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sector Leeuwenhorst. 
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Inleiding 
 

Zoals  alle werknemers van het Teylingen College sector Leeuwenhorst weten, is 

ons motto ‘De leerling is de maat’. Om dit motto ten volle tot uiting te brengen, 

moet er ook begeleiding zijn voor de leerlingen die minder makkelijk meekomen 

op cognitief en/of sociaal-emotioneel vlak. Voor elke leerling willen wij passend 

onderwijs bieden. 

 

Om de leerling die problemen ondervindt optimaal te laten functioneren, is een 

duidelijke zorgstructuur van belang. Een begin hiervan is de kennis over de 

mogelijkheden die er zijn binnen en buiten de school. In elk hoofdstuk is dan ook 

te vinden wie zich binnen school bezig houdt met de desbetreffende 

onderwerpen. 

 

Verderop in dit boekje do’s en don’ts voor de meest voorkomende 

‘zorggevallen’ bij ons op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudolf Draijer 

Intern Zorgcoördinator (IZC)  
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1. Contactgegevens zorg 

 
Hieronder staat het overzicht van de mensen die zich binnen het 

Leeuwenhorst bezig houden met de ondersteuning aan, en zorg voor 

leerlingen. Verderop in het Wie Wat Waar (WWW) kun je meer informatie 

vinden over de onderdelen. 

 
Vragen over zorg   Intern Zorgcoördinator Rudolf Draijer 
 

Linguïstisch 

Dyslexie       Rowan Baars 

        Ted vd Drift 

        Karen Jansze-Groesbeek 

        Doreen Oolbekkink 

 

Kurzweil    Praktische zaken Karen van Huygevoort 

        Sjoerd Wobbes 

 

 

NT2        Vera vd Ven 

 

 

 

Mathematisch 

Dyscalculie       Wouter Ludden 

        Niels v Zwieten 

   

Rekenondersteuning  mavo   Lieuwe van der Meulen 

     Havo bb  Ton van Meurs 

     VWO bb  David Vliegen  

 

 

 

Structuur 

Structuurklas       Evelien Ligthart 

        Malika Abbach 

 

 Bijles door/aan leerlingen (BAL) coördinatie  Karen Jansze-Groesbeek 

 

AD(H)D groep      Monique Wentink 
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Intern ondersteuningsteam 
 

IOT     mavo   Karin Wüsten 

     Havo ob  Laura Martin 

     Havo bb  Michel Hiep 

VWO ob  Wendy de Lang 

Zorgcoach/    VWO bb  Jacomijne Kooloos 

pedagoge    schoolbreed 

      

      

 

Sociaal/emotioneel 

Vertrouwenspersonen     Niels Wattel 

        Ingrid Eijkelestam 

        Rudolf Draijer 

        Jan van Nes 

        Jacomijne Kooloos 

        Marije Overweg 

 

Faalangstreductie      Jan Pieter Boekestijn 

        Susanne Osinga 

 

Sociale Faalangst Counseling    Tippy Vink 

         

 

Examenvrees reductie     Nienke Vastenhout 

        Michel Hiep 

 

 

Buitenschoolse instanties 

Jeugd en Gezinsteam     Wesley Groen 

        Tosca Bartman 

 

AB-er    AED    Lillian Snijders 

 

GGD    Sociaal verpleegkundige Gertrude Brommer 

 

Leerplichtambtenaar     Iwan Vis 

(contact loopt via 

teamleider) 

 

 

Testen van leerlingen 

Testen van leerlingen     Contact via teamleider 

  



2. Groene kaart in school 

Om de leerlingen en docenten binnen school duidelijk te maken welke 

faciliteiten een leerling krijgt, is er een kaart in het leven geroepen voor de 

grootste groep leerlingen die recht hebben op extra faciliteiten, nl. de 

dyslectische leerlingen en leerlingen met AD(H)D. Op deze manier kan 

een leerling eenvoudig duidelijk maken hoe hij/zij het beste geholpen kan 

worden. 

 

2.1 Wanneer krijgt een leerling een Groene Kaart? 

Wanneer een leerling kampt met AD(H)D of dyslexie, krijgt deze leerling 

een Groene Kaart. Op deze kaart staan tips voor de docent en de 

faciliteiten waar de leerling wettelijk recht op heeft. Deze kaart wordt 

uitgegeven door de administratie en komt bij de leerling terecht  via de 

mentor of de dyslexiecoach. 

 

2.2 Hoe krijgt een leerling een Groene Kaart? 

Als er, na het onderzoek bij de psycholoog, naar voren komt dat de 

leerling dyslectisch is of AD(H)D heeft, wordt er een verklaring afgegeven. 

School moet in het bezit zijn van deze verklaring (en het liefst ook het 

begeleidend rapport) om de faciliteiten te kunnen verstrekken. Om dit 

alles goed te verwerken in het dossier van de leerling, wordt dit gedaan 

door de administratie. Hieronder is schematisch weergegeven hoe dit 

verloopt. Als hier nog vragen over zijn, kunt u terecht bij de Intern 

Zorgcoördinator. 

 

  

Verklaring 
afgegeven 

• Verklaring inleveren bij administratie 

• Evt. rapport met adviezen bijvoegen 

Administreren 

• Wordt op juiste manier geplaatst in SOM 

• Maakt Groene kaart met desbetreffende faciliteiten 

In de school 

• Mentor of dyslexiecoach verstrekt de groene kaart aan leerling. 

• Mentor communiceert naar ouders/verzorgers over de kaart. 

• Mentor monitort of leerling groene kaart op juiste manier gebruikt. 
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3 Leerproblemen 
 

Een leerprobleem kan omschreven worden als  1. “een situatie waarin een 

kind lager presteert bij schoolse vaardigheden dan verwacht wordt op 

grond van zijn leeftijd en intelligentie”  2. “problemen met leren door een 

verstandelijke beperking”. (Thesaurus zorg en welzijn). 

Als school moeten we uitsluiten dat de tweede omschrijving van 

toepassing is op onze leerlingen. Het niveau waarop de leerling kan 

presteren, wordt op het Leeuwenhorst vastgesteld d.m.v. informatie van 

de basisschool of een kwadrant toets (zie 5.2) De eerste omschrijving kan 

verschillende oorzaken hebben.  In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan 

op de oorzaak van de problemen die aan de orde komen. Je kunt hier 

ook de gegevens vinden van de mensen binnen het Leeuwenhorst die 

zich met deze onderwerpen bezig houden. 
 

3.1 Linguïstische ondersteuning 
 

Onder linguïstische ondersteuning wordt alle ondersteuning verstaan 

waarbij de ontstane problemen te maken hebben met een taal. Dyslexie, 

het gebruik van Kurzweil en NT2 worden in dit hoofdstuk besproken. 

 

3.1.1 Dyslexie 

Volgens het ‘protocol dyslexie voortgezet onderwijs’ is dyslexie een 

“stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het 

aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of 

spellen op woordniveau.” 

Op het gebied van dyslexie binnen het Leeuwenhorst is er een beleid 

geschreven dat ieder jaar herzien wordt. Dit beleid is in te zien bij de Intern 

Zorgcoördinator. 

Als school proberen we de leerlingen op hun eigen cognitieve niveau te 

laten presteren ondanks de belemmeringen die ze ondervinden door de 

dyslexie. Hiervoor  zet de school een aantal middelen in. 

 

De dyslexiecoach 

De belangrijkste taak van de dyslexiecoach is om ervoor te zorgen dat de 

leerling weet dat er een aanspreekpunt is binnen de school als er vragen 

en/of problemen zijn met betrekking tot  hun dyslexie. 

Op het Leeuwenhorst college zijn nu vier dyslexiecoaches voor de 

begeleiding van de dyslectische leerling. 
  

 

 

 

 

 

 

  

Rowan Baars     Ted vd Drift       Doreen Oolbekkink  Karen Jansze-Groesbeek 



 

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren de coaches een bijeenkomst 

met alle leerlingen met een dyslexieverklaring. Er wordt kennis gemaakt met 

elkaar en de dyslexiekaart met de faciliteiten  wordt besproken. We bespreken 

tips, ervaringen en hulpmiddelen die de leerlingen kunnen gebruiken. 

In de loop van het schooljaar blijft de coach zijn/haar leerlingen volgen en 

nodigt hij/zij de leerling uit voor een voortgangsgesprek. Dat gebeurt  minimaal 

één keer per schooljaar. De eerste klas proberen we minimaal één keer per 

periode te spreken. 

In die gesprekken wordt gekeken of de leerling kortdurende hulp nodig heeft 

met betrekking tot de aanpak van huiswerk, het leren van woordjes bij vreemde 

talen en structuur  aanbrengen in het werk. Vervolgens wordt een kort actie plan 

(KAP) opgezet om binnen een aantal ontmoetingen de juiste vaardigheden aan 

te leren. 

 

Dispensatie van talen. 

Dispensatie van talen is alleen nog mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen. De 

stappen die doorlopen moeten worden om de leerling op weg te helpen met de 

talen zijn de volgende: 

1. Verzoek komt binnen tot dispensatie: geen toezegging doen! 

2. De desbetreffende leerling wordt gedurende 6 weken op de volgende 

manier ondersteund: 

a. Vakdocent gaat met deze leerling aan de slag in de vorm van 

extra ondersteuning 

b. Mentor gaat met deze leerling de planning/organisatie van het 

werk aanpakken. 

c. Dyslexiecoach heeft op ma. en vrij. om 8.15 uur een spreekuur 

waar de desbetreffende leerling heen moet. 

