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    Ondersteuningskaarten Adaptief Leervermogen  

    bij (vermoeden) LVB-functieniveau 
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Inbedding Ondersteuningskaarten Adaptief Leervermogen 

Route Onderzoek & Ondersteuning 
Onderzoek  

Adaptief Leervermogen 

In kaart brengen 

Krachten en Belemmeringen  

Adaptief Leervermogen 

 

 
Screener: Schaal Adaptief 
Functioneren (SAF) 
 
 
 
 
 
 
 

LVB? Daar kun je wat mee! 
Handreiking (gratis) voor 
het werken met kinderen 
met licht verstandelijke 
beperkingen in het basisonderwijs en thuis 

 
VALT & andere opties crossbattery testing adaptief 
leervermogen door gedragswetenschapper(zie bijlage) 

 

 

 

                                                             *door gedragswetenschapper 

 
 

Screen

•Leerkracht screent met SAF (Schaal Adaptief Functioneren) 
•Gratis via Landelijk Kenniscentrum LVB 

Overleg

•Score <12
•Overleggen met IB-er /onderwijsspecialist
•In Gesprek met Ouders 

Onderzoek

•Wat zijn sterkte en zwakkere aspecten leervermogen?
•Observatie in de klas
•(Verkorte) Adaptief Leervermogen Test  (VALT)*

Plan

•Maak profiel sterke en zwakke aspecten leervermogen
•Inventariseer opties met ondersteuningskaarten
•Prioriteer wat binnen de (basis)ondersteuning in te zetten

Stem af

•Stem af in gesprek met ouders
•Vul hulpkaart in voor op school en thuis
•Bepaal evaluatiemoment

Evalueer

•Evauleer en stel bij in overleg met onderwijsteam en 
ouders
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Profiel adaptief leervermogen  

Krachten & belemmeringen per domein in kaart brengen 
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Vertaling persoonlijk profiel naar & eerste selectie van concrete 
ondersteuningsopties m.b.v. ondersteunings- & samenvattingskaarten 

Analyse persoonlijk profiel van krachten & belemmeringen 

& vertaling naar concrete aspecten van leren  

Diagnostiek

((V)ALT)

Gesprekken

Observatie

Screening

(SAF)
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Krachten Adaptief Leervermogen 

KRACHTEN BEPALEN & INZETTEN WAT GAAT AL GOED? 
HOE GEBRUIKEN WE DEZE 

KRACHTEN? 
Bepaald de (relatief) sterke kanten en kwaliteiten van de 
leerling en zijn omgeving.  
 
Die aspecten uit het profiel Adaptief Leervermogen van een 
leerling waar leerling gemiddeld of bovengemiddeld scoort of 
relatief hoog, kunnen hiervoor gebruikt worden (via Verkorte 
Adaptief Leervermogen Test afgenomen door 
gedragswetenschapper; zie ook handreiking voor het werken 
met kinderen met LVB in het basisonderwijs). 
 
Verkregen door observatie in de klas & in gesprek met 
leerkracht & ouders en anderen die de leerling goed kennen. 
 
Stimuleer sterke kanten ter compensatie/motivatie. 
 
Bied voldoende taken en leerstof aan waar leerling relatief 
goed in is. Zorg daarnaast ook voor voldoende uitdaging!  
 
Leg nadruk op eigen groei/vorderingen (vermijdt competitie). 
 
Beloon inzet en doorzettingsvermogen. 
 
Sluit schoolwerk aan bij hobby’s, (culturele) gewoonten en 
interesses. 
 
Overweeg te doen wat werkt volgens de ouders. 
 
Wat zijn de mogelijkheden van ouders, de naschoolse opvang 
e.d. om deze leerling ook buiten school te ondersteunen? 
 

Expressief taalgebruik relatief goed? 
 
 
Visuele informatieverwerking relatief goed? 
 
 
 
Opeenvolgende informatieverwerking relatief goed? 
 
 
Basiskennis/vaardigheden op deelgebieden relatief goed? 
 
 
Kan goed geconcentreerd 1 taak tegelijkertijd uitvoeren 
 
Behoefte aan autonomie? 
  
 
Werkt relatief netjes? 
 
 
Relatief flexibel in het veranderen van taak/ begeleider 
/ruimte? 
 
Sociaal. Heeft vriendjes en vriendinnetjes. Kan goed met 
anderen kinderen overweg. 

Geef ook mogelijkheden om mondeling te laten zien wat 
leerling kan/weet (i.p.v. alleen schriftelijk) 
 
Gebruik picto’s of tekeningen in de ondersteuning als 
leerling dit prettig vindt en ze goed begrijpt (abstractheid, 
hoeveelheid, mate van detail). 
 
Stem mate van structurering/aantal tussenstappen e.d. goed 
af – pas op voor ondervragen. 
 
Koppel nieuwe kennis zoveel mogelijk aan deze 
kennis/vaardigheden. 
 
Deel complexe opdrachten op in losse taken (maak bakjes)  
 
Betrek leerling bij het maken van planning/stimuleer, beloon 
eigen initiatieven, maak samen eigen werkplan 
 
Bekijk samen of leerling het prettig vindt om met 
checklijstjes/schema’s te werken. 
 
