
Informatiekrant leermiddelenplein: speciale uitgave

Volgens de wet op de expertisecentra (WEC) is het (voortgezet) speciaal
onderwijs (V)SO bestemd voor kinderen, van wie vaststaat dat zij 
overwegend op een orthopedagogische en orthodidactische benadering
aangewezen zijn. De leeftijdsgroep waarvoor het speciaal onderwijs en
het voortgezet speciaal onderwijs zijn bedoeld, loopt van 3 tot 20 jaar. 
De verschillende onderwijssoorten in het (voortgezet) speciaal onderwijs
worden verdeeld over vier clusters.
Cluster 1: onderwijs voor visueel gehandicapte kinderen en 
meer-voudig gehandicapte kinderen met deze handicap;
Cluster 2: onderwijs voor dove kinderen, slechthorende kinderen, 
kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, dan wel meervoudig
gehandicapte kinderen met een van deze handicaps;
Cluster 3: onderwijs voor lichamelijk gehandicapte kinderen, 
langdurig zieke kinderen met een lichamelijke beperking, zeer 
moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen 
met een van deze handicaps;
Cluster 4: onderwijs voor langdurig zieke kinderen anders dan met
een lichamelijk beperking, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en 
kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

Naar aanleiding van de discussie over de kwaliteit van het onderwijs
heeft de overheid in haar beleid opgenomen, dat scholen voor leer-
lingen met een beperking en/of stoornis hun onderwijsactiviteiten 
doelbewuster en planmatiger moeten gaan inrichten. In het verlengde
van dat beleid heeft het ministerie van onderwijs, cultuur en weten-
schappen (OCW) SLO verzocht kerndoelvoorstellen te ontwikkelen.

Kerndoelvoorstellen
Een team van de afdeling Speciaal onderwijs van SLO heeft inmiddels
kerndoelvoorstellen ontwikkeld voor drie groepen: 
• voor het speciaal onderwijs;
• voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen en aan 

leerlingen met een meervoudige handicap; en 
• voor de arbeidstoeleiding in het voortgezet speciaal onderwijs.

De kerndoelvoorstellen zijn enerzijds richtinggevend voor scholen bij
het maken van hun keuzes omtrent hun onderwijsprogramma en bieden
anderzijds voldoende ruimte om onderwijsactiviteiten tegemoet te
laten komen aan de individuele mogelijkheden en beperkingen van de
leerlingen. De grote verscheidenheid aan beperkingen en stoornissen en
de grote spreiding in leeftijd in het (voortgezet) speciaal onderwijs
maakt deze vrijheidsgraden noodzakelijk. De voorstellen voor de kern-
doelen bieden scholen deze ruimte door geen voorschrijvende uitspraken
te doen over de ordening van de inhouden, de vormgeving van het
onderwijs, de toekenning van tijd, en de keuze voor levensbeschouwelijk
of godsdienstig onderwijs.
Op dit moment liggen de kerndoelvoorstellen ter goedkeuring bij het
ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. 

Doelbewuster en planmatiger onderwijsaanbod 
Waarom zijn kerndoelen eigenlijk zo belangrijk? De overheid wil dat
scholen hun onderwijs aan kinderen met een beperking en/of een
stoornis doelbewuster en planmatiger inrichten. Kerndoelen dragen
daaraan op twee manieren bij. Ze leggen vast waarop het 
onderwijsaanbod van de school is gericht en verplichten scholen hun
onderwijsaanbod te verantwoorden in het perspectief van die doelen. 
De verantwoording krijgt vooral invulling op het niveau van het
schoolplan en is richtinggevend voor andere vormen van handelings-
planning.
Daarnaast bieden kerndoelen scholen houvast bij de inhoudelijke
kwaliteitsverbetering van hun onderwijsaanbod. Ze maken het 
mogelijk leerlijnen uit te werken en stellen scholen in staat 
verantwoorde keuzes te maken betreffende onderwijsleermaterialen.
Helaas is het aanbod onderwijsleermaterialen voor het (voortgezet)
speciaal onderwijs ten opzichte van het reguliere onderwijs nog erg
beperkt. Hopelijk wordt dit meer, wanneer de (nieuwe) kerndoelen zijn
goedgekeurd.

Leermiddelenspecial 
(voortgezet) speciaal onderwijs 

Verbeterslag kwaliteit speciaal onderwijs

Inhoud informatiekrant
SLO heeft voor u het aanbod

onderwijsleermaterialen voor het

(V)SO in kaart gebracht. In deze

informatiekrant vindt u korte

beschrijvingen van leermiddelen

die u een beeld geven van de

leermiddelen die op dit moment

voor het (V)SO verkrijgbaar zijn.

Een van die leermiddelen is het

pakket Onderwijsleermiddelen

zml. U leest er alles over in het

interview met Annette van der

Laan, één van de ontwikkelaars

van het pakket. Verder treft u

informatie aan over de analyse

van reguliere taalmethoden voor

cluster 4 scholen. Ook kunt u

‘een kijkje nemen’ bij de afdeling

Speciaal onderwijs van SLO en

bij ZMOK-school De Opperd in

Rijswijk. Tot slot hebben wij 

een overzicht met handige 

website-adressen voor het (V)SO

opgenomen. 



Tegenover me zit Annette van der Laan, werkzaam bij
SLO en projectleider van het team dat het pakket
Onderwijsleermiddelen zml heeft ontwikkeld. Annette
wordt vergezeld door twee vrolijk uitziende poppen,
Thijs en Toetsie, die beiden een belangrijke rol spelen in
het leermiddelenpakket.
De aanleiding om dit leermiddelenpakket te ontwikkelen
was een opdracht van het Ministerie voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. OCW vroeg SLO tegemoet te
komen aan de dringende vraag om leermiddelen specifiek
voor zeer moeilijk lerenden (zml) te ontwikkelen. 
"Mijn collega, Leo Damen, is toen begonnen aan een 
literatuurstudie om duidelijk te krijgen vanuit welke 
pedagogische en didactische uitgangspunten lesmateriaal
voor zeer moeilijk lerende kinderen zou moeten worden
opgezet", vertelt Annette. "Dergelijk onderwijs dient 
bijvoorbeeld ontwikkelingsgericht te zijn en aan te 
sluiten bij de belevingswereld van de zml-leerlingen.
Daarnaast moet lesmateriaal voldoende differentiatie-
mogelijkheden bieden. En bovendien makkelijk aan te
passen zijn aan de eigen onderwijssituatie." In navolging
hierop heeft SLO voor het vakgebied wereldoriëntatie
een onderwijsleermiddelenpakket zml ontwikkeld.
Daarbij is gebruik gemaakt van (het concept van) de
kerndoelen speciaal onderwijs, die eveneens door SLO
zijn uitgewerkt. Om de inhoud te laten aansluiten bij de
lespraktijk op SO-scholen heeft SLO nauw samengewerkt
met verschillende zml-scholen en met Iselinge
Educatieve Faculteit.

Leerkrachten blij met
Onderwijsleermiddelenpakket zml 

Thijs en Toetsie
Het door SLO ontwikkelde leermiddelenpakket is bedoeld voor 
interne begeleiders, docenten en schoolbegeleiders die werken
met zml-leerlingen in de leeftijden van 4-8 jaar. Het pakket
bevat drie componenten: 
1) Een themaboek voor leerkrachten, interne begeleiders en
    schoolleiders

Het boek bevat voorstellen voor thematisch zml-onderwijs
en gaat hierbij uit van twaalf thema's. De thema's sluiten
aan bij de belevingswereld van een zml-leerling tussen de 
4 en 8 jaar en zijn uitgewerkt tot op het niveau van deel-
onderwerpen en sleutelbegrippen. Niet alle deelonderwerpen
binnen een thema zijn uitgewerkt. Daarmee krijgt de
gebruiker de gelegenheid binnen hetzelfde kader invulling
te geven aan andere onderwijsinhouden. 