3. Na deze 6 á 7 weken wordt bekeken in wat voor aangepaste vorm (als 

dat nodig is) de taal gevolgd gaat worden. 

 

3.1.2 Kurzweil 

 

3.1.2.1 Wat is Kurzweil? 

Kurzweil 3000 zoals het programma volledig heet, is op dit moment het meest 

geavanceerde en succesvolle software-pakket voor  het scannen van boeken 

om het technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en 

studeren voor leerlingen met dyslexie te optimaliseren. De leerlingen en ouders 

wordt duidelijk voorgehouden dat het een middel is om met dyslexie om te gaan 

en zeker geen oplossing voor het leerprobleem. De hoofdreden waarom dit 

programma gebruikt wordt is dat het programma tekst omzet in spraak. Op deze 

manier wordt de leerling auditief ondersteund tijdens het lezen. 

 

Aan het begin van en halverwege het schooljaar krijgen dyslectische 

leerling de mogelijkheid om zich aan te melden voor Kurzweil. Hier zijn 

twee mensen mee gemoeid. Petra Schreuder is de algemeen 

coördinator voor heel Fioretti – Teylingen.  Zij houdt zich vooral bezig 

met de overkoepelende zaken.  

Voor alle zaken die zich binnen onze school afspelen, kunt u contact 

opnemen met Karen van Huygevoort of Sjoerd Wobbes. 
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Zij ondersteunt de leerlingen/docenten en eventueel ouders waar nodig. Als er 

problemen zijn met hardware/software dan moeten de ouders bij Petra 

Schreuder zijn. 

 

3.1.2.2 Digitale toetsen. 

 

Leerlingen die met Kurzweil werken, mogen ook de toetsen maken op Kurzweil. 

Hieronder een overzicht van hoe je van een “normale” toets komt tot een 

digitale versie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De USB’s die nodig zijn voor toetsen zijn te verkrijgen bij de administratie. 



3.1.2.3 Digitale toetsen bewaren 

Elke vakgroep bouwt een database op met haar eigen digitale toetsen. Als er 

één persoon per vakgroep dit beheert, kan elke docent uit de vakgroep de 

toetsen van de server af halen. Hieronder een overzicht hoe dit proces verloopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4  Kurzweil gebruik van de leerlingen. 

Leerlingen willen nog weleens wat minder secuur omgaan met de afspraken die 

gemaakt zijn m.b.t. het gebruik van Kurzweil in de klas. Hier staan nogmaals de 

afspraken zodat ook u hiervan op de hoogte bent. 

- Per leerling  afspreken of de leerling gebruik maakt van Kurzweil in de les. 

- Per leerling afspreken of de leerling gebruik maakt van Kurzweil tijdens 

toetsen (proefwerken en schriftelijke overhoringen). 

- Elke leerling die Kurzweil gebruikt moet altijd met oortjes werken in de les. 

- De leerling zorgt  dat de laptop altijd is opgeladen. 

- Het logboek moet altijd aan staan en de gegevens moeten 14 dagen 

zichtbaar zijn. 
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Voor verdere vragen betreft Kurzweil  kunt u altijd terecht bij  Karen van 

Huygevoort. 

3.1.3 NT2 

NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal. Leerlingen die een andere 

moedertaal hebben kunnen nog wel eens problemen ervaren omdat de 

woordenschat van deze leerlingen aanmerkelijk kleiner is dan die van 

andere leerlingen hier op school. Om deze achterstand weg te werken en 

voor de ondersteuning gedurende de schoolcarrière van deze leerlingen 

is er NT2 in het leven geroepen.  

 

Wanneer blijkt dat er sprake is van een taalachterstand wordt er 

geïnventariseerd of NT2 een uitkomst kan bieden. Elke leerling op 

school die thuis een andere taal dan Nederlands spreekt, komt in 

aanmerking voor deze ondersteuning ongeacht leeftijd of niveau. 

 

Vera van der Ven houdt zich bezig met deze leerlingen.  

 

 

 

 



3.2 Mathematische zorg 

 

Onder mathematische zorg wordt alle zorg verstaan waarbij de ontstane 

problemen te maken hebben met rekenen. 

 

3.2.1 Dyscalculie binnen school 

 

Dyscalculie is een term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het 

aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden 

veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij 

dyscalculie gaat het om het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen 

van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).  

 

Er zijn twee docenten binnen school die  zich druk bezig houden met het 

onderzoeken van deze leerstoornis. Omdat dit een relatief ‘jong’ 

fenomeen is, proberen zij zich toe te leggen op het verkrijgen van 

informatie over de stoornis zodat de vragen die binnen school bestaan, 

beantwoord kunnen worden. De docenten waarbij u terecht kunt zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

  Niels van Zwieten     Wouter Ludden 

 

Er wordt een intensief traject opgezet om de docenten die ermee te 

maken krijgen, ook uit te rusten met de juiste informatie om deze 

leerlingen optimaal te begeleiden.  

Bij vragen over hoe om te gaan met een leerling met dyscalculie of over 

toegestane hulpmiddelen kunt u bij hen terecht. Bij twijfel over dyscalculie 

kunnen zij een intake houden en een eventueel vervolgtraject 

opstarten.     

 

3.2.2 Zwakke rekenaars binnen school 

 

Bij een zwakke rekenaar is in tegenstelling tot een leerling met dyscalculie 

voortgang te boeken door extra oefening en uitleg. Voor zwakke 

rekenaars binnen school is er de mogelijkheid om een i-uur te volgen en 

gebruik te maken van de digitale GOT-it methode om extra te oefenen. 

Aanmelding hiervan gaat via de wiskunde docent of LDD/ZEN. Er zijn veel 

docenten die deze ondersteuning kunnen bieden. Als u de 

wiskundedocenten benadert, kunnen ze u zeker verder helpen. 
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3.2.3 Rekenhulp in school 

 

Onderbouw havo/vwo 

Naast Wouter Ludden en Niels van Zwieten zijn er nog veel andere 

docenten betrokken bij de rekenondersteuning. Hier kunnen de leerlingen 

terecht om bijlessen te volgen. Dit gebeurt via digitale leermiddelen 

(GotIt). Omdat het rekenonderwijs steeds zwaarder meeweegt, hebben 

wij als school hier goed op ingezet om ervoor te zorgen dat alle zwakke 

rekenaars hierin ondersteund kunnen worden. U kunt de wiskundedocent 

benaderen voor deze extra ondersteuning. 

 

Mavo (3de en 4de klas) 

Het rekenniveau op de mavo wordt goed gemonitord. In de derde klas 

rekenen alle leerlingen de eerste 10 minuten van iedere wiskundeles. Er 

wordt drie keer per jaar getoetst. Als leerlingen de eerste twee keer een 

onvoldoende scoren, kunnen we extra hulp aanbieden in de laatste 

periode. 

 

In de vierde klas moeten de leerlingen die wiskunde hebben (met de 

methode Getal en ruimte) drie keer een rekentoets doen. Deze telt mee 

in het PTA. Als de leerlingen hulp nodig hebben, kunnen ze 

hierom vragen. Zij moeten zelfstandig door de rekenopgaves 

heen werken. 

Daarnaast moeten alle leerlingen de CITO-rekentoets doen. 

Het resultaat telt echter niet mee voor de examenuitslag. 

Leerlingen die daarvoor extra willen oefenen kunnen dat. Ook 

dit is op eigen initiatief. 

De rekenbegeleiding wordt gecoördineerd door Lieuwe van der Meulen.  

 

Bovenbouw havo 

Ton van Meurs is voor de havo bovenbouw de rekencoördinator. 

Aan iedere 4 havo groep wordt 1 uur rekenles per week aangeboden.  

Ook aan leerlingen van 5 havo die lager dan een 5 gescoord 

hebben voor de rekentoets wordt 1 uur les per week gegeven. 

Verder volgt Ton de actualiteit rondom de rekentoets op de 

voet en past ons rekenbeleid indien nodig daarop aan. Aan de 

leraren verschaft hij de benodigde informatie en dient hiervoor 

als vraagbaak. 

 

Daarnaast overlegt hij met de dyscalculie specialisten over 

individuele leerlingen over de ER toets. (aangepaste 

rekentoets) 

 

Bovenbouw VWO 

David Vliegen 

 



3.3 Bijlessen door/aan Leerlingen (BAL) 

 
BAL: Bijles aan Leerlingen door leerlingen 

Sinds een aantal jaar wordt op het Leeuwenhorst College bijles gegeven 

door bovenbouwleerlingen aan leerlingen van klas 1, 2 en 3. Dit is een 

groot succes en er wordt veel gebruik van gemaakt. De 

bovenbouwleerlingen hebben zichzelf opgegeven of zijn door ons 

gevraagd om aan dit project deel te nemen. Bij de selectie is erop gelet 

dat het hele scala aan vakken gedekt is. Dat wil zeggen dat er leerlingen 

zijn die op goed niveau bijles kunnen geven in bijvoorbeeld Latijn en 

Grieks, maar ook leerlingen die wiskunde en nask kunnen begeleiden. 

De bijlessen zijn als volgt opgebouwd: 

* Er wordt in 4 achtereenvolgende weken les gegeven. Deze lessen 

worden in onderling overleg afgesproken. Na deze vier weken kan er 

uiteraard weer een nieuwe cyclus worden afgesproken.  

* Er wordt één klokuur lesgegeven. Wij adviseren om per week niet meer 

dan 1 uur in te plannen.  

