
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij helpen scholen, dagverblijven en andere instanties bij het vinden van antwoorden op vragen over 

de begeleiding van en onderwijs aan leerlingen die (zeer) moeilijk leren.  

Het kan gaan om vragen op leerkracht (klassen)- niveau en op schoolniveau. Wij leveren maatwerk; 

“gewoon als het kan, speciaal als het nodig is”. 

 

Hieronder staan een aantal (deels overlappende) gebieden waarop onze school ondersteuning kan 

bieden.  Het kan zowel gaan om kortdurende arrangementen als om langdurige ondersteuning. 

 

• Diagnostiek en psychodiagnostisch onderzoek 

• Het in kaart brengen van onderwijsbehoeften van een ZML-leerling  

• Beleidsmatige aspecten rondom de begeleiding van ZML-leerlingen 

• Onderwijsorganisatie op schoolniveau rondom de aanname van ZML-leerlingen (passend 

onderwijs) 

 

• Kennis over leerlingen met een verstandelijke beperking en autisme en autisme in het 

algemeen  

• Kennis over leerlingen met het syndroom van Down en evt. andere syndromen 

 

• Begeleiding van leerlingen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een 

stoornis binnen het autistisch spectrum (TEACCH) en van leerlingen met het syndroom van 

Down – grondhouding  

• Pedagogische benadering van leerlingen met een verstandelijke beperking, omgang met 

(on)gewenst gedrag, onwil en onmacht, pedagogisch klimaat (relatie, competentie en 

autonomie) 

• Totale Communicatie  (TC) met leerlingen met een verstandelijke beperking 

• Onderwijsinhoud m.b.t. alle leergebied- en leergebiedoverstijgende kerndoelen van het ZML-

onderwijs (methodiek en didactiek – effectieve leerkracht) 

• Handelingsgericht Werken (HGW) in praktijk met leerlingen met een verstandelijke beperking 

• Effectief klassenmanagement, inrichting van lokaal 

• Leerlingvolgsysteem, registratie van vorderingen en planning van volgende leerdoelen 

• ZML-toetsen van het Cito 

 

• Ondersteuning van de leerkracht bij de bespreking van de ontwikkeling van de leerling met de 

ouders/verzorgers; moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake  brengen en medewerking 

verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling 

 

We werken vraag gestuurd. Dit betekent dat we verschillende mogelijkheden hebben om de vragen te 

beantwoorden variërend van individuele  begeleiding en coaching tot teamscholing en cursussen voor 

personeel van meerdere scholen door o.a. een orthopedagoog, intern begeleider, logopedist of 

gespecialiseerde leerkracht. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

 

 

 

Ondersteuningsaanbod 