2) Een verhalenboek en een knieboek voor leerkrachten 
(en eventueel ouders)
25 Verhalen over de avonturen van het jongetje Thijs en
het meisje Toetsie. De verhalen zijn thematisch geordend
volgens de uitwerkingen van het themaboek en gaan ver-
gezeld van liedjes, voorleesversjes, spelletjes en lesplaten.
De liedjes en lesplaten zijn op 2 cd’s gezet. Tevens is er
voor de leerlingen software over Thijs en Toetsie, zodat ze
zelf de avonturen van de beide kinderen op de computer
kunnen meebeleven. Het knieboek is de geïllustreerde 
versie van het verhalenboek. 
Het boek kan op de knieën gezet worden om in de kring
uit voor te lezen. De leerlingen kunnen de prenten goed
zien en de leerkracht heeft aan zijn kant de bijbehorende
tekst die voorgelezen kan worden.

3) Het activiteitenboek voor leerkrachten
Het activiteitenboek is onderverdeeld in elf themakaternen
met voorbeeldlessen voor zowel spelontwikkeling, 
beeldende vorming en muziek en bevat  een cd met liedjes. 
De thema's zijn geordend volgens de thema's uit het 
themaboek.
De poppen Thijs en Toetsie zijn trouwens ook te koop! 
Kijk hiervoor op de website www.kumquats.de.

De voorbeeldlessen zijn kort en krachtig beschreven en 
makkelijk aanpasbaar. Bovendien worden de lessen op twee
niveaus aangeboden: er is steeds een moeilijkere en een 
makkelijkere versie beschikbaar. Deze kenmerken zijn tevens
de kracht van het pakket: een bronnenboek waaruit leerkrach-
ten kunnen kiezen, zodat de lessen aansluiten bij het niveau
van de groep. Dat bleek ook wel uit de reacties van de 
zml-scholen die tijdens de ontwikkelingsfase enkele voorbeeld-
lessen hebben uitgevoerd. Deze reacties waren alle zeer 
positief, variërend van 'verfrissend' tot 'eindelijk iets dat 
speciaal voor ons is geschreven'.

Succes beloond
Blijft het bij een leermiddelenpakket zml voor 4-8 jarigen?
Gelukkig niet, want Annette en haar collega's zitten niet stil.
Er wordt momenteel druk gewerkt aan de afronding van 
eenzelfde onderwijsleermiddelenpakket voor 8-12 jarigen. 
Het pakket zal begin 2005 gereed zijn en voor het eerst 
gepresenteerd worden in de SLO-stand op de NOT. Ten
opzichte van het pakket voor 4- tot 8-jarigen zijn de volgende
uitbreidingen gedaan: het themaboek is verder uitgewerkt
voor zml-ers van 4 tot 20 (!) jaar. Daarmee is een doorgaande
lijn rondom wereldoriëntatie in het voortgezet speciaal onder-
wijs een feit. Het activiteitenboek voor 8- tot 12-jarigen bevat
voorbeeldlessen op maar liefst drie niveaus, in plaats van
twee. Het verhalenboek is aangevuld met een woordenschat-
lijst voor nog meer verrijkende taalmomenten in de klas.
Tenslotte is het knieboek vervangen door illustraties op 
A2-formaat die in de klas kunnen worden opgehangen. 
En uiteraard zijn Toetsie en Thijs ouder geworden, zodat de
leerlingen zich met hen kunnen blijven identificeren.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op met Annette van
der Laan, 053-48 40 357 of A.vanderLaan@slo.nl. Zij geeft
u graag antwoord op uw vragen. Ook kunt u informatie
vinden op www.slo.nl/zml.



Reguliere taalmethoden in het (V)SO-onderwijs. 
Of het kan is de vraag. Dat het gebeurt, is een feit.
Leermiddelen voor het reguliere basisonderwijs
zijn er volop op de Nederlandse markt. Methoden
voor taal, rekenen, gezond gedrag, zaakvakken,
natuuronderwijs en ga zo maar door. Deze 
methoden zijn geschreven voor het reguliere basis-
onderwijs. Helaas geldt dat ook het V(SO) het met
deze reguliere methoden moet doen in dit ‘niet-
reguliere’onderwijs. Van een echte aansluiting 
tussen de methode en het (V)SO-onderwijs is veel-
al geen sprake. Maar de keus tussen geen methode
en een methode voor het reguliere basisonderwijs
is snel gemaakt: beter iets dan niets. 
Vanuit het ministerie van OCW kwam de vraag
in hoeverre methoden voor het basisonderwijs
tegemoet komen aan de behoeften van (V)SO-
leerlingen. Daarmee is SLO aan het werk gegaan. 

Het lijkt onlogisch om reguliere methoden te 
analyseren op hun geschiktheid voor het (V)SO,
omdat ze niet direct voor die doelgroep geschreven
zijn. Het  is echter een feit dat de methoden wél
aan (V)SO-scholen worden verkocht en dat ze daar
- eventueel met aanpassingen - worden gebruikt.

SLO analyseert in hoeverre de methoden aansluiten
en waar de hiaten zitten. Dan pas wordt duidelijk
welke aanpassingen nodig zijn om het (V)SO-
geschiktheidsgehalte te vergroten.

Het (V)SO omvat een sterk heterogene groep 
leerlingen. Deze leerlingen verschillen te sterk in
leeftijd en cognitieve mogelijkheden om daar één
algemeen geldend analyse-instrument voor op te
stellen. Daarom is gekozen om allereerst een 
analyse uit te voeren voor cluster 4. Het onderwijs
in cluster 4 betreft onderwijs aan leerlingen met
een gedragsproblematiek als gevolg van een 
verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling en/of
psychiatrische stoornis. Cluster 4 kent verschillen-
de onderwijstypen: scholen voor zeer moeilijk
opvoedbare kinderen (ZMOK), scholen voor lang-
durig zieke kinderen (niet-somatisch) en scholen
verbonden aan pedologische instituten. 
Samen met specialisten op het gebied van speciaal
onderwijs en mensen uit het veld heeft SLO een
analyse-instrument ontwikkeld om taalmethoden
te analyseren. Omdat de taalmethoden al eens
voor het basisonderwijs zijn geanalyseerd, hoefde
er nu alleen gefocust te worden op geschiktheid

van de methoden voor het onderwijs in cluster 4. 
Vragen die in het instrument aan bod komen, zijn
bijvoorbeeld:
• Sluit de leerinhoud aan bij de behoeften van 

cluster 4 leerlingen?
• Hoe is de methode opgebouwd?
• Hoe vindt de instructie en verwerking plaats?
• Hoe hanteerbaar is de methode?
• Op welke wijze vindt evaluatie plaats?
Deze vragen zijn uitgewerkt in deelvragen en gaan
in op kenmerken ten aanzien van de opbouw en
hanteerbaarheid van een methode en over de
instructie die voor deze leerlingen geschikt is. Het
is de moeite waard om ook eens op deze manier
naar uw eigen methode te kijken.
Omdat is gebleken dat de taalmethoden Taal actief
(tweede versie) en Taaljournaal (eerste versie) het
meest worden gebruikt, zijn deze methoden voor
de pilot-analyse geselecteerd. De uitkomsten 
van de analyses verschijnen in maart 2005 op
www.leermiddelenplein.nl 

Reguliere taalmethoden in het
(V)SO-onderwijs. Kan dat?

De portal www.leermiddelenplein.nl is hét servicepunt voor informatie over
alle leermiddelen die in Nederland worden uitgegeven. De portal geeft gratis
toegang tot de grootste leermiddelendatabase van Nederland én tot de Gids
voor Onderwijsmethoden; het digitale hulpmiddel om een verantwoorde keuze
te maken bij aanschaf van methoden in het basisonderwijs en tevens 
analyse-instrument voor uw huidige methode. Kortom, alle informatie over
leermiddelen en methoden binnen handbereik. 
Van elk leermiddel kunt u zowel vakinhoudelijke als bibliografische informatie
(prijs, doelgroep en uitgever) vinden. Bovendien zijn rechtstreekse links 
opgenomen naar de site van uitgevers en methoden. De database bevat een
zoeksysteem waarmee u kunt zoeken op titel, trefwoord, uitgever, ISBN, vak,
onderwerp, doelgroep en leermiddelensoort.