* Betaling aan de bijlesgevers: 4e klassen: 5,00 euro per uur, 5e klassen 

5,50 euro per uur en 6e klassen 6,00 euro per uur. Dit bedrag wordt na 

afloop van een cyclus van vier weken aan de bijlesgever betaald. Deze 

vergoeding zorgt er enerzijds voor dat de bijlessen niet al te vrijblijvend 

worden. Anderzijds is dit een prima gelegenheid voor de bovenbouw 

leerling om wat bij te verdienen. 

* Bijlessen worden in principe op school gegeven maar in onderling 

overleg kan dit ook elders plaats vinden.  

* Ouders ontvangen van de begeleidend docent een contract waarin de 

bijlesgever en de bijlesnemer zich 'verplichten' in te zetten voor de lessen.  

Als er leerlingen en/of ouders zijn die interesse hebben in bijles kunnen de 

ouders dit kenbaar maken middels een digitaal formulier op de schoolsite 

waarop zij de nodige gegevens van hun zoon of dochter invullen. Na 

ontvangst van de gegevens zorgen wij ervoor dat er een leerling uit de 

bovenbouw gekoppeld wordt aan de leerling, afhankelijk natuurlijk van 

het vak of vakken waarvoor de bijles gevraagd wordt. Wij sturen de 

ouders de gegevens door van de leerling die de bijles gaat geven zodat 

zij contact met de BAL op kan nemen. 

Dit alles wordt gecoördineerd door 

 

 
Karen Jansze-Groesbeek 
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3.4 Plannen en organiseren 
 

Er is een groeiend aantal leerlingen in de klas dat moeite heeft met het 

plannen en organiseren van hun schoolwerk. Tijdens de mentorlessen in 

de eerste en tweede klas wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed. Stel 

dat een leerling niet genoeg heeft aan deze vorm van begeleiding dan 

kan de leerling deelnemen aan de structuurklas, de ondersteungroep 

voor AD(H)D-ers of, in de meest extreme gevallen, kan hij/zij een 

persoonlijk begeleider krijgen. 

 

3.4.1 Structuurklas 

Als ‘basiszorg’ wordt er in alle eerste en tweede klassen aandacht 

besteed aan agendabeheer. Gedurende het schooljaar vinden er 

verschillende rapport- en leerling-besprekingen plaats. Hierin wordt er 

gekeken naar het welbevinden en naar de resultaten van een leerling. Als 

er naar aanleiding van de bespreking blijkt dat een leerling niet de 

vaardigheden bezit om zijn/haar werk zelfstandig in te plannen, wordt er 

door de mentor van de desbetreffende leerling contact gezocht met de 

ouders om voor te stellen dat de leerling deel gaat nemen aan de 

structuurklas. Als ouders hiermee instemmen, zal de leerling gedurende 

een korte periode (6 tot 8 lessen) deelnemen aan de structuurklas. 

 

Wat wordt er gedaan in de structuurklas? 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal de structuurklas verzorgd worden door 

Eveline Ligthart en Malika Abbach. Zij nemen in dit jaar het bestaande 

format van de structuurklas onder de loep en zullen dit, zo nodig, aan 

passen. De insteek is om de leerlingen voor wie de basisbeginselen voor 

het structureren van het schoolwerk niet voldoende is, in deze lessen extra 

houvast te geven zodat ook zij hun hele schoolcarrière hier profijt van 

zullen hebben.  

 

 

 

                  

   

 

 

 

 

 

Eveline Ligthart          Malika Abbach 

 

Voor welke leerling is de structuurklas? 

De begeleiding van kinderen met ADHD / ADD / PDD NOS, enz. die ook 

hulp nodig hebben bij het plannen ligt in eerste instantie bij de collega’s 

die deze leerlingen begeleiden. Alleen als de groep klein is kunnen deze 

leerlingen ook de structuurklas volgen. Daarnaast moet de mentor goed 



kijken of de structuurklas echt nodig is en of het probleem echt in het 

plannen zit of juist bij bepaalde vakken. In dat laatste geval bieden i-uren 

uitkomst. 

 

 Regels voor de structuurklas:  

De groepsgrootte van een structuurklas is in principe 6 leerlingen (dit in 

verband met controle en aandacht). Het is een les met 

aanwezigheidsplicht. Ouders moeten dan ook tekenen voor aanmelding.  

Een leerling volgt 6 tot 8 lessen. Daarna vindt er overleg met de mentor 

plaats of de leerling wel of niet door gaat met structuurklas. 

 

 

3.4.2 AD(H)D groep 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt er een training 

opgezet voor leerlingen met een diagnose AD(H)D die 

problemen hebben met het organiseren en plannen van hun 

werk. Onder leiding Monique Wentink gaan de leerlingen 

aan de slag en proberen ze binnen 10 bijeenkomsten een 

manier te vinden om beter mee te kunnen draaien binnen 

school. Denk hierbij aan het op orde hebben van de spullen, 

maken van huiswerk, op tijd op school komen en ga zo maar 

door. 

Via de Teamleiders en Intern Ondersteuners wordt er een lijst gemaakt van 

de leerlingen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Stel dat u 

een leerling heeft met AD(H)D en waarbij al uw eigen ondersteuning geen 

verschil meer maakt, geef het dan door aan uw teamleider of intern 

ondersteuner. 

Het schooljaar 2016-2017 wordt gebruikt als pilot jaar. Hierin wordt er 

gekeken naar een goede vorm van ondersteuning. Dit doet Monique met 

externe hulp van Lillian Snijders. 

 
 

  



17 Wie, Wat, Waar in de Zorg| Leeuwenhorst 

 

4 Gedragsproblemen 

 
4.1 Aanpak in de klas 

 

Elke docent krijgt te maken met gedragsproblemen in de klas. Iedereen 

heeft hier zo zijn eigen oplossing voor. Binnen school hebben wij ook een 

aantal middelen om u te ondersteunen bij het aanpakken van deze 

problemen. 

 

Ten eerste kunt u natuurlijk altijd raad vragen aan uw collega’s, aan uw 

teamleider, de intern ondersteuner, de pedagoog van school of bij de 

zorgcoördinator. 

 

Ten tweede is er een ambulant begeleider verbonden aan de school die 

gespecialiseerd is in het werken met leerlingen met gedragsproblemen. Zij 

is te benaderen via of in overleg met de intern ondersteuner die aan uw 

kernteam verbonden is. Hier kunt u ook terecht met vragen of, als dat 

nodig is, een observatie laten uitvoeren om te kijken wat misschien een 

goede aanpak kan zijn voor de leerling met het gedragsprobleem. 

 

Ten derde zijn er leerlingen binnen school met een gediagnosticeerde 

aandoening waaruit het storende gedrag kan voortvloeien. Verderop in 

dit hoofdstuk staan een aantal do’s en don’ts voor de meest 

voorkomende gedragsproblemen. 

 

Als laatste staat er voor elke leerling met gedragsproblemen informatie in 

het zorgvierkant van SOM. Dit wordt bijgehouden door de mentoren, 

intern ondersteuner of eventuele begeleiders van de desbetreffende 

leerling. Zo is iedereen goed op de hoogte van het werken met deze 

leerling. U hoeft zo niet weer het wiel uit te vinden…  

 

Cluster I, II, III, IV 

De zorg voor leerlingen is ingedeeld in verschillende clusters. Hier een 

overzicht van de verschillende clusters: 

 

Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen (voor hen geldt een aparte 

regeling)  

 

Cluster 2: dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige 

spraak/taalmoeilijkheden. 

 

Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijke 

gehandicapte kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en 

langdurig zieke kinderen  

 

Cluster 4: kinderen met ernstige psychiatrische of gedragsproblemen (bv. 

Autisme, AD(H)D) 



 

 

4.2 Intern Ondersteuningteam (IOT) 

 
Sinds het schooljaar 2015/2016 heeft het Leeuwenhorst 5 intern 

ondersteuners (IOT-er). Zij vormen samen het IOT.  Elk kernteam heeft zijn 

eigen zorgcoach. 

 

De IOT-er op het Leeuwenhorst is de bewaker van de ondersteuning en 

zorg van alle leerlingen. Ze zullen proactief optreden richting teamleiders, 

mentoren, docenten en leerlingbegeleiders. Samen met de IOT-ers uit de 

andere teams, bepalen ze wat nodig is voor de leerlingen in onze school 

op het vlak van ondersteuning en zorg in de breedste zin van het woord. 

De kwaliteit van deze zorg moet door de IOT-er bewaakt worden. In 

overleg met Jacomijne Kooloos, de teamleider en/of de ambulant 

begeleider bepalen ze welke ondersteuning nodig is en hoe dit 

vormgegeven wordt. 

 

Kort samengevat: 

De Intern Ondersteuner: 

- Is een vraagbaak voor de mentor, docent en teamleider 

- Ondersteunt de mentor/teamleider bij het opstellen van 

actieplannen 

- Monitort de zorg/ondersteuning binnen zijn/haar kernteam. 

 

Zoals eerder vermeld, heeft elk kernteam zijn eigen IOT-er. Hieronder een 

overzicht per team: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Michel Hiep  Jacomijne Kooloos 

    Bovenbouw havo   Bovenbouw VWO 

 

    Karin Wusten 

       Mavo 

 

 

 

 

 

 

                 Laura Martin    Wendy de Lang 

Onderbouw havo  Onderbouw VWO 
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Begeleiding leerlingen 

Zodra leerlingen niet zelfstandig kunnen functioneren in school, kan er 

overwogen worden om aan deze leerlingen een persoonlijk begeleider 

toe te kennen. Dit gebeurt in overleg met de ouders, IOT-er, mentor en 

IZC. Op het moment dat deze partijen een duidelijke toegevoegde 

waarde zien van de persoonlijke begeleiding, zullen er doelen opgesteld 

worden waar deze leerling onder begeleiding aan kan gaan werken. Elk 

schooljaar wordt bekeken of deze begeleiding nog voortgezet moet 

worden. In SOM kun je op de leerlingenkaart de eventueel individuele 

begeleider vinden. Deze kun je dus ook benaderen voor vragen en/of 

opmerkingen. 

