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IEDEREEN TELT MEE …  
Een reeks geselecteerde leermiddelen rond drie thema’s: 

 
 

Krachtige leeromgeving 

 

Specifieke onderwijsbehoeften 
 
 

Zorgbeleid en algemene begrippen  
 

 

 

Ontdek ze op de volgende pagina’s ! 

 

Regelmatig verschijnt er een link naar een nieuwe favorietenmap.  

Werk aan een inclusievere leeromgeving door een brede 

basiszorg aan te bieden. 

 

Hou rekening met de kenmerken en de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen. 

 

Pas de denkkaders toe die aan de basis liggen van 

inclusief onderwijs: zorgcontinuüm, redelijke 

aanpassingen, handelingsgericht werken, … 
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Wil je geen enkele favorietenmap missen? Volg ons dan op Facebook of Twitter, of ga regelmatig eens kijken op 

www.iedereenteltmee.be . Ook in onze nieuwsbrieven zal je regelmatig op de hoogte worden gehouden van de nieuwe 

favorietenmappen. 

https://www.facebook.com/klascement
https://twitter.com/intent/follow?region=follow_link&screen_name=klascement&source=followbutton&variant=2.0
http://www.iedereenteltmee.be/
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KRACHTIGE LEEROMGEVING 

• Differentiatie https://www.klascement.net/map/differentiatie  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Coöperatief leren https://www.klascement.net/map/coöperatief-leren    

 

• Beloningssysteem https://www.klascement.net/map/beloningssysteem   

 

• UDL https://www.klascement.net/map/udl   

 

• Sociale vaardigheden https://www.klascement.net/map/sociale-vaardigheden   

 

• ICT-tools https://www.klascement.net/map/ICT-tools   

 

• Stappenplan / 
instructiekaart 

https://www.klascement.net/map/stappenplan   

 
  

https://www.klascement.net/map/differentiatie
https://www.klascement.net/map/coöperatief-leren
https://www.klascement.net/map/beloningssysteem
https://www.klascement.net/map/udl
https://www.klascement.net/map/sociale-vaardigheden
https://www.klascement.net/map/ICT-tools
https://www.klascement.net/map/stappenplan
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• Flip de klas https://www.klascement.net/map/flipdeklas  

 

• Talentontwikkeling      https://www.klascement.net/map/talentontwikkeling   

 

• Hoekenwerk                https://www.klascement.net/map/hoekenwerk  

 

• Spelend leren https://www.klascement.net/map/spelend-leren  

 

• Geheugensteuntjes https://www.klascement.net/map/geheugensteun  

 

• Klasmanagement    https://www.klascement.net/map/klasmanagement  

 

• Zelfcorrigerend 
materiaal 

https://www.klascement.net/map/zelfcorrectie  

 

• Functioneel leren https://www.klascement.net/map/functioneel-leren 

 

 

  

https://www.klascement.net/map/flipdeklas
https://www.klascement.net/map/talentontwikkeling
https://www.klascement.net/map/hoekenwerk
https://www.klascement.net/map/spelend-leren
https://www.klascement.net/map/geheugensteun
https://www.klascement.net/map/klasmanagement
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• Contractwerk https://www.klascement.net/map/contractwerk 

 

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    
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SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN 

• ADHD https://www.klascement.net/map/ADHD   
 

• Kansarmoede https://www.klascement.net/map/kansarmoede   

 

• Agressie https://www.klascement.net/map/agressie    

 

• Faalangst https://www.klascement.net/map/faalangst   

 

• Hoogbegaafd https://www.klascement.net/map/hoogbegaafd    

 

• Dyscalculie https://www.klascement.net/map/dyscalculie  

 

• Dyslexie https://www.klascement.net/map/dyslexie  

 
  

https://www.klascement.net/map/ADHD
https://www.klascement.net/map/kansarmoede
https://www.klascement.net/map/agressie
https://www.klascement.net/map/faalangst
https://www.klascement.net/map/hoogbegaafd
https://www.klascement.net/map/dyscalculie
https://www.klascement.net/map/dyslexie
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• Autisme              https://www.klascement.net/map/autisme  

 

• Auditieve beperking https://www.klascement.net/map/auditieve-beperking 

 

• Anderstalig           https://www.klascement.net/map/anderstalig 

 

 

 

 

 

