor een langere aaneengesloten periode, maar nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen bij de leerling  zichtbaar zijn. 

Er zijn vier ondersteuningsniveaus dyslexie. Binnen de eerste drie niveaus vindt het aanbod en de begeleiding binnen het onderwijs plaats. Het Protocol leesproblemen en dyslexie van de scholen vormt de 

basis de basis van hun (lees/taal) onderwijs. Vanaf het vierde zorgniveau wordt de ondersteuning vanuit de gemeente4 geboden. In onderstaande tabel gaan wij dus uit van de eerste drie ondersteuningsniveaus 

dyslexie binnen de basisondersteuning.  

Vier zorgniveaus begeleiding 

Niveau 1: effectief onderwijs. 

Niveau 2: intensivering - verlengde instructie- en oefentijd. 

Niveau 3: verdere intensivering - inzet van specifieke interventies. 

Niveau 4: diagnostiek en behandeling dyslexie (gemeente)

4  Handreiking samenwerken bij EED
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WAT (niet HOE) Gestapelde ondersteuning Ondersteuning Onderwijsbehoeften Onderwijs- en ondersteuningsroute Opvoedbehoeften van de leerling

Leerkracht 

WAT doet de leerkracht?

Leerling 

WAT heeft de leerling nodig?

IB’er / specialist

WAT is de rol van de IB’er?

Ouders  

WAT doen ouders? Onderwijsondersteunend gedrag

Uitgangspunt 1-2 

Goed onderwijs 

in de klas

Voor alle betreffende 

leerlingen met dyslexie 

 

 

• Werkt vanuit effectieve methode.

• Aanbod van remediërende strategieën. 

• Gestructureerde aanpak.

• ICT hulpmiddelen aanbieden. 

• Variatie aanbod bij lezen en spellen.

• Meetmomenten niveau lezen en spelling.

• Gedegen lees- en spellingonderwijs.

• Meters maken en leesplezier. 

• Eigen keuze en inbreng op leesvoer. 

• Samen lezen. 

• Complimenten.

• Ondersteunende programma’s op lezen en 

spelling. 

• Aanbod luisteren/ lezen.

• Standaard groepsbesprekingen. 

• Coachen van de leerkrachten.

• Integrale aanpak. 

• Adequate monitoring.

• Aanmoedigen en ondersteunen bij leren.

• Goede en positieve afstemming met school. 

• Spelenderwijs lezen.

• Stimulerende leesomgeving aanbieden om 

leesmotivatie te vergroten. 

• Samen lezen op een vast tijdstip.

Uitgangspunt 3-4 

Goede interne 

ondersteunings-

structuur

In de school 

Voor sommige leerlingen 

met dyslexie 

Intensievere ondersteu-

ning waarbij ze kunnen 

terugvallen op de groep

• Volgt de criteria om potentiele uitvallers te 

signaleren.

• Leesmotivatie stimuleren/ vergroten.

• Gebruikt effectieve methode met voldoende 

mogelijkheden voor differentiatie in de klas.

• Studievaardigheden aanleren.

• Ondersteunen bij tekstbegrip.  

• Aansluiten bij de specifieke problematiek. 

• verlengde instructie.

• Mondelinge toets afname.

• Schoolboeken digitaliseren (gesproken boeken).

• Tools voor gestructureerd schrijven

• Extra tijd bij toetsen. 

• ICT hulpmiddelen.

• Compenserende ondersteunende software.

• Volgen leerlingen met ernstige lees- /spelling-

problemen.

• Instructie individueel of in een klein groepje.

• Aanvullende begeleiding leerkracht.

• Zorgvuldige overdracht bij overstappen in het 

onderwijs.  

• Tijdige en regelmatige overleggen met school. 

• Ondersteunen bij oefenen en trainen.

• Inzetten op leesbevordering en leesplezier. 

• Leesstof aangeleverd door school, thuis 

inoefenen.

• Naleven van ondersteunende schoolafspraken 

op het gebied van taal/ lezen, die in het OPP 

zijn opgenomen. 

Uitgangspunt 5 

Consulterend MDO 

School overstijgend 

Voor specifieke leerlingen

Met dyslexie en diens 

leerkrachten

• Signaleren van afnemend welbevinden en cog-

nitief. onvoldoende vooruitgang bij de leerling. 

• Deelnemen aan MDO.

• Vergroten handelingsrepertoire en passende 

interventies. 

• In kaart brengen van eigen ondersteunings-

vraag. 

• Specialiseren in het gebruik van programma’s.

• Specifieke aanpassingen in school op welzijn 

en welbevinden binnen de school. Eventuele 

compensatie/dispensatie.

