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1. INTRODUCTIE



In onderwijssituaties, maar ook in andere situaties op school kan het gedrag van
jongeren opvallen. Bijvoorbeeld omdat het een jongere belemmert om het onderwijs
te volgen. Of omdat zijn gedrag storend is voor anderen. Gedrag kan ook opvallen,
omdat het anders is dan je zou verwachten van een jongere van die leeftijd. In sommige
gevallen kan er sprake zijn van een stoornis, maar soms staat het opvallende gedrag
op zichzelf. Hoe dan ook, een jongere kan hulp en begeleiding nodig hebben om met
zijn gedrag te kunnen omgaan. 

Voor veel jongeren zal een kleine aanpassing in de reguliere ondersteuning al voldoende
zijn om beter te kunnen functioneren in het onderwijs. In de meeste gevallen zal een
jongere hier niet uit zichzelf om vragen. Bedenken wat een jongere precies nodig
heeft, vraagt daarom mogelijk proactief gedrag van docenten en anderen die met hem
werken. Dit boek kan je helpen om er achter te komen wat de onderwijsbehoefte(n)
van een jongere zijn en hoe je hieraan tegemoet kunt komen, zodat hij zo goed moge-
lijk van het onderwijs kan profiteren.

Voor wie is dit boek bedoeld?
Dit boek is bedoeld voor iedereen die in het MBO werkt, zoals docenten, mentoren,
coaches, studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers), zorgcoördinatoren en andere deskun-
digen.

Hoe gebruik je dit boek?
Dit boek is bedoeld als naslagwerk. Het is aan te raden om in ieder geval de algemene
informatie uit de eerste paragraaf van hoofdstuk 2 en 3 een keer te lezen. Deze infor-
matie heb je nodig om te begrijpen hoe het denken vanuit onderwijsbehoeften werkt.
Als je eenmaal weet welke onderwijsbehoefte(n) een jongere heeft, kun je steeds een
keuze maken uit de desbetreffende paragrafen, om daarin suggesties te lezen om aan
de behoefte(n) tegemoet te komen. 
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Hoofdstuk 2: Ondersteuning tijdens lesmomenten
In de eerste paragraaf lees je hoe je het gedrag van een jongere goed in kaart kunt
brengen. Zo kun je er achter komen welke onderwijsbehoefte(n) een jongere heeft.
Vervolgens beschrijven de paragrafen hierna veel voorkomende onderwijsbehoeften.
Hierin zijn ook verschillende manieren beschreven om tijdens lesmomenten aan deze
behoeften tegemoet te komen. 

Hoofdstuk 3: Begeleiding binnen de onderwijsinstelling
Als een jongere niet voldoende profiteert van extra hulp en begeleiding tijdens de
lessen, dan heeft hij ook daarbuiten iets extra’s nodig. In de eerste paragraaf van dit
hoofdstuk lees je hoe je begeleiding kunt bieden en vind je aandachtspunten voor
begeleidingsgesprekken. De paragrafen erna beschrijven enkele veel voorkomende
behoeften en manieren waarop je hier buiten de lessen aan tegemoet kunt komen.

Hoofdstuk 4: Achtergrondinformatie
Vooral jongeren met ernstige problemen of bij wie een stoornis is vastgesteld hebben
vaak (meerdere) specifieke onderwijsbehoeften. Bij de uitleg van de onderwijs-
behoeften in de voorgaande hoofdstukken wordt hier ook naar verwezen. In hoofd-
stuk 4 vind je korte beschrijvingen van een aantal veel voorkomende stoornissen en
problemen. De achtergrondinformatie is bondig. Als je over een bepaalde stoornis of
probleem meer wilt weten, dan geeft de lijst met literatuur, websites en eventueel
beeldmateriaal handvatten om specifiekere informatie op te zoeken.
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2. ONDERSTEUNING 
TIJDENS LESMOMENTEN
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2.1 Inleiding

Tijdens de les kan het gedrag van een jongere opvallen. Hij heeft bijvoorbeeld moeite
om zich aan de regels te houden, heeft steeds zijn huiswerk niet gemaakt, komt regel-
matig te laat, krijgt vaak ruzie wanneer hij met anderen moet samenwerken of hij
droomt steeds weg tijdens de instructie. Dit gedrag is op zich niet direct opmerkelijk
in de puberteit en adolescentie. Toch kan het gedrag opvallen als het bijvoorbeeld
veel vaker voorkomt dan bij leeftijdgenoten, of in verschillende situaties. 

Tijdens de les zal je als docent een manier moeten vinden om met dit gedrag om te
gaan. Hierbij kan het denken vanuit onderwijsbehoeften sturing bieden. Dat houdt in
dat je samen met een jongere bedenkt wat hij nodig heeft om in het onderwijs te kunnen
functioneren en om zich verder te kunnen ontwikkelen. Sommige jongeren profiteren
niet automatisch van de basisondersteuning die docenten bieden; zij hebben specifieke
onderwijsbehoeften. Het is van be-
lang om eerst te achterhalen welke
specifieke onderwijsbehoefte(n)
een jongere heeft, en daarna pas te
bedenken hoe je een jongere kunt
helpen om aan deze behoefte(n)
tegemoet te komen. Zo is de kans
van slagen groter.

Gedrag in kaart brengen

Wanneer gedrag opvalt, is het zinvol om dit goed in kaart te brengen. Zowel voor een
docent als voor een jongere zelf is het prettig om inzicht te krijgen in het gedrag. Dit
inzicht kan ervoor zorgen dat een jongere meer controle over zijn gedrag  krijgt en
houdt. 

Gericht observeren is een middel om het gedrag van een jongere goed in kaart te
brengen. Het kan veel inzicht geven om het gedrag goed te beschrijven, bij te houden
hoe vaak het voorkomt, te bekijken wat er aan vooraf gaat en wat er daarna gebeurt,
en te bedenken op welk moment het gedrag wel of juist niet voorkomt. Op deze manier
kun je bijvoorbeeld redenen voor het gedrag herkennen of patronen ontdekken. 

Dit hoofdstuk is vooral bedoeld voor
docenten (mentoren en SLB’ers), 
die willen weten op welke manier zij
tijdens de lessen kunnen omgaan met
jongeren met opvallend gedrag.
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In sommige gevallen kan het lastig zijn om zelf te observeren. Als docent maak je nu
eenmaal vaak zelf onderdeel uit van de situatie. Dit maakt het moeilijk om afstand te
nemen van de situatie. Vraag dan eventueel een collega om te observeren tijdens de
les en bespreek de observatie na.

• ABC-schema
Een ABC-schema kan een handig hulpmiddel zijn om gedrag gericht te observeren.
Door dit schema in te vullen kun je situaties analyseren waarin het gedrag be-
lemmeringen oplevert of waarin een jongere juist gewenst gedrag laat zien. In het
ABC-schema staan de hoofdletters voor:

- A: Antecedent
Wat ging er net vooraf aan het moment waarop een jongere het (gewenst of onge-
wenst) gedrag liet zien?

- B: Behaviour
Het (gewenst of ongewenst) gedrag dat een jongere op een specifiek moment
vertoont; objectief en concreet beschreven.

- C: Consequentie
Wat gebeurt er direct nadat een jongere dit gedrag heeft laten zien? Denk hierbij
aan de reactie van een ander of juist het uitblijven ervan.

Bij het invullen van een ABC-schema is het van belang om alleen feitelijk zichtbaar
gedrag (B) in te vullen en geen interpretaties daarvan. Schrijf dus niet op: ‘Menno
zit lui achterover’, maar liever: ‘Menno zit achterovergeleund op zijn stoel, met zijn
benen languit voor zich uitgestrekt.’

Soms is het niet duidelijk wat de aanleiding (A) voor het gedrag van een jongere is
geweest. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je niet hebt gezien wat er aan het
gedrag vooraf ging. Het is in dat geval niet mogelijk om de A in te vullen, maar je
kunt wel het gedrag beschrijven bij B. Hierop volgt meestal een reactie van een ander
(C), zoals van de docent of van een klasgenoot. Deze reactie lokt bij een jongere zelf
vaak ook weer een reactie uit. Zo is de consequentie (C) op zijn gedrag direct een
aanleiding (A) voor nieuw gedrag. Je kunt een ABC-schema op deze manier een aan-
tal keer achter elkaar invullen. Dit kan veel inzicht geven in gedragspatronen van een
jongere. Het voorbeeld geeft dit weer.



Voorbeeld van een ingevuld ABC-schema 
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A: Antecedent B: Behaviour C: Consequentie

Na de uitleg van de kookles
kunnen de jongeren zelf-
standig aan de slag om 
macaroni te maken.

