
...een instructie nodig…. 

 

 Waarbij de leraar voordoet en 

hardop nadenkt 

 Die de betekenis van  … verhel-

dert 

 Die vooral auditief is 

 Die visuele ondersteuning biedt 

 Die verkort is 

 Die verlengd is 

 ... 

Figuur: voorbeeldzinnen om de  onderwijsbehoeften te kunnen formuleren.  

Vrij naar: N. Pameijer en T van Beukering (2008) Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider Acco   

...opdrachten nodig…. 

 

 Die op of net onder het niveau 

liggen om succeservaringen op te 

kunnen doen 

 Die op of net boven het niveau 

liggen zodat er voldoende uitda-

ging is 

 Die overzichtelijk zijn door sobe-

re lay-out en weinig afleiding 

 Waarbij alleen de antwoorden 

worden ingevuld 

 Met uitgewerkte voorbeelden 

 ... 

…(leer-)activiteiten nodig…. 

 

 Die aansluiten bij de belangstelling 

voor … 

 Die structuur bieden met een 

stap voor stap plan en zelfcorri-

gerend zijn zodat er direct feed-

back is 

 Die de denkhandelingen concreet 

ondersteunen 

 Die er op gericht zijn om de leer-

tijd zo goed mogelijk te besteden 

 Die opgedeeld zijn in kleinere 

deelactiviteiten 

 Die uitdagen 

 Die ruimte laten voor eigen keuze 

en inbreng 

 ... 

…feedback nodig…. 

 

 Die consequent en direct op het 

gewenste gedrag volgt 

 Waarbij de inzet en inspanning 

wordt  benadrukt 

 Waarbij de succeservaringen 

worden benadrukt 

 Die in een grafiekje is weergege-

ven om de eigen vorderingen goed 

te kunnen volgen 

 ... 

...groepsgenoten nodig…. 

 

 Met wie er samenwerkend ge-

leerd kan worden 

 Die accepteren dat hij anders 

reageer in onverwachte situaties 

 Die vragen mee te spelen in de 

pauze 

 Die clownesk gedrag negeren en 

er niet om lachen 

 Die het kind niet uitdagen door ... 

 ... 

…een leerkracht nodig…. 

 

 Die de overgangen tussen activi-

teiten structureert 

 Die de instructie terugvraagt 

 Die controleert 

 Die samen evalueert 

 Die let op de taakbeleving en 

deze voorafgaand, tijdens en na 

de taak bespreekt 

 Die vriendelijk en beslist is 

 Die positieve interne attributies 

bij succes benadrukt 

 Die situaties creëert waarin 

sterke kanten als …. naar voren 

komen 

 Die doelgericht en flexibel kan 

differentiëren 

 Die complimenteert op inzet  

 ... 

…overige zoals... 

 

 Een leeromgeving nodig die 

 Ondersteuning nodig die  

 ... 

Onderwijsbehoeften 
 

Dit kind heeft …. 