• Eigen dyslexiekaart.. 

• Vergroten van MDO met relevante betrokkenen.

• MDO: voert regie, is eerste aanspreekpunt, doet 

de eventuele doorverwijzingen, onderhoudt de 

contacten, monitort de voortgang

• Ontwikkelingsperspectief opstellen 

• Mogelijke aanmelding zorg (ondersteunings-

niveau 4). 

• Vergroten van handelingsbekwaamheid bij de 

leerkracht indien sprake is van co morbiditeit.

• Deelnemen aan MDO. 

• Eigen hulpvraag stellen. 

• Mogelijk eigen versterking van taalvaardigheid. 

• Bevorderen van educatief thuismilieu 

• Samenwerken met alle betrokken partijen. 

• Inzage geven in thuissituatie, belastbaarheid en 

ondersteuningsmogelijkheden.
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3. Nederlands als tweede taal (NT2)
NT2 wordt in het onderwijs aangeduid bij kinderen waar Nederlands niet hun eerste taal, moedertaal is. Anderstalige kinderen kunnen uit zeer uiteenlopende achtergronden komen. In het taalaanbod en de 

taalverwerving zal hier rekening mee moeten worden gehouden. Ook in de benadering van taal binnen een cultuur is het goed om oog te hebben voor de verschillen.  Om optimaal deel te kunnen nemen aan 

het onderwijs, is het voor de leerling van belang dat zij de Nederlandse taal optimaal, binnen haar mogelijkheden aangeleerd krijgt. 

WAT (niet HOE) Gestapelde ondersteuning Ondersteuning Onderwijsbehoeften Onderwijs- en ondersteuningsroute Opvoedbehoeften van de leerling

Leerkracht 

WAT doet de leerkracht?

Leerling 

WAT heeft de leerling nodig?

IB’er / specialist

WAT is de rol van de IB’er?

Ouders  

WAT doen ouders? Onderwijsondersteunend gedrag

Uitgangspunt 1-2 

Goed onderwijs 

in de klas

Voor alle betreffende NT2 

leerlingen

 

• Rijke taalomgeving 

• Veilig en positief leerklimaat. 

• Kwalitatief goed taalonderwijs met specifieke 

aandacht voor woordenschat. 

• Interactief voorlezen en stimuleert zelf (hardop) lezen. 

• Procesgerichte feedback. 

• Betrokkenheid bij de leerlingen.

• De leerkracht lokt interactie uit (lk-ll, ll-ll) 

• Stimuleert de leerlingen om taal te gebruiken in 

vrije situaties.

• Analyseert toetsgegevens en past zijn handelen 

daarop aan.

• Uitbreiding van woordenschat  

• Rijke taalomgeving die aansluit bij de belevings-

wereld.

• Taal met visuele ondersteuning 

• Procesgerichte feedback, hoe kan de leerling 

zijn handelen bijsturen. 

• Georganiseerde werkvormen om interactie met 

andere leerlingen te oefenen.

• Momenten om de taal in vrije situaties te 

oefenen met impliciete correctie van een 

volwassenen.

• Native speaker als rolmodel.

• Standaard groepsbesprekingen.

• Coachen van leerkrachten. 

• Monitoring. 

• Analyseren van schoolbrede toetsresultaten

• Het belang van goede taalbeheersing duiden in 

besprekingen met professionals en ouders. 

• Realistische verwachtingen bespreken met 

ouders ten aanzien van de taalontwikkeling.

• Ondersteunen en versterken de thuismogelijk-

heden. 

• Positieve betrokkenheid bij het onderwijs. 

• Interesse tonen en stimuleren

• Procesgerichte feedback (het gaat om het 

proces, niet om het product). 

• Binnen de mogelijkheden ondersteunen om 

schoolwerk te oefenen in de thuissituatie. 

• Naleven van ondersteunende schoolafspraken 

die in het OPP zijn opgenomen. 

• Deelname aan buitenschoolse activiteiten.

• Interesse tonen en stimuleren.

Uitgangspunt 3-4 

Goede interne 

ondersteunings-

structuur

In de school 

Voor sommige NT2 

leerlingen

Intensievere ondersteu-

ning waarbij ze terug 

kunnen terugvallen op de 

groep

• Duidelijk beeld van de sterke en zwakke kanten

• Herhaling en verdiepingsaanbod.

• Differentiatie in benadering, tijd, materiaal en 

omgeving.

• Afstemming met ouders; ouders regelmatig 

betrekken en informeren. 

• Indien taalspecialist aanwezig: betrekken bij 

plan van aanpak voor differentiatie. 

• (Veel) herhaling.

• Extra oefen- en leertijd. 

