
Signalen 
 

Mijn zoon is altijd druk, heel erg druk. 
Ons kind heeft reuma. 
Mijn dochter is helemaal in zichzelf gekeerd, je krijgt er bijna geen contact mee. 
Mijn kind heeft een verstandelijke beperking. 
Onze dochter leest al vanaf haar vierde jaar zelf boeken. 
Onze pleegzoon zit in een rolstoel. 
Mijn kind is in de war door de heftig tijd die wij thuis doormaken. 

 
Herkenbare signalen van ouders bij de schoolleiding of bij de docent(en) van  de leerlingen.  
 
 

‘Waar je voorheen naar de leerling keek, wat gaat er niet goed met de leerling, kijk je nu ook naar de interactie tussen leerlingen onderling 
en tussen leerling en docent. Je pakt eigenlijk het systeem erbij en ben je niet meer alleen met de leerling en z’n ‘probleem’ 
bezig. Daardoor hoop je ook preventiever te werken.’ 

De Apollo Amsterdam is een kleine school voor vmbo-t en havo onderbouw. De leerlingen van de school hebben allemaal extra 
ondersteuning nodig. De school wil leerlingen zo normaal mogelijk laten deelnemen aan het onderwijs en geeft de extra 
ondersteuning daarom zo veel mogelijk in de klas. Voorheen kregen leerlingen individuele begeleiding van een ambulant 
begeleider. Doordat leerlingen nu begeleiding in de klas krijgen, wordt ook duidelijk hoe de interactie tussen leerlingen 
onderling is en tussen de leerling en zijn leraar. 

Om leerlingen in de klas te observeren en te ondersteunen, heeft de Apollo een klassencoach in dienst. Deze coach observeert klassen 
in hun geheel en volgt ze ook meerdere jaren. De coach gaat bijvoorbeeld ook mee op klassenkamp en is aanwezig op 
ouderavonden. Hierdoor kennen leerlingen hem goed. Leerlingen zijn blij dat ze altijd bij de coach terecht kunnen met hun 
problemen. Omdat de klassencoach goed op de hoogte is van de zorgachtergrond van leerlingen, kunnen ook leraren hem 
om raad vragen over hoe ze met bepaalde leerlingen omgaan. Door deze nieuwe methode focust de school steeds meer op 
wat leerlingen wél kunnen en welk niveau voor hen haalbaar is’. Bron: Brochure-passend-onderwijs-voor-leraren (Citaat: Aafje 
Hammerstein, zorgcoördinator.) 

 
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs 

en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (voor 
deze groep leerlingen is er zorgplicht). Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een 
chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. 
Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. 

 
 
Veel kinderen met een beperking of stoornis hebben extra ondersteuning nodig op school. De vorm en inhoud van die ondersteuning zijn 

uiteraard mede afhankelijk van de specifieke beperking of stoornis. Voorbeelden van ondersteuning zijn: een aangepaste 
tafel, begeleiding voor het ordenen van de agenda en het huiswerk, een time-out, een Daisyspeler als hulpmiddel voor 
leerlingen die slecht zien of dyslexie hebben, boeken en toetsen in extra grote letters, leerlingenvervoer, gerichte training in 

een kleine groep, hulp bij de gymles, aangepaste examens, een traplift.  
 



Als u zich zorgen maakt over een leerling, overleg met collega’s, schoolleiding en/of met deskundigen binnen of buiten de 
school. Is er reden voor zorg, overleg ook met de ouders/verzorgers van de leerling en met de leerling zelf. Ouders kunnen 
de zorg ook bespreken bij een (huis)arts of bij hulpverleners in uw gemeente of gespecialiseerde instanties in of buiten uw 
gemeente.  Zij kunnen zorgen voor (meer) onderzoek en/of u op weg helpen in het omgaan met een eventuele beperking. 

 
Vraag u af of een verandering gebonden is aan een bepaald moment. Er kunnen veel aanleidingen of oorzaken zijn waardoor 
iets gewijzigd is of kan wijzigen. Over veel onderwerpen is informatie te vinden. Op het volgende tabblad vindt 
internetadressen van instanties in uw gemeente en verwijzingen naar websites. Deze lijst is niet volledig. Vindt u waardevolle 
informatie op het internet, stuur het naar ons door, zodat we anderen daarmee kunnen helpen.   