Bent u meer geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
hoogbegaafdheid, voor- en vroegschoolse educatie, en sociaal-emotionele
ontwikkeling? Op www.leermiddelenplein.nl staat een handig overzicht met
links naar informatieve websites over deze materie. 

www.leermiddelenplein.nl



ABC schrijf maar mee!
Deze methode voor blokschrift is speciaal

gericht op kinderen die door hun handicap

niet of slecht tot schrijven met verbonden

letters kunnen komen. De methode biedt

keuze uit drie schrijfmaten (5, 8 of 12 mm).

De methode kan gebruikt worden als onder-

steuning bij het leren lezen maar ook als

alternatief voor een reguliere schrijfmethode.

Naast het aanleren van de letters besteedt 

de methode ook aandacht aan schrijfvoor-

bereiding (denk aan bewegingslessen), aan

de zit-/schrijfhouding en pengreep. De 

leerkracht bepaalt zelf de volgorde waarin

de letters worden aangeboden. Het leerlin-

genmateriaal bestaat uit kopieerbladen en

kan zowel klassikaal als individueel worden

gebruikt. ABC solo is bedoeld voor gebruik

met ambulante begeleiding.

Stichting Over De Brug, telefoon 010-2111774

Bekijk het maar! 
Sociale vaardigheden
Dit programma bestaat uit een handleiding,

pictogrammen, een videoband en een 

tafelspel. Leerlingen leren hoe ze sociale

vaardigheden onder verschillende omstandig-

heden op een juiste manier gebruiken.

Uitgangspunt is leren door te kijken naar

anderen. Naast observatie wordt gebruik

gemaakt van instructie, oefening, feedback

en het vertalen van de vaardigheid naar de

eigen situatie. Het trainingsprogramma

bestaat uit een reeks lessen, waarin de 

leerlingen kennismaken met een sociale

vaardigheid, goede en foute voorbeelden 

op  videoband zien, en oefenen met een

bord- en rollenspel. De leerlingen krijgen

opdrachten die ze op school, tijdens stage 

of thuis moeten uitvoeren. Via het huiswerk-

boek krijgt de leerkracht informatie over de

resultaten. Het programma is ook bestemd

voor bewoners van GVT, DVO.

Grafisch Bedrijf Wedeo, telefoon 0314-372548

Emotieboekjes
De emotieboekjes zijn ontwikkeld ten behoeve

van de sociaal-emotionele ontwikkeling van

ernstig meervoudig en communicatief

gehandicapte kinderen. Elk boekje bevat een

aantal beeldverhalen over een emotie.

Effatha, Christelijk Instituut voor doven, 

telefoon 079-3294500

Handvaardigheid en techniek
Uit de serie "Praktische vaardigheden in

beeld". De serie richt zich met name op de

bevordering van sociale zelfredzaamheid van

verstandelijk gehandicapten en moeilijk

lerende jongeren. De diverse vaardigheden

zijn geanalyseerd en uitgewerkt in achtereen-

volgende deelhandelingen. Per vaardigheid is

aangegeven welke materialen, gereedschap-

pen en hulpmiddelen nodig zijn. Iedere 

deelhandeling is met tekeningen in beeld

gebracht. Voor de begripsvorming is een

aantal praatplaten en spelactiviteiten 

opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt

in drie moeilijkheidsniveaus.

Grafisch Bedrijf Wedeo, telefoon 0314-372548

Onderwijsleermiddelen zml
4-8 jarigen
Een onderwijsleermiddelenpakket voor zeer

moeilijk lerenden, dat aansluit bij vernieu-

wende onderwijsopvattingen en afgestemd is

op de ontwikkeling en leefwereld van de

doelgroep. De map bevat een themaboek, een

verhalenboek met cd-rom en een activiteiten-

boek. Het themaboek beschrijft voorstellen

voor thematisch onderwijs. In het verhalen-

boek zijn voorleesversjes, spelletjes en liedjes

opgenomen. Het activiteitenboek bestaat uit

een handleiding en elf themakaternen: mijn

lijf, mijn familie, mijn huis, mijn dorp/stad,

het verkeer, op school, dieren. planten, vrije

tijd, naar de winkel en het jaar door.

SLO, Stichting Leerplanontwikkeling, telefoon

053-4840305

Pictoverhalen
Serie eenvoudige verhalen, ondersteund met

pictogrammen. De verhalen zijn bedoeld

voor kinderen en volwassenen met een 

verstandelijke en/of communicatieve 

beperking. De verhalen zijn in de ik-vorm

geschreven en behandelen onderwerpen uit

het dagelijks leven. 

Uitgeverij van Tricht, telefoon 0571-274909

Signaal lezen
Voor het aanleren van een groot aantal 

signaalwoorden en pictogrammen die in het

dagelijkse leven een rol spelen. Bedoeld voor

oudere zmlk- en mlk-leerlingen die niet of

nauwelijks tot lezen komen. Het computer-

programma bevat extra oefeningen en

oefenvormen bij de diverse thema's.

Grafisch Bedrijf Wedeo, telefoon 0314-372548

Tijd in Tilburg 
Tijd in Tilburg is een lessenserie van drie

lessen en een evaluatieles. Het belangrijkste

leerdoel is dat de leerlingen gebeurtenissen

leren ordenen in de tijd en daarbij gebruik

maken van een tijdlijn. Overige aspecten die

aan de orde komen zijn: inzicht verkrijgen

in tijdsperioden en tijdstippen, het onderver-

delen van dagen in dagdelen, hanteren van

begrippen als vandaag, morgen en gisteren.

De docent leidt de lessen in met een verhaal.

Daarna volgt een klassikale oriëntatie op het

verhaal en kunnen de leerlingen de materiële

handelingen uitvoeren. Bij het pakket horen

vertelplaten, tijdlijnen, werkbladen etc.

SLO, Stichting Leerplanontwikkeling, telefoon

053-4840305

Trip & trap lezen
Methode aanvankelijk lezen voor meervoudig

gehandicapte kinderen op zmlk-niveau. In

versnelde vorm ook te gebruiken voor 

mlk-niveau. Er is rekening gehouden met de

groep slecht- of niet-sprekende kinderen. De

methode start met een instaptraining waarin

de basisvaardigheden leesonderwijs worden

getraind. In fase 1 worden de eerste veertien

letters aangeleerd en leren kinderen klank-

zuivere woorden van drie letters lezen en

schrijven. In fase 2 volgen tien nieuwe letters

en leren kinderen kleine zinnetjes lezen. 

In fase 3 worden de laatste twaalf letters

aangeleerd en wordt het lezen van teksten

geoefend. Letters worden zowel auditief,

visueel als motorisch ('klankgebaar') aange-

boden. Eindbereik van de methode is AVI 3.

Voor kinderen die problemen hebben met

het synthetiseren van klanken, is een apart

syntheseprogramma gemaakt dat parallel

loopt aan de opbouw in de leesmethode. Het

leesboekje en de cd-rom 'Met Trip en Trap

op verhaal' bevatten extra oefenstof. 

Stichting Over De Brug, telefoon 010-2111774

Tum Tum
Groepstraining van kinderen met een ont-

wikkelingsachterstand die problemen hebben

in de sociale contactname. Deze kinderen

hebben een gebrek aan zelfvertrouwen, 

kunnen zich in een groep nauwelijks staande

houden en worden belemmerd in hun 

emotionele ontwikkeling. De groepstraining

is bedoeld voor zowel zwakbegaafde, als

licht en matig verstandelijk gehandicapte

kinderen (niveau IQ 35-40 tot 84). De 

groepstraining richt zich op het aanreiken 

en trainen van (sociale) vaardigheden. 

Het programma bestaat uit twintig 

gestructureerde sessies, die uitgeschreven

zijn in een praktisch werkboek. Ook het huis-

werk is hierin opgenomen. In de bijlagen

staan alle voorbeelden voor de rollenspelen,

de spelletjes en evaluatievragen.

Graviant Educatieve Uitgeverijen, telefoon

0314-345400

Verzorging - Huishoudkunde
Onderdeel van de serie 'Praktische vaardig-

heden in beeld'. Het is gericht op kennis en

vaardigheden die van belang zijn in de

dagelijkse leef- en woonsituatie. Er wordt

geen beroep gedaan op de leesvaardigheid.