  

https://www.klascement.net/map/autisme
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ZORGBELEID EN ALGEMENE BEGRIPPEN  

• Redelijke 
aanpassingen 

https://www.klascement.net/map/redelijke-aanpassingen  

 

• M-decreet https://www.klascement.net/map/M-decreet   

 

• Zorgoverleg en 
handelingsplanning  

https://www.klascement.net/map/zorgoverleg   

 

• Constructief 
samenwerken 

https://www.klascement.net/map/constructief-samenwerken  

 

   

   

  

  

https://www.klascement.net/map/redelijke-aanpassingen
https://www.klascement.net/map/M-decreet
https://www.klascement.net/map/zorgoverleg
https://www.klascement.net/map/constructief-samenwerken
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IEDEREEN TELT MEE … 
 

 

 

 

Extra achtergrondinfo  

over de 3 verschillende categorieën. 
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Zorg voor voldoende structuur in de klas. Hier hebben alle 

kinderen nood aan.  

Werk met stappenplannen, pictogrammen, schema's, 

geheugenkaartjes, ... 

 

IEDEREEN TELT MEE … 

• … door een krachtige leeromgeving te creëren, 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Zorg voor een brede basiszorg en maak van je klas een krachtige 

leeromgeving, waarbij je zoveel mogelijk verschillende kinderen bereikt.  

Varieer in instructie, in werkvormen, in evaluatievormen, in 

groeperingsvormen, in didactisch materiaal, ...  

Sommige kinderen hebben bijv. meer nood aan mondelinge 

instructies, anderen zijn meer gebaat bij schriftelijke instructies. 

Zorg voor een veilig en warm klasklimaat. Zorg 

voor duidelijk afspraken en werk aan de sociale 

vaardigheden van de kinderen in de klas.  

Kijk naar de talenten van de kinderen, 

kijk naar wat ze kunnen en niet enkel naar wat 

ze niet kunnen. 

 

www.nationalautism.org  

http://www.nationalautism.org/
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• …. door te kijken naar de onderwijsbehoeften, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ondersteun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Kijk naar een eventuele diagnose van het kind. Niet om het kind te labelen, maar wel om 

een paar dingen beter te begrijpen. 

Kijk op de site van Eureka voor tips en info. 

https://www.blendspace.com/lessons/uHM5nhNqt4Tsug/visie-op-onderwijs-spreuken  

https://pbs.twimg.com/media/BxJ-FVvIcAEuWCj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/BxJ-FVvIcAEuWCj.jpg
http://www.klascement.net/sites/50786
https://www.blendspace.com/lessons/uHM5nhNqt4Tsug/visie-op-onderwijs-spreuken
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• … door de denkkaders te kennen die aan de basis 
liggen van inclusiever werken, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bekijk het zorgbeleid van de school.  

Hierin zouden de 

verschillende stappen van 

het zorgcontinuüm moeten 

beschreven staan. 

 

Het is belangrijk om de 

principes van het 

handelingsgericht werken 

toe te passen in de 

klaspraktijk. 

 

Bekijk hoe je kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

kan helpen, d.m.v. redelijke aanpassingen (vb. sticordi). 

Je zal merken dat vele van deze aanpassingen ook 

bruikbaar zijn voor andere kinderen in de klas. 

 

Informeer je over het M-decreet: 

• Mee met het M-decreet? 

• Survival Guide 

 

http://www.klascement.net/video/57085/
http://www.klascement.net/sites/57091
http://www.klascement.net/sites/57088
http://www.klascement.net/docs/52141
http://www.klascement.net/sites/57096/
http://www.klascement.net/docs/53543/
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• … door je gezond verstand te gebruiken. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Overleg met collega's en ouders. Misschien 

hebben zij wel een gouden tip.  

Durf (op tijd) hulp vragen en laat je inspireren ... 

 

Hou het haalbaar en verloochen je eigenheid niet. 

 

http://www.mantelzorgelijk.nl/hulp-vragen-is-geen-schande/  

http://www.mantelzorgelijk.nl/hulp-vragen-is-geen-schande/
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padlet-uploads.storage.googleapis.com:443/62925892/b7e1601edc5af9ad372693926b15139a133fd34a/c8164ae4a0e54c6e39cf255db2efc21a.pptx&wdSlideId=258&wdModeSwitchTime=143938559710