Aanvullende ondersteuning buiten de klas/van andere 
leerkracht/begeleider/oudere leerling goed mogelijk. 
 
Bekijk mogelijkheden om met een andere vaardige, sociale 
en empathische medeleerling samen te werken of in een 
klein groepje van 3. 
 
Laat leerling af en toe helpen in lagere groepen (verhogen 
gevoel van competentie). 
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Motivatie en Zelfvertrouwen 
WAT MAAKT HET LEREN MOEILIJKER ONDERSTEUNINGSOPTIES SCHOOL ONDERSTEUNINGSOPTIES THUIS 

Gebrek aan intrinsieke motivatie? 
 
Te weinig (zelf)vertrouwen/faalangst? 
 
Te weinig zelfstandig? 
 

Maak contact – leerling moet zich gezien en gehoord 
voelen. 
 
Sluit aan bij belevingswereld (praktisch, concreet, 
interesses). 
 
Vertel leerling: vragen stellen = altijd goed/ fouten maken 
mag. 
 
Benoem als je ziet dat een kind (steeds meer) bang, boos, 
verdrietig, gespannen e.d. wordt als een taak te lastig is. 
 
Geef helpende gedachten (‘ik weet dat dit moeilijk is, maar 
ik kan het proberen’; ‘als ik het zo nog niet snap, kan ik om 
hulp vragen’; ‘van fouten kan ik veel leren’). 
 
Benoem veelvuldig wat de leerling goed doet, geef hiervoor 
complimenten. 
 
Beloon altijd inzet. 
 
Zorg voor directe en positieve resultaten. 
 
Start eerste vraag/opdracht/taak iets onder niveau van 
leerling. 
 
Relatief moeilijke taak afwisselen met taak die leerling 
makkelijk/goed afgaat. 
 
Laat leerling zelf (volgorde) van taken kiezen als dwang 
ervaren wordt en om autonomie te stimuleren. 
 
Geef ruimte voor eigenaardigheden van de leerling/ geef 
vrijheid om opdracht naar eigen inzicht uit te voeren. 
 

Neem echt even de tijd voor je kind als je iets van hem/haar 
vraagt of als je iets samendoet (100% aandacht)  
 
Doe iets samen wat je kind leuk vindt/waar je kind goed in is. 
 
Als je ziet dat je kind iets lastig vindt en daardoor boos, 
verdrietig of gefrustreerd wordt, zeg: ‘ik zie dat je het lastig 
vindt en dat je gefrustreerd/verdrietig wordt’ (maar ga niet 
gelijk helpen/oplossen). 
  
Geef een complimentje als je kind hard zijn/haar best doet of 
als iets best (deels) al goed gaat. 
 
Laat je kind naast moeilijkere taken, ook altijd een taakje 
doen dat hij/zij al prima alleen kan en/of heel leuk vindt. 
 
Geef je kind helpende gedachten mee (‘ik weet dat dit 
moeilijk is, maar ik kan het proberen’; ‘als ik het zo nog niet 
snap, kan ik om hulp vragen’; ‘van fouten kan ik veel leren’). 
 
Laat je kind zelf (de volgorde van) taken kiezen. 
 
Geef ruimte voor eigenaardigheden van je kind/ geef 
hem/haar (enige) vrijheid om iets op eigen manier aan te 
pakken.  
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Aandacht 
WAT MAAKT HET LEREN MOEILIJKER ONDERSTEUNINGSOPTIES SCHOOL ONDERSTEUNINGSOPTIES THUIS 

Moeite met focus/onderscheiden van relevante en minder 
relevante informatie (gerichte (selectieve) aandacht? 
 
Moeite met tegelijkertijd meerdere taken/meerdere 
elementen uit complexe taak uitvoeren (verdeelde aandacht)? 
 
Moeite met aandacht voor langere tijd kunnen vasthouden 
(volgehouden aandacht)? 

Maak goed oogcontact als je iets uitlegt/vertelt. 
 
Beperk afleidende prikkels (rustige plek in klas). 
 
Aandacht richten door vragen te stellen (Wat heb je nodig 
voor deze opdracht? Wat doe je eerst?). 
 
Eén type instructie tegelijkertijd (laat leerling of luisteren of 
kijken/lezen of iets doen). 
 
Doe opdrachten voor (modelleren). 
 
Eén korte opdracht per keer/ Eén boodschap per zin. 
 
Basismeting aandachtspanne–langzaam vergroten (taken in 
uitvoerbare blokjes). 
 
Wissel luister-, praat-, en doe-opdrachten af. 
 
Gebruik timer voor afbakening afwisseling moeilijke en 
makkelijke taken (pas op voor tijdsdruk!). 
 
Complimenteer/beloon als het lukt lang genoeg of langer 
geconcentreerd te blijven.  

Maak goed oogcontact voordat je iets vraagt of vertelt. 
 
Speel spelletjes die o.a. concentratie vragen (memory, 
kwartetten, dokter bibber, halli-galli). 
 
Tijdens taakjes thuis (tas inpakken, tafeldekken, helpen met 
boodschappen, opruimen): 
 Vraag één ding tegelijkertijd. 
 Hak grote taak in stukjes (kamer opruimen: 1. vieze 

kleding in wasmand; 2. speelgoed in mand). 
 

