
Maak jij het verschil voor een
leerling met een LVB?

Zie jij het, die LVB?

Weet je dat de kans groot is dat je in je werk leerlingen met een licht
verstandelijke beperking (LVB) tegenkomt? Gemiddeld zit er in iedere
basisschool klas één.

Bij een moeilijk lerend kind met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen
denk je misschien niet direct aan een LVB. Want een LVB zie je meestal niet,
de gevolgen zoals overvraging, emotionele problemen, faalangst en uitval
wel. 

Met tijdige signalering en de juiste ondersteuning kun je deze gevolgen
verminderen of voorkomen. Zo krijgt het kind de kans zich zo optimaal
mogelijk te ontwikkelen. Wil jij dat verschil maken? Boost dan je kennis met
deze twee toegankelijke, gratis en direct toe te passen producten:

De Toolkit Blik op LVB met praktische kennis- en werktools, overzichten en
video's die handvatten bieden.

Zie jij het, die LVB? een geaccrediteerde e-learning waarmee je een LVB
leert herkennen en die je helpt er in jouw werk op aan te sluiten.

  

Meer informatie op onze site 
 www.kenniscentrumlvb.nl/onderwijs-lvb/

https://www.kenniscentrumlvb.nl/toolkit-blik-op-lvb/
https://www.kenniscentrumlvb.nl/
https://www.kenniscentrumlvb.nl/
https://www.kenniscentrumlvb.nl/


Praktische kennis- en werktools voor het
herkennen en ondersteunen van leerlingen
met een LVB.

Toegankelijk per thema gebundeld:
herkennen, communicatie, (be)handelen en
het dagelijks werk met jeugdigen met een
LVB.

Geschikt voor professionals in het regulier
èn speciaal onderwijs, waaronder
leerkrachten, intern begeleiders en remedial
teachers. 

Variërend van basiskennis over een LVB tot
verdiepende informatie voor professionals
met meer LVB-expertise.

Alle tools zijn gratis te downloaden.

TOOLKIT

Vier toegankelijke modules helpen met
herkenning van en aansluiten bij een LVB.

Naast een theoretisch kader komen er
ervaringsdeskundigen aan bod,
voorbeelden uit de praktijk en praktische
handvatten, testen en opdrachten met
betrekking tot een LVB.

In het onderwijs ontmoet je geregeld iemand
met een licht verstandelijke beperking (LVB). 
Hoe herken je iemand met een LVB? Wat is
het gevolg in de klas? Hoe ga je het gesprek
erover aan? Hoe ondersteun je bij de
beperking? 

De modules zijn gratis en los van elkaar te
volgen. Meer informatie op onze site.

BLIK OP LVB

ZIE JIJ HET, DIE LVB? 

1. Ogen open voor LVB 2. Handen uit de mouwen

3. Uitdagingen & risico's 4.  LVB & GGZ

Kijk voor de toolkit, e-learning en veel
onderwijsinformatie op www.kenniscentrumlvb.nl

E-LEARNING

https://www.kenniscentrumlvb.nl/