Grafisch Bedrijf Wedeo, telefoon 0314-372548

Verzorging - Koken
Uit de serie 'Praktische Vaardigheden in

Beeld'. In deze herziene uitgave zijn de 

kookstrips in 3 werkboeken gebundeld. Het

is een methode die orthodidactisch van

opzet is. In het eerste deel worden de diverse

aspecten van de maaltijd en de variaties

binnen maaltijden besproken. In het tweede

deel zijn de tussendoortjes met 'stripverhaal-

tjes' in beeld gebracht. De voorwaarden voor

het koken en de handelingen om het koken

heen worden beschreven in de werkbladen.

Grafisch Bedrijf Wedeo, telefoon 0314-372548

Zeg het maar! Wat heb jij
ons te vertellen?
Programma voor bevordering van sociale

redzaamheid voor het zmlk. Het accent ligt

op mondelinge en sociale vaardigheid. Het

totale pakket bestaat uit een handleiding,

drie lessenseries (uitgewerkt in thema's op

drie niveaus), observatielijsten en werkbladen.

CED/ PI Rotterdam, telefoon 010-4071599

Zie zo...
Doel van het programma is het zelfstandig

leren uitvoeren van dagelijkse vaardigheden,

zoals handen wassen, tanden poetsen, haren

kammen, maandverband verwisselen en een

pleister plakken. Het docentenmateriaal

bestaat uit een algemene handleiding en

acht themaboekjes. De thema's zijn: huidver-

zorging, haarverzorging, mondverzorging,

toilethygiëne, seksuele hygiëne, verzorging

van kleding, verzorging bij ziekte en eerste

hulp bij ongelukken. Een themaboekje

bestaat uit een informatief gedeelte met een

overzicht van gebruikersmogelijkheden,

lesinhouden, doelstellingen en hulpmiddelen.

Het praktische gedeelte bevat lesbeschrijvin-

gen waarbij onderscheid gemaakt wordt 

tussen basisstof en uitbreiding. Voor de 

leerlingen zijn er oefenbladen waarop de

vaardigheid staat afgebeeld. Het bijzondere

van dit materiaal is dat het geschreven

woord is vervangen door tekeningen. Een

vaardigheid is opgedeeld in deelhandelingen

die in stripvorm op het oefenblad staan

afgebeeld.

Grafisch Bedrijf Wedeo, telefoon 0314-372548

Software ZML

Bio Bytes
Een computerprogramma voor peuters met

een motorische handicap. Het programma

bevat twee onderdelen: 'Sturen' en 'Denken'.

Bij het eerste onderdeel komen oefeningen

met (muis)sturing aan de orde, o.a.: loslaten,

slepen, tekenen. 'Denken' bevat 19 onder-

delen, o.a.: ruimtelijke relaties, combineren,

discriminatie, classificeren, seriëren.

Stichting Edupro, telefoon 0180-461065

Bordengala
Multimediaal oefenprogramma om de 

betekenis van verkeersborden aan te leren.

Het programma is met name bedoeld voor

verstandelijk gehandicapte verkeersdeel-

nemers of leerlingen met leesproblemen.

Stichting Edupro, telefoon 0180-461065
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Kijken en kiezen
Educatief leesspel dat leerlingen stap voor

stap in de wereld van het schrift inleidt. 

Het spel varieert van het herkennen van

picto-symbolen tot het kunnen lezen van

éénlettergrepige woorden. Het materiaal is in

eerste instantie gemaakt voor leerlingen met

een verstandelijke handicap, maar is ook te

gebruiken voor leerlingen met leesproblemen

in het reguliere onderwijs. Het sluit aan bij

'Lezen moet je dóen', uitgegeven door SLO.

Het afzonderlijke leerkrachtgedeelte bevat

een leerlingvolgsysteem en biedt de 

mogelijkheid de instellingen van het 

programma aan te passen.

Uitgeversgroep Jongbloed, telefoon 0513-

637911

Met Trip en Trap op verhaal
Multimedia leesboekje voor de beginnende

lezer. Ontworpen als oefenstof bij de lees-

methode 'Trip en Trap lezen'. Het leesboekje

bevat vier verhalen. Deze verhalen staan ook

op de cd-rom. Hierbij kan elke zin apart

worden aangeklikt, waarna de zin wordt

voorgelezen. Het boek is verkrijgbaar bij 

uitgeverij Van Tricht, de cd-rom bij stichting

Over de Brug.

Uitgeverij van Tricht, telefoon 0571-274909

Materialen (V)SO 
algemeen

Alle kinderen kunnen 
rekenen
Deelleergang voor optellen en aftrekken t/m

1000. Deel 1 t/m 7 (band 1) is voor sommen

tot 100; deel 8 t/m 12 (band 2) voor sommen

tot 1000. Het programma is bedoeld voor

kinderen die moeite hebben met het optellen

en aftrekken en die behoefte hebben aan een

systematisch stapsgewijs leerproces. Het

automatiseren is een geïntegreerd onderdeel

van het programma. Bij het oefenen wordt

gebruik gemaakt van staaf-abacussen.

Hierdoor is de notatiewijze van de sommen,

die van optellen en aftrekken onder elkaar.

Het programma vervangt de rijtjes sommen

uit de rekenmethode. Ook nog verkrijgbaar

in de oorspronkelijke vorm bij Tortel

Educatief.

GCO fryslân Eduforce, telefoon 058-2843434

Begrijpend lezen door 
rolwisselend leren
Een trainingsprogramma van 21 lessen dat

bestemd is voor brugklasleerlingen en leer-

lingen van 12 tot 14 jaar in het vso. 

Swets Test Publishers, telefoon 0252-435900

Cover
Lespakket met tekenopdrachten voor het

speciaal onderwijs, te gebruiken tijdens

teken- en ict-activiteiten of eventueel tijdens

ckv-activiteiten. De opdrachten hebben een

duidelijke structuur en sluiten aan bij de 

belevingswereld van de leerlingen. Het 

materiaal kan als lessenserie door de docent

gebruikt worden. Maar leerlingen kunnen de

meeste opdrachten ook zelfstandig uitvoeren.

Het werkboek bevat voorbeelden, werk en

portretten van leerlingen; als illustraties bij

de opdrachten en ter motivatie van de leer-

lingen. De handleiding geeft de docent extra

informatie per opdracht.

Matthijs Koppen, telefoon 020-6893228

Dwarsliggers in de klas
Bundeling van zeven essays of verhalen

over ervaringen met dwarsliggers in het

onderwijs.

Garant Uitgevers NV/ MAKLY Publishers uitge-

vers, telefoon 055-5220625

Klipper
Leesserie voor zwakke lezers. De serie is 

verdeeld in drie leeftijdscategorieën: vanaf 8

jaar (AVI 3/4/5), vanaf 10 jaar (AVI 4/5/6),

vanaf 12 jaar (AVI 5/6/7). De belevings-

wereld in de boeken sluit aan bij de kalen-

derleeftijd. Het technisch lees-niveau ligt

enkele niveaus lager dan gebruikelijk. Elk

boek is verschenen op één of meerdere cd's,

in een zogenaamd meeleestempo. De cd's

zijn ontwikkeld in samenwerking met

Interval. Bij de leesboeken is begeleidend

materiaal: Klipper Plus. Dit bevat een 

algemeen gedeelte met aanwijzingen voor

het begeleiden van het leesproces, met de

bedoeling het leesplezier te vergroten. Het

specifieke gedeelte bevat begeleidings-

suggesties en (kopieerbare) werkbladen voor

elk boek afzonderlijk. Sommige cd's zijn nog

beperkt leverbaar.

Uitgeverij Bekadidact, telefoon 035-5482421

De kunst van het brommen
Methode die moeilijk lerende jongeren in de

leeftijd van 15 tot 18 jaar voorbereidt op

een veilige verkeersdeelname met snor- of

bromfiets. De methode kenmerkt zich door

eenvoudig taalgebruik, herkenbare en soms

confronterende voorbeelden, ervarings-

gerichte praktijkopdrachten en een sterke

visualisering van de lesstof.

