
Passend onderwijs 

 

Gesprek met een leerling 

 

Vorige week had ik een gesprek met een brugklasleerling op het VMBO. Deze leerling begeleid ik, het 

is een erg leuke, gemotiveerde knul met TOS ( taalontwikkelingsstoornis)  

Deze jongen doet het eigenlijk best goed op het reguliere onderwijs en komt van een cluster 2 school. 

De VO school haakt al sinds de eerste week meteen in op hulpvragen en drempels die ik tijdens 

gesprekken met deze leerling signaleer. 

 

Krijg ik tijdens mijn begeleidingsgesprekken de antwoorden die ik nodig heb voor een succesvolle 

begeleiding? Kan deze jongen met zijn TOS problematiek makkelijk op vragen reageren en 

antwoorden?  

Welke vragen geven tijdens deze begeleidingsgesprekken nauwelijks of geen informatie? 

Vragen als "hoe gaat het op school?" ," zijn er dingen waar je tegen aanloopt?", "kan ik ergens bij 

helpen", zijn vragen die direct leiden naar  'ja' en 'nee' antwoorden.  

Deze kinderen kunnen moeizaam hulpvragen formuleren, maar kunnen sowieso heel moeilijk talig op 

directe vragen reageren.  

Het liefst hebben ze meerkeuze vragen. Deze kinderen scoren vaak erg hoog op Cito toetsen door de 

meerkeuze vragen en vragen waar gewoon 1 antwoord op gegeven moet worden. Toetsen waar talig 

op geantwoord moet worden leveren vaak veel problemen op, want zinsbouw en complexe zinnen 

formuleren is een probleem. 

 

Toch als je heel concreet vraagt in een gesprek en een 1 op 1 gesprek kaders geeft komen er 

verrassende en leuke antwoorden.  

 

Mijn oplossing is een vel papier en gekleurde stiften.  

In het midden van het papier staat school en dan vraag ik heel gericht per vak. 

Bijvoorbeeld: 

- "Welk vak gaat echt top op het moment?" Dