
 
                                                        

 

Ondersteuning zichtbaar maken  
voor scholen, ouders en leerlingen 

 
Wanneer kun je welke visualisatie benutten? 
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Hoofdstuk 1. Inleiding  
 
Doel van het visualiseren: transparantie en doelgerichte samenwerking tussen 
schoolpsychologen/orthopedagogen Elan-scholen, trajectbegeleiders Unita, intern begeleiders, 
leerkrachten, ouders en leerlingen. 
 
Kader: HGW/HGD in de driehoek Passend Onderwijs (Unita en Elan) 

Handelingsgericht werken (HGW) concretiseert goed onderwijs en effectieve leerlingbegeleiding, 

zodat teams beter kunnen omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. HGW 

focust op schoolsucces voor alle leerlingen en draagt bij aan een professioneel en plezierig 

werkklimaat en een constructieve communicatie met collega’s, leerlingen en ouders. HGW is een 

werkwijze waarbij leraren, intern begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolleiders en andere 

deskundigen in en om de school handelen volgens zeven uitgangspunten: 

1. We werken doelgericht.  

2. Het gaat om wisselwerking en afstemming. 

3. Onderwijsbehoeften staan centraal.  

4. Leerkrachten maken het verschil, en de ondersteuning van ouders doet er zeer toe.  

5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.  

6. Betrokkenen werken constructief samen.  

7. De werkwijze is systematisch en transparant.  

 
De 7 uitgangspunten zijn ook van toepassing op handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en daarmee 
op alle niveaus van de driehoek passend onderwijs (zie figuur 1.1.). 
 
Figuur 1.1. Driehoek Passend Onderwijs en HGW/HGD
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De niveaus in de driehoek betreffen: 

1) Basisondersteuning zoals omschreven door schoolbestuur en SWV, ofwel onderwijs en 

ondersteuning voor alle leerlingen 

2) Extra interne ondersteuning door bijvoorbeeld intern begeleider (IB) en zorgcoördinator voor 

sommige leerlingen 

3) Externe ondersteuning door deskundigen vanuit SWV of zorg/jeugdhulp (bijvoorbeeld 

psycholoog/orthopedagoog/ambulant begeleider) voor enkele leerlingen 

 

In dit document geven we per visualisatie aan op welke wijze deze te benutten is binnen één of 

meer niveaus van de driehoek (doorgaande lijn).  

 

 

In hoofdstuk 2 komen visualisaties aan bod die te gebruiken zijn in gesprekken met scholen en 

ouders. Hoofdstuk 3 toont enkele plaatjes die kind-gesprekken kunnen ondersteunen. Deze 

visualisaties richten zich vooral op het proces, ongeacht de inhoud ervan. Hoofdstuk 4 tenslotte 

bevat enkele visualisaties waarmee inhoudelijke thema’s zijn uit te leggen.  

 
De visualisaties zijn te vinden op de Sharepoints ‘Gogen Stichting Elan’ en ‘Unita Expertisepool’. 
Voor alle visualisaties geldt:  

- Het gebruik ervan is ingekaderd in HGW/HGD en vereist dus kennis van de uitgangspunten 
en werkwijze HGW/HGD in de verschillende niveaus van de driehoek (gele boek ‘HGW: 
samenwerken aan schoolsucces’ (Pameijer, 2017) en rode boek ‘HGD in het onderwijs’ 
(Pameijer & Van Beukering, 2015). In deze tekst wordt hier en daar verwezen naar een 
paragraaf uit een van de boeken of naar een bijlage. De HGW-bijlagen zijn te vinden op 
www.hgw-noelle-pameijer.nl  

- Download een bestand van een visualisatie eerst en pas die dan indien nodig aan! Dus 
geen aanpassingen aan de bestanden zoals ze in Sharepoint zijn opgeslagen. 

 
Veel van de visualisaties zijn te fotograferen, scannen, op te slaan als JPEG-bestand (=plaatje) of 
te kopiëren en kunnen zo opgenomen worden in Parnassys, een gespreksverslag, het 
groeidocument of een onderzoeksverslag. 
 
 
  

http://www.hgw-noelle-pameijer.nl/
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Hoofdstuk 2. Visualisaties die te benutten zijn in gesprekken met 
scholen en ouders 
 
Paragraaf 2.1. Het Mickey Mouse Model of de differentiatie-cirkels 
 
Ofwel: een andere versie van de normaalverdeling 
 

Niveau 1 - Basisondersteuning 

 
Voor gebruik van het Mickey Mouse Model (zie figuur 2.1) denk aan: 

- Groepsbespreking 
- Analyse opbrengsten 
- Indeling groepen 
- Groepsoverzicht en aanpak in één 

 
Breng de groep leerlingen in kaart, bijvoorbeeld wat betreft taal, rekenen, werkhouding, sociaal-
emotionele aanpak, welbevinden, relatie leerkracht-leerling, samenwerking met ouders. 

- Welke leerlingen zitten in de basis en welke in de subgroepen?  
- Klopt het dat de meeste leerlingen in de basis zitten, sommige leerlingen in de oren en 

enkele leerlingen in de oorbellen? 
o Is dit niet het geval, overweeg dan het volgende: kun je het aanbod zodanig maken 

dat het passend is voor de grootste groep leerlingen? Bijvoorbeeld door je basis te 
richten op het grootste oor? En van daaruit kijken hoeveel leerlingen er dan in de 
oren/oorbellen zitten. 

 
Figuur 2.1.1. Het Mickey Mouse Model 
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Het Mickey Mouse Model kan uitgebreid worden met pijlen, zie figuur 2.1.2. 
 

A. Bij het formuleren van ambitieuze doelen: Blijft de leerling in deze subgroep of gaat hij/zij 
naar een andere groep? Zie de blauwe pijlen in figuur 2.1.2. 

 
B. Bij heterogeen groeperen: Hoe voeg ik verschillende leerlingen samen, zodat ze van en met 

elkaar kunnen leren? Zie de rode pijlen in figuur 2.1.2. 
 
Figuur 2.1.2. Het Mickey Mouse Model met pijlen 

 
 
Hieronder een lege versie die geheel vrij ingevuld kan worden. 
 
Figuur 2.1.3. Het Mickey Mouse Model invulversie 

 

 
Op Sharepoint is een publisher-versie beschikbaar van het Mickey Mouse Model (Figuur 2.1) 
waarin zowel figuur 2.1.1, 2.1.2 als 2.1.3. staan.  
 
Voor meer informatie over gebruik MMM in de basis, zie hoofdstuk 6 (paragraaf 6.11) uit het gele 
HGW-boek en voor voorbeelden zie HGW-bijlage 6.7.   
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Niveau 2 – Extra interne ondersteuning & Niveau 3 – Externe ondersteuning 

 
Met behulp van figuur 2.1. kan aan ouders zichtbaar worden gemaakt in welke cirkel hun kind zit 
wat betreft: 

o Leerontwikkeling in vergelijking met andere leerlingen 
o Zet de verschillende schoolvakken in de betreffende cirkels 

o Werkhouding, sociaal gedrag 
o Hoeveelheid extra ondersteuning  
o Relatie leerkracht-leerling 
o Talenten, interesses, kwaliteiten 

 
Tips: 

o Noem geen namen van andere leerlingen, je kunt wel eventueel de aantallen leerlingen in 
iedere cirkel vermelden. 

o Bij het overwegen van een overstap naar SBO, SO, andere type VO of VSO: indien van 
toepassing, kun je aangeven dat het kind nu in de ‘oorbellen taal en rekenen’ zit (of daar 
zelfs buiten, in een geïsoleerde positie) in het regulier onderwijs of huidige niveau VO en dat 
hij/zij na de overstap in de basis (of een oor) zal zitten 

 
 
Paragraaf 2.2. De drie cirkels leerling, school en thuis & Overzicht MDO 2 
 

Niveau 1 - Basisondersteuning 

 
Groepsbespreking 

o Welke doelen zijn al behaald en welke nog niet? 
o Analyseren hoe het komt dat bepaalde groepsdoelen al dan niet zijn behaald: welke 

stimulerende (+) dan wel belemmerende (↑) factoren hebben hieraan bijgedragen?  

 
> Schoolsucces is het gevolg van een wisselwerking en afstemming tussen de kwaliteit van het 
onderwijs, de pedagogisch-didactische aanpak van leerkracht, kenmerken van leerlingen en de 
mate van onderwijsondersteunend gedrag van ouders (zie hoofdstuk 2 gele HGW-boek).  
 