 

Begeleiding docenten 

Ook docenten kunnen m.b.t. de begeleiding van de leerlingen wel eens 

een steuntje in de rug nodig hebben. In eerste instantie kunt u terecht bij 

de leerlingbegeleider of de IOT-er. (zie hierboven) 

De ambulant begeleider is ook in te schakelen op het moment dat u 

leerlingen in de klas heeft waarmee u zich even geen raad meer weet. 

Lillian Snijders is gespecialiseerd in gedragsproblematiek. Zij is alleen in te 

schakelen na overleg met de IOT-er. 

 
 

 

 

 

 

  



5 Sociaal/emotionele problemen 
 

Als organisatie zijn we druk bezig om een passend aanbod te creëren 

zodat we leerlingen met een tekort aan zelfvertrouwen op wat voor vlak 

dan ook, kunnen helpen hier sterker in te worden. Dit is een traject dat 

over een 5-tal jaar het gewenste resultaat moet opleveren. Op dit 

moment hebben wij het onderstaande in school. 

 
5.1 Vertrouwenspersonen 

Op het Teylingen College sector Leeuwenhorst zijn er op dit moment 6 

vertrouwenspersonen actief die benaderd kunnen worden door leerlingen 

om hun verhaal aan kwijt te kunnen. Daar gelaten dat eigenlijk elke 

docent als vertrouwenspersoon kan fungeren. 

U kunt als docent de leerling waarvan u denkt dat hij/zij op 

sociaal/emotioneel vlak niet goed in zijn/haar vel zit, doorsturen naar een 

vertrouwenspersoon. Deze gaat dan in gesprek met de desbetreffende 

leerling en heeft als hoofdtaak om ervoor te zorgen dat de leerling zo snel 

mogelijk de gepaste zorg kan krijgen en de problemen aangepakt 

kunnen worden. 

 

De vertrouwenspersonen op dit moment in school zijn: 
 

 

 

 

 

 

 

   Jan van Nes       Ingrid Eijkelestam  Rudolf Draijer   

     

 

 

 

 

 

 

 

Marije Overweg   Niels Wattel     Jacomijne Kooloos 

 

 

 

5.2 Cursus ‘zelfvertrouwen’.  

 

Wat is faalangst? 

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt 

beoordeeld of denkt dat je wordt beoordeeld.  
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Welke soorten faalangst zijn er zoal? 

• Cognitieve faalangst: de leerling heeft hard geleerd voor een 

proefwerk, maar presteert zwaar onder de maat. 

• Sociale faalangst: de leerling heeft soms/vaak moeite met het leggen 

van contacten, voelt zich niet zo aanvaard door de groep. 

• Motorische faalangst: de leerling is bijvoorbeeld bang af te gaan bij 

gymnastiekles (loopt houterig op een bok af en is niet in staat er op het 

juiste moment overheen te springen; een volgende keer zal een 

lichamelijke inspanning er niet makkelijker op worden). 

 

Waar herken je faalangst aan? 

·         Terugkerende negatieve gedachten (ik kan het niet) 

·         Blokkades in de waarneming van het geheugen (black-outs) 

·         Lichamelijke spanningsreacties zoals: trillen, zweten, verlamd gevoel 

in de   ledematen, blozen,  nerveus, prikkelbaar……. 

  

Begeleiding 

Iedereen heeft ervaring met lichte vormen van deze angst, wat op zich 

geen probleem hoeft te zijn. Faalangst is een probleem als het je 

belemmert bij het bereiken van je doelen. 

Om hulp te bieden bij het leren hanteren van deze faalangst, bieden we 

op school al jaren een training aan voor brugklasleerlingen. 

 

Komt faalangst alleen voor bij slecht scorende leerlingen? 

Nee. Dit is een misverstand. Faalangst komt ook voor bij leerlingen die heel 

goed presteren. Leerlingen die ‘gaan voor een tien’ kunnen enorm van 

slag raken als zij ‘slechts een negen’ halen. Op den duur kan dit hun 

verdere functioneren belemmeren. 

 

Wie komen in aanmerking voor deze training? 

In de eerste klas wordt er in de loop van november een Schoolvragenlijst 

afgenomen door de mentoren. Deze vragen zijn ontworpen om te kijken 

of de leerlingen problemen hebben met leertaken, sociale vaardigheden 

of met het presteren binnen schoolverband.  

De trainers van de cursus ‘zelfvertrouwen’ voeren naar aanleiding van de 

uitslagen van deze Schoolvragenlijst een gesprek met de leerling. Ook de 

ouders/verzorgers spelen in deze periode een grote rol. De leerlingen, die 

eventueel in aanmerking komen voor de cursus, krijgen een brief mee 

voor hun ouders/verzorgers om op een ouderavond te komen om kennis 

te maken met de trainers en het cursusprogramma.  

Er wordt druk gewerkt aan het opzetten van een overkoepelend 

programma voor klas 1 t/m de voorexamenklas. 

 

Wat doen we nu eigenlijk tijdens de training? 



• We inventariseren welke angsten/drempels er leven bij de kinderen. Als 

je namelijk denkt dat je iets niet kunt, dan ga je je daar ook naar 

gedragen. Dit proces kun je ook leren tegen te gaan. 

• We doen ontspanningsoefeningen, ontleend aan de yoga. 

• We leren met elkaar en door elkaar hoe je je beter kunt presenteren: 

verbaal en non-verbaal. 

  

Wordt er ook een training gegeven in de bovenbouw? 

Ja. Ook in de bovenbouw kunnen leerlingen geconfronteerd worden met 

faalangst. Soms zijn dat leerlingen die in de onderbouw de training 

gevolgd hebben en toch wat opfrissing nodig hebben. Ook komt het 

regelmatig voor dat leerlingen in de onderbouw geen last hadden van 

faalangst en in de bovenbouw wel. Dat heeft vaak te maken met de 

grote veranderingen in de vierde klas. Vaak worden leerlingen in contact 

gebracht met het Jeugd- en Gezinsteam waar regelmatig voor deze 

groep leerlingen een cursus wordt aangeboden. In de examenklassen 

vindt er een cursus plaats waarbij de leerlingen begeleid worden richting 

hun examen. Zoals al eerder aangegeven, wordt er druk gewerkt aan een 

programma voor de gehele schoolloopbaan. In het jaar 2016-2017 hopen 

wij hier concretere vorm aan te kunnen geven. 

 

Wie geeft de cursus zelfvertrouwen? 

Op dit moment geven de volgende twee mensen de cursus 

zelfvertrouwen:  
 

 

 

 

 

 

       Susanne Osinga   Jan Pieter Boekestijn 

 

5.3 SOVA councelling 

 
Een mens is een sociaal wezen. Maar sociale vaardigheden moeten wel 

ontwikkeld worden. Soms gaat dit niet vanzelf. Als eenmaal de verkeerde 

weg is ingeslagen en de omgeving negatief op het kind reageert, lijkt er 

geen weg meer terug. Het wordt een negatieve cirkel die maar niet stopt.  

In samenspraak met de mentor vindt er een gesprek plaats met de 

desbetreffende leerling. De leerling geeft aan waar hij/zij last van heeft en 

wat hij/ zij graag wil veranderen. Doormiddel van persoonlijke doelen 

probeert de leerling zelf actief te werken aan het ‘probleem’. Tijdens de 

bijeenkomsten evalueren wij deze situaties en schaven de doelen bij. Het 

geeft ze een rugzakje mee, met persoonlijke strategieën om het goed te 
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doen in moeilijke sociale situaties. Het kind leert inzien wat het 

fout doet en nog veel belangrijker, leert wat wel werkt. 

De gesprekken worden gehouden door Tippy Vink. 
 

5.4 Examenvrees 
 

Het is straks weer de tijd van de examens. Voor alle eindexamenleerlingen 

een spannende tijd. Krijg je straks echt dat diploma of moet je het nog 

een jaar overdoen?  

Sommige leerlingen ervaren dit zo’n belangrijke tijd dat spanning omslaat 

in angst voor het examen. Sommigen noemen dit examenvrees, anderen 

noemen het faalangst. De angst het tentamen niet te halen, de 

antwoorden niet meer te weten, of de antwoorden niet volledig meer te 

kunnen opschrijven beheerst dan het leven van de leerling. 

 

Wat is examenvrees? 

Een beetje spanning is goed. Het zet je aan tot een betere prestatie, je 

kunt je beter concentreren en je bent alert. Vaak zal je merken dat tijdens 

het examen alle spanning van je afvalt en dat je redelijk ontspannen de 

vragen kunt beantwoorden, ook al weet je niet alle antwoorden exact.  

De spanning wordt pas negatief als je meer gaat piekeren. Als je uit angst 

voor slechte resultaten te lang in je boeken zit, omdat je bang bent dat je 

nog niet alles weet. Als je krampachtig probeert alles uit je hoofd te leren, 

omdat je niet meer kunt onderscheiden wat belangrijk is en wat niet. Met 

andere woorden, wat je moet begrijpen en wat je exact moet kunnen 

opsommen zijn niet meer duidelijk. 