Jordy loopt naar een klas-
genoot toe. Hij vraagt wat 
hij moet doen.

De klasgenoot geeft 
antwoord. 
De docent zegt dat Jordy
naar zijn eigen tafel toe
moet.

De klasgenoot geeft 
antwoord. 
De docent zegt dat Jordy
naar zijn eigen tafel toe
moet.

Jordy gaat naar zijn tafel. 
Hij doet water in een pan en
zet hem op het vuur. 
Hij maakt de zak macaroni
open. Dan loopt hij weer
naar zijn klasgenoot toe. 
Hij bekijkt wat zijn klasgenoot
doet en vraagt nogmaals wat
hij moet doen. 

De klasgenoot geeft 
antwoord.

De klasgenoot geeft 
antwoord.

Jordy luistert naar het 
antwoord en begint daarna
een praatje over een 
voetbalwedstrijd. Hij staat 
inmiddels al bijna een 
kwartier te kletsen.

De docent zegt: “Jordy, denk
je wel aan je opdracht?”

De docent zegt: “Jordy, denk
je wel aan je opdracht?” 

Jordy gaat terug naar zijn
tafel. Hij maakt de macaroni.
Na vijf minuten loopt hij naar
een andere klasgenoot. Hij
stelt hem een vraag en blijft
daarna weer een tijdje staan
praten.

De docent loopt naar Jordy
toe. “Schiet het al op met 
die macaroni?” vraagt hij. 

De docent loopt naar Jordy .
“Schiet het al op met die 
macaroni?” vraagt hij.  
De docent kijkt naar de tafel
van Jordy en ziet dat alle
spullen door elkaar liggen.

Jordy vraagt wat hij nu moet
doen.

De docent helpt hem verder.



Gericht observeren wat er aan het gedrag van een jongere vooraf gaat (A) en wat
daarna gebeurt (C), kan inzicht geven in de redenen voor of patronen in het gedrag
van een jongere. Door bijvoorbeeld goed te kijken naar de kolom met consequenties
(C), kan duidelijk worden welke factoren het gedrag in stand houden of versterken.
Vaak komt dit doordat het gedrag wordt bekrachtigd. Het kan bijvoorbeeld voor-
komen dat de consequentie op het gedrag vaak is dat een jongere onder een voor hem
vervelende situatie uit kan komen. Zo wordt hij onbedoeld beloond voor zijn gedrag,
waardoor hij het vaker zal laten zien. Het volgende overzicht laat zien welk effect
het toevoegen of wegnemen van een positief of negatief element kan hebben op het
gedrag van een jongere. 
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Positief Negatief

Toevoegen Bekrachtiging

Voorbeeld: een compliment
geven, een goed cijfer.

Afzwakking

Voorbeeld: een onvoldoende.

Wegnemen Afzwakking

Voorbeeld: niet mee kunnen
doen met iets leuks, zoals 
een excursie.

Bekrachtiging

Voorbeeld: moeilijke opdracht
overslaan, wegsturen 
waardoor een jongere onder
een opdracht uit komt.

Voorbeeld
Meike laat tijdens de lessen vaak storend gedrag zien. Wanneer de docent iets 
uitlegt aan haar groepje, praat ze zachtjes met een ander. Ze lijkt niet op te letten
en stelt steeds vragen over wat net is uitgelegd. Ook loopt ze vaak rond en leidt ze
anderen af door langdurig met hen te kletsen. Wanneer ze met de computer werkt,
blijkt ze vaak veel tijd op Facebook door te brengen. De docent heeft Meike hier al
een aantal keer op aangesproken, maar dat heeft weinig effect. Tijdens eerdere 
lessen is ze al vaker te laat gekomen en besteedde ze ook veel tijd aan social
media of praten met anderen. Ze heeft hierdoor al veel lesstof gemist. Als ze tijdens
de les in de klas blijft, lijkt ze weinig van de uitleg en opdrachten op te pikken. Ze
voert haar opdrachten niet goed uit en haalt onvoldoendes. De docent besluit een
ABC-schema in te vullen om meer zicht te krijgen op het gedrag van Meike.
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A: Antecedent B: Behaviour C: Consequentie

Meike zit in de les. Ze 
begrijpt niets van de uitleg
die de docent zojuist aan
haar groepje heeft gegeven. 

Meike stelt een vraag. De docent legt het 
nogmaals uit.

De docent legt het 
nogmaals uit. 

Meike stelt opnieuw een
vraag. 