Stel vragen om te helpen (tas inpakken: heb je gym morgen? 
welke spullen heb je nodig?). 
 
Leid zo min mogelijk af tijdens taakjes doen (TV even uit, niet 
tussendoor kletsen over iets anders). 
 
Zorg voor rust en ontspanning tussen moeilijke taken (even 
iets leuks/iets doen waar kind goed in is). 
 
Als taken goed gaan: breid ze langzaam uit met meer of iets 
ingewikkeldere taken en/of steeds minder helpen. 
 
Aandacht voor het taakje van school (Wat heb je gehad? Heb 
je dit al eerder geprobeerd? Waar ga je mee beginnen?). 
 
Geef complimentje als je kind langer aan iets heeft 
gewerkt/iets afgemaakt heeft. 
 
Gebruik beloningssysteem (vooraf afspreken: bijv. 15 
minuten videogame, buitenspelen, tekenen). 
 
Voldoende slaap (8-11 jaar: gemiddeld 9 tot 10 uur; 
voldoende en gezond eten (ontbijt niet overslaan).  
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Basiskennis  
WAT MAAKT HET LEREN MOEILIJKER ONDERSTEUNINGSOPTIES SCHOOL ONDERSTEUNINGSOPTIES THUIS 

Moeite met eigen maken van algemene kennis en 
vaardigheden? 
 
Moeite met toepassen van deze kennis in dagelijkse 
praktijk/andere/nieuwe situaties (transfer kennis)? 
 
Beperkte kennis om op aan te haken (moeilijk om nieuwe 
kennis te verwerken)? 
 

Zorg dat nieuwe kennis aansluit op bestaande kennis 
(ophalen/herhalen voorkennis/let op fouten in voorkennis, 
sluit aan op zone van naaste ontwikkeling). 
 
Start door zoveel mogelijk aan te sluiten bij ervaring/ 
belevingswereld leerling – concrete voorbeelden (weet 
over zijn of haar hobby’s, interesses e.d.). 
 
Toets geregeld of leerling een nieuw begrip goed begrepen 
heeft (laat voorbeelden geven, zelf omschrijven). 
 
Pas taalgebruik aan bij (beperkte) voorkennis/ 
woordenschat. Gebruik gangbare, concrete woorden, leg 
uit, vermijd beeldspraak, praat rustig, korte zinnen (5-7 
woorden), verbale en non-verbale communicatie moeten 
overeenkomen, vermijd ironie, cynisme, sarcasme. 
 
Oefenen, herhalen, herhalen, herhalen (opslag in 
langetermijngeheugen; makkelijker terug te halen). 
 
Oefen (in) verschillende situaties (transfer kennis). 
 
Stimuleer algemene ontwikkeling – geef extra aandacht 
(lezen, museum, jeugdjournaal kijken). 

Start door zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat je kind leuk 
vindt (lees bijvoorbeeld verhaaltjes voor over zijn favoriete 
onderwerp; koken leuk? Oefen met tellen, wegen & meten 
op die manier). 
 
Pas taalgebruik aan bij voorkennis/woordenschat (gangbare, 
concrete woorden, leg uit, vermijd beeldspraak). 
 
Oefenen, herhalen, herhalen, herhalen (het moet leuk zijn!). 
 
Oefen (in) verschillende situaties (rekenen tijdens helpen 
met koken, rekenen bij boodschapje doen). 
 
Oefen thuis met klokkijken, kalender (Welke dag? Welke 
maand? Bijvoorbeeld bij opstaan & naar bed gaan). 
 
Stimuleer algemene kennisontwikkeling;  
Vertel verhalen  
(Samen) lezen 
Samen jeugdjournaal kijken & over praten 
Naar museum, wandeling met de boswachter e.d. 
 
Zorg dat nieuwe kennis aansluit op bestaande kennis (weet 
je nog vorige keer…?). 
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Informatieverwerking (opeenvolgend) 
WAT MAAKT HET LEREN MOEILIJKER ONDERSTEUNINGSOPTIES SCHOOL ONDERSTEUNINGSOPTIES THUIS 

Moeite met het waarnemen, begrijpen en onthouden van 
informatie die opeenvolgend aangeboden wordt (ordening 
gebeurtenissen, plannen)? 
 
Beperkingen kortetermijngeheugen/verbaal werkgeheugen? 
 
Moeite met tijdsaanduidingen gesproken taal (‘doe X voordat 
je Y doet’)? 
 
Moeite met inschatten tijd(sduur)? 
 
Beperkingen verbaal begrip/verbale strategieën om iets te 
onthouden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook mogelijke invloed beperkingen aandacht. 

Afstemmen communicatie: verlicht belasting bij het 
aanbieden van informatie:  

 mondeling en schriftelijk: korte instructie; niet te 
veel informatie in 1 keer; korte zinnen, één 
boodschap per zin, concreet, één vraag per keer, 
praat rustig, laat herhalen, vermijd dubbele 
ontkenningen;  

 schriftelijk: groot lettertype, ruime lay-out, max 
één A4 per opdracht. 
 

Check of je elkaar begrijpt. 
 
Bij relatief sterke visuele informatieverwerking: 
ondersteunen met picto’s, plaatjes, tekeningen, 
kalender/dagritmeplanner  
(www.sclera.be/nl/picto/cat_overview). 
 
Laat leerling iets tekenen/voordoen om eigen verhaal te 
verduidelijken. 
 
Eén taak/ Eén stap per keer – langzaam uitbreiden.  
 
Geef niet meer dan 2 keuzemogelijkheden – langzaam 
uitbreiden. 
 
Zorg voor routine (bij opdrachten, start- einde les(dag)). 
 
Maak stappenplan (langzaam uitbreiden aantal stappen). 
 
Taak uitvoeren: achterwaarts leren – instructie in 
omgekeerde volgorde: begin bij het einde. 

 
Taak uitvoeren: voordoen – samen – alleen (helpen door 
vragen te stellen) – zelfstandig (feedback). 
 
Leren planning maken: voordoen - samen - alleen (alleen 
vragen stellen) – zelfstandig (feedback). 

Als je iets vraagt of uitlegt: gebruik korte zinnen, één 
boodschap per zin, concreet, één vraag per keer, rustig, laat 
herhalen, vermijd dubbele ontkenningen. 
 
Het kan helpen om plaatjes, picto’s, tekeningen te gebruiken 
(dagplanning, weekplanning, ochtendritueel). 
(www.sclera.be/nl/picto/cat_overview). 
 
Check of jullie elkaar goed begrepen hebben. 
 
Wees voorzichtig met beeldspraak (leg uit). 
 
Geef niet meer dan 2 keuzemogelijkheden. 
 
Eén taak per keer – langzaam uitbreiden. 
  
Grote taak in stukjes hakken (kamer opruimen: 1. kleding in 
de kast; 2. lego in de doos, enz.). 
 
Zorg voor routine (vaste start van dag, na schooltijd, voor het 
slapen gaan). 
 
Maak stappenplan (langzaam uitbreiden aantal stappen). 
 
Achterwaarts leren – instructie in omgekeerde volgorde: 
begin bij het einde. 
 
Taak uitvoeren: voordoen – samen – alleen (helpen door 
vragen stellen) – zelfstandig (feedback). 
 
Leren planning maken: voordoen - samen - alleen (alleen 
vragen stellen) – zelfstandig (feedback). 
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Redeneren en probleemoplossend vermogen 
WAT MAAKT HET LEREN MOEILIJKER ONDERSTEUNINGSOPTIES SCHOOL ONDERSTEUNINGSOPTIES THUIS 

Beperkingen abstract redeneren (verbanden leggen, 
analyseren)? 
 
Beperkingen probleemoplossingsvaardigheden? 
 
Beperkingen flexibel denken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bied oefenstof concreet aan. 
 
Sluit aan bij eigen belevingswereld (vermijd ‘stel dat..’). 
 
Maak oefenstof zichtbaar (visuele ondersteuning – niet te 
veel informatie!). (www.sclera.be/nl/picto/cat_overview). 
 
Leren door ervaren – daarna koppeling met theorie/ 
voorbeeld – nog een keer proberen. 
 
Doe voor (plaatje – praatje). 
 
Leg uit wat er precies moet gebeuren. 
 
Achterwaarts leren/probleem oplossen (van eindresultaat 
terug naar originele opdracht). 
 
Laat leerling kijken naar hoe anderen een taak uitvoeren. 
 
Geef leerling voldoende tijd om te schakelen tussen 
verschillende opdrachten en oplossingsstrategieën.  
 

Geef concrete opdrachten (niet ‘ruim je kamer op’ of ‘dek de 
tafel’, maar ‘doe de lego in de mand of zet 4 borden op 
tafel’). 
 
Gebruik plaatjes/foto’s/tekeningen/pictogrammen ter 
ondersteuning (uitleg taken in stapjes; bijvoorbeeld 
ochtendritueel). (www.sclera.be/nl/picto/cat_overview). 
 
Leren door te doen/ervaren (lekke band plakken). 
 
Doe voor (plaatje – praatje) – laat zelf stukjes doen. 
 
Leg uit wat er precies moet gebeuren. 
 
Achterwaarts leren (begin bij eindresultaat - in stapjes terug 
naar het begin, bijvoorbeeld bed opmaken, tafel dekken). 
 
Laat uw kind meekijken naar hoe anderen een taak 
uitvoeren/meehelpen. 
 
Geeft voldoende tijd, wees geduldig als je kind niet gelijk tot 
een goede oplossing komt en moeite heeft om tot een 
andere manier van oplossen te komen. 
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Informatieverwerking (gelijktijdig) 
WAT MAAKT HET LEREN MOEILIJKER ONDERSTEUNINGSOPTIES SCHOOL ONDERSTEUNINGSOPTIES THUIS 

Moeite met informatie die gelijktijdig wordt aangeboden? 
 
Moeite met behouden van overzicht? 
 
Snel verzanden in de te grote hoeveelheid aan informatie (en 
hun onderlinge verbanden)? 
 
Moeite met filteren informatie (hoofd- en bijzaken)? 
 
Moeite met selecteren juiste informatie (ook sociale 
informatie)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook mogelijke invloed van beperkingen werkgeheugen, 
planningsvaardigheden, aandacht.  
 

Geef leerling meer externe sturing (voorstructuren, extra 
vragen stellen, meer directief sturen, vaker tussendoor 
checken). 
 
Overzicht bewaren: ondersteun (visueel) met stappenplan, 
planning, schema, kalender. 
 
Vereenvoudig (concrete voorbeelden (rekenen)), orden en 
doseer informatie. 
 
Ontlast werkgeheugen (ondersteun visueel, 
geheugensteuntjes, haal samen benodigde (voor)kennis op, 
minimaliseer afleiding). 
 
Instructie: begin met de hoofdzaken (wees concreet, 
directief, laat bijzaken en details weg). 
 
Geef keuze- en antwoordmogelijkheden als open vragen te 
lastig zijn. 
 
Stap voor stap taak/opdracht uitvoeren (‘sla boek open op 
blz. 6’, daarna pas: ‘lees de tekst bij opdracht 2‘, enz). 
 
Voordoen-samendoen-zelf doen & herhaal. 
 
Zorg voor routines. 
 
Prikkelarme omgeving. 
 
In groep van maximaal 3 andere leerlingen laten werken 
(moeite overzien sociale interactie; te veel afleiding). 
 

Geef concrete opdrachten (niet ‘ruim je kamer op’ of ‘dek 
de tafel’, maar doe de lego in de mand; zet 4 borden op 
tafel’). 
 
Als je iets vraagt of uitlegt: gebruik korte zinnen, één 
boodschap per zin, concreet, één vraag per keer, rustig, laat 
herhalen, vermijd dubbele ontkenningen). 
 
Ontlast: ondersteun taken/routines met pictogrammen, 
geheugensteuntjes. (www.sclera.be/nl/picto/cat_overview) 
 
Herhaal. 
 
Rustige omgeving. 
 
Geef keuze- en antwoordmogelijkheden. 
 
Stap voor stap taak/opdracht uitvoeren. 
 
Leg uit hoe jezelf iets doet/oplost. 
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Executieve functies 
WAT MAAKT HET LEREN MOEILIJKER ONDERSTEUNINGSOPTIES SCHOOL ONDERSTEUNINGOPTIES THUIS 

WG (Werkgeheugen): beperkt werkgeheugen (verbaal en/of 
visueel)? 
 
CF (Cognitieve Flexibiliteit): moeite met schakelen tussen 
gedachten/ overgangen/ veranderingen/strategieën 
(cognitieve inflexibiliteit)? 
 
I (Inhibitie): moeite met inhibitie of impulscontrole? 
 
O&P (Organisatie & Planning): moeite met organiseren, 
plannen van werk/activiteiten? 
 
INI (Initiatief nemen): moeite met initiatief nemen? 
 
MON (taakmonitoring): moeite met bijhouden wat je al 
gedaan hebt en wat nog moet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WiEF: Observatielijsten executieve functies in de klas (groep 1- 
4 & groep 5 - 8): https://zienindeklas.nl/documenten/ 
 

WG: ontlast werkgeheugen (zorg dat er aandacht is, 
ondersteun visueel, maak samen ezelbruggetjes, haal 
samen benodigde (voor)kennis op, minimaliseer afleiding, 
deel taken op in behapbare stukken). 
 
CF: geef ruim van tevoren aan dat er iets gaat veranderen 
(wisselen van taak, lokaal); ondersteun bij en geef tijd om 
over te schakelen naar een andere aanpak/strategie. 
 
I: bespreek en oefen met inhibitie/emotieregulatie (tips & 
tricks vooraf samen bedenken, stel beloningen steeds meer 
uit, geef vooraf seintje als leerling extra impulsbeheersing 
in moet zetten). 
 
O&P: biedt vaste structuur/routines (planning samen 
maken, geef ruimte voor eigen inbreng; verwijs naar 
planning, ondersteun visueel, laat spullen steeds op vaste 
plek leggen, oefen met prioritering; gebruik agenda; geef 
dagelijks/wekelijks feedback op werk). 
 
INI: moedig aan om aan een taak te beginnen (start samen, 
bepaal samen stappenplan, start timer, beloon initiatief, 
deel taken op in behapbare stukken, maak een checklist). 
 
MON: handhaaf een voorspelbare dagelijkse routine, praat 
met leerling over hoe lang een taak ongeveer duurt, maak 
kalender/checklist, houd toezicht op de voortgang) 
 

WG: maak ezelbruggetjes/schema’s om WG te ontlasten. 
 
CF: geef ruim van tevoren aan dat er iets gaat veranderen 
(etenstijd, tijd om naar school te gaan, tijd om taak te doen); 
geef meer autonomie (als inflexibiliteit ontstaat door zich 
gedwongen voelen). 
 
CF/I: speel spelletjes die aandacht, inhibitie en/of flexibel 
denken oefenen (memory, kwartetten, halli-galli, commando 
pinkelen, verboden woord). 
 
I: beloon (haalbare tijd) stilzitten, rustig aan taak werken, 
niet ergens doorheen praten, netjes aan de regels houden 
(langzaam meer verlangen & uitstellen van beloning). 
 
O&P: samen wekelijkse vooruitblik bekijken/invullen; samen 
bekijken/aanvullen dagplanning (routines, bijzondere 
dingen). 
 