• Pre-teaching van moeilijke woorden en 

schooltaal.

• Digitale leermiddelen. 

• Taalrijke schoolomgeving.  

• Aanvullende begeleiding leerkracht. 

• Het voeren van leerling besprekingen.

• Het uitvoeren van klasobservaties.

• Indien nodig ouders ondersteunen in de 

thuissituatie. Zijn er mogelijkheden voor 

buitenschoolse activiteiten? Hebben ze extra 

ondersteuning thuis nodig vanuit zorg? 

• Deelnemen aan afstemmingsmomenten met de 

leerkracht 

• Ondersteunen om schoolwerk te oefenen in de 

thuissituatie (indien mogelijk. 

Uitgangspunt 5 

Consulterend MDO 

School overstijgend 

Voor specifieke NT2 

leerlingen en diens leer-

krachten

• Deelnemen aan MDO

• Vergroten van handelingsrepertoire en passen-

de interventies. 

• In kaart brengen van eigen ondersteunings-

vraag. 

• Taalstimuleringsprogramma

• Logopedie (met aansluiting op de taal-en spel-

lingsmethode: inoefenen). 

• Ontwikkelingsperspectief  

• Eigen leerlijn (passende perspectieven). 

• MDO: voert regie, is eerste aanspreekpunt, doet 

de eventuele doorverwijzingen, onderhoudt de 

contacten, monitort de voortgang.

• Ontwikkelingsperspectief opstellen. 

• Ondersteunen bij het aanpassen en inzetten 

van een passende leerroute. 

• Ontwikkelingsperspectief opstellen 

• Deelnemen aan MDO.

• Eigen hulpvraag stellen. 

• Samenwerken met alle betrokken partijen. 

• Ondersteunend gedrag in het ontwikkelings-

perspectief. 

• Realistische verwachtingen hebben ten aanzien 

van de taalontwikkeling

• Inzage bieden in thuissituatie, belastbaarheid 

en ondersteuningsmogelijkheden.
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4. Rekenproblemen en Dyscalculie

4.1 Rekenproblemen 
Rekenproblemen horen bij het ontwikkelen van getalbegrip en reken- en probleemoplossende vaardigheden. Het hebben van rekenproblemen betekent niet automatisch dat er sprake is van een rekenstoornis. 

Als het inzicht van het kind toeneemt, verdwijnen veel rekenproblemen namelijk vanzelf. Een ander deel van de rekenproblemen vermindert na adequate didactische begeleiding. Bij een rekenstoornis verdwij-

nen de problemen niet, ook niet na langdurig oefenen.

4.2 Dyscalculie  
Er is sprake van dyscalculie bij: 

1. Discrepantie tussen de potentiele mogelijkheden en de rekenkennis van het kind. De rekenresultaten lopen uit de pas met de resultaten op de andere vakgebieden.

2. Er is gekeken naar de mate van achterstand: aan het eind van de basisschool heeft een kind met dyscalculie ten minste twee jaar achterstand op het gebied van rekenen. 

3. Er moet sprake zijn van didactische resistentie. Ondanks gerichte hulp van een gespecialiseerde remedial teacher is er weinig progressie te zien op het gebied van rekenen. 

De rekenproblemen van kinderen met dyscalculie kunnen onderling erg verschillen. Er zijn drie hoofdvormen van dyscalculie: 

• Moeite met het lezen en opschrijven van cijfers en getallen.

• Cijfers en getallen op de verkeerde plek zetten.

• De rekenregels niet (meer) beheersen.

Enkelvoudige dyscalculie valt binnen de basisondersteuning op een school. Volg hiervoor het protocol voor dyscalculie en rekenproblemen die de school hanteert. Dyscalculie is rekenstoornis/ leerstoornis, 

evenals dyslexie. 

4.2.1 Protocol Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) 
Het doel is om de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen met (ernstige) rekenwiskundeproblemen of dyscalculie te verhogen. In het protocol staan: 

•  stappenplannen voor passend rekenwiskundeonderwijs

•  handreikingen voor de preventie van rekenwiskundeproblemen

•  richtlijnen in om problemen vroegtijdig te signaleren en te verhelpen. 
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WAT (niet HOE) Gestapelde ondersteuning Ondersteuning Onderwijsbehoeften Onderwijs- en ondersteuningsroute Opvoedbehoeften van de leerling

Leerkracht 

WAT doet de leerkracht?

Leerling 

WAT heeft de leerling nodig?

IB’er / specialist

WAT is de rol van de IB’er?

Ouders  

WAT doen ouders? Onderwijsondersteunend gedrag

Uitgangspunt 1-2 

Goed onderwijs 

in de klas

Voor alle leerlingen

Kwalitatief goed rekenon-

derwijs 

 

• Signaleren opvallende rekenontwikkeling. 