“Zit je niet te luisteren?” is
de reactie van de docent. 
“Ik heb het net uitgelegd. 
Let maar goed op.”

“Zit je niet te luisteren?” is
de reactie van de docent. 
“Ik heb het net uitgelegd. 
Let maar goed op.”

Meike luistert nu helemaal
niet meer naar de uitleg.
Ze begint zachtjes te praten
met het meisje naast haar. 

De docent spreekt Meike
hier op aan. Hij zegt dat zij
maar beter even kan 
opletten. 

De docent spreekt Meike
hier op aan. Hij zegt dat zij
maar beter even kan 
opletten.

Meike tikt een berichtje op
haar telefoon. Ze laat het
lezen aan het meisje naast
haar.

De docent spreekt Meike
opnieuw aan: “Meike, als je
niet van plan bent om te
luisteren, kun je maar beter
even aan een andere tafel
gaan zitten.”

De docent spreekt Meike
opnieuw aan: “Meike, als je
niet van plan bent om te
luisteren, kun je maar beter
even aan een andere tafel
gaan zitten.”

Meike blijft op haar plek 
zitten. Maar ze begint 
opnieuw met het andere
meisje te praten. 

De docent zegt dat Meike
aan een andere tafel moet
gaan zitten.

De docent bekijkt het schema. Hij bedenkt dat Meike de les niet leuk vindt en
daarom niet oplet tijdens de uitleg. Hij merkt op dat Meike geen verantwoordelijk-
heid neemt voor haar eigen gedrag en leren, en consequent niet oplet, terwijl ze de
uitleg eigenlijk niet begrijpt. De docent bedenkt dat Meike de les wellicht helemaal
niet wil volgen. Door te kletsen en met Facebook bezig te zijn, weet ze dat ze de
uitleg niet meer hoeft te volgen. Zo kan ze hier onderuit komen. De docent bedenkt
dat hij het ongewenste gedrag van Meike dus eigenlijk onbedoeld beloont. 



• Registreren
Een andere manier om gedrag gericht te observeren is door bij te houden hoe
vaak specifiek gedrag voorkomt. Je krijgt meer inzicht in de ernst van het gedrag
door bijvoorbeeld te turven hoe vaak een jongere zijn opdracht niet afkrijgt
tijdens de les, hoe vaak hij te laat komt, of hoeveel vragen hij stelt over de lesstof. 

Een andere mogelijkheid is bijhouden op welk moment een jongere opvallend
gedrag laat zien. Dit kan inzicht geven, omdat in sommige gevallen de situatie
waarin het gedrag voorkomt een rol speelt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen
dat een jongere vooral concentratieproblemen laat zien tegen het einde van de
les, dat hij vooral verzuimt aan het einde van de dag op langere lesdagen, of
dat het samenwerken voor een jongere vooral lastig verloopt in de fase van
taakverdeling. 

In gesprek met een jongere

Wanneer na observatie het gedrag van een jongere in kaart is gebracht, wordt duide-
lijker hoe vaak en op welke momenten hij dit gedrag laat zien. Ga hierover altijd in
gesprek met een jongere zelf; hij is immers de ‘eigenaar’ van het probleem dat hij
ondervindt om in het onderwijs te kunnen functioneren en zich verder te kunnen ont-
wikkelen. Vraag in een kort gesprek na of hij zich bewust is van zijn gedrag. Waar-
schijnlijk heeft hij een bedoeling met zijn gedrag; hij wil daarmee iets duidelijk
maken. Bijvoorbeeld dat hij iets moeilijk vindt, dat het te makkelijk voor hem is of
dat hij met zijn gedachten met andere dingen bezig is. Vraag een jongere daarom of
hij kan uitleggen waarom hij het gedrag laat zien. Doe dit in een kort en laagdrempelig
gesprek, bijvoorbeeld aan het einde van een lesmoment.

Het kan prettig zijn
om tijdens het gesprek
het gedrag van een
jongere concreet te
maken door het te be-
spreken aan de hand
van een ABC-schema.
Ga uit van een recente
situatie tijdens de les waarbij een jongere het opvallende gedrag liet zien. Bespreek
daarna wat hier aan vooraf ging en wat hier op volgde.
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Tijdens een gesprek kan blijken dat de problemen
groter zijn en een jongere meer hulp nodig heeft.
Overleg dan bijvoorbeeld met de mentor, SLB’er of
zorgcoördinator. Deze kan een uitvoeriger gesprek
met de jongere inplannen. (Zie ook hoofdstuk 3.)