INI: moedig aan om aan een taak te beginnen (start samen, 
bepaal samen stappenplan, start timer). 
 
MON: handhaaf een voorspelbare dagelijkse routine, praat 
over hoe lang een taak ongeveer duurt, gebruik timer, maak 
kalender/checklist, houd toezicht op de voortgang). 
 
EF-spelletjes voor thuis 
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Sociaal-emotionele regulatie 
WAT MAAKT HET LEREN MOEILIJKER?  ONDERSTEUNINGSOPTIES SCHOOL ONDERSTEUNINGSPTIES THUIS 

GE (Gedragsevaluatie): moeite om eigen gedrag te observeren 
en te herkennen of dit voldoet aan de (sociale) regels? 
 
EM (Emotieregulatie): moeite met het reguleren van de eigen 
emoties (erg sterke, onmiddellijke en ongecontroleerde 
reacties)? 
  
SC (Sociale Cognitie): moeite met het zich verplaatsen in 
emoties en gedachten van anderen (sociaal cognitief 
functioneren)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WiEF: Observatielijsten executieve functies in de klas (groep 1- 
4 & groep 5 - 8): https://zienindeklas.nl/documenten/ 
 

GE: beschrijf positief de gedragsregels (visuele 
ondersteuning), beschrijf gewenst gedrag, werk met 
beloningskaarten (https://www.taakspel.nl/) voor gedrag 
dat lastig is, bespreek (sociale) situaties na m.b.v. 
gebeurtenis-gedachten-gevoel-gedrag schema (zie GGGG-
model op www.zienindeklas.nl). 
 
EMR: zorg voor prikkelarme omgeving, bespreek hoe om te 
gaan met beladen momenten, geef seintje als het mis 
dreigt te gaan, beëindig conflicten zo snel mogelijk en geef 
concrete tips over hoe het anders kan; 
woedethermometer/vulkaan; schoolbreed PAD-leerplan*. 
 
SC: benoem emoties; bespreek verschillen in perspectief 
(wat denk/voel jij? Wat denkt/voelt de ander?) bijv. bij 
voorlezen; methode STIP so*. 
 
 
 
 
 
 
 
*https://www.monitorlerensignaleren.nl/sites/default/files/
u13/programma-sociaal-emotionele-ontwikkeling.pdf 
 
 

GE: maak positieve huisregels (beschrijf gewenst gedrag) 
met visuele ondersteuning; bespreek samen wat er goed 
ging en wat nog beter kan. 
(www.sclera.be/nl/picto/cat_overview). 
 
EMR: prikkelarme omgeving (niet te veel rommel, TV uit, 
rustige plek in huis voor huiswerk); bedenk tips & tricks om 
met (emotionele) overprikkeling om te gaan; bespreek 
lastige situaties na, als emoties weer rustig zijn; bedenk 
samen wat volgende keer beter kan. 
 
SC: benoem emoties & verschillen in perspectief 
(bijvoorbeeld bij verhaaltjes voorlezen; jeugdjournaal kijken).  
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Samenvatting inventarisatie 

Krachten & Belemmeringen Adaptief Leervermogen 
Krachten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivatie & Zelfvertrouwen Aandacht 

Basiskennis 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieverwerking (opeenvolgend) Redenen & probleemoplossend vermogen 

Informatieverwerking (gelijktijdig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executieve functies Sociaal-Emotioneel 
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Samenvatting opties Ondersteuning op School 
Krachten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivatie & Zelfvertrouwen Aandacht 

Basiskennis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieverwerking (opeenvolgend) Redenen & probleemoplossend vermogen 

Informatieverwerking (gelijktijdig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executieve functies Sociaal-Emotioneel 
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Samenvatting opties Ondersteuning Thuis 
Krachten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivatie & Zelfvertrouwen Aandacht 

Basiskennis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieverwerking (opeenvolgend) Redenen & probleemoplossend vermogen 

Informatieverwerking (gelijktijdig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executieve functies Sociaal-Emotioneel 
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Hulpkaart van: …………………………………………………….                            

Groep: ………..  Datum: ……………………………. 

 

 

 

 

 

Invullen persoonlijke 
hulpkaart voor leerling 

Prioriteit

Wenselijk

Haalbaar
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Hulpkaart van: …………………………………………………….                            Groep: ………..  Datum: ……………………………. 
DIT KAN IK AL GOED ZO WORD IK OP SCHOOL GEHOLPEN ZO WORD IK THUIS GEHOLPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIT VIND IK MOEILIJKER 
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Hulpkaart van: …………………………………………………….                            Groep: ………..  Datum: ……………………………. 
DIT KAN IK AL GOED ZO WORD IK OP SCHOOL GEHOLPEN ZO WORD IK THUIS GEHOLPEN 

 
 
 Behulpzaam in de klas 

 
 Ik weet veel over de natuur 

 
 Stap voor stap werken 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 In kleine groepjes werken, zodat het 

rustiger werken is en ik minder snel in de 
war raak. 
 

 Ik ga met leesbuddy boekjes lezen over 
dieren en de natuur. De leesbuddy legt 
me moeilijke woorden uit. 

 
 De juf laat me eerst goed zien wat echt     

belangrijk is bij een opdracht. Ze laat       
overbodige informatie zo veel mogelijk 
weg. Zo raak ik minder in de war. 