 

Wat gebeurt er bij faalangst/examenvrees? 

Als je last hebt van faalangst dan gebeurt er van alles in je lichaam. Je 

hartslag en je ademhaling versnellen, je gaat zweten, je bent gauw 

afgeleid, je spieren zijn gespannen, je hebt het veel te koud hebben of 

juist te warm.  

Je gedachten gaan alle kanten op, maar je kunt je niet concentreren op 

de stof. Kenmerkend is dat je dit vooral hebt bij bepaalde vakken. Niet 

alle vakken vind je moeilijk. Als je een talenwonder bent gaat het leren 

bijna als vanzelf, als je wiskunde interessant vindt, is het leren leuk. Soms 

kan ook de druk die je ouders of een specifieke leraar op je uitoefenen 

een averechtse werking hebben. Ze hebben je (onbewust) het gevoel 

gegeven dat je het toch niet kan, of ze zijn zo verzekerd van je succes 

terwijl jij twijfelt en je wilt ze niet teleurstellen.  

Twee reacties kunnen voorkomen. Je kunt het werk dat je moet doen 

gaan uitstellen omdat je het toch niet kan en omdat je niet weet waar je 

moet beginnen, of je kunt als een bezetene in de boeken duiken en er te 

vroeg aan beginnen en te lang mee door gaan. Psychologen noemen dit 

het vecht-of-vluchtgedrag. De één vlucht voor alles en meldt zich ziek, de 

ander werkt te hard.  



Beide zijn in dit geval niet goed. Ook kan het zijn dat je ook bang wordt 

om angstig te worden, bijvoorbeeld omdat je wel eens een black-out 

hebt gehad en die niet nog een keer wilt. 
 

Hoe pakken we dit aan?  

Alle leerlingen die specifiek in aanmerking komen voor de 

examenvreestraining zullen na de screening op individuele basis aan de 

slag gaan om de problemen aan te pakken waar ze tegenaan lopen in 

het examenjaar. Hier worden de bovengenoemde verschijnselen 

aangepakt en kan de leerling, na de bijeenkomsten, rustiger zijn/haar 

examenjaar voortzetten zodat hij/zij cognitief op een maximaal niveau 

kan presteren. 

 

De trainers die de examenvreestraining voor hun rekening nemen zijn: 
 

 

 

 

 

 

 

Michel Hiep     Nienke Vastenhout 
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6 Buitenschoolse instanties in school 

 
6.1 Jeugdverpleegkundige 

Jeugdgezondheidszorg 

Alle leerlingen van het Teylingen College Locatie Leeuwenhorst vallen 

onder de zorg van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD 

Hollands Midden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD 

begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. 

 

Onderzoek 2e klas leerlingen  

Alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen vooraf informatie 

over een onderzoek door de jeugdverpleegkundige GGD-HM. De 

leerlingen vullen een vragenlijst in over hun lichamelijke gezondheid, 

algemeen welbevinden en leefgewoonten. De jeugdverpleegkundige 

nodigt de leerlingen uit voor een gesprek over de vragenlijst en 

onderzoekt tevens de groei en zo nodig het gezichtsvermogen of 

eventuele klachten.  

 

Onderzoek 3e/4e klas leerlingen 

In de 3e klas van de mavo en 4e klas van de havo en vwo kan een digitale 

gezondheidstest afgenomen worden. Hierover worden de ouders 

geïnformeerd. De leerlingen krijgen op school een filmpje te zien en ze 

mogen een gezondheidstest invullen op de computer. Aan het eind 

hiervan krijgen ze adviezen te zien, welke ze naar hun eigen emailadres 

kunnen zenden. 

Aan de hand hiervan nodig ik leerlingen uit op indicatie en registreer ik 

hoeveel leerlingen voor groepsvoorlichting in aanmerking komen, over 

allerlei onderwerpen zoals genotmiddelen, social media, weerbaarheid 

etc. 

 

Deze vragenlijsten kan je inzien via www.hoezitdat.info. Dit is een site voor 

jongeren, maar onder het kopje “lichaam” en iets naar beneden scrollen 

vind je bovenstaande vragenlijsten.  

 

Zorg voor andere leerlingen  

Ook andere leerlingen kunnen bij de jeugdverpleegkundige terecht met 

zorgen en vragen over hun lichamelijke gezondheid en over het 

welbevinden op school, thuis en met vrienden. Zoals vragen die er leven 

bij een scheiding, pesten, onzekerheid of down voelen, anorexia, 

overgewicht, seksualiteit, alcohol, drugs, etc. Het is mogelijk om een 

persoonlijke afspraak te maken met de sociaal verpleegkundige. Dit geldt 

ook voor ouder(s)/verzorger(s) die vragen hebben over de groei, 

ontwikkeling en opvoeding van hun kind. In één of meer gesprekken zoekt 

de jeugdverpleegkundige samen met de leerling en/of ouder naar een 

oplossing of antwoord op de vraag. Hierbij werkt zij eventueel samen met 

de docent, huisarts of andere instanties. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend 

na toestemming van de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s).  

http://www.hoezitdat.info/


 

Gezond schoolklimaat  

Een gezond schoolklimaat zorgt ervoor dat leerlingen en docenten zich 

prettig voelen en maximaal kunnen functioneren. GGD-medewerkers 

kunnen de school daarom adviseren bij het schoolgezondheidsbeleid.  

Het kan gaan om advisering bij infectieziekten en hygiëne, veiligheid, 

goede leerlingbegeleiding, gezonde voeding en kantinebeheer en de 

uitvoering van gezondheidsprojecten. De GGD verzorgt 

schoolkrantartikelen. Ook kunnen voorlichtingsmaterialen geleend 

worden. Zie www.gezondeschoolhollandsmidden.nl. Onder voortgezet 

onderwijs vind je veel informatie.  

 

Privacy  

De gegevens over leerlingen vallen onder de Wet Bescherming 

Persoonsregistratie. De GGD heeft de regels voor de bescherming van 

gegevens opgenomen in een privacyreglement. De dossiers worden bij 

de GGD bewaard. De jeugdverpleegkundige van de GGD heeft een 

beroepsgeheim.  

Dit onderwerp wordt uitgebreider besproken in de brochure “Bescherming 

Persoonsgegevens GGD Hollands Midden”.  

 

Bereikbaarheid Verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands 

Midden: 

De jeugdverpleegkundige van de sector Leeuwenhorst is Mevr. G. 

Brommer. 

Zij is werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. Indien aanwezig op 

het Leeuwenhorst te vinden in lokaal 011. 

Het contactadres van GGD Hollands Midden is: Postbus 121, 2300 AC 

Leiden. 

Zij is mobiel bereikbaar: 06-20727937 of via 088-3084261 

Email: gbrommer@ggdhm.nl 

Website GGD Hollands Midden: www.ggdhm.nl 

Bij dringende zaken kan er contact opgenomen worden met het 

secretariaat van de jeugdgezondheidszorg van de GGD, tel. 088-3083342 

 
 

6.2  AB-er in school 

 

De begeleiding van docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, IOT-ers en 

leerlingen wordt in het schooljaar 2015-2016 verzorgt door de AED 

(Ambulant Educatieve Dienst) Hieronder in het kort wat dit inhoudt. 

 

Begeleiding in het voortgezet onderwijs 

De AED heeft jarenlange ervaring met begeleiding binnen het 

(voortgezet) onderwijs. De medewerkers van de AED beschikken over 

http://www.gezondeschoolhollandsmidden.nl/
mailto:gbrommer@ggdhm.nl
http://www.ggdhm.nl/
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uiteenlopende expertise. Hierdoor kan de AED op veel verschillende 

gebieden specialistische begeleiding bieden, zoals op het vlak van: 

 Motorische ontwikkeling 

 Langdurige ziekte 

 Ontwikkelingsproblemen 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Gedragsproblemen 

  

De ondersteuning van de AED kan tevens op meerdere niveaus worden 

ingezet, van directe leerlingbegeleiding tot advisering op schoolniveau. 

De begeleiding vanuit de AED is altijd gebaseerd op een combinatie van 

(recente) wetenschappelijke/theoretische inzichten en ruime 

praktijkervaring. 

 

Begeleiding leerlingen 

De ambulant dienstverlener van de AED kan directe begeleiding geven 

aan een leerling of een groepje leerlingen. De aanpak die gekozen 

wordt, hangt natuurlijk af van de specifieke ondersteuningsbehoefte van 

de leerling(en). Soms wordt gekozen voor een vaststaande training, zoals 

Rots en Water, Mission Possible of Lefgasten. Geregeld komen echter 

meerdere methodieken en invalshoeken samen in de aanpak. In alle 

gevallen is een belangrijke rol weggelegd voor de uitgebreide 

vaardigheden van de ambulant dienstverlener op het gebied van 

coaching en gespreksvoering met kinderen.  

Meer info is te vinden op de website van de AED: www.aed-leiden.nl 

 

Begeleiding docenten 

De medewerker van de AED kan ook de docenten, mentor of 

zorgcoördinator adviseren en coachen hoe deze het beste tegemoet 

kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. De advisering 

en coaching vanuit de AED kan zich tevens richten op andere aspecten 

van de ondersteuning, zoals het klassenmanagement. In de begeleiding 

van docenten en mentoren grijpt de ambulant dienstverlener terug op 

een breed repertoire aan coaching vaardigheden. Iedere AED-

medewerker is onder andere geschoold in oplossingsgericht coachen. 