• Aanbieden rekenregels en leerstrategieën. 

• Betekenisvolle leer-rekenomgeving. 

• Gebruik en analyse LVS en monitoring.  

• Differentiatie aanpak.

• Ruimte voor eigen leerstijl en leervorm.  

• Eigen inbreng.

• Leerrijke rekenomgeving.  

• Standaard groepsbesprekingen.

• Coachen van de leerkrachten.

• Monitoring. 

• Signaleren en arrangeren op schoolniveau. 

• Overdracht richting Voortgezet onderwijs.   

• Positieve betrokkenheid bij het onderwijs. 

• Procesgerichte feedback (het gaat om het 

proces, niet om het product).

• Ondersteunen om schoolwerk te oefenen in de 

thuissituatie.

Uitgangspunt 3-4 

Goede interne 

ondersteunings-

structuur

In de school 

Voor sommige leerlingen

Intensievere ondersteu-

ning waarbij ze terug 

kunnen terugvallen op de 

groep

• Foutenanalyse van zwakke rekentoets. 

• Monitoring.

• Werkende leer strategieën aanbieden.

• Verlengde instructie en pre-teaching. 

• Dagelijks automatiseren oefenen.

• Directe en positieve feedback.

• Ondersteunende activiteiten/ computerpro-

gramma’s bij ouders aanreiken.

• Meer in-oefening en tijd.

• Motivatie en successen. 

• Steunkaarten.

• Hulpmiddelen, concreet materiaal. 

• Oefenen op computerprogramma.

• Deelvaardigheden expliciet oefenen. 

• Beperkte zelfstandig werkmomenten. 

• Computerprogramma’s voor thuis aanreiken.

• Zinvolle lesstof aanpassingen (kwaliteit boven 

kwantiteit, dispensatie).

• Invulling en uitvoering van extra rekenbege-

leiding.

• Aanvullende begeleiding van de leerkracht. 

• Informeert ouders over effectieve en con-

tra-effectieve aanpakken.

• Signaleren en bespreken met de leerkracht.

• Spelenderwijs rekenen aanbieden.

• Rekenen in de praktijk. 

• Thuis hardop in-oefenen op een ontspannen 

manier  (dagelijks, max. 15 min).

• Eenduidige rekenaanpak met school.

• Naleven van ondersteunende schoolafspraken 

op het gebied van rekenen, die in het OPP zijn 

opgenomen.

Uitgangspunt 5 

Consulterend MDO 

School overstijgend 

Voor specifieke leerlingen

en leerkrachten

• Deelnemen aan MDO.

• Vergroten van handelingsrepertoire en passen-

de interventies. 

• In kaart brengen van eigen ondersteunings-

vraag. 

 • Onderzoek rekenmogelijkheden

• Invullen vragenlijst/ checklist 

• MDO: voert regie, is eerste aanspreekpunt, doet 

de eventuele doorverwijzingen, onderhoudt de 

contacten, monitort de voortgang.

• Ontwikkelingsperspectief opstellen. 

• Ondersteunen bij het aanpassen en inzetten 

van een passende leerroute. 

• Ontwikkelingsperspectief opstellen. 

• Deelnemen aan MDO. 

• Eigen hulpvraag stellen. 

• Samenwerken met alle betrokken partijen. 
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4. Meer en hoogbegaafdheid 
Voor hoogbegaafdheid wordt uitgegaan van de verhoudingen in intelligentie. Het gaat niet over één type kind, maar over kinderen met een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettings-

vermogen. Deze leerlingen zijn zelf in staat om te weten en te bepalen hoe ze willen leren (growth mindset). Uit onderzoek komt naar boven dat zo’n 10 tot 20 procent van de leerlingen meer uitdaging aankan 

dan ze nu ervaart. 

Leerlingen die meer willen leren maar niet worden uitgedaagd, kunnen op jonge leeftijd hun motivatie voor school verliezen. Op het gebied van hoogbegaafdheid volgt het samenwerkingsverband de landelijke 

ontwikkelingen en feiten en wetenschap van kennis en kunde5. 

WAT (niet HOE) Gestapelde ondersteuning Ondersteuning Onderwijsbehoeften Onderwijs- en ondersteuningsroute Opvoedbehoeften van de leerling

Leerkracht 

WAT doet de leerkracht?

Leerling 

WAT heeft de leerling nodig?

IB’er / specialist

WAT is de rol van de IB’er?

Ouders  

WAT doen ouders? Onderwijsondersteunend gedrag

Uitgangspunt 1-2 

Goed onderwijs 

in de klas

Voor alle leerlingen

 

• Rijke leeromgeving.