In het uitgebreide lespakket komen diverse

onderwerpen aan bod. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan de valhelm, verkeersregels,

snelheid, alcoholgebruik op de weg en het

onderhoud van de brommer of snorfiets. 

Het pakket bestaat uit modules; leerkrachten

kunnen dus zelf kiezen welke onderwerpen

ze in de klas willen behandelen. Het pakket

bevat: een docentenhandleiding; 20 

leerlingenboekjes; een memoryspel; 

verkeersbordenbingo; een klassikaal 

brommerspel; meetlinten; een kwartetspel;

een verkeersexamen ter vervanging van

dia’s; confronterend beeldmateriaal; twee

hoorspelen; een draaiboek voor een klassikaal

praktijkverkeersexamen voor de bromfiets;

en een adressenlijst van organisaties die u

kunt uitnodigen voor een spreekbeurt. Het

lespakket is in een eenmalige oplage gemaakt.

U kunt het daarom niet kopen. Wel kunt u

het pakket lenen van het ROVZ.

ROVZ, tel. 0118 - 631217

Optellen en aftrekken tot
100 en tot 1000, Groep 4
en 5
Het materiaal bestaat uit een algemene 

inleiding en leerlijnbeschrijvingen bij de

methodes Wis en Reken, De wereld in getallen

en Pluspunt, een softwarepakket en drie les-

senseries, te weten: Ontdek het voordeel van

structuur in de kralenlessen (getalverkenning

tot 100); Rekenen met eierdozen (optellen en

aftrekken tot 100); Kolomsgewijs rekenen

(optellen en aftrekken tot 1000).

Freudenthal Instituut, telefoon: 030 - 2635555

Pictoverhalen
Serie eenvoudige verhalen ondersteund door

pictogrammen. De verhalen zijn bedoeld

voor kinderen en volwassenen met een ver-

standelijke en/of communicatieve beperking.

De verhalen zijn in de ik-vorm geschreven

en behandelen onderwerpen uit het dagelijks

leven. 

Uitgeverij Van Tricht, telefoon 0571-274909

Rekenen tot 20 en getal-
verkenning tot 100, groep 3
Aanvullend lesmateriaal dat wordt geleverd

in een ringband voor het speciaal onderwijs

en het speciaal basisonderwijs. Het sluit aan

bij de rekenmethoden Pluspunt, Wereld in

Getallen en Wis en Reken. Per methode

bestaat het materiaal uit: een algemene inlei-

ding; leerlijnenoverzichten met toelichting;

lessenseries bij belangrijke leermomenten en

faseovergangen; kopieerbladen; en een 

cd-rom met videofragmenten en software.

Naast de methodespecifieke mappen is er een

speciale uitvoering met de leerlijnen van de

drie methodes en een samenvatting van Tal

onderbouw. 

Freudenthal Instituut, telefoon: 030 -

2635555

Schoolkit Euro
De schoolkit bestaat uit een koffer met

handleiding (8 p.), zeven soorten eurogeld in

kleur, 15 werkboekjes (Euro-paspoorten) en

een landenposter. De handleiding bevat tips

voor lessen en projecten. Met de werk-

boekjes en het eurogeld kunnen kinderen 

zelfstandig of in groepjes aan het werk.

Schoolsupport, telefoon 0594-500145

Schoolkit schminken
Leer- en speelpakket waarmee kinderen een

schminkopdracht zelf kunnen ontwerpen en

uitvoeren. Ook te gebruiken bij naschoolse

opvang, weeksluitingen, uitvoeringen etc. De

schoolkit 'Schminken' bevat: 2 boeken

'Kinderen schminken', 2 handleidingen (6 p.)

met 5 kopieerbare werkbladen, een Grimas

schminkset met 6 kleuren, 10 sponsjes en 10

penselen. In het boek staan een praktische

uitleg en voorbeelden voor beginners en

gevorderden. Meegeleverd wordt een hand-

leiding voor de leerkracht met uitwerkingen

voor vijf lessen. In de handleiding zijn vijf

kopieerbare werkbladen opgenomen. 

Schoolsupport, telefoon 0594-500145

Sleutels
Elk leerjaar van de edities A en B is opgezet

rond de drie thema's: leren leren, sociaal-

emotionele begeleiding en leren kiezen. Deze

worden in 5 katernen behandeld aan de

hand van 7 mentorlessen en 2 vaklessen.

Het eerste en laatste katern hebben steeds

een inleidend en afsluitend karakter. Elk

katern bestrijkt een periode van 7 weken.

Het leerlingmateriaal is opgezet als 

verbruiksmateriaal. De methode bevat een

ABC-sleutel: een stappenplan voor activeren,

achterhalen en actualiseren van de voorkennis

(A), bewerken en bedrijvigheid (B) en 

controle, compleet, correct en conclusie (C).

De ABC-sleutel kan worden gebruikt bij de

lessenplanning en als handvat voor de 

leerling bij het uitvoeren van de (huis)werkop-

drachten. Daarnaast kan er een abonnement

genomen worden op 'Aanvullingen Sleutels'

voor extra lesmateriaal en een aanvulling op

de handleiding over nieuwe onderwerpen.

De 'Aanvullingen Sleutels' worden in sets

van 5 geleverd.

EPN, telefoon 030-6383001

Sova-in-de-klas
Methode sociale vaardigheden die zowel zelf-

standig als in samenhang met de methode

voor mondelinge taal 'De taaltrampoline' te

gebruiken is. Bij beide methodes wordt de

lesstof gerangschikt rond dezelfde thema's

en beeldverhalen. De sova's die in de

methode aangeboden worden, richten zich

op: de relatie met andere kinderen; de relatie

met volwassenen en de samenleving; en 

vergroting van de weerbaarheid. Elk school-

jaar komen dezelfde zes thema's aan de

orde: kennismaken; aardig zijn; gevoelens;

plannetjes maken; een ruzie oplossen en

voorkomen; en reageren op plagen. Elk

schooljaar kunnen er 36 sova-lessen gegeven

worden van 30-45 minuten.

Uitgeverij Edu-Actief, telefoon 0522-235235

Speciale spellingbegeleiding
Dit pakket biedt leerkrachten mogelijkheden

om leerlingen met spellingproblemen te 

signaleren, diagnosticeren en te begeleiden

bij het oplossen van de problemen. Het 

pakket bestaat uit drie mappen: klankzuivere

en bijna klankzuivere woorden (map A);

weetwoorden en analogiewoorden (map B);

regelwoorden (map C). Elke map bevat

achtergrondinformatie over spelling en 

planmatig werken, een toelichting op de

kenmerken van het programma en het 

werken met de mappen. Het programma

bestaat per spellingprobleem uit twee delen:
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een toelichting op de spellingmoeilijkheid en

de kopieerbladen. Bij elk spellingprobleem

komen onder andere de volgende zaken aan

de orde: typering van het probleem; 

verwijzing naar de werkbladen; woorden

waarmee mondeling en schriftelijk wordt

geoefend; diagnose- en controledictees met

beoordelingsnormen; en aanwijzingen voor

instructie van het mondelinge oefengedeelte.

De mappen kunnen naast elke spellingmethode

worden gebruikt vanaf de tweede helft van

groep 3.

Uitgeverij Malmberg BV, telefoon 073-6287646

Taal, kijken en doen
Pakket bestaande uit een les- en 

antwoordenboek voor de docent en een

werkboek voor de leerling. Het geheel is een

lessenreeks die de leerlingen op een speelse

en creatieve manier, een aantal dingen leert

over taal en specifiek over gebarentaal.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis

die ze - al dan niet bewust - al hebben,

Uitgeverij Van Tricht, telefoon 0571-274909

Taalklapper
Set oefenblokken voor Nederlandse taal met

104 opdrachten per leerjaar. De blokken

kunnen naast iedere methode gebruikt 

worden, als extra (zelfstandig te maken)

oefenstof én als remediërend materiaal. 