Ook beschikt de AED over ruime mogelijkheden voor beeldcoaching. 

 

Begeleiding op schoolniveau 

Tot slot biedt de AED begeleiding op schoolniveau. Hierbij kan gedacht 

worden aan advisering ten aanzien van de ondersteuningsstructuur ( bv 

HGW), maar ook aan invoering en implementatie van nieuwe 

programma’s of nieuw beleid. Een goed voorbeeld hiervan is Schoolwide 

PBS, een werkwijze die helpt bij het creëren van een omgeving die leren 

bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De AED heeft PBS-coaches in 

huis die getraind zijn in het implementeren van deze werkwijze op 

schoolniveau. 

 

http://www.aed-leiden.nl/aanbod-op-maat
http://www.aed-leiden.nl/aanbod-op-maat
http://www.aed-leiden.nl/trainingen
http://www.aed-leiden.nl/trainingen


Wie doet dit bij ons in school_ 

Er zijn twee werknemers van de AED werkzaam binnen onze school. Een 

kleine rol is weggelegd voor Barbara van Altena. Zij ondersteunt nog twee 

leerlingen bij ons in school en is gespecialiseerd in langdurig zieke 

leerlingen. 

 

Het grootste gedeelte van het AED werk wordt gedaan door Lillian 

Snijders. Zij is sinds dit jaar de aangewezen persoon om de bovenstaande 

begeleiding van te verwachten. Zij wordt ingeschakeld via een van de 

leden van het Intern Ondersteunings Team. Met vragen over deze 

ondersteuning kunt u terecht bij een van hen of bij de intern 

zorgcoördinator.    

 

 

6.3 Jeugd- en Gezinsteam 

 

In Noordwijkerhout is er vanaf 1 januari 2015 een Jeugd- en Gezinsteam 

(JGT). In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties 

samen om jeugd en gezinnen snel en persoonlijk te ondersteunen. 

Voor Leeuwenhorst zijn er in het JGT 2 contactpersonen: 

 

 
Wesley Groen 

w.groen@jgthollandrijnland.nl, 

tel: 06-21890994 

 

 
Tosca Bartman 

t.bartman@jgthollandrijnland.nl, 

tel: 06-11873411 

 

Met hen kan contact opgenomen worden voor de hulp aan leerlingen 

van de school. Dit eerste contact loop via de IOT-er of de teamleider (TL). 

mailto:w.groen@jgthollandrijnland.nl
mailto:t.bartman@jgthollandrijnland.nl
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Bij aanmeldingen is het meesturen van de leerlingenkaart en het 

aanmeldformulier noodzakelijk. De leerlingenkaart is de gegevens uit 

SOM. Het aanmeldformulier kunt u verkrijgen via de IOT-er of TL. 

Ouders, leerlingen of medewerkers van Leeuwenhorst kunnen ook direct 

aanmelden op de site van het Jeugd- en Gezinsteam: 

www.jeugdengezinsteams.nl 

  

http://www.jeugdengezinsteams.nl/


7 Testen van leerlingen 
7.1 Testen van dyslectische leerlingen 

 
Vermoeden van dyslexie? 

Als er een vermoeden bestaat van dyslexie bij een leerling, is er 

afgesproken binnen het Samenwerkingsverband van de Duin- en 

Bollenstreek dat er op de basisschool van de leerling al actie ondernomen 

dient te worden om ervoor te zorgen dat de leerling niet deze procedure 

hoeft te doorlopen op de middelbare school. Als bij ons op school toch 

blijkt dat er bij het docententeam een vermoeden bestaat  met 

betrekking tot eventuele dyslexie, zijn er twee wegen die bewandeld 

kunnen worden om de leerling nader te onderzoeken. Via school of op 

particuliere basis kan er een onderzoek ingesteld worden. Het voordeel 

van het particuliere traject is dat er veel sneller een conclusie volgt.  

 

1. Via school 

De procedure via school kan alleen geïnitieerd worden door docenten 

van de desbetreffende leerling. Een ouder kan wel zijn vermoedens of 

zorgen uiten richting school en de docenten zullen dan beslissen of de 

leerling getest moet worden.  

De dyslexiecoach zal dit proces begeleiden. U kunt voor informatie 

terecht bij de dyslexiecoach of de intern zorgcoördinator. 

 

2. Particulier 

Het voordeel voor de ouders om hun kind op particuliere basis te laten 

testen is het feit dat deze procedure een stuk sneller verloopt dan het 

proces via school. Een nadeel hiervan is dat de ouders zelf voor de kosten 

op moeten draaien. Ouders kunnen dit zelf initiëren. Zij  zijn dus niet 

afhankelijk van het oordeel van docenten. 
 

7.2 Kwadrant toetsen (NIO) 

 
Wat is het doel van de kwadrant toetsen? 

Elke docent zit wel eens met zijn handen in het haar over het wel en wee 

van een leerling. Dit kan betrekking hebben op het sociaal/emotionele 

vlak of op de cognitieve capaciteiten van een leerling. Als hulpmiddel om 

een leerling de juiste ondersteuning te kunnen geven, zijn er verschillende 

testen die afgenomen kunnen worden om duidelijkheid te verschaffen. 

Aan de hand van de uitslagen kunnen we de concrete problemen 

aanpakken en hopelijk ook oplossen. 

 

Wanneer kunt u een leerling laten testen. 

Als er twijfel bestaat over de capaciteiten of de sociaal/emotionele 

gesteldheid van een leerling, is er een mogelijkheid om deze leerling te 

laten testen.  Dit gebeurt d.m.v. drie verschillende testen; NIO (5.2.1) en 

NPV-J (5.2.2). De uitslagen van deze testen sluiten aan bij de kwadranten 
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in het zorgvierkant van SOM. De uitslagen zullen hier ook in verwerkt 

worden door de administratie. 

 

Hoe kunt u een leerling laten testen? 

Als er bij u vermoedens of twijfels bestaan over een leerling, kunt u dit 

aangeven bij de teamleider. 1 keer per periode zal er een centraal 

moment zijn waarop de leerlingen getest worden. Voordat de leerling 

getest gaat worden, moet er een toestemmingsverklaring getekend 

worden door de ouders/verzorgers. Deze toestemmingsverklaring is in het 

bezit van de teamleider/intern zorgcoördinator. De teamleider zal dit 

proces van testen begeleiden. 

 

7.2.1 NIO 

NIO toets staat voor: 

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. 

Het verschil tussen de NIO toets en de Cito eindtoets is dat de Cito meet 

wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke 

schoolprestaties) en de NIO toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ 

(de mogelijke schoolprestaties).  

De leerling wordt getest op drie verschillende onderdelen: 

- Informatie opnemen 

- Informatie begrijpen 

- Informatie toepassen 

Hier komt een bepaald gemiddelde uit dat aan geeft op welk niveau de 

leerling thuis hoort. Ook kan er uit de test afgelezen worden of en met 

welke leerproblemen de leerling te maken kan hebben. 

 

7.2.2 NPV-J 

NPV-J staat voor: 

Nederlands Persoons Vragenlijst Junior. 

 

Voor welke leerling is de NPV-J? 

De NPV-J kan gebruikt worden in het onderwijs bij slecht presteren of bij 

gedragsproblemen, klachten of stoornissen en bij wetenschappelijk 

onderzoek voor het meten van persoonlijkheidskenmerken. 

 

Wat is precies de NPV-J? 

De NPV-J is een vragenlijst die uit 105 items bestaat. Deze items vormen op 

hun beurt vijf sub-schalen:  

- Inadequatie / Neuroticisme (IN)  

- Volharding (VO)  

- Sociale Inadequatie (SI)  

- Recalcitrantie (RE)  

- Dominantie (DO).  

Voorbeelden van enkele vragen zijn: ‘Ik ben graag alleen’ en ‘Als ik 

ergens mee begin, maak ik het ook af’. Bijna alle items worden 

beoordeeld op een vierpuntsschaal: JA=2, ?=1, NEE=0. Hier komt een 



bepaalde score uit. Aan de hand van deze score kunnen bepaalde 

eigenschappen in kaart gebracht worden. Aan de hand van deze 

resultaten kunnen wij als docenten de leerling verder helpen. 
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8 Do’s en Don’ts in de zorg. 
8.1 AD(H)D 

8.1.1 Wat is AD(H)D in het kort? 

 

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een 

aandachtstekort gecombineerd met hyperactiviteit. De stoornis komt 

voort uit een afwijking in de hersenen en uit zich in de kinderleeftijd. Bij 

ADD is er alleen sprake van aandachtszwakte. De ‘H’ heeft betrekking op 

hyperactiviteit en/of impulsiviteit. ADD-ers kunnen een flegmatische indruk 

maken. Ze starten traag en hebben vaak veel tijd nodig. 

AD(H)D heeft drie hoofdkenmerken, die niet alle drie aanwezig hoeven te 

zijn: 

- Een te sterke bewegingsdrang 

- Een verminderde concentratie  

- Impulsief handelen 

De meeste kinderen hebben te maken met een mengvorm. Leerlingen 

met AD(H)D hebben moeite aan het werk te gaan en aan het werk te 

blijven. Het kost ook moeite de aanwijzingen op te volgen en het werk 

geconcentreerd af te maken. In de klas zijn ze druk, kunnen moeilijk 

stilzitten en zijn heel erg snel afgeleid. Ze zijn doorgaans erg storend en 

lopen vaak tegen straffen op. Het intelligentieniveau is gemiddeld, maar 

door bovengenoemde problemen ontstaan leerachterstanden waardoor 

vroegtijdig de school verlaten of werken onder hun niveau vaak 

voorkomt.  