• Uitgaan van talenten.

• Uitdagende en gevarieerde werkvormen.

• Differentiatieniveaus rekenen.

• Aanbieden van reken strategieën Procesgerich-

te feedback (feedback, feed-up, feed forward).

• Compacting en verrijken.

• Coachen. 

• Cognitief lesaanbod, meer diepgang.

• Samenwerken met ontwikkelingsgelijken 

(peers).

• Aansluiten op behoeften en interesses.

• Standaard groepsbesprekingen.

• Coachen van de leerkrachten.

• Monitoring. 

• Positief schoolklimaat.  

• Signaleren en arrangeren.

• Doortoetsen.

• Ouders op de hoogte stellen en houden. 

• Positieve betrokkenheid bij het onderwijs van 

het kind. 

• Stimulerende thuisomgeving.

• Draagvlak en overstemming tussen ouders en 

school.

• Inzage in thuissituatie en eigen inzichten ken-

baar maken, hulpvraag stellen.

Uitgangspunt 3-4 

Goede interne 

ondersteunings-

structuur

In de school 

Voor sommige leerlingen

De leerkracht als coach 

en specifieke ondersteu-

ning 

• Signaleren en vaststellen van onderwijsbe-

hoeften. 

• Observaties a.d.h.v. geschikte observatielijst. 

• Analyse specifieke leerlingkenmerken.

• Gerichte aanvullende gegevens verzamelen.

• Verrijking (het aanbieden van leerstof die een 

beroep doet op de specifieke leereigenschap-

pen van de (hoog)begaafde leerling).

• Adaptieve (software) programma’s bieden.

• Werken aan leren leren, mindset, motivatie en 

studievaardigheden. 

• ‘Erbij horen’ in de klas. 

• Inzicht in het eigen denk- en leerproces. 

• Verdiepings-en verrijkingsstof

• Aangepast en begeleid lesaanbod om hun eigen 

leren vorm te kunnen geven.

• Structurele  samenwerkingsmomenten met peers.

• Zicht op het eigen leerpotentieel. 

• Kennen van eigen leer- en expressiestijl.

• Gesprekken met de leerkracht. 

• Individueel doortoetsen. 

• Trainen van de executieve functies.

• Werkdefinitie HB in de school en integrale 

werkwijze

• Doorgaande lijn. 

• Vaststellen onderwijsaanpassing en begeleiding.

• Evaluatie van de onderwijsaanpassingen.

• Aanvullende begeleiding van de leerkracht. 

• Structureel aanbod van verdieping leerstof/ 

werken met ontwikkelingsgelijken.

• Leerling gesprekken.

• Mogelijkheid versnellen bespreken.

• Ouders als ervaringsdeskundigen.

• Activiteiten  bijwonen van peers met ouders. 

• Naleven van ondersteunende schoolafspraken. 

Uitgangspunt 5 

Consulterend MDO 

School overstijgend 

Voor specifieke leerlingen

en leerkrachten

• Deelnemen aan MDO

• Vergroten van handelingsrepertoire en passen-

de interventies. 

• In kaart brengen van eigen ondersteunings-

vraag. 

• Eigen inbreng op behoeften, leerstijl en ont-

wikkeling.

• Bredere deskundigheid betrekken

• Inzetten van betrouwbare hulpmiddelen 

• Inzetten van psychodiagnostisch onderzoek 

door externen

• Zorgvuldige overdracht bij een overstap VO

• Deelname MDO

• Eigen inzicht kenbaar maken en hulpvraag 

stellen

• Inzage in thuissituatie, belastbaarheid en on-

dersteuningsmogelijkheden

5  www.talentstimuleren.nl

https://talentstimuleren.nl/?file=3653&m=1432965047&action=file.download

http://www.talentstimuleren.nl
https://talentstimuleren.nl/?file=3653&m=1432965047&action=file.download
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5. Leermoeilijkheden 
Een kind heeft leermoeilijkheden als het moeilijk mee kan komen op school. Leerproblemen treden op bij een onvoldoende stimulerende opvoeding in de huiselijke omgeving, of wanneer er sprake is van een 

onder gemiddelde intelligentie. Een kind kan dan moeite hebben met leren. Vaak bij meer schoolvakken tegelijk. Leerproblemen zijn problemen die met extra hulp en aandacht verholpen kunnen worden, als er 

sprake is van een omgeving die hieraan bijdraagt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een achterstand op de lesstof, concentratie problemen, motivatieproblemen en/ of faalangst. 