- B: Behaviour
Welk gedrag liet de jongere zien? Hoe omschrijft hij het zelf?

- A: Antecedent
Wat was voor de jongere de aanleiding voor zijn gedrag? Waar reageerde hij op?

- C: Consequentie
Wat gebeurde er nadat hij het gedrag liet zien? Hoe was dat voor hem en wat vond
hij hier van? 

Door een ABC-schema te gebruiken tijdens een gesprek leert een jongere op zijn
eigen gedrag te reflecteren. Het kan hem helpen om op deze manier de situatie vanuit
een ander standpunt te bekijken en oplossingen te bedenken.

Doel stellen

Wanneer het gedrag van een jongere door middel van observaties en gesprekken beter
in kaart is gebracht, kun je samen met de jongere zelf het doelgedrag bepalen: het ge-
wenste gedrag dat een jongere zou willen laten zien tijdens een lesmoment. Formuleer
dit doelgedrag zo concreet mogelijk, het liefst SMART. Ga bij het opstellen van de
doelen altijd na of een jongere zich hier daadwerkelijk in kan vinden. Als docent kun
je hem helpen en stimuleren om de gewenste groei door te maken, maar de jongere
moet uiteindelijk leren om zelf verantwoordelijk te worden voor zijn eigen groeiproces. 
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SMART-doelen formuleren
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Specifiek Beschrijf welk gedrag een jongere zou willen laten zien. 
Formuleer doelen in concreet, waarneembaar gedrag. Dus
liever: ‘Ik kan na de uitleg zelfstandig aan het werk en ik
maak de opdracht voor 80% goed’ dan: ‘Ik begrijp de uitleg.’

Meetbaar Zorg dat je het doel zo formuleert, dat tijdens de evaluatie
goed te beoordelen is of het doel wel of niet is behaald. Maak
het doel meetbaar door een kwalitatieve bepaling erin op te
nemen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal minuten dat een
jongere zich kan concentreren, hoe vaak hij zijn opdrachten
voldoende heeft gemaakt, of hoe vaak hij een voldoende
voor zijn toetsen heeft gehaald.

Ambitieus/
Acceptabel

De A in SMART kan voor verschillende dingen staan. Een
ambitieus doel zorgt ervoor dat een jongere zichzelf ook 
uitgedaagd voelt om zijn gedrag te veranderen en het doel 
te behalen. 
Voor een acceptabel doel beoordeel je het draagvlak binnen
het team, van de jongere zelf en eventueel zijn ouders. Is 
het doel ook haalbaar voor andere docenten die tijdens hun
lessen deze jongere kunnen stimuleren? En is het accep-
tabel voor de jongere zelf om deze groei te verwachten?

Realistisch Houd rekening met de mogelijkheden van een jongere. Voor
een jongere met autisme kun je bijvoorbeeld niet als doel
stellen dat hij sociaal inzicht heeft of situaties aanvoelt, en
van een jongere met een depressie kun je niet verwachten
dat hij dagelijks positief gestemd naar school komt. 
Formuleer doelen die haalbaar zijn binnen de mogelijkheden
van een jongere en om te behalen binnen de gestelde 
tijdsperiode (zie ook ‘Tijdgebonden’).

Tijdgebonden Formuleer het doel zo, dat duidelijk is wanneer het doel 
bereikt moet zijn. Bijvoorbeeld: aan het einde van dit school-
jaar, de laatste periode.



Denken vanuit onderwijsbehoeften

Om het doel te kunnen bereiken zal het nodig zijn om een manier te bedenken waarop
je een jongere kunt stimuleren. Daarvoor is het van belang om er eerst achter te komen
welke onderwijsbehoefte(n) een jongere precies heeft. Welke hulp(-middelen) heeft
hij nodig om het gewenste gedrag (doel) te kunnen bereiken? 
De analyse van het gedrag (door middel van observaties en gesprekken) geeft hiervoor
aanknopingspunten. Pas als duidelijk is wat een jongere nodig heeft om het doel te
kunnen bereiken, dan is het mogelijk om de mogelijkheden voor ondersteuning te
bepalen. Om het doel te bereiken is het namelijk belangrijk dat de ondersteuning
nauw aansluit op de onderwijsbehoefte(n). 