 

8.1.2 Do’s en Don’ts. 

 

Do’s 

- Geef korte en duidelijke instructies. 

- Verdeel grote opdrachten in kleine blokjes. 

- Herhaal afspraken.                                 

- Geef waar mogelijk een complimentje. 

- Blijf positief, de leerling doet het niet expres. 

- Help bij het plannen van het huiswerk. 

- Bied zoveel mogelijk structuur. 

- Wees strikt. 

- Probeer oogcontact te houden. 

- Varieer in overzichtelijke werkvormen. 

- Onderhoud contact met de ouders/begeleiders. 

- Stem de aanpak af met collega’s. 

- Gebruik SOM  zo goed mogelijk om universele afspraken te maken. 

 

Don’ts 

- Laat de leerling niet aan zijn lot over. 



- Laat hem of haar niet zonder duidelijke instructies met anderen 

samenwerken. 

- Voorkom dat er steeds gestraft wordt. 

- Plaats de leerling niet bij het raam of de deur.   

- Jaag de leerling niet op tijdens het werk  

- Laat bij ADD niet al het werk maken of geef er meer tijd voor. 

- Voorkom dat hij of zij negatieve aandacht krijgt. 

Voor vragen kun je altijd bij de zorgcoördinator terecht.  
 

8.2 Asperger 
8.2.1 Wat is Asperger in het kort? 

 

Het syndroom van Asperger is een lichtere vorm van autisme. Het 

kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interacties. De leerling sluit 

moeilijk vriendschappen, is non-verbaal zwak (‘leest’ lichaamshoudingen 

slecht.) Hij vat grapjes vaak letterlijk op, of begrijpt ze niet. Zijn uitingen zijn 

nogal eens naïef en ongepast. Er is wel de wil om contacten te maken. 

Verder is er een beperkte belangstelling voor de omgeving en is de 

motoriek vaak houterig en onhandig. Klasgenoten vinden deze leerlingen 

maar vreemd en laten hem algauw links liggen. 

De ontwikkeling van de taalvaardigheid verloopt normaal. Het 

taalgebruik kan heel formeel en uitermate beleefd zijn. Deze jongeren zijn 

stressgevoelig; kleine veranderingen kunnen al tot grote paniek leiden. Zijn 

sterk gefixeerd op het eerst afmaken van taken voordat ze aan nieuwe 

(willen) beginnen. Veelal heeft de leerling een normale tot hoge 

intelligentie. Het intelligentieprofiel is vaak disharmonisch. 

 

8.2.2 Do’s en Don’ts. 

 

Do’s 

- Wees duidelijk in woord en gebaar.   

- Leg beeldspraak en woordgrapjes uit. 

- Complimenteer en corrigeer direct. 

- Wees zakelijk en vriendelijk. 

- Werk met tijd- en werkschema’s. 

- Sluit aan bij de speciale belangstellingen van de leerling. 

- Zorg voor duidelijke structuur. 

 

Don’ts 

- Gebruik geen beeldspraak. 

- Maak geen grapjes over hem of haar. 

- Voorkom impliciet taalgebruik. 

- Daag de leerling emotioneel niet uit. 

- Koester geen hoge verwachtingen. 

- Spaar kritiek niet op. 

- Ontken of bagatelliseer het syndroom niet. 

- Gebruik zo min mogelijk non-verbale communicatie. 
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- Voorkom onnodig gerommel. 

 

8.3 PDD-nos 
8.3.1 Wat is PDD-nos in het kort? 

 

Pervasive Development Disorder; Not-Otherwise-Specified (PDD-NOS) is 

een aandoening uit het autismespectrum. Een leerling met PDD-NOS 

voldoet niet aan alle kenmerken van autisme, of hij heeft er slechts een 

aantal kenmerken van.                                                                                                        

De niet-normale of zwakke ontwikkeling van de sociale interactie en de 

communicatie zijn kenmerken voor PDD-NOS. Leerlingen met PDD-NOS 

tonen minder algemene interesses en hebben een beperkt 

gedragspatroon. De puberteit kan, maar hoeft geen extra moeilijkheden 

te geven.  Sommige leerlingen met PDD-NOS weten zich steeds beter aan 

te passen (adaptief gedrag) aan hun omgeving. 

Bij anderen nemen de problemen in de pubertijd juist toe. PDD-NOS kan 

dan soms overgaan in een dwangneurose, bijvoorbeeld een te sterke 

hang naar perfectie, orde en netheid. 

 

8.3.2 Do’s en Don’ts.   

Do’s 

- Breng structuur aan in de tijd, de ruimte en de regels. 

- Geef de leerling een vaste plek in de klas. 

- Bied zoveel mogelijk regelmaat. 

- Leg uit wat anderen bedoelen. 

- Stel gerust en help bij de overgang naar andere situaties. 

- Accepteer het vaak wat kinderlijke gedrag. 

- Beloon gewenst gedrag. 

- Gebruik duidelijke taal, geen lange zinnen. 

- Zorg dat er een vaste persoon (makkelijk bereikbaar, veel 

beschikbaar) is waar de leerling naartoe kan als hij het niet meer 

weet. 

- Geef tijdig aan welke veranderingen zullen optreden. 

 

Don’ts 

- Leg geen druk op de leerling door bijvoorbeeld teveel te 

verwachten. 

- Gebruik niet al teveel beeldspraak. 

- Het is niet nodig de leerling per se overal bij te betrekken. 

- Voorkom impliciet taalgebruik. 

- Daag niet teveel uit. 

- Spring niet van de hak op de tak. 

- Voorkom onverwachte overhoringen. 
 

 

 

 



8.4 ODD 
8.4.1 Wat is ODD in het kort? 

 

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder (oppositioneel opstandige 

Gedragsstoornis) De leerling is negatief, opstandig en snel ‘door het lint’. 

Het gaat veel verder dan ‘pubergedrag’. De leerling heeft een minder 

ontwikkeld geweten, weinig contacten en is in zijn optreden vaak niet 

sociaal, lijkt zichzelf niet in de hand te hebben. Er is sprake van ODD als 

een kind langer dan een half jaar minstens vier van de volgende acht 

kenmerken vertoont: 

- Vaak driftig 

- Ruzieachtig richting volwassenen 

- Opstandig tegenover volwassenen 

- Ergert zich aan anderen 

- Geeft anderen de schuld van eigen fouten 

- Vaak prikkelbaar 

- Vaak gepikeerd 

- Vaak hatelijk en vol wraakgevoelens 

 

ODD gaat niet vanzelf over. Behandeling is nodig. ODD kan in de 

pubertijd overgaan in een zwaardere vorm CD (Conduct Disorder) Deze 

stoornis valt onder antisociale gedragsstoornissen. Kinderen met CD zijn 

agressief tegen mens en dier, zijn vernielzuchtig, liegen en stelen. Deze 

kinderen belanden heel vaak in de criminaliteit. 

 

8.4.2 Do’s en Don’ts. 

 

Do’s 

- Succeservaringen zijn belangrijk. Sluit daarop aan. 

- Ga vooraf na welke preventieve maatregelen je kunt nemen. 

- Grijp zo vroeg mogelijk in. 

- Geef positieve aandacht. 

- Geef aan wat je van de leerling verwacht. 

- Houd de leerling in het oog. 

- Bied de leerling structuur. 

- Blijf in gesprek, ook over positieve zaken. 

- Beloon waar mogelijk. 

- Geef de leerling een veilige plek in de klas. 

- Houd zo mogelijk contact met thuis. 

 

Don’ts 

- Ga de strijd niet aan. 

- Daag de leerling gedragsmatig niet uit. 

- Pas op voor uitsluitend negatieve reacties. 

- Voorkom dat je in een vicieuze cirkel van straffen komt. 

- Dreig niet met maatregelen die niet genomen kunnen worden. 

- Ga niet schelden. 
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- Probeer te voorkomen dat de klas en de leerling tegenover elkaar 

komen te staan. 

 

8.5 NLD 
8.5.1 Wat is NLD in het kort? 

 

Non-verbal Learning Disabilities ofwel NLD is een neurologische 

ontwikkelingsstoornis in de rechter hersenhelft.  Praten en horen gaan 

beter dan zien en voelen. De leerlingen zijn doorgaans goed in talen, 

maar scoren beduidend slechter bij de rekenvakken. 

Leerlingen met een NLD hebben vaak problemen met de motoriek. 

Slordig schrijven hoort hierbij. Bij NLD hoort een gebrekkig totaaloverzicht, 

weinig gevoel voor non-verbale communicatie en een gering ruimtelijk 

inzicht. Kinderen met NLD praten veel, maar het is de vraag of datgene 

wat ze zeggen veel inhoud heeft. Het taalgebruik is vaak ouwelijk. Vaak 

zoeken leerlingen eerder contact met de docenten dan met de 

klasgenoten. Ze moeten het hebben van routines. 

Leerlingen met een NLD hebben moeite met het begrijpen van teksten en 

het verwerken van informatie. Het vak wiskunde en bij zaakvakken het 

lezen van grafieken, tabellen en abstracte begrippen levert grote 

problemen op. Bij sport is er geen samenspel en een zwakke coördinatie 

van de grove motoriek. 

 

8.5.2 Do’s en Don’ts. 

 

Do’s 

- Accepteer dat de leerling veel vragen stelt. 

- Accepteer routinematig gedrag. 

- Let vooral op wat de leerling doet en minder op wat hij zegt. 

- Geef veel oefeningen en geef extra tijd. 