Waar in het vorige hoofdstuk Hoogbegaafdheid de bovenkant van de normaalverdeling wordt beschreven, wordt in dit hoofdstuk Leermoeilijkheden de onderkant van de normaalverdeling uitgewerkt in een 

verbreed onderwijsaanbod. 

NB: Onder leermoeilijkheden valt dus geen leerstoornis. De bekendste voorbeelden van een leerstoornis zijn dyslexie en dyscalculie (zie Ondersteuningsplan 2020-2024 hoofdstuk 1 en 3.2). Leerstoornis-

sen kunnen niet verholpen worden met extra aandacht/ extra ondersteuning. Een leerstoornis staat meestal los van de intelligentie van de leerling.

WAT (niet HOE) Gestapelde ondersteuning Ondersteuning Onderwijsbehoeften Onderwijs- en ondersteuningsroute Opvoedbehoeften van de leerling

Leerkracht 

WAT doet de leerkracht?

Leerling 

WAT heeft de leerling nodig?

IB’er / specialist

WAT is de rol van de IB’er?

Ouders  

WAT doen ouders? Onderwijsondersteunend gedrag

Uitgangspunt 1-2 

Goed onderwijs 

in de klas

Voor alle leerlingen • Betekenisvolle lessen.

• Mogelijke leerproblemen in kaart brengen.

• Zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden.

• Passende en gevarieerde werkvormen.

• Differentiëren en variëren.

• Aanleren van leer strategieën en studievaardigheden. 

• Aanleren van taakgerichte vaardigheden.

• Convergent lesaanbod, divergent toetsaanbod. 

• Meer verwerkingstijd

• Verlengde en herhaalde instructie 

• Maatjes leren.

• Standaard groepsbesprekingen. 

• Coachen van de leerkrachten.

• Monitoring.

• Positieve betrokkenheid bij het onderwijs van het kind. 

• Interesse tonen en stimuleren.

• Procesgerichte feedback (het gaat om het proces, niet om 

het product). 

• Ondersteunen om schoolwerk te oefenen in de thuissituatie. 

• Thuissituatie optimaliseren binnen de mogelijkheden. 

• Afspraken met school over aanbod in de thuissituatie. 

Uitgangspunt 3-4 

Goede interne 

ondersteunings-

structuur

In de school 

Voor sommige leerlingen

Intensievere ondersteu-

ning waarbij ze terug 

kunnen terugvallen op de 

groep

• Gerichte feedback.

• Stimuleren van zelfstandigheid. 

• Verschillende werkvormen, leerestafettes. 

• Collegiale consultatie. 

• Gerichte leerling observaties. 

• Taak-toetsanalyse. 

• Oplossingen en keuzes bieden

• Realistische verwachtingen bespreken met 

ouders ten aanzien van de ontwikkeling.

• Handelingsplan op specifieke leerdoelen.

• Eigen leertempo. 

• Ondersteuning in het eigen denk-en leerproces.

• Dispensatie aanbod. 

• Eigen leerlijn. 

• Praktijk gericht(er) leren, ‘anders leren’.

• Eén taak tegelijk uitvoeren.

• Zelfstandig functioneren en eigen verantwoor-

delijkheid (autonomie).

• Aanvullende begeleiding van de 

leerkracht.

• Leeralternatieven bieden. 

• Begeleiden leerkracht bij specifieke 

ondersteuningsvragen.

• Leerling- besprekingen. 

• Klasobservaties.

• Begeleide in-oefening thuis. 

• Steunen van kind bij tegenslagen.

• Complimenteren op wat goed gaat.

• Stimulerende vrijetijdse situaties.

• Leerzame momenten inbouwen in de dag (bijv. journaal, 

leerzame filmpjes, spellen). 

Uitgangspunt 5 

Consulterend MDO 

School overstijgend 

Voor specifieke leerlingen

en leerkrachten

• Deelnemen aan MDO.

• Vergroten van handelingsrepertoire en passen-

de interventies. 

• In kaart brengen van eigen ondersteuningsvraag.

• Alternatieven voor het leren onderzoeken. • Externe deskundigheid betrekken.

• Verder onderzoek inzetten.

• Begeleiding op maat. 

• Deelnemen aan MDO.

• Eigen hulpvraag stellen.