Bij de opdrachten worden de volgende aan-

dachtsgebieden onderscheiden: taalgebruik

(woordenschat, lezen en spelling); nadenken

over taalgebruik (luisteren, spreken en 

stellen); nadenken over taalsystematiek

(taalbeschouwing) en leren leren (plannen,

studerend lezen).

Schoolsupport, telefoon 0594-500145

Taaltrapeze
Taalmethode voor het speciaal (basis)onder-

wijs dat de mogelijkheid biedt de kerndoelen

taal voor het basisonderwijs te halen. De

methode bevat de volgende taaldomeinen:

mondelinge taal (spreken en luisteren);

schriftelijke taal (begrijpend lezen en 

schrijven) en taalbeschouwing. In de 

methode komen de volgende deelvaardig-

heden aan bod: woordenschat, auditieve

waarneming, lees- en schrijfbegrippen en

woord- en zinsbouw. 

De leerstof wordt gepresenteerd binnen acht

thema’s: na school, wat een kunst, jij en ik,

thuis en onderweg, mens en dier, op het

randje, zeggen en schrijven en om ons heen.

De thema’s bevatten bouwsteenlessen waarbij

de leerlingen in drie niveaugroepen moeten

worden ingedeeld: tweede taalleerders, 

taalzwakke leerlingen en meer taalvaardige

leerlingen. De methode bestaat uit 7 delen

waarvan deel 1 voor 5-6 jarigen en deel 7

voor 11-12 jarigen. Elk deel bestaat uit een

handleiding, thematische katernen, een 

cd-rom, een leerlingboek, werkboeken en

spellen. Sommige delen bevatten daarnaast

prentenboeken, poppen, praatplaten, een

beeldwoordenboek, woordenschatplaten,

woordenschatstickers en een woordenschat-

album. Op dit moment zijn de eerste drie

delen van de methode gereed. 

De verwachting is dat eind 2005 de gehele

methode gereed is. 

Bekadidact, telefoon 035 - 5482421

Thema 'De winkel'
In deze map worden verschillende 

activiteiten beschreven binnen de concrete

(oefen)context van een winkel.

Dagelijkse situaties en praktisch handelen

staan hierbij centraal.

Freudenthal Instituut, telefoon: 030 –

2635555

Tijd en tijdsbeleving
In deze map vindt u de volgende materialen: 

• Tijd in methodes: een bundeling van 

werkbladen over het item 'tijd' uit de 

methodes Wis en Reken, De wereld in 

getallen, Pluspunt en. 

• De katernen 'Tijdsbesef en tijdsbeleving' 

en 'Klokkijken': lessuggesties die inspelen

op de knelpunten in het speciaal 

(basis)onderwijs.

• De 'Pratende klok': software waarmee 

leerlingen spelenderwijs kunnen oefenen 

met kloktijden.

Freudenthal Instituut, telefoon: 030 - 2635555

Troefreeks
Boeken voor kinderen en jongeren met taal-

problemen. Richt zich op jonge lezers met

een achterstand in de Nederlandse taal.

Geschikt voor allochtonen, doven en slecht-

horenden, verstandelijk gehandicapten,

anderstaligen. AVI-5: Ik wil een zoen; Linde

pest terug. AVI-6: Thomas; Het huis aan de

overkant; Dierenbeul. AVI-7: Mijn vader is

een motorduivel. AVI-8: Het verhaal van

Anna; Dansen!

Uitgeverij Van Tricht, telefoon 0571-274909

Tuinonderhoud/
Dierverzorging
Uit de serie 'Praktische Vaardigheden in

Beeld'. Het programma kent drie soorten

activiteiten: activiteiten die te maken hebben

met dieren, activiteiten die binnen en 

gedurende de wintermaanden kunnen plaats-

vinden, activiteiten die buiten moeten

gebeuren in voorjaar, zomer of najaar. 

De diverse vaardigheden zijn nauwkeurig

geanalyseerd en uitgewerkt in achtereen-

volgende deelhandelingen. Per vaardigheid

is exact aangegeven welke materialen,

gereedschappen en hulpmiddelen nodig zijn.

Dit wordt met tekeningen in beeld gebracht.

Er wordt dus geen beroep gedaan op de 

leesvaardigheid van de jongeren.

Grafisch Bedrijf Wedeo, telefoon 0314-372548

VAL-pakket: visualiteitstrai-
ning bij aanvankelijk lezen
Een programma voor leerlingen die tijdens

het aanvankelijk lezen niet goed kijken en

veel nauwkeurigheidsfouten maken. 

Het pakket bevat achtergrondinformatie, 

technieken en oefenbladen.

Pravoo, telefoon 0180-662099

Veilig op straat lopen
In het lespakket en de cd-rom komen alle 

verkeersregels en -tekens aan de orde die

voor voetgangers belangrijk zijn. Per lesblok

wordt één thema, één verkeersregel of groep

verkeersregels behandeld. De methode is

visueel opgesteld en geschikt voor leerlingen

in het speciaal onderwijs.

Fiema Edubooks, tel. 024 - 3970366

Vermenigvuldigen, 
Groep 4 en 5
Deze map bevat leerlijnoverzichten, 

lessenseries en software. De lessenseries 

zijn onderverdeeld in drie katernen. 

Het katern ‘Van lichaamstafels tot stickers’

gaat over begrip van en inzicht in vermenig-

vuldigstructuren en de bijbehorende 

vermenigvuldigtaal; het katern ‘Potloden,

doppen en papier’ gaat over handige 

strategieën bij grotere getallen; en het

katern ‘Speels oefenen’ gaat over de relaties

tussen vermenigvuldigsommen. 

Freudenthal Instituut, telefoon: 030 – 2635555

De wasbenadering
Een programma voor kinderen met ernstige

leesproblemen waarbij het werken met de

map 'Speciale leesbegeleiding' te weinig

effect heeft gehad. Inhouden zijn: de theorie

van de woordbeeldstoornissen, 25 begelei-

dingstechnieken, oefenbladen en ouderhulp.

Pravoo, telefoon 0180-662099

Zelfstandig fietsen
In het lespakket en de cd-rom komen alle

verkeersregels en -tekens aan de orde die

voor fietsers belangrijk zijn. Per lesblok

wordt één thema, één verkeersregel of groep

verkeersregels behandeld. Ook oefenen de

deelnemers de praktijk van het fietsen,

zowel groepsgewijs als individueel. De

methode is visueel opgesteld en geschikt

voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Fiema Edubooks, tel. 024 – 3970366

Zelfstandig spellen
Dit pakket behandelt 32 spellingcategorieën

waarmee taalzwakke kinderen vaak 

problemen ondervinden. Voor alle 

categorieën is een reeks van gerichte 

oefeningen beschikbaar. Het pakket bestaat

uit twee kopieermappen, een handleiding, en

geluidscassettes die ondersteuning geven bij

moeilijkheden met de auditieve waarneming.

Bekadidact, telefoon 035 - 5482421

Software (V)SO algemeen

PictoBase
Deze witte pictogrammen op een zwarte

achtergrond zijn bedoeld als communicatie-

ondersteuning voor mensen,  die niet of in

zeer beperkte mate kunnen praten en voor

mensen die de gesproken taal slecht 

begrijpen. Bij deze pictogrammen is een

reeks van vier programma's ontwikkeld met

als primair doel het trainen in het herkennen

en aanleren van de juiste betekenis van de

pictogrammen. Ter ondersteuning van de

programma's kan gebruik gemaakt worden

van de op de Pictobase cd-rom meegeleverde

spraakbestanden. 

Visitaal, telefoon 020-6678618

Toch nog leren lezen?
Dit computerprogramma sluit aan bij de

methode Toch nog leren lezen?' en is

bedoeld voor leerlingen die stagneren in het

aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs.