Terugblik vorige periode: 

o De doelen die zijn behaald of hoge(re) opbrengsten 
o Welke stimulerende factoren van onderwijs, leerlingen/groep en ouders kunnen 

hieraan hebben bijgedragen?  
 Vooruitblik komende periode: Hoe kunnen we deze benutten en uitbouwen? 

 
o De doelen die (nog) niet zijn behaald of lage(re) opbrengsten 

o Welke belemmerende factoren van onderwijs, leerlingen/groep en ouders kunnen 
hiermee samenhangen? 

 Vooruitblik komende periode: Hoe kunnen we deze beïnvloeden of 
verbeteren? 

 
Bovenstaande is te visualiseren met 3 cirkels: 1 voor de leerling, 1 voor school (kwaliteit onderwijs, 
aanpak, leerkracht, groep) en 1 voor thuis (onderwijsondersteunend gedrag van ouders), zie figuur 
2.2.1. De pijlen daarin staan voor de mate van afstemming: is deze al sterk of nog voor verbetering 
vatbaar? 
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Figuur 2.2.1. De drie cirkels leerling, school en thuis niveau 1 (groepsbespreking)  

   
 

Niveau 2 – Extra interne ondersteuning 

 
Op niveau 2 zijn de drie cirkels ook te gebruiken:  

 Tijdens een leerlingbespreking 

 In een gesprek met een (duo) collega  

 In een gesprek met ouders 
 
Doorloop de cirkels en noteer in steekwoorden 

- Vragen van betrokkenen: Wie wil wat weten en waarom? 
- Overzicht: Wat gaat al goed op school en thuis, en wat nog niet? 
- Inzicht (analyse): Hoe zou dat kunnen komen? 
- Uitzicht: Doelen en wat nodig om die te behalen (= behoeften leerling, leerkracht en ouders) 
- Afspraken: Wie gaat wat doen, waarom, wanneer en hoe? 

 
Bovenstaande is te visualiseren met drie cirkels, zie figuur 2.2.2. (volgende pagina) 
 
Voor meer informatie over de werkwijze en structuur ‘van vraag  overzicht  inzicht  uitzicht  
afspraken op niveau 2, zie hoofdstuk 7 (paragraaf 7.2) uit het gele HGW-boek. 
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Figuur 2.2.2. De drie cirkels leerling, school en thuis niveau 2 (leerlingbespreking) 

 
 
 

Niveau 3 – Externe ondersteuning 

 

A. Gebruik van de drie cirkels in HGW op niveau 3 

 

 Regulier onderwijs: een Multidisciplinair Overleg (MDO) i.s.m. externe ondersteuning vanuit 
SWV en/of jeugdhulp. Deelnemers aan het MDO (kunnen) zijn: 

o Ouders (in basisonderwijs of S(B)O eventueel met kind aan begin en/of einde MDO; 
In V(S)O kan leerling (deels) aan MDO deelnemen) 

o School: leerkracht, intern begeleider, remedial teacher 
o Expertise extern:  

 vanuit SWV Unita (orthopedagoog, psycholoog, ambulant begeleider), 
 vanuit gemeente (jeugdconsulent, sociaal wijkteam)  
 vanuit praktijk/instelling (arts, psycholoog/orthopedagoog, coach, 

pedagogisch medewerker, etc.) 
 

 SBO, SO of VSO: een Commissie van Begeleiding (CvB) of Ondersteuningsteam (OT). 
Deelnemers CvB of OT (kunnen) zijn:  

o Expertise intern: leerkracht, directie, intern begeleider, orthopedagoog/psycholoog 
schoolmaatschappelijk werk 

o Expertise extern verbonden aan school: jeugdarts, leerplicht, gemeente 

 Na bespreking in het CvB of OT kan een MDO het vervolg zijn en zijn de deelnemers: 
o Ouders (in basisonderwijs of S(B)O eventueel met kind aan begin en/of einde MDO; 

In V(S)O kan leerling (deels) aan MDO deelnemen) 
o School: leerkracht, CvB/OT-lid (of -leden) 
o Expertise extern: 
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 vanuit SWV Unita (orthopedagoog, psycholoog, ambulant begeleider), 
 vanuit gemeente (jeugdconsulent, sociaal wijkteam, leerplicht)  
 vanuit praktijk/instelling (arts, psycholoog/orthopedagoog, coach, 

pedagogisch medewerker, etc.) 
 