• Inzage in thuissituatie, belastbaarheid en ondersteuningsmo-

gelijkheden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dyslexie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dyscalculie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentie
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6. Gedrag  
Storend gedrag zorgwekkend als het duidelijk nadelige gevolgen heeft voor het kind en voor de omgeving. Storend gedrag is tijds- en situatie gebonden. Het gedrag dat leerlingen laten zien is in grote mate 

afhankelijk van de situatie waarin zij verkeren. Daarnaast komt het gedrag vaak voort uit frustratie of gevoelens van ongenoegen. Er is dus reden tot zorg wanneer storend gedrag de cognitieve, emotionele en 

sociale ontwikkeling van het kind belemmert. Gedragsproblemen kunnen verschillend van aard zijn. Veel kinderen vertonen probleemgedrag als zij boos of gefrustreerd zijn. Bij sommige kinderen komen juist 

kenmerken voor van ongevoeligheid en emotieloosheid. Ze lijken weinig bezorgd over de gevoelens van anderen. Als ze iets fout hebben gedaan, laten ze weinig spijt of schuldgevoel zien.

Er zijn verschillende typen storend gedrag te onderscheiden, aan de hand van de volgende kenmerken:

• Dwars en opstandig gedrag

• Prikkelbaar, boos of woedend gedrag

• Anderen ergeren

• Agressief gedrag

 

Gedrag dat opzettelijk anderen schaadt of kwetst, kan wijzen op een gedragsstoornis. 
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WAT (niet HOE) Gestapelde ondersteuning Ondersteuning Onderwijsbehoeften Onderwijs- en ondersteuningsroute Opvoedbehoeften van de leerling

Leerkracht 

WAT doet de leerkracht?

Leerling 

WAT heeft de leerling nodig?

IB’er / specialist

WAT is de rol van de IB’er?

Ouders  

WAT doen ouders? Onderwijsondersteunend gedrag

Uitgangspunt 1-2 

Goed onderwijs 

in de klas

Voor alle leerlingen

 

• Actief aanleren van sociale vaardigheden. 

• Gedragsverwachting aanleren. 

• Toepassen herkenbare regels en routines. 

• Voorkomen van probleemgedrag. 

• Gewenst taalgebruik hanteren.

• Concreet aanbod aan interventies.

• Rolmodel/ ‘modellen’.

• Positieve gedragsondersteuning.

• Gedrags-en omgangsregels. 

• Actieve positieve gedragsinterventies

• Positief welbevinden.

• Standaard groepsbesprekingen. 

• Coachen van de leerkrachten.

• Monitoring. 

• Nauwe en positieve betrokkenheid bij het 

onderwijs van het kind 

• Steunen van de school tegenover hun kind 

• Schoolse voorwaarden scheppen

• Ondersteunen om schoolwerk te oefenen in de 

thuissituatie 

• Rolmodellen 

• Duidelijke regels en afspraken

• Voorspelbaarheid op gedrag en verwachtingen

Uitgangspunt 3-4 

Goede interne 

ondersteunings-

structuur

In de school 

Voor sommige leerlingen

Intensievere ondersteu-

ning waarbij ze kunnen 

terugvallen op de groep

• Focus op positieve gedragsbeloning. 

• Aanpassing in benadering, tijd en omgeving.

• Intervisie en reflectie op eigen handelen. 

• Opschalen in de ondersteuningsstructuur.

• Afstemming met ouders. 

• Efficiënte dataverzameling sociaal emotionele 

ontwikkeling. 

• Ouders regelmatig betrekken en informeren.

• Voor- structureren. 

• Herhaling en check.

• De-escalatie benadering. 

• Verwachtingen uitspreken.

• Aangepaste werk/ instructieruimte.

• Beschikbaarheid van speciale hulpmiddelen

• Begeleiden leerkracht bij specifieke ondersteu-

ningsvragen.

• Leerling- besprekingen.

• Klasobservaties.

• School- brede pedagogische methodische 

benadering.

• Positief schoolklimaat.

• School-breed concretiseren van gedrag.

• Schoolbrede gedragsaanpak. 

• Effectiviteit van gedragsaanpak in kaart 

brengen.

• Doorgaande lijn op sociaal. emotioneel func-

tioneren. 

• Uitleg en informatie geven.

• Specifieke afstemmingsmomenten.

• Gedrag bespreken.

• Eigen verantwoordelijkheid stimuleren. 

• Goed gedrag belonen.

• Naleven van ondersteunende schoolafspraken 

op het gebied van de sociaal emotionele ont-

wikkeling, die in het HP/ OPP zijn opgenomen. 

Uitgangspunt 5 

Consulterend MDO 

School overstijgend 

Voor specifieke leerlingen

en leerkrachten

• Collegiale consulatie. 

• Deelnemen aan MD

• Vergroten van handelingsrepertoire en passen-

de interventies. 

• In kaart brengen van eigen ondersteunings-

vraag. 

• Specifieke aanpassingen in school op welzijn en 

welbevinden binnen de school. 

• Voortgang monitoren. 

• MDO aanvragen.

• Handelingsplan gericht op gedrag. 

• Deelname MDO.

• Eigen hulpvraag stellen.

• Inzage in thuissituatie, belastbaarheid en on-

dersteuningsmogelijkheden.
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Faalangst
Faalangst is angst om te falen. Dit komt voor bij ongeveer 1 op de 12 leerlingen. Faalangst uit zich vaak binnen situaties waarin kinderen moeten presteren, zoals bij toetsen en presentaties. 

Volgens de DSM-V is faalangst geen aparte stoornis, maar kan deel uitmaken van sociale angst of gegeneraliseerde angst. Faalangst is te onderscheiden in drie vormen van functioneren: cognitief, fysiek en 

gedragsmatig. 

Faalangst wordt gekenmerkt door negatieve angst en stress. Deze negatieve angst en stress zal ervoor zorgen dat het kind niet meer optimaal kan functioneren en hier een cognitieve, fysieke en/ of gedragsma-

tige uiting aan geeft. 

WAT (niet HOE) Gestapelde ondersteuning Ondersteuning Onderwijsbehoeften Onderwijs- en ondersteuningsroute Opvoedbehoeften van de leerling

Leerkracht 

WAT doet de leerkracht?

Leerling 

WAT heeft de leerling nodig?

IB’er / specialist

WAT is de rol van de IB’er?

Ouders  

WAT doen ouders? Onderwijsondersteunend gedrag

Uitgangspunt 1-2 

Goed onderwijs 

in de klas

Voor alle leerlingen

 

• Veilig klimaat in de groep.

• Stimulerende leeromgeving.

• Successen voor alle leerlingen creëren. 

• Uitgaan van positieve verwachtingen.

• Minimaliseren van prestaties vergelijken.

• Sociale vaardigheden methode aanbieden.

• Taakgerichte feedback 

• Uitspreken van vertrouwen 

• Lessen sociale vaardigheden en sociale 

veiligheid. 

• Zich competent voelen

• Vertrouwen krijgen

• Sociale en fysieke veiligheid 

• Gezien en gewaardeerd voelen

• Beloning op de inzet (niet de prestatie).

• Realistisch zelfbeeld 

• Studievaardigheden: hoofd/bijzaak 

• Standaard groepsbesprekingen. 

• Coachen van de leerkrachten.

• Monitoring. 

• Positief schoolklimaat.  

• Positief betrokken zijn bij het onderwijs van 

het kind. 

• Interesse tonen en stimuleren.

• Procesgerichte feedback (het gaat om het 

proces, niet om het product). 

• Ondersteunen om schoolwerk te oefenen in de 

thuissituatie.

• Realistische verwachtingen.

• Vertrouwen in het kind.

• Positieve ondersteuning.

• Interesse tonen en stimuleren.

• Voorspelbaarheid op gedrag en verwachtingen.

• Constructieve 

Uitgangspunt 3-4 

Goede interne 

ondersteunings-

structuur

In de school 

Voor sommige leerlingen

Intensievere ondersteu-

ning waarbij ze kunnen 

terugvallen op de groep

• Aanpassen van de taaksituatie

• gebruik van hulpmiddelen.

• Procesgerichte feedback geven. 

• Vermijding voorkomen.

• Symptomen herkennen. 

• Voor-bespreken van de toets.

• Opknippen in kleine(re) stappen. 

• Heldere realistische verwachtingen die leiden 

tot succes.

• Aangepaste werk/ instructieruimte

• Beschikbaarheid van speciale hulpmiddelen. 

• Ontspanningsmomenten.

• Controle over positieve en negatieve gebeur-

tenissen. 

• Taakopbouw van makkelijk naar moeilijk.

• Begeleiden leerkracht bij specifieke ondersteu-

ningsvragen.

• Leerling- besprekingen. 

• Klasobservaties.

• School- brede pedagogische methodische 

benadering.

• Goede afstemming tussen de aanpak thuis en 

op school. 

• Afstemmen op handelingsadviezen.

Uitgangspunt 5 

Consulterend MDO 

School overstijgend 

Voor specifieke leerlingen

en leerkrachten

• Deelnemen aan MDO.

• Vergroten van handelingsrepertoire en passen-

de interventies. 

• In kaart brengen van eigen ondersteunings-

vraag.

• Specifieke aanpassingen in school op welzijn en 

welbevinden binnen de school. 

• Voortgang monitoren.

• MDO aanvragen met als doel overzicht, inzicht 

en uitzicht krijgen. En de ondersteuningsbe-

hoeften van leerkracht en ouders inventari-

seren.

• Actieve deelname aan MDO.

• Eigen hulpvraag stellen.

• Inzage in thuissituatie, belastbaarheid en on-

dersteuningsmogelijkheden.