Ga altijd met een jongere in overleg om te bepalen welke behoefte(n) hij heeft en
welke ondersteuning hem geboden kan worden. Een jongere zal zijn behoefte(n)
waarschijnlijk niet altijd even concreet kunnen benoemen. Het is daarom belangrijk
om tijdens een gesprek goed door te vragen om er achter te komen wat hij nodig heeft
(zie ook Bijlage 3). Wanneer hij zich betrokken voelt bij het te bereiken doel en de
ondersteuning krijgt, zal hij zelf gemotiveerder zijn om het doel te bereiken en zich
hier meer verantwoordelijk voor voelen.
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Doel bereikt?

Ondersteuning
Onderwijs-
behoefte

Gedrag
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Doel bereikt?
Ondersteuning:
afspraken 
voorafgaand aan 
de les herhalen; 
complimenten geven
voor gewenst gedrag 

Onderwijsbehoefte:
duidelijke afspraken, 
bevestiging

Gedrag
niet opletten, 
kletsen, 
met Facebook
bezig zijn 

De docent van Meike bekijkt opnieuw de observatie in het ABC-schema. Hij denkt
dat Meike behoefte heeft aan duidelijke regels en afspraken over het gedrag en de
houding die tijdens de lesmomenten van haar worden verwacht. Voorafgaand aan
de volgende les heeft hij een gesprek met Meike. Samen maken ze hierover 
duidelijke afspraken. De docent benoemt ook dat hij Meike meer zal betrekken bij de
uitleg. Wanneer Meike zich niet aan de afspraken houdt, krijgt zij een extra opdracht.
De docent geeft Meike complimenten, wanneer zij oplet en zich verantwoordelijk 
gedraagt.






Bij het denken vanuit onderwijsbehoeften zijn enkele kernprincipes van belang:

Zorg dat de aanpak van een jongere aansluit op zijn onderwijsbehoefte(n).
In principe zal met elke vorm van ondersteuning het doelgedrag bereikt kunnen
worden, mits die aanpak goed aansluit op de onderwijsbehoefte(n) van een jongere.
Dat betekent dat verschillende docenten op verschillende manieren aan de behoefte(n)
tegemoet kunnen komen. Voor sommige jongeren kan het duidelijker zijn wanneer
alle docenten dezelfde vorm van ondersteuning bieden. Maar de gekozen ondersteu-
ning moet – behalve aansluiten op de onderwijsbehoefte – ook passen bij bijvoorbeeld
de persoonlijkheid en stijl van lesgeven van een docent. Zo kan het dus voorkomen dat
docenten liever verschillende manieren kiezen om aan dezelfde onderwijsbehoefte(n)
van een jongere tegemoet te komen. Dat zal namelijk een manier zijn die bij hen past. 

Doel: over vier weken is Meike in staat om tijdens 
de uitleg op te letten.  



Probeer de ondersteuning minstens vier weken uit om het effect te kunnen 
beoordelen.
Het kan voorkomen dat een vorm van ondersteuning niet direct het gewenste effect
heeft, ondanks dat die in theorie goed aansluit op de onderwijsbehoefte(n) van een
jongere. Het doelgedrag wordt dan niet bereikt. In dat geval is het belangrijk om toch
nog even door te zetten. Vaak komt het voor dat een jongere tijd nodig heeft om te
wennen aan de nieuwe gang van zaken. Het kan dan even duren voordat een jongere
gewenst reageert. Het is nu eenmaal lastig om gedragspatronen te doorbreken. Probeer
de ondersteuning daarom zeker vier tot zes weken uit om het effect te kunnen beoor-
delen.

Werkt de ondersteuning niet? Bekijk dan of de juiste behoefte is geformuleerd.
Wanneer na enige tijd blijkt dat de ondersteuning onvoldoende effect heeft, is het
belangrijk om niet direct een nieuwe vorm te bedenken. Kijk altijd eerst nog eens
opnieuw goed naar het gedrag van een jongere. Hoe reageert hij op de ondersteuning?
En is de juiste onderwijsbehoefte geformuleerd? Mogelijk is het gedrag onjuist
geïnterpreteerd en/of is niet de juiste onderwijsbehoefte benoemd. Bedenk pas een
nieuwe vorm van ondersteuning, wanneer duidelijk is wat de werkelijke behoefte is.
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Doel niet bereikt?

Ondersteuning
Onderwijs-
behoefte

Gedrag
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Doel: over vier weken is Meike in staat om tijdens
de uitleg op te letten. 