Ter ondersteuning van een MDO of CvB/OT-bespreking kan gebruik worden gemaakt van figuur 
2.2.3. of 2.2.4. (volgende pagina) 
 

B. Gebruik van de drie cirkels in HGD op niveau 3 
 
HGD: MDO 1 (Intakegesprek en strategiefase) 

 Ter voorbereiding van MDO 1 analyseert de trajectbegeleider het groeidocument en vult aan 
de hand van deze informatie de cirkels in (zie figuur 2.2.3. of 2.2.4.) Hiermee laat je school 
en ouders (letterlijk) zien dat je de bijeenkomst voorbereid hebt en voorkom je dat het eerste 
MDO/de intake een ‘herhaling van zetten’ wordt (doorlopen ingevulde groeidocument).  

 School, ouders en leerling kunnen ter voorbereiding ook alvast nadenken over hun vragen 
en relevante informatie voor het overzicht, inzicht en uitzicht (zie HGW-bijlage 7.10, ‘mail 
uitnodiging/voorbereiding overleg voor ouders’). 

 Tijdens MDO 1 vullen betrokkenen samen een en ander aan en komen zodoende tot 
afspraken: aanbevelingen voor de aanpak en/of onderzoeksvragen. 

 
 
Figuur 2.2.3. De drie cirkels leerling, school en thuis niveau 3 (MDO) – eenvoudige versie 
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Figuur 2.2.4. De drie cirkels leerling, school en thuis niveau 3 (MDO) – uitgebreide versie 

 
 
 
HGD: Onderzoeksfase 
Tussentijds gaat iedereen aan de slag met het zoeken naar antwoorden en/of het uitproberen van 
een bepaalde aanpak. Hierbij hoort ook onderzoek door de trajectbegeleider: gesprek, observatie, 
vragenlijst en/of tests. 
 
HGD: integratie/aanbevelings- en adviesfase (MDO 2 of adviesgesprek) 

 Ter voorbereiding van MDO 2 kan de trajectbegeleider een overzicht MDO 2 maken (zie 
figuur 2.3.1. en 2.3.2.) n.a.v. het onderzoek. Ouders en (als toestemming van ouders) school 
lezen alvast het conceptverslag van het onderzoek. Ouders kunnen ook een en ander alvast 
met hun kind bespreken. Zo voorkom je langdurig in MDO2/adviesgesprek met 
eenrichtingsverkeer (uitleggen uitkomsten onderzoek) en je sneller naar de essentie, 
namelijk doelen en aanbevelingen: wat gaan we doen en hoe? 

 Tijdens MDO 2 vullen betrokkenen samen een en ander aan en komen zodoende tot 
afspraken die betrokkenen zien zitten: de uiteindelijke adviezen. 

 
Voor informatie over de werkwijze en HGD op niveau 3, zie hoofdstuk 7 gele HGW-boek. 
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Figuur 2.3.1. Overzicht MDO 2 op basis van drie cirkels leerling, school en thuis 

 
 
Figuur 2.3.2. Overzicht MDO 2 Op basis van inzicht en uitzicht  
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Hieronder een ingevuld voorbeeld van ‘Overzicht MDO 2 op basis van inzicht en uitzicht’ 
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Hieronder een aantal voorbeelden van afbeeldingen die gebruikt kunnen worden voor een overzicht 
MDO 2. Deze staan ook op Sharepoint in het mapje ‘Bestanden publisher en jpeg’ (in de map 
Visualisatie). Onder de afbeelding staat de naam van de titel zoals opgeslagen in Sharepoint. 
 
 

 
De Mindset continuum (talentontwikkeling.com) 
 

 
Statische-Groei mindset (plpo.nl) 
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Bevorderende-belemmerende factoren 
 

 
Wijzer in executieve functies (Zien in de Klas) 

 
Zelfdeterminatie theorie (Deci&Ryan – wikipedia) 
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De Leerkuil (Bazalt) 
 
N.B. Een betere versie zal nog volgen na bestelling van het bijbehorende boek. 
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Hoofdstuk 3. Visualisering van verschillende overwegingen 
 

Niveau 2 – Extra interne ondersteuning & Niveau 3 – Externe ondersteuning 

 

Paragraaf 3.1 Een als-dan redenering in een beslisboom 
 
In een HGD-traject kan in de strategie- en onderzoeksfase onderzoek overwogen worden. Om de 
vraag “Is onderzoek nu noodzakelijk?” te beantwoorden is de als-dan redenering uiteen te zetten in 
een beslisboom, zie figuur 3.1.1. Vervolgens kan deze verder worden uitgewerkt nadat de 
uitkomsten van stap 1 bekend zijn, zie figuur 3.1.2. voor een ingevuld voorbeeld.  
 
Figuur 3.1.1. Een als-dan redenering in een beslisboom bij overweging onderzoek  

 
 
 
Figuur 3.1.2. Een als-dan redenering in een beslisboom bij overweging onderzoek – Het vervolg 

 
 
De beslisboom kan ook voor andere vragen en overwegingen gebruikt worden, gebruik daarvoor de 
lege versies in figuur 3.1.3. en 3.1.4. 
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Figuur 3.1.3. Een als-dan redenering in een beslisboom – Invulversie 

 
 
Figuur 3.1.4. Een als-dan redenering in een beslisboom – Het vervolg - Invulversie 

 
 

 
Paragraaf 3.2 Keuze uit meerdere opties in een tabel 
 
In een HGD-traject kunnen in de adviesfase meerdere opties overwogen worden. Ook op 
zorgniveau 2 binnen een reguliere of S(B)O school kan dit naar voren komen. Voor het 
onderbouwen van een keuze uit meerdere opties, kun je een tabel gebruiken zoals in figuur 3.2.1. 
Zo’n tabel is toe te passen bij het maken van een keuze tussen twee of meer opties, zoals: 

- Doubleren of doorstromen? 
- Leesambulatorium, taalgroep of EED?  
- Rekengroep of RT rekenen? 
- Sociale vaardigheidstraining op school of bij een externe praktijk? 
- Type ondersteuning, begeleiding of behandeling: welke optie is meest passend? 

 
Werkwijze:  

 Zet de verschillende opties in een tabel (op A3/grote flap) 

 Vul de argumenten voor (of voordelen) en de argumenten tegen (of nadelen) in met 
trefwoorden.  

 Gebruik dit tijdens het overleg en laat alle betrokkenen hun mening geven, denk aan met 
eigen kleurstift schrijven of post-its in verschillende kleuren 

 Benoem dat het belang van het kind centraal staat en dat ieders mening ertoe doet. 

 Als alle meningen zijn gegeven, inventariseer je de argumenten voor en tegen (of voordelen 
en nadelen):  

o Waarvan zijn er meer? Weegt een bepaald argument zwaarder dan een ander?  
o Kunnen we al beslissen of is er nog een cruciale vraag? M.a.w. een vraag waarvan 

het antwoord de doorslag kan geven.  
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Figuur 3.2.1. Tabel met opties en argumenten 

 
 
Met een beslisboom kun je ook samen vooruitkijken, zoals in figuur 3.2.2. Optie 2 kan ook nog later 
worden besloten, nadat optie 1 eerst is uitgeprobeerd. 
 
Figuur 3.2.2. Beslisboom met vooruitkijken 
  
 

 
 
 
Alle genoemde figuren uit paragraaf 3.1 en 3.2, en figuur 3.3.3. staan in Sharepoint in een 
powerpoint-bestand met de titel ‘Figuur 3. Visualisering verschillende overwegingen’. Gebruik deze 
versie om eigen gegevens in te vullen. Vervolgens kan je de pagina opslaan als JPEG-bestand, en 
deze vervolgens uitprinten of in een verslag opnemen. 
 

 
Paragraaf 3.3 Zolang – Zodra 
 
Voor de afweging handhaven huidige school of verwijzen naar SBO/SO is een overzicht te 
gebruiken, deze is opgesteld aan de hand van een lijst bij ‘zolang’ en een lijst bij ‘zodra’, zie figuur 
3.3.1. en 3.3.2. Deze laatste versie is gemaakt om digitaal in te vullen. 
 
Werkwijze: Bekijk de verschillende redenen voor handhaven of verwijzen en markeer de redenen 
die gelden en streep degene die niet van toepassing zijn, door.  
 
Op Sharepoint staat figuur 3.3.1. in zowel een word- als ppt-versie, en figuur 3.3.2. alleen in een 
word-versie (tabelvorm). De gekleurde markeringen kunnen naar persoon en school aangepast 
worden. 
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Figuur 3.3.1. Afweging handhaven of verwijzen (zolang-zodra) in een overzicht – versie 1 
 

 
 
Figuur 3.3.2. Afweging handhaven of verwijzen (zolang-zodra) in een overzicht – versie 2 
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Met een beslisboom kun je ook samen vooruitkijken wat betreft handhaven of verwijzen, zie figuur 
3.3.3. 
 
Figuur 3.3.3. Afweging handhaven of verwijzen (zolang-zodra) in een beslisboom 

 
 
Voor meer informatie over argumenten voor en tegen een schoolwisseling, zie paragraaf 7.7 uit het 
gele HGW-boek en paragraaf 9.8 uit het rode HGD-boek.  
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Hoofdstuk 4. Plaatjes die te benutten zijn in kind-gesprekken  
 

Niveau 2 – Extra interne ondersteuning & Niveau 3 – Externe ondersteuning 

 

De positie van kinderen in HGW/HGD 
 

Kinderen weten dingen die hun leerkrachten en ouders niet weten. Zij weten waar andere kinderen 

op school mee bezig zijn, zij weten wat er in de klas, op de gang, op het plein en in het fietsenhok 

speelt, hoe leerlingen met elkaar omgaan en wie door wie wordt gepest. Zij zijn de enige die ons 

kunnen vertellen hoe ze school ervaren, wat ze prettig vinden, waar ze bang voor zijn, wat ze boos 

of verdrietig maakt en wat ze anders zouden willen en hoe. De kijk van leerlingen is uiterst relevant, 

het bepaalt hun gedrag, inzet en leerontwikkeling. Dat moeten we dus weten om te begrijpen wat 

school voor het kind betekent en wat het leren waardevol maakt. Toch praten we nog meer over en 

tegen kinderen dan met hen. Een gemiste kans, want ze hebben vaak een heel andere kijk op de 

zaak en kunnen ons attenderen op dingen die wij anders over het hoofd zouden zien. Hun 

oplossingen blinken bovendien vaak uit in eenvoud. En zij behoeden ons voor tunnelvisie, valkuilen 

en missers. HGW/HGD ziet kinderen daarom als mede-regisseurs van hun ontwikkeling en als 

partners in de samenwerking.  

 

 

Formulier kindgesprek 

 

Met het formulier kindgesprek, figuur 4.1, kun je met een leerling in gesprek om erachter te komen 

hoe deze tegen de situatie aankijkt. Dit levert waardevolle informatie voor het overzicht, inzicht en/of 

uitzicht.  

Bij de start van een Groeidocument en MDO-traject moet altijd door de school (leerkracht/IB-er) een 
kindgesprek plaatsvinden en verslag worden gedaan in het groeidocument. Dit kan met behulp van 
onderstaande formulieren of via de vragen zoals geformuleerd in GD 2.0. 
 
Figuur 4.1. Formulier kindgesprek – Hoe denk jij erover? 
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De drie cirkels leerling, school en thuis 
 
Je kunt er ook voor kiezen tijdens het kindgesprek de drie cirkels te benutten er samen in te 
schrijven of tekenen, zie figuur 4.2. 
 
Figuur 4.2. Kindgesprek – De drie cirkels leerling-school-thuis 
 

 
Voorbeeld van drie cirkels samen ingevuld met een leerling:  
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Wapenschild 
 
Een andere werkvorm om met een kind in gesprek te gaan is het Wapenschild, afkomstig uit het 
boek “Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren” van Corry Wolters (2013). Het kan 
gebruikt worden om met kinderen leerdoelen en aanwezige hulpbronnen te verkennen. Het 
wapenschild staat voor Kracht en Doelgerichtheid zoals vroeger bij de ridders ook het geval was.  
 
Met het kind worden de volgende vragen verkend en in de vakken van het wapenschild geschreven: 

- dit kan ik al 
- dit wil ik leren 
- helper 
- mijn kracht 
- in het midden van het schild kan een plaatje geplakt of getekend worden van bijvoorbeeld 

een dier of “powerfiguur” waarvan het kind vind dat deze een goede helper zou kunnen zijn.  
 
In het boek van Corry Wolters staan nog veel meer werkvormen om met kinderen in gesprek te 
komen en kwaliteiten en hulpbronnen/helpende gedachten te onderzoeken. 
 
Figuur 4.3. Wapenschild 

 
 
Op Sharepoint staat een publisher-bestand met deze vier wapenschilden (Figuur 4.3. 
Wapenschilden) 
 
Voorbeeld van een ingevuld wapenschild: 
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Het schilderijtje 
 
Nog een andere werkvorm is ‘het schilderijtje’. Deze is gebaseerd op de principes van 
oplossingsgericht werken. Het kan gebruikt worden om samen met de leerling (maar ook met de 
leerkracht of ouders) een doel te stellen en een plan te maken. Middels de eerste twee stappen 
worden de stimulerende en belemmerende factoren gezamenlijk in kaart gebracht. Door vervolgens 
de belemmerende factoren om te zetten in te leren vaardigheden (stap 3) is het makkelijker om 
deze te vertalen naar een specifiek doel (stap 4). De volgende twee stappen (5 en 6) helpen om te 
verhelderen wat het kind wil bereiken en wat tot nu toe heeft gewerkt. De laatste stap geeft 
handvatten voor het plan van aanpak. 
 

1. Schrijf in de cirkel kwaliteiten/stimulerende kenmerken (binnen/buiten school) 
2. Buiten de cirkel de belemmerende factoren noteren.  
3. Vertaal de belemmerende factoren in ontwikkelingspunten/ vaardigheden 
4. Beslis aan welk punt je als eerste wilt gaan werken 
5. Wat zijn de voordelen? Wat levert het je op? 
6. Schaalvraag 1-10 

Waar sta je nu? 
Wat heb je gedaan om zo ver te komen? 
Wat heeft je daarbij geholpen? Wat nog meer? 

7. Wat kun je doen om een stap vooruit te maken? Wat is daarvoor nodig?  
 
Figuur 4.4. Schilderijtje 

 
 
 

Voorbeeld van een ingevuld schilderijtje 
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Het Mickey Mouse model 
 
Het Mickey Mouse model is ook samen met een kind in te vullen. Bijvoorbeeld: 

- Vaardigheden/talenten waar ben je ‘gewoon’ goed in, waar kun je beter dan de meeste 
kinderen en wat is voor jou moeilijker dan voor de meeste kinderen?  

- Motivatie/interesses: wat vind je wel leuk, wat vind je superleuk en wat vind je niet leuk?  
 
Figuur 4.5. Het Mickey Mouse model voor een kind 

 
 
Hieronder een voorbeeld van een Mickey Mouse model ingevuld samen met een kind 
 

 
 
 
 



Pameijer, van Dijck, Rootlieb, Vos & de Waard (versie 7, augustus 2020) 

 
27 

Normaalverdeling in kindversie 
 
De vaardigheden of kennis van een leerling kan hij/zij ook een plek geven in de normaalverdeling, 
zie voorbeeld hieronder. Hierbij geef je aan de leerling de uitleg dat de meeste kinderen in het 
midden zitten, een aantal kinderen in het puntje rechts (kinderen voor wie het leren makkelijk is en 
die het snel kunnen) en een aantal kinderen in het puntje links (kinderen voor wie het leren heel 
moeilijk is en veel moeten oefenen voordat het lukt). De leerling kan zijn/haar eigen vaardigheden 
een plek geven in de normaalverdeling (in het voorbeeld hieronder in groen: hockey, lezen, rekenen 
en tekenen). Dit kan de leerling inzicht geven in sterke en minder sterke kanten, dat er altijd wel iets 
is wat makkelijker/moeilijker is en dat dit voor iedereen anders kan zijn. In het voorbeeld hieronder 
staan ook vaardigheden in oranje. Hier heeft de trajectbegeleider haar vaardigheden op deze 
onderdelen ook in de normaalverdeling gezet met als doel om inzicht te geven in het verschil tussen 
mensen. In hoofdstuk 5 wordt de normaalverdeling verder besproken en een digitale versie  
 
Hieronder een voorbeeld van een normaalverdeling opgesteld met en voor een kind: 
 

  
 

 
Kindbrief 
 
Na het onderzoek kan je de uitkomsten ook middels een brief aan een leerling kenbaar maken. Zie 
formats voor een kindbrief in figuur 4.6.1 en 4.6.2. Op Sharepoint staan ook twee voorbeelden van 
deze formats (in mapje voorbeelden). Je kan hierin ook de OPP-trap gebruiken (zie hoofdstuk 5).  
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Figuur 4.6.1. Kindbrief format 1 na onderzoek 

 

 
 
Figuur 4.6.2 Kindbrief format 2 na onderzoek 
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Hoofdstuk 5. Visualiseringen waarmee inhoudelijke thema’s zijn te 
verduidelijken 
 