 
 Achterwaarts leren. Ze laten me eerst 

zien hoe het moet worden en dan leer ik 
stap voor stap steeds meer zelf te doen. 

 
 Als ik in de groep iets vertel, mag ik  

daarna helpen met planten water geven. 

 
 

 Mama en ik kijken samen naar het 
jeugdjournaal. Mama legt me ingewikkelde 
woorden uit. 
 

 Mama laat eerst zien hoe ze het wil hebben, 
en dan ga ik steeds meer zelf doen om dat ook 
voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld als ik de 
tafel moet dekken of mijn kamer moet 
opruimen. 
 

 Papa leest me voor. Als er iets gebeurt in het 
boek, legt hij me uit waarom iemand iets 
denkt, doet of voelt. Dan snap ik het verhaal 
beter. 
 

 Mama of papa vragen 1 ding per keer aan mij.             
Dan raak ik minder in de war. 

DIT VIND IK MOEILIJKER 

 
 Samenwerken 

 
 Begrijpen van moeilijkere woorden 

 
 Onderscheiden hoofd- en bijzaken 

 
 Spreken in de groep 
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BIJLAGE: De (Verkorte) Adaptief Leervermogen Test ((V)ALT) 
 
De VALT is een testbatterij waarmee de sterke en zwakke kanten van de leerling in beeld kunnen worden gebracht, die ten grondslag liggen aan het niveau van 
functioneren. De VALT bestaat uit de subtesten die beschreven staan in Tabel 1. 
 
Tabel 1  
Inhoud van de VALT 

Intelligentietest Subtest 
 
WISC-V-NL (Wechsler Intelligence Scale for 
Children – Fifth Edition – Nederlandse 
vertaling; van 6 tot 17 jaar) 
 

 
1. Symbolen Substitutie  
2. Symbool Zoeken 
3. Woordenschat 
4. Cijferreeksen Voorwaarts 
5. Matrix Redeneren 
6. Gewichten 
7. Cijferreeksen Achterwaarts 
8. Plaatjesreeksen 
9. Begrijpen  

 
 
RAKIT-2 (Revisie Amsterdamse Kinder 
Intelligentietest 2 voor kinderen van 4-11 jaar) 
 

 
10. Woordbetekenis 
11. Vertelplaat 

 
CAS (Cognitive Assessment Sytem voor 
kinderen van 5-18 jaar) 
 
 

 
12. Overeenkomstige Getallen 
13. Coderen 
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De uitslagen op de 13 subtesten van de VALT worden vervolgens verwerkt in 6 domeinen: 

1. Aandacht: Bij elke subtest is het in principe van belang dat de leerling voldoende aandacht op kan brengen, maar de subtesten Symbolen Substitutie en Symbool 
Zoeken doen extra een beroep op deze vaardigheid. 

2. Crystallized Intelligence (basiskennis): hier gaat het om de mate waarin een leerling zich kennis en vaardigheden heeft eigen gemaakt. Subtesten die hier extra een 
beroep op doen zijn: Woordenschat en Woordbetekenis.  

3. Successieve informatieverwerking (opeenvolgend) en kortetermijngeheugen: hier gaat het om de mate waarin iemand informatie kan verwerken die achter elkaar 
aangeboden wordt. De subtest die hier extra een beroep op doet is: Cijferreeksen Voorwaarts. 

4. Fluid Intelligence (redeneren en probleemoplossend vermogen): hier gaat het om de mate van flexibiliteit in denken en het vermogen tot abstract redeneren. De 
subtest die hier extra een beroep op doet is: Matrix Redeneren.  

5. Simultane informatieverwerking (gelijktijdig): dit heeft betrekking op het begrijpen van de informatie in betekenisvolle eenheden. Hierbij is het begrip van de 
onderlinge (logische) verbanden van belang. De subtesten die hier extra een beroep op doen zijn: Matrix Redeneren, en Gewichten. 

6. Executieve functies (en sociaal-emotionele regulatie): hier gaat het om planning en prioriteren, aandacht richten en volgehouden aandacht, taakinitiatie, 
emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie (vermogen om het gedrag af te remmen), zelfinzicht, en cognitieve flexibiliteit. De subtesten die hier extra een beroep op 
doen zijn: Overeenkomstige Getallen, Coderen, Cijferreeksen Achterwaarts, Plaatjes Reeksen, Begrijpen, en Vertelplaat.  

 
De 13 subtesten dienen door de diagnosticus afgenomen te worden aan de hand van de instructies die in de testhandleidingen van de verschillende (intelligentie)testen 
zijn vermeld. Vervolgens moet iedere uitslag op een subtest verwerkt en berekend worden conform de testhandleiding van de verschillende (intelligentie)testen. 
De WISC-V-NL subtesten kunnen via Q-interactive worden afgenomen (zie http://www.helloq.nl). De losse subtesten kunnen ook op papier afgenomen worden. Dan is 
er een volledig scoreformulier nodig. De subtesten van de RAKIT-2 kunnen online omgescoord worden naar normscores. Hiervoor zijn een account en credits nodig bij 
Pearson (http://www.pearsonclinical.nl). Het is ook mogelijk om de subtesten van de RAKIT-2 handmatig te scoren (http://www.pearsonclinical.nl/nieuws/rakit-2-
handmatige-scoring). De CAS subtesten zijn te vinden in de bijlage van het Protocol Dyscalculie, van de publicatie van Van Luit, Bloemert, Ganzinga en Monch (2016) 
(Protocol dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen (protocol DDG). Doetinchem: Graviant). Met behulp van deze bijlage kan de test zowel worden afgenomen, 
als ook gescoord, en omgezet worden naar normscores. 
 
