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ONTWIKKELING 
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Rondom de screening (SAF) en het vervolgonderzoek 
(VALT) vinden er verschillende gesprekken plaats 
tussen school, kind, ouders en orthopedagoog. Het 
volgen van het driestappenplan zorgt voor een breder 
beeld van de leerling. Er zijn al verschillende scholen 
en samenwerkingsverbanden, die met deze werkwijze 
aan de slag gegaan. Ook geven zij aan dat dit een 
grote meerwaarde kan hebben; inzicht in de gezins
situatie en een completer beeld van een kind. De 
gesprekken maken het duidelijker op welk vlak een 
kind ondersteuning nodig heeft en welke sterktes je 
kan inzetten. IB'ers maken het verschil! ■

Camilla Verschoore is antropoloog en werkzaam voor 

diverse projecten voor het actieprogramma Zorg voor 

de jeugd. Zij stimuleert de bewustwording en tijdige 

herkenning van LVB in het basisonderwijs, wijkteams, 

justitiële domein en zorg. 

Milou Koldijk werkt via GGD Amsterdam al negen 

jaar samen met basisscholen in Amsterdam aan de 

preventie en vroegsignalering van sociaal-emotione

le problemen. 

8 Tips 
Pf eer signalen te herkennen in,elatie 
tot een leerachterstand/LVB. 
Stem af met de leerkracht voor een 
- -

eerste analyse met een korte vragenlijst 
(SAF'

' � Î 
Neem de regie_ii_n de communicatie met 

- .... � "!f alle betrokkenen: onder wie de ouders. 
- .. - -

Vertaal na eventueel vervolgonderzoek 
door orthopedagoog/schoolpsycholoog 
de adviezen naar praktische tips voor in 
de klas en thuis, door. gebruik te maken 
van de hulp- en krachtkaarten! 

www.tijdschriftib.nl · TIB nummer 3 © Instondo 2021 

Het Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelt een 

vrij toegankelijke LVB-Toolkit Jeugd. Ver

schillende samenwerkingsverbanden zijn hierbij 

betrokken. In deze toolkit vind je onder andere 

een e-learning LVB. Meer weten? www.kenniscen

trumlvb.nl. 

r-----------------------------------------------------------: 
1 

1 

: Twee voorbeelden van hulpkaarten kun je vinden op : 
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: https://www.tijdschripib.nl/literatuur/ : 
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Samenvatting 

Licht verstandelijke beperkingen zijn soms blijvend, 

maar dat hoeft niet! Als je er vroeg bij bent, is er 

heel veel mogelijk in de ontwikkeling van het kind. 

Een deel van de leerlingen met LVB wordt echter 

niet opgemerkt. Een vragenlijst kan helpen om LVB 

te signaleren. Verdiepend onderzoek geeft vervol

gens meer handvatten voor gepaste ondersteuning. 

Met de hulp- en ondersteuningskaarten kun je 

een plan maken voor in de klas. Door aan de slag 

te gaan met vroegsignalering en het bieden van 

ondersteuning draag je bij aan het doorbreken van 

een negatieve spiraal! 