De ontwikkelingsperspectief trap (OPP-trap), een communicatiemiddel  

 
Niveau 2 – Extra interne ondersteuning & Niveau 3 – Externe ondersteuning 

 
Bij de leerlingen, is de leerontwikkeling te visualiseren: waar stond de leerling, waar staat de leerling 
nu en wat is de volgende stap? Samen vooruitkijken. Je kunt de OPP-trap (zie figuur 5.1. en 5.2.) in 
kleur printen en dan met betrokkenen bespreken (lees wel eerst de verantwoording, 
www.opptrap.nl). Denk aan vragen als: 

o Hoe verloopt de leerontwikkeling rekenen, technisch en begrijpend lezen, spelling (en een 
zelf in te vullen domein)? Zit er een stijgende lijn in, een daling of pieken en dalen? Hoe zou 
dat kunnen komen? (analyse) 

o Vanaf groep 6: in welke ‘stroom’ zit deze leerling richting uitstroom? Is dit passend bij de 
mogelijkheden, interesses en talenten van de leerling? 

o Omcirkel de beoogde uitstroom. Bespreek vanuit de uitstroom de doelen voor de 
toetsmomenten in een schooljaar (eind en midden) en wat nodig is om deze halen. Wat doet 
school, wat doen de ouders en wat doet de leerling? 

o Bij volgende toetsmoment: zitten we op koers richting uitstroom?  
 
Het is een optie om de OPP-trap als plaatje in een onderzoeksverslag of overzicht MDO 2 op te 
nemen. Advies: maak een pdf-bestand en via Bewerken – Momentopname een plaatje. 

 
Figuur 5.1. OPP-trap 

 
 
  

http://www.opptrap.nl/
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Zie hieronder een voorbeeld van een ingevulde OPP-trap 
 

 
 
Normaalverdeling 
 

Niveau 3 – Externe ondersteuning 

 
Bij individuele leerlingen waarbij HGD-onderzoek is gedaan en de uitkomsten aan de 
normaalverdeling worden gerelateerd (ondergemiddeld, gemiddeld, bovengemiddeld) kan figuur 5.2 
gebruikt worden om de totaal- en indexscores weer te geven. Op Sharepoint staat ook een versie 
zonder weergave van de scores 
 
Figuur 5.2 Normaalverdeling met totaal- en indexscores 
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Filmpjes 
 

Hoogbegaafdheid 
Praktijk De Blik - https://praktijkdeblik.nl/ 
 
Een filmpje over hoogbegaafd en je anders voelen (vierkantjes & rondjes)  

https://www.youtube.com/watch?v=7X0d8_oeHLk&feature=youtu.be 
 
 

Informatie over autisme voor kinderen en ouders 
Vanuit autisme bekeken – https://www.vanuitautismebekeken.nl/ 
 
Een filmpje door/voor leerlingen (met autisme) voor leraren 

https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme-op-school 
 
 

Informatie over ADHD voor leerkrachten  
Balans Digitaal - https://balansdigitaal.nl/vlogs/welke-technieken-kan-een-leerkracht-inzetten-bij-druk-en-
ongeconcentreerd-gedrag/ 
Hierop is een vloggenserie te vinden: In deze vlog legt Anouck Staff (Vrije Universiteit) uit welke technieken 
leerkrachten kunnen inzetten in de klas en waarom dit soms net iets specifieker moet voor kinderen met 
druk en ongeconcentreerd gedrag. Hieronder de link naar de vloggenserie. 
 https://www.youtube.com/channel/UCXNHgLFCK6QWzwLax0_mzng 
 
Vlog met de titel: Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas? 

https://www.youtube.com/watch?v=H_xcO9FmAqM 
 
 
 

  

https://praktijkdeblik.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=7X0d8_oeHLk&feature=youtu.be
https://www.vanuitautismebekeken.nl/
https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme-op-school
https://balansdigitaal.nl/vlogs/welke-technieken-kan-een-leerkracht-inzetten-bij-druk-en-ongeconcentreerd-gedrag/
https://balansdigitaal.nl/vlogs/welke-technieken-kan-een-leerkracht-inzetten-bij-druk-en-ongeconcentreerd-gedrag/
https://www.youtube.com/channel/UCXNHgLFCK6QWzwLax0_mzng
https://www.youtube.com/watch?v=H_xcO9FmAqM
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