Uitgeverij Visiria, telefoon 0517-592593
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Opperd steekt veel werk in goed lesmateriaal
Er hangt een prettige sfeer in het schoolgebouw
van De Opperd. Er lopen een paar kinderen op
kousenvoeten door de gang. "Dag mees", klinkt
het. Verder is het er rustig. We lopen samen met
Brian Wilmer door Basisschool De Opperd in
Rijswijk, een zmok-school. Brian is leerkracht,
ict-er en actief met het 'gebruiksklaar' maken
van taalmethoden voor zijn leerlingen. We zien
het lokaal waar zijn duo-collega vandaag 
lesgeeft aan de dertien leerlingen die op dit
moment een potje voetbal spelen op het plein.
De Opperd heeft 15 leerkrachten en 7 groepen
van negen tot dertien leerlingen. De leerlingen
zijn niet ingedeeld in niveaugroepen, maar in
leeftijdgroepen. Het niveauverschil wordt 
opgevangen door de leerkracht.
Meer nog dan op een reguliere basisschool 
worden de leerlingen direct aangesproken op hun
gedrag. De leerkracht benoemt welk gedrag hij
waarneemt en wat het effect ervan is op de rest
van de leerlingen. Ongewenst gedrag dat 
resulteert in een conflict kan leiden tot het 
wegsturen van een leerling naar de 'achtervang'.
Er is altijd een leerkracht aanwezig om als vang-
net te fungeren voor leerlingen die 'het niet
gehaald hebben'. Hier krijgen ze de tijd om weer
tot rust te komen, alvorens ze weer terug kunnen
komen in de klas. Hoewel we er voor het eerst
zijn, is de goede verstandhouding tussen 

leerlingen en leerkrachten duidelijk merkbaar.
Onderling vertrouwen en respect is dan ook een
voorwaarde op De Opperd.

In de schoolverlatersgroep van Brian wordt
nadrukkelijk aandacht geschonken aan de zelf-
standigheid van leerlingen. Zo organiseert deze
groep onder andere het kerstdiner, de sportdag
voor de hele school en hun eigen school-
verlaterskamp. Uiteraard is er ook ruimschoots
aandacht voor 'gewone vakken', zoals rekenen,
taal, spelling, begrijpend lezen en wereld-
oriëntatie. Voor deze vakken gebruiken ze
bestaande methoden, al gebeurt dat niet geheel
zoals de handleiding voorschrijft. Dat kan ook
niet anders als er binnen één groep sprake is van
zulke grote niveauverschillen. Deze verschillen
kunnen niet met differentiatieopdrachten worden
opgevangen. 
Tijdens de taalles zitten we achterin de klas. Er
wordt gewerkt met de methode Taal Actief (eerste
versie) en de leerkracht heeft de taalboeken van
maar liefst drie jaargroepen voor zich. Op het
bord staan de te maken opdrachten. De nood-
zakelijke instructie wordt door de leerkracht
achtereenvolgens klassikaal aan de verschillende
groepen gegeven. Op twee leerlingen na werken
alle kinderen individueel. Opvallend is de tijd die
het zelfstandig werken aan de taalopdrachten in

beslag neemt: maar liefst 45 minuten. Brian 
verklaart later dat dit iets is dat de leerlingen
zich aan moeten leren. Daardoor is het mogelijk
om binnen één groep met zoveel verschillende
niveaus te werken.
“De leerkracht is gebaat bij een heldere, beknopte
handleiding, niet teveel materiaal, veel werk-
bladen over een onderwerp (bijvoorbeeld bij
spelling tien werkbladen over ou/au of de 
stomme 'e') en enkele differentiatieopdrachten
aan het eind van een hoofdstuk. Bovendien moet
de verwerkingsstof na een korte instructie 
zelfstandig te maken zijn,” vertelt Brian, "want
onze leerlingen verwerken de stof het best als 
de opdrachten kort maar krachtig worden 
geformuleerd en het aantal materialen beperkt is.
Eén leerlingenboek, één werkboek en een werk-
schrift zijn meer dan voldoende.” 
Maar van een goede aansluiting van methoden
voor het reguliere basisonderwijs op de praktijk
in het speciaal onderwijs is helaas geen sprake.
En de behoefte aan lesmateriaal dat speciaal
voor hen is ontwikkeld, is dan ook groot. Tot die
tijd werken ze op De Opperd met een deel van de
door de school aangeschafte methode en proberen
ze met zelfgemaakte werkbladen, opdrachten 
en leesteksten uit allerlei andere bronnen een 
totaalpakket samen te stellen dat zo goed 
mogelijk aansluit bij de leerlingen. 

Handige adressen van websites met informatie over 
en voor speciaal onderwijs

http://www.digischool.nl/so/community/

De community Speciaal onderwijs is een initiatief

van Kennisnet en de Digitale Basisschool. Het

doel is om iedereen die in Nederland betrokken is

bij het speciaal (basis)onderwijs een platform te

bieden en nader bij elkaar te brengen. Veel leer-

krachten en begeleiders zijn op zoek naar achter-

grondinformatie voor hun vakgebied of zijn op

zoek naar een nieuwe methode voor bijvoorbeeld

rekenen. De community dient als platform voor

uitwisseling.

http://www.fi.uu.nl/speciaalrekenen/

welcome.xml

Speciaal Rekenen is een project van het

Freudenthal Instituut, dat zich richt op het 

ontwikkelen van materialen voor het speciaal

(basis)onderwijs.

Op deze site ziet u wat de resultaten van het

project zijn en welke producten inmiddels 

opgeleverd zijn.

http://www.internetwijzer-bao.nl

Internetwijzer Basisonderwijs biedt in de rubriek

'Speciaal onderwijs' informatie over zaken die te

maken hebben met het speciaal onderwijs, zoals

thema's en onderwerpen, lesmateriaal, work-

shops, wet- en regelgeving, schoolsoorten, en een

scholenlijst voor speciaal onderwijs en speciaal

basisonderwijs.

http://www.leerlinggebondenfinanciering.nl/

Leerkrachten en ouders van een gehandicapt kind

vinden hier alles wat ze over het rugzakje moeten

weten. Wat houdt het precies in? Wat verandert

er in het onderwijs voor kinderen met een 

handicap of stoornis? En waar kunt u terecht met

vragen? 

www.leermiddelenplein.nl:

De portal www.leermiddelenplein.nl is hèt 

servicepunt voor informatie over alle leer-

middelen die in Nederland worden uitgegeven.

Zo ook over leermiddelen voor het zml en sbo.

http://www.letop.be/

Belgische site met informatie over leerstoor-

nissen. De site is bestemd voor ouders, kinderen

en jongeren met leerproblemen, voor organisaties

en verenigingen die hun kennis en deskundigheid

aanbieden en voor leerkrachten en hulpverleners.

De site is met steun van de Vlaamse overheid

ontwikkeld.

http://www.minocw.nl/po/factsheet_so.html

Dit deel van de website geeft algemene informatie

over het speciaal onderwijs in Nederland.

http://www.oudersenrugzak.nl/

Informatie voor ouders over de leerlinggebonden

financiering. De website behandelt onderwerpen

als: wat is het rugzakje? Hoe gaat de indicatie-

procedure? Hoe zit het met de ondersteuning?

http://scholenlijst.kennisnet.nl/

Kennisnet heeft een grote verzameling scholen

voor basis- en voortgezet onderwijs opgenomen

in deze scholenlijst.

http://www.slo.nl

Op de website van SLO, onderdeel Speciaal

onderwijs, staan producten en diensten die SLO

voor de verschillende clusters in het speciaal

onderwijs ontwikkeld heeft.

http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/

Deze website bevat achtergrondinformatie en

verwijzingen rond het speciaal onderwijs.

Onderwerpen en rubrieken die aan bod komen,

zijn: nieuws, de clusters 1 tot en met 4, speciaal

basisonderwijs, integratie op school, wet- en

regelgeving, scholing, ict, schoolleiding en een

rubriek voor leerlingen. 