Wanneer alle ruwe scores van de subtesten zijn berekend, kunnen deze omgezet worden naar normscores volgens de officiële handleidingen van de intelligentietesten. 
Ook kan ervoor gekozen worden om een online scoringsprogramma van de test, waar de subtest bij hoort, te gebruiken. Vervolgens kunnen de normscores ingevuld 
worden in de VALT scoreformulieren (zie volgend blad) 

 
Let op: voordat de normscores ingevuld worden op het VALT-formulier, moeten de normscores van de subtesten Woordbetekenis en Vertelplaat (RAKIT-2) 
vermenigvuldigd worden met 2/3. De gemiddelde score op een RAKIT-2 subtest is namelijk 15 in plaats van 10, zoals bij de subtesten van de WISC-V-NL en de CAS. 
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Scoreformulier voor een leerling per subtest testbatterij VALT 
Test & substesten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
WISC-V-NL                    
1. Symbolen Substitutie                    
2. Symbool Zoeken                    
3. Woordenschat                    
RAKIT -2                    
4. Woordbetekenis                    
WISC-V-NL                    
5. Cijferreeksen  
    Voorwaarts 

                   

6. Matrix Redeneren                    
7. Gewichten                    
CAS                    
8. Overeenkomstige      
       getallen 

                   

9. Coderen                    
WISC-V-NL                    
10. Cijferreeksen  
      Achterwaarts 

                   

11. Plaatjesreeksen                    
12. Begrijpen                    
RAKIT -2                    
13. Vertelplaat                    

 
Scoreformulier VALT voor een leerling per domein Adaptief Leervermogen 

Domeinen 
(subtestnummer) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A. Aandacht (1,2)                    
B. Gekristalliseerde kennis 
(3, 4) 

                   

C. Successieve 
informatieverwerking (5) 

                   

D. Vloeiende intelligentie (6)                    
E. Simultane 
informatieverwerking  
(6, 7) 

                   

F. Executieve functies  
(8, 9, 10, 11,12,13) 
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Conceptversie Adaptief Leervermogen Test (ALT): suggesties (sub)testen per domein Adaptief Leervermogen 
Conceptversie Adaptief Leervermogen Test (ALT)  

Kennisbestand 
Cystallized intelligence 

 Leervoorwaardentest (LVT; 4-18 jaar) 
 ABAS-3-NL 

Verworven kennis factor 
(Bannatyne; Wechsler)  

Didactische gegevens school 
Woordenschat (WISC-V-NL; 6-17 jaar) 
Overeenkomsten (WISC-V-NL; 6-17 jaar) 

 
Aandacht  

 AVL (ADHD VragenLijst; 4-18 jaar) 

Volgehouden aandacht 
Gerichte aandacht 
Verdeelde aandacht 

Symbolen substitutie (WISC-V-NL; 6-17 jaar) 
Symbool zoeken (WISC-V-NL; 6-17 jaar)  

 
  

Taalbegrip Woordbetekenis (RAKIT-2; 4/11 jaar) 
Woordenlijst GIT-2 (v.a. 12 jaar) 

Taalproductie  Woordenschat (WISC-V; 6-17 jaar) 
Begrijpen (WISC-V; 6-17 jaar)  

Sequentiële/ Successieve informatieverwerking  Cijferreeksen voorwaarts (WISC-V; 6-17 jaar) 
Woordreeksen nazeggen (CAS; 5-18 jaar) 
Onzinnen nazeggen (CAS; 5-18 jaar)  

Simultane informatieverwerking  
Fluid intelligence 

Matrix Redeneren (WISC-V; 6-17 jaar) 
Gewichten (WISC-V; 6-17 jaar) 
Figuur zoeken (WISC-V; 6-17 jaar) 

Conceptuele vaardigheden: 
probleemoplossende vaardigheden en 
zelfcontrole (executieve functies), 
sociale cognities  
 

 BRIEF (Behavior Rating Inventory of 
Executive Function 5-18 jaar)  

 ABAS-3-NL 

Inhibitie; emotieregulatie; werkgeheugen; etc. (EF)  Selectieve aandacht (CAS; 4-18 jaar)  
Overeenkomstige getallen (CAS; 4-18 jaar) 
Coderen (CAS; 4-18 jaar) 
Cijferreeksen achterwaarts (WISC-V; 6-17 jaar) 
Plaatjes reeksen (WISC-V; 6-17 jaar) 
Ruimtelijke Oriëntatie (WNV; 4-21 jaar) 

Sociale Informatie Verwerking  Vertelplaat (RAKIT-2; 4/11 jaar) 
Sociale Interpretatie Test (v.a. 12 jaar)  
TOM /Emotieherkenningstaken (IDS-2) 
SIVT 

 

 


