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ONDERWIJSBEHOEFTES VAN JONGEREN EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTES VAN 

MENTOREN EN LEERKRACHTEN IN KAART BRENGEN 

HULPZINNEN VOOR HET BENOEMEN VAN ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN LEERLINGEN 

 

Deze leerling heeft  

een instructie nodig die .....  

kort en duidelijk is  

verlengd is en waarbij de docent voordoet en hardop nadenkt  

de oplossingsstrategie stapje voor stapje aangeeft  

de sterke visuele kant van hem benut  

vooral auditief is  

de betekenis van begrippen verheldert  

voorkennis bij hem ophaalt en de relatie aangeeft met nieuwe leerstof  

hem stimuleert tot meedoen en meedenken  

hem stimuleert eigen oplossingen te bedenken  

hem steunt zelf zijn werk te plannen  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

opdrachten nodig die .....  

net op of onder zijn niveau liggen, zodat hij succeservaringen kan opdoen  

net boven zijn niveau liggen, zodat hij cognitieve uitdaging krijgt  

overzichtelijk en gestructureerd zijn  

extra leer- en oefenstof bieden  

uitgewerkte voorbeelden bevatten  

aansluiten bij zijn leefwereld en actualiteit  

sober zijn, met zo weinig mogelijk afleiding  

met een specifiek ICT-hulpmiddel op de laptop uitgevoerd kunnen worden  

hem veel ruimte bieden voor ‘doen’  

hem veel ruimte bieden om het handelen te automatiseren  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

(leer)activiteiten nodig die .....  

aansluiten bij zijn belangstelling en talenten  

structuur bieden met een stappenplan of schema  

zijn denkhandelingen concreet ondersteunen  

opgedeeld zijn in kleine stappen of deelactiviteiten  

hem uitdagen en verdieping bieden  

hem ruimte laten voor eigen keuzes en inbreng  
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hem stimuleren en aansporen om zelf zijn werk te plannen  

hem motiveren en zijn leerplezier vergroten  

op een rustige werkplek plaatsvinden  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

feedback nodig die .....  

direct aangeeft of zijn oplossingsstrategie juist is  

ingaat op zijn taakaanpak en planning van het werk  

consequent en direct op het gewenste gedrag volgt  

zijn inzet/inspanning beloont (en niet alleen naar het resultaat kijkt)  

succeservaringen benadrukt  

hem uitnodigt zelf te reflecteren op de resultaten en de aanpak van zijn werk  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

groepsgenoten nodig die .....  

met hem willen samenwerken  

hem willen helpen bij moeilijke of complexe opdrachten  

hem accepteren en begrijpen dat hij anders kan reageren in bepaalde situaties  

hem uitnodigen om mee te doen buiten de lessen om  

zijn gedrag negeren en er niet om lachen  

hem niet uitdagen  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

een leeromgeving nodig die .....  

overzichtelijk en gestructureerd is  

hem uitdaagt en activeert  

hem uitnodigt om zelf initiatieven te nemen  

duidelijke regels en routines hanteert  

hem een time-out biedt om af te koelen  

hem een rustig werkklimaat biedt  

een vertrouwenspersoon heeft waar hij makkelijk terecht kan  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

docenten nodig die .....  

belangstelling voor hem tonen en met hem in gesprek gaan  

hem vragen of de instructie begrepen is  
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verlengde instructie bieden  

hem vertrouwen geven dat hij opdrachten uit kan voeren  

hem complimenten geven bij gewenst gedrag  

hem veiligheid en structuur bieden in nieuwe en spannende situaties  

overgangen tussen activiteiten en lessen goed structureren  

hem ondersteunen bij de planning van zijn werk  

situaties creëren waarin hij zijn sterke kanten kan laten zien  

hem leren om successen aan eigen kunnen en inzet toe te schrijven  

hem ruimte bieden voor eigen initiatief  

hem de regie geeft op zijn leerproces  

met hem evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn  

hun aanpak afstemmen op wat de leerling nodig heeft  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

Deze leerling een leraar nodig die ... (relatie met de leraar-mentor) 

o vertrouwen geeft 

o interesse in hem/haar toont 

o initiatieven van hem/haar beloont 

o bevraagt waar hij/zij aan zit te denken 

o feedback consequent en direct volgend op gedrag geeft 

o succeservaringen benadrukt 

o inzet/inspanning benadrukt 

o complimenteert 

o vriendelijk en beslist is 

o zich dan weer leidend en dan weer afwachtend opstelt 

o instructie terugvraagt, controleert en samen met hem/haar evalueert 

o let op zijn/haar taakbeleving en deze voorafgaand, tijdens en na de taak met hem/haar bespreekt 

o situaties creëert waarin de sterke kanten van hem/haar naar voren komen 

o positieve interne attributies bij succes benadrukt 

o aangeeft dat fouten maken toegestaan is 

o humor heeft en waarbij je grapjes kan maken 

o rechtvaardig is 

o open vragen stelt (die uitnodigen tot creativiteit) 

o aangeeft welk gedrag wel en niet kan in sociale situaties 

o de overgangen tussen de activiteiten structureert 

o de vrije situaties voor-structureert 

o de vrije situaties voor-bespreekt en nabespreekt 

o leer- en gedragssituaties structureert 

o je om hulp kunt vragen 
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o zelf ook om hulp durft te vragen 

o de leerling ook eens ‘links’ laat liggen. 
 