SLO-websites voor het primair
onderwijs

www.taalsite.nl

Lesvoorbeelden, wetenswaardigheden en 

leermiddelen Nederlandse taal basisonderwijs.

www.computersenkleuters.nl

De website is bedoeld voor leidsters en leer-

krachten van peuters en kleuters. De site geeft

tips en achtergronden over het gebruik van ict 

in het onderwijs aan deze doelgroep. Ook voor

ouders van peuters en kleuters.

www.sociaalemotioneel.nl

Vraaggestuurde databank met informatie over

sociaal-emotionele ontwikkeling.

www.infohoogbegaafd.nl

Een informatieve website die dieper ingaat op

alles wat met de begeleiding van (hoog)begaafde

leerlingen in het primair onderwijs te maken

heeft.
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Op de bres voor speciaal onderwijs
Het is een drukte van belang zo aan het eind van het jaar op de
afdeling Speciaal onderwijs van SLO. Medewerkers lopen af en
aan, de telefoon rinkelt en er moet nog dringend een mailtje
verstuurd worden. Kortom, het is hectisch op het kantoor van
Berthold van Leeuwen, coördinator en onderwijsadviseur/-
ontwikkelaar voor het speciaal onderwijs. 

Het speciaal onderwijs is een onderwijssector waar Berthold al
een aantal jaren zijn hele ziel en zaligheid inlegt. Berthold over
zijn keus om voor het speciaal onderwijs te kiezen: "Al vanaf
het begin van mijn werkzaamheden in het onderwijs voel ik mij
juist aangetrokken tot jongeren, die om welke reden dan ook
gedrags- en/of leerproblemen hebben. Gedurende de leraren-
opleiding en de periode daarna heb ik werkervaring opgedaan 
in verschillende vormen van speciaal onderwijs: (v)so zmok,
toenmalige (v)so lom en het (v)so mlk. Vanaf dat moment heb ik
altijd met veel plezier in en voor het speciaal onderwijs gewerkt.
Ik haal er ontzettend veel energie uit om met deze zeer hetero-
gene doelgroep aan de slag te gaan. Het speelt ook mee dat ik
een groot rechtvaardigheidsgevoel heb. Ik vind dat ieder kind in
onze samenleving recht heeft op kwalitatief goed onderwijs dat
bij hem of haar past. Kinderen verschillen en dat is normaal.
Het onderwijs moet recht doen aan die verschillen."

Motivatie
Zijn inspiratie haalt hij uit de gedrevenheid van de mensen die
in deze sector werken. Berthold vertelt: "Zij hebben echt hart
voor de zaak. Dat is overigens kenmerkend voor velen die 
werkzaam zijn in het onderwijs. Als ik zie hoe zij zich inzetten
voor deze leerlingen, dat motiveert enorm.“
Daarnaast speelt een rol dat er op het gebied van inhoudelijke
ontwikkeling van het speciaal onderwijs nog veel te doen is:
“Op het gebied van leerplanontwikkeling is het vaak nog 
pionieren. Er is een grote behoefte aan ondersteuning bij het
vormgeven aan deze inhoudelijke ontwikkelingen. En ik vind
het heerlijk om daar samen met mijn collega’s een bijdrage aan
te kunnen leveren."

Diversiteit
Het speciaal onderwijs omvat een sterk heterogene groep 
leerlingen in de leeftijd van 4 – 20 jaar. Leerlingen verschillen
zowel in cognitieve mogelijkheden als in aard en ernst van 
leer- en/of gedragsproblemen. Al dan niet veroorzaakt door
(combinaties) van handicap(s) (zintuiglijk, lichamelijk) of 
andere stoornissen. Zoals bijvoorbeeld: autisme of aan autisme
verwante contactstoornissen, ADHD en taal-/spraakstoornissen. 
Berthold: "Deze diversiteit aan doelgroepen maakt leerplan-
ontwikkeling en ontwikkeling van onderwijsleermateriaal er niet
eenvoudiger op. Dit gegeven gekoppeld aan de relatief kleine
aantallen leerlingen, maakt deze markt niet aantrekkelijk voor
bedrijven en instellingen."

De hoogste tijd
Op macroniveau hebben de afgelopen jaren vele ontwikkelingen
plaatsgevonden: het Weer Samen Naar School (WSNS) - Beleid
en daarmee samenhangend de overgang van so lom/mlk in 
(speciaal) basisonderwijs; het opheffen van het vso lom/mlk
door deze doelgroepen onder te brengen in het praktijkonderwijs
en het vmbo; de invoering van de Wet op Expertise Centra
(WEC) en de daarmee gepaard gaande onderverdeling van het
speciaal onderwijs in vier clusters en regionale expertisecentra

(REC); en de invoering van de Leerling Gebonden Financiering
(LGF). Berthold merkt op dat er ook op mesoniveau (school-
niveau) van alles gebeurt. "Denk maar aan de kwaliteitszorg-
trajecten, regionale samenwerking en de lumpsumfinanciering." 
Volgens Berthold wordt het hoog tijd om het speciaal onderwijs
te ondersteunen bij de inhoudelijke ontwikkeling van het 
speciaal onderwijs, rekening houdend met specifieke kenmerken
van verschillende (deel)populaties in het speciaal onderwijs.

S(L)O
Er zijn verschillende tendensen zichtbaar:
• Overheidsbeleid dat deels gericht is op 'inclusief onderwijs' 

(onder andere WSNS-beleid en LGF);
• Verdichting van de problematiek in het speciaal onderwijs. 

Mede doordat steeds meer leerlingen met een 'lichte' handicap
een plek in het reguliere of speciaal basisonderwijs krijgen, 
blijven in het speciaal onderwijs de 'zwaardere' handicaps 
over; 

• Verdergaande decentralisatie. Scholen worden steeds 
autonomer;

• De ontwikkeling van aanbodgestuurd naar vraaggericht 
onderwijs. Niet het aanbod, maar het ontwikkelperspectief van
de leerling staat centraal;

• Een toenemende aandacht voor schoolontwikkeling en 
kwaliteitszorg;

• Scholen treden steeds meer naar buiten. Er wordt steeds meer 
ingezet op het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis. 

Op de vraag waarom juist SLO goed op deze ontwikkelingen kan
inspelen en scholen kan ondersteunen, antwoordt Berthold:
"SLO is een groot instituut met enorm veel expertise over en
inzicht in onderwijsontwikkeling over de volle breedte van het
primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. SLO is
daardoor goed in staat om een vertaalslag te maken naar 
inhoudelijke ontwikkelingen voor verschillende doelgroepen
binnen het speciaal onderwijs en het onderwijs aan speciale 
leerlingen. Bovendien beschikken wij over een uitgebreid 
netwerk op macro-, meso- en microniveau en ontwikkelen wij
vóór maar vooral ook samen mét het onderwijsveld. Want zij
zijn toch de échte experts. Dit alles maakt SLO bij uitstek een
partner om de uitdagingen waar deze sector voor staat aan te
gaan." 

Ambitie
Als een mooi voorbeeld van een succesvol meerjarentraject
noemt Berthold de ontwikkeling van het praktijkonderwijs.
Verschillende landelijke instellingen (o.a. SLO, KPC, APS, CPS,
CED/PI) hebben de afgelopen jaren heel gericht (en doen dat
nog steeds) onder regie van het Landelijk Werkverband voor
Praktijkonderwijs hun steentje bijgedragen aan de ontwikkeling
van het praktijkonderwijs als volwaardige onderwijssoort in het
voortgezet onderwijs. Ieder vanuit hun eigen expertise. In 
relatief korte tijd is daar enorm veel goeds gebeurd."

Ambitie
Berthold merkt als laatste op: "Het zou mooi zijn als de politiek
ook de komende jaren de inhoudelijke ontwikkeling van het
speciaal onderwijs en het onderwijs aan speciale leerlingen als
speerpunt blijft zien. Door een stevige financiële impuls is het
mogelijk alle expertise in Nederland te bundelen, zodat een 
flinke slag gemaakt kan worden."

Welkom in
onze stand 
op de NOT

Als
hét expertisecentrum

voor leerplanontwikkeling staat
SLO natuurlijk ook zelf met een stand

op de NOT. Hier kunt u praten met onze
vakinhoudelijke medewerkers, informatie aan-
vragen, de nieuwste producten bekijken en veel

meer. Specifieke onderwerpen waar we ons dit jaar
op richten, zijn hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele
ontwikkeling, voor- en vroegschoolse educatie en

leermiddeleninformatie. 

Graag nodigen wij u uit om onze stand te
bezoeken in hal 1, standnummer E.070. ! 

Tot ziens op de NOT.