- Bied structuur. Instrueer stap voor stap. 

- Bereid veranderingen voor. 

- Let op pesten. 

- Laat gebruik maken van hulpmiddelen, zoals laptop en 

rekenmachine. 

- Stel –leerbare- feitenvragen. 

- Laat bepaalde stukken stof overslaan. 

 

Don’ts 

- Stel niet te hoge eisen bij moeilijke vakken. 

- Ga er niet vanuit dat de leerling de uitleg direct begrijpt. 

- Voorkom dat er alleen visuele instructie gegeven wordt. 

- Verplicht de leerling niet overal aan mee te doen. 

- Voorkom strijd in de klas. 

- Liever geen woordgrapjes en figuurlijk taalgebruik. 

- Ga niet in discussie. 

- Dwing de leerling niet tot sociaal gedrag. 



- Geef geen lange dictaten. 
 

 

8.6 Dyspraxie 
8.6.1 Wat is dyspraxie in het kort? 

 

Dyspraxie is een stoornis waarbij informatie vanuit de hersenen niet goed 

aan het lichaam wordt doorgegeven.  Het wordt ook wel een onrijpheid 

van de hersenen genoemd. De dyspraxie kan betrekking hebben op het 

hele lichaam of op een onderdeel ervan. Er treden problemen op in de 

grove of de fijne motoriek. 

Er kan ook een onderscheid worden gemaakt in conceptdyspraxie en 

uitvoeringsdyspraxie.  Bij conceptdyspraxie begrijpt de leerling het 

concept van een handeling niet. (bijvoorbeeld: waartoe dient een schaar 

of een nietmachine). Uitvoeringsdyspraxie komt vaker voor. De leerling 

begrijp het wel, maar kan de handeling niet goed uitvoeren. De leerling 

schrijft dan vaak onleesbaar en beweegt zich houterig. Constructies en 

complexe opdrachten leveren ook problemen op. De leerling heeft heel 

veel moeite nieuwe vaardigheden aan te leren en zal proberen moeilijke 

opdrachten te omzeilen. Er is sprake van een lage praktische intelligentie, 

maar de theoretische intelligentie is boven gemiddeld. Het sociaal 

gedrag is slecht ontwikkeld. 

 

8.6.2 Do’s en Don’ts. 

Do’s 

- Structureer de leerstof. 

- Sta hulpmiddelen, zoals een laptop en spellingscontrole, toe. (mits 

verklaring aanwezig) 

- Ga ruimhartig met onbeholpen gedrag om. 

- Verwacht niet teveel van de motoriek. 

- Betrek de leerling bij sociale activiteiten. 

- Geef voldoende tijd voor het oefenen van vaardigheden. 

- Benader de leerling overeenkomstig zijn intelligentie en geef waar 

nodig extra ondersteuning. 

Don’ts 

- Laat de leerling zo min mogelijk zelf schrijven. Een computer is een 

goed hulpmiddel.  

(wederom, mits verklaring aanwezig…) 

- Verwacht niet al te veel sociaal gedrag. 

- Dwing hem of haar niet dingen te doen die toch niet lukken. 

- Denk niet dat het met de puberteit te maken heeft en dat het wel 

weer overgaat. 

- Zie de leerling niet voor dom aan. 

- Bagatelliseer de stoornis niet. 

- Verwacht geen logische verhaalopbouw. 

- Laat niet tegelijkertijd verschillende opdrachten uitvoeren. 
 



39 Wie, Wat, Waar in de Zorg| Leeuwenhorst 

 

 

8.7 Dyscalculie 
8.7.1 Wat is dyscalculie  in het kort? 

 

Dyscalculie is een stoornis waardoor er grote problemen zijn met rekenen. 

De automatisering van de basisvaardigheden blijft ondanks veel oefenen 

een probleem. Het getalbegrip en ruimtelijk inzicht zijn onderontwikkeld. 

Vaak worden getal symbolen niet herkend. Wat ís bijvoorbeeld 5? 

De leerling kan ook moeite hebben met de ruimtelijke oriëntatie, met links-

rechts en realistisch rekenen. Het loopt vaak vast op het onthouden van 

cijferreeksen en het interpreteren van tabellen en kaarten. 

 

8.7.2 Do’s en Don’ts. 

Do’s 

- Controleer of de rekenmethode wel geschikt is.  

- Ga kritisch na of de rekenstof wel op de juiste manier uitgelegd 

wordt. 

- Toon begrip voor de leerling en het probleem. 

- Deel waar mogelijk complimentjes  uit. 

- Speel rekenspelletjes als rummikub en mastermind. 

- Reken steeds volgens dezelfde methode. 

- Gebruik een rekenmachine. 

- Bied structuur, eventueel met kleuren en codes. 

- Bied eenvoudige opdrachten aan (met weinig taal). 

- Doe eerst voor, dan samen en laat uiteindelijk de leerling het zelf 

doen. 

 

Don’ts 

- Laat de leerling niet ‘creatief’ rekenen. 

- Laat hem of haar niet zelf ervarend leren. 

- Bagatelliseer het probleem niet. 

- Spoor niet aan tot harder te werken. 

- Zie de leerling niet voor dom aan. 

- Verwacht geen verbetering. 

 

8.8 Eetstoornis 
 

8.8.1 Wat is een eetstoornis in het kort? 

Anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn eetstoornissen. Bij anorexia 

(nervosa) wordt de eetlust onderdrukt, of er is sprake van een ernstig 

gestoord eetgedrag. Bovendien is er een extreem verlangen mager te 

zijn. Het gewichtsverlies is opzettelijk en hangt samen met een verstoord 

beeld van het eigen lichaam. Anorexiapatiënten proberen na het eten 

het effect van het voedsel teniet te doen door te braken, te sporten of 

door laxeermiddelen te gebruiken. Ook (vr)eetbuien horen hierbij. Met 

anorexia is het hongergevoel niet verdwenen, maar onderdrukt. 



Om van anorexia te kunnen spreken, moet aan de volgende 

voorwaarden worden voldaan: 

 Degene met anorexia wil lichter worden dan 85% van het gewicht 

dat bij zijn of haar lengte en leeftijd hoort. 

 De BMI-grens voor volwassenen ligt op 17,5. Voor kinderen ligt de 

grens iets lager. 

 De menstruatie blijft minimaal drie keer achtereen achterwege. 

 Er bestaat een irreële angst zwaarder te worden. Er is sprake van 

ondergewicht (bij Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (ES-NOA) 

wordt aan alle criteria voldaan, maar is er wel menstruatie. 

 

Mensen met boulimia nervosa hebben last van (vr)eetbuien. Nat het eten 

proberen zij er alles aan te doe de calorieën weer kwijt te geraken.   

 

De mortaliteitsgraad is voor Anorexia en Boulimia respectievelijk 18% en 

10%. Een serieuze ziekte om rekening mee te houden dus! 

 

8.8.2 Do’s en Don’ts. 

Do’s 

- Neem contact met thuis op en spreek het vermoeden uit. 

- Overweeg gastlessen over dit onderwerp te laten verzorgen. 

- Ernstige ondervoeding kan tot stoornissen in het gevoelsleven 

leiden. Houd hier rekening mee. 

- Anorexiepatiënten hebben vaak concentratieproblemen. Bied 

hulp. 

- Kleine problemen worden vaak als enorm grote problemen gezien. 

Help bij het relativeren van bijzaken. 

- Het zelfbeeld van de patiënt is niet groot.  

 

Don’ts 

- Laat niet klassikaal vragenlijsten over anorexia invullen. 

- Ga niet zelf dokteren. Anorexia is zelfs voor psychologen een groot 

probleem. 

- Voorkom dat het westers slankheidideaal bevestigd wordt. 

- Maak geen grapjes over gewicht en omvang.  

- Dicht anorexia en boulimia niet alleen aan meisjes toe. 
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8.9 Dyslexie 

 
8.9.1 Wat is dyslexie in het kort? 

Dyslexie is een stoornis die zich kenmerkt door serieuze problemen bij de 

automatisering van het lezen en/of spellen. Dyslectici hebben (grote) 

moeite met vlot lezen en spellen. Dat geldt ook voor het lezen en spellen 

van een vreemde taal. 

Er is geen verband tussen dyslexie en intelligentie. Wel is het moeilijk om bij 

beneden gemiddelde intelligentie te bepalen of er sprake is van dyslexie 

of dat de tekorten samenhangen met het IQ. 

Het is belangrijk dat de stoornis in een zo vroeg mogelijk stadium wordt 

onderkend. 

Veel dyslectici zijn beeldende of logische denkers en hebben soms een 

hoge mate van creativiteit. Een goede begeleiding op school is erg 

belangrijk; de leerling kan op de juiste manier leren omgaan met de 

dyslexie. 

 

8.9.2 Do’s en Don’ts. 

Do’s 

- Geef extra tijd voor alle vormen van schriftelijk werk. 

- Overhoor waar mogelijk mondeling. 

- Pas bij de talen de lengte van de boekenlijst aan. 

- Laat de leerling van de spellingscontrole gebruikmaken. 

- Complimenteer waar mogelijk. 

- Maak gebruik van ict-hulpmiddelen. 

- Pas op voor faalangst. 

 

Don’ts 

- Voorkom geïrriteerd of ongeduldig reageren. 

- Geef lees- of bordbeurten niet onverwacht. 

- Leg geen extra nadruk op spellingkwesties. 

- Ontken of bagatelliseer het probleem niet. 

- Lach niet om de –vaak komische- fouten. 

 

 

 

 

 

 
 

 