Deze leerling heeft … (werkhouding) 

o opdrachten nodig die op of net onder zijn/haar niveau liggen zodat hij/zij de komende maand vooral 
succeservaringen kan opdoen 

o opdrachten nodig die op of net boven zijn/haar niveau liggen zodat hij/zij voldoende uitdaging krijgt 

o instructie nodig waarbij de leraar voordoet en hardop denkt 

o instructie nodig die verkort is (doelen, kernpunten en oplossingsstrategieën kort bespreken waarna het 
leerling zelfstandig aan het werk kan) 

o instructie nodig die verlengd is (activeren basisvaardigheden, begeleide inoefening, ondersteuning bij het 
toepassen van de strategie en stimuleren tot het bedenken van eigen voorbeelden) 

o opdrachten nodig die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out met zo weinig mogelijk afleiding van 
plaatjes 

o opdrachten nodig die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out maar met functionele interessante 
illustraties. 

o opdrachten nodig waarbij hij/zij alleen de antwoorden hoeft in te vullen 

o opdrachten nodig met uitgewerkte voorbeelden 

o activiteiten die aansluiten bij zijn/haar belangstelling voor… 

o activiteiten die structuur bieden met een stap-voor-stap-plan en 

zelfcorrigerend zijn zodat hij/zij direct feedback krijgt o activiteiten nodig die ruimte laten voor eigen keuze en 
inbreng 

o activiteiten nodig die opgedeeld zijn in kleinere deelactiviteiten 

o activiteiten die erop gericht zijn de om de leertijd zo goed mogelijk te besteden 

o activiteiten nodig die hem/haar uitdagen  

o activiteiten nodig die voor voldoende lichamelijk inspannende beweging zorgen 

o materialen nodig die de denkhandelingen concreet ondersteunen (plaatjes, mascotte, steunfiguur, tokens) 

o materialen nodig die overzichtelijk zijn en die hij/zij zelfstandig kan gebruiken 

o taken nodig die rekening houden met zijn/haar korte concentratieboog 

o een leeromgeving nodig die zo min mogelijk afleiding veroorzaakt 

o een leeromgeving nodig waarbinnen de materialen een duidelijk zichtbare en vaste plek hebben 

o ondersteuning nodig die hem/haar helpt zich te focussen op een opdracht 

o ondersteuning nodig bij het plannen/organiseren van deeltaken van een opdracht 

o voldoende tijd nodig om zich te kunnen richten en om een overzicht te creëren van de taak. 
 
 
 

De ondersteuningsbehoeften van leerkrachten/ mentoren, die samengaan met de onderwijsbehoeften van de 
leerling, kunnen worden verwoord aan de hand van volgende hulpzinnen: 
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HULPZINNEN VOOR HET BENOEMEN VAN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTES VAN MENTOREN 

Als bedrijf  heb ik nodig  

kennis van ……………………… 

vaardigheden om …………… 

ondersteuning tijdens …….. 

materialen waarmee ………. 

een begeleider die …………………………….. 

 ‘meer handen op de werkvloer’ in de vorm van ………………………… 

ouders die  ………………………… 

een trajectbegeleider van de school die ………………………………………… 

een praktijkleerkracht van de school die …………………………………….. 

 

Ondersteun mij als mentor door … 

•samen met mij leerlingenmateriaal te analyseren met als vraag … 

•mee te denken en van gedachten te wisselen over … 

•praktijkvoorbeelden te laten zien van … 

•uitleg te geven over … zodat ik kan reflecteren op mijn aanpak van … 

•schriftelijke informatie te geven over … 

•samen een planning te maken gericht op … 

•de gelegenheid om bij een collega op bezoek te gaan om te zien hoe hij … 

•een collega/leerkracht/begeleider bij mij op de werkvloer te laten komen om voor te doen hoe zij … 

•bij mij te komen observeren hoe ik … en me daar feedback op te geven 

•mij te herinneren aan … 

•mij te coachen op … 

 

HULPZINNEN VOOR HET BENOEMEN VAN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTES VAN LEERKRACHTEN  

Als leerkracht wil ik bereiken dat ... (doel). Zelf doe ik al ... Verder heb ik nodig:  

o attitude en vaardigheid om te zorgen dat ... 

o inzichten die ... 

o kennis/begrip van ...  

o vaardigheden om ... 

o materialen waarmee ... 

o ‘meer handen in de klas’ in de vorm van ... 

o feedback op ... 

o collega’s, intern begeleider, mentor, zorgcoördinator of leidinggevende die ... 

o observeren hoe collega ... lesgeeft aan ...  

o coaching of co-teaching bij ...  

o ouders die ... 

o begeleider die ... 
 