De rekendocent heeft de aanpak nu drie weken toegepast. Meike probeerde beter
op te letten en met de lesstof bezig te zijn. Wel heeft ze drie hele lessen verzuimd.
De docent stelt vast dat de geboden ondersteuning onvoldoende effect heeft.

De docent bekijkt opnieuw het ABC-schema en gaat nog eens met Meike in gesprek.
De docent bedenkt dat Meike altijd al wat moeite had met de lesstof. Hij ging er tot
nu toe steeds vanuit dat zij niet oplette tijdens de uitleg, en zij daarom veel vragen
stelde. Nu bedenkt hij dat zijn uitleg misschien niet voldoende voor haar is en zij
daarom steeds vragen stelt. Wanneer zij geen antwoord krijgt, volgt zij de uitleg 
helemaal niet meer en gaat zij andere dingen doen. Dan laat zij het ongewenste 
gedrag zien. 

De docent bespreekt dit met Meike. Hij bedenkt dat zij een andere behoefte heeft
dan hij in eerste instantie dacht. Tijdens het gesprek zegt Meike dat ze de uitleg niet
begrijpt. Het gaat haar te snel. Uit het gesprek blijkt dat Meike behoefte heeft aan
een andere manier van uitleggen. Dit inzicht doet de docent besluiten om op een 
andere manier te reageren op de vragen van Meike: hij zal de uitleg kort voor haar
herhalen en zeggen dat hij het nogmaals komt uitleggen wanneer iedereen aan het
werk gaat. Na de uitleg aan de groep zal hij haar een moment van verlengde 
instructie bieden.






Doel bereikt?
Ondersteuning: 
kort antwoord op 
vragen; 
verlengde instructie

Behoefte: 
andere vorm van 
uitleg

Gedrag: 
niet opletten,
kletsen, 
met Facebook
bezig zijn 



Onderwijsbehoeften en ondersteuning selecteren

De volgende paragrafen van dit hoofdstuk gaan in op veelvoorkomende onderwijs-
behoeften. Allereerst is steeds te lezen bij welke problemen deze behoeften voorkomen.
Hierna volgen praktische aanbevelingen om tijdens lesmomenten aan de desbetreffende
onderwijsbehoefte(n) tegemoet te komen. De aanbevelingen uit dit boek dienen ter
informatie en ter inspiratie. Ze kunnen direct worden toegepast tijdens de les. Maar
er zijn ongetwijfeld nog meer manieren te bedenken om aan de onderwijsbehoeften
tegemoet te komen. 

Kies altijd een manier uit die
passend is in de specifieke situ-
atie. Dat betekent dat de onder-
steuning  goed uit te voeren
moet zijn binnen de mogelijk-
heden en visie van de school. Een aanpak moet ook passen bij de eigen voorkeuren,
persoonlijkheid en stijl van lesgeven van de docent. 

Evalueren

Om te bepalen of de ondersteuning het gewenste effect heeft, is het belangrijk om te
evalueren. Dit evaluatiemoment is opgenomen in de doelstelling (volgens de T van
‘Tijdgebonden’). Meestal is dit halverwege en/of aan het einde van het schooljaar.
Ook tussentijds zal waarschijnlijk al zichtbaar zijn of een jongere het doel zal behalen.
Sta tussendoor altijd stil bij de doelstelling(en) en de vorderingen. Dit geeft aan-
wijzingen of de ondersteuning bijgesteld, aangescherpt of losgelaten kan worden. 

Als het doel is bereikt en een jongere het gewenste gedrag laat zien, beslis dan niet
als vanzelfsprekend dat de ondersteuning kan worden losgelaten. Het is mogelijk dat
een jongere wel in staat is om het gewenste gedrag te laten zien, maar dat hij hiervoor
nog steeds behoefte aan ondersteuning heeft. 
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Onderwijsbehoeften horen bij een jongere. 
De ondersteuningsvorm om aan ondewijs-
behoeften tegemoet te komen, hoort bij de
docent.
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Veel voorkomende onderwijsbehoeften waaraan je tegemoet kunt 
komen tijdens lesmomenten zijn: 

• structuur 

• duidelijke regels en afspraken 

• specifieke uitleg

• aangepaste opdrachten

• begeleiding bij het ontwikkelen van studievaardigheden

• verantwoordelijkheid

• hulp bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld

• momenten voor beweging of ontspanning

• begeleiding bij de omgang met anderen 


