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Moeilijk lerend…. 
Is dat hetzelfde als moeilijk onderwijzend?



Programma

 Intelligentie en cognitie

 Reikwijdte lage cognitie

 Waarnemen, begrijpen, 
plannen en realiseren

 HGD

 Passende doelen

 Onderwijsbehoeften en 
het handelen in de klas



Het vermogen om doelgericht te handelen, 
rationeel te denken en effectief met de omgeving 
om te gaan (David Wechsler_1944)

Intelligentie



IQ-indeling Classificatie Percentage

> 130 Zeer hoog 2,1

121 - 130 Hoog 6,4

111 - 120 Hoog in het gemiddelde 

gebied 

15,7

90 - 110 Gemiddeld 51,6

80 - 89 Laag in het gemiddelde 

gebied 

15,7

70 - 79 Laag 6,4

< 70 Zeer laag 2,1



Cognitief functioneren

• Aandacht

• Waarneming

• Planning

• Geheugen

• Taal



Emotioneel functioneren

• Herkennen van emoties en gezichts-

uitdrukkingen

• Empathie

• Waarneming van de eigen innerlijke wereld

• Controle over de eigen gevoelens

• Het onder woorden brengen van gevoelens



Sociaal functioneren

• Betekenisverlening

• Conflicthantering

• Handelingsrepertoire

• Reflectie en evaluatie

• Oorzaak-gevolg-relaties



Signalering

Zo vroeg mogelijk voorkomt een

opeenstapeling van verdere problemen.



 Observeren

 Bepsreken met ouders en IB

 Handelingsplan opstellen

 Evalueren

 Zorgen voor een goede
overdracht

 Zonodig HGD



Richtlijn HGW: géén onderzoek, 

tenzij de gegevens noodzakelijk zijn 

voor het doen van aanbevelingen. 

Zonodig HGD



Rosenthaleffect



Leerdoelen

1. Kerndoelen

2. Leerlijnen

3. Leerroutes

4. Methodes

https://passendonderwijslelystaddronten.nl/wp-content/uploads/2019/12/Powerpoint-

OPP-12-12-2019.pdf

https://passendonderwijslelystaddronten.nl/ontwikkelingsperspectief-het-delen-van-

kennis-rondom-de-inzet-inhoud-en-functie-van-het-opp/

https://passendonderwijslelystaddronten.nl/?s=opp+orthopedagogisch

https://passendonderwijslelystaddronten.nl/ontwikkelingsperspectief-het-delen-van-kennis-rondom-de-inzet-inhoud-en-functie-van-het-opp/
https://passendonderwijslelystaddronten.nl/ontwikkelingsperspectief-het-delen-van-kennis-rondom-de-inzet-inhoud-en-functie-van-het-opp/
https://passendonderwijslelystaddronten.nl/?s=opp+orthopedagogisch


Werken met leerlijnen:

 Passende Perspectieven SLO: 
https://www.slo.nl/thema/meer/leerlijnen/

 CED: 

 https://www.leerlijnen.cedgroep.nl/po-sbo

 Cedin: 
https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/passende-
perspectieven-rekenen/

 Van kerndoel tot leerlijn (boek)

https://www.slo.nl/thema/meer/leerlijnen/
https://www.leerlijnen.cedgroep.nl/po-sbo
https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/passende-perspectieven-rekenen/




En verder….

 Eerder behaalde
toetsresultaten zijn de 
beste voorspellers voor
leerrendement in de 
toekomst. 

Maar……

 Durf de lat hoog te
leggen.

 Betrek ouders en kind bij
het opstellen van een plan. 



Cognitie is niet een vaststaand 
persoonskenmerk maar ook een product van 
de omgeving en contextgebonden





 Leeromgeving

 Leerkracht

 Leerling en het 

systeem

Wat deze leerlingen doet leren 



 Leeromgeving:

✓ Stimulerende doelen die gekend

worden

✓ Inzicht in de leervorderingen

✓ Structuur en rust





 Leerkracht:

✓ Didactiek

✓

✓

✓



Directe instructie

❖ Activeren van de voorkennis

❖ Lesdoel

❖ Instructie

❖ Begeleide inoefening

❖ Zelfstandige verwerking 

❖ Verlengde instructie

❖ Lesafsluiting



 Leerkracht:

✓ Didactiek

✓ Differentiatie

✓ Klassenmanagement

✓ Relatie



✓ Zelfeffectiviteit

✓ Samenwerking met ouders

 Leerling:



 En niet te vergeten……

✓ De P-factor



“What’s essential for some

is beneficial for all”  

(Hattie)



Moeilijk lerend…. 
Is dat hetzelfde als moeilijk 
onderwijzend?

Wellicht anders, maar niet (te) 

moeilijk



Poldermaatje@pold.nl
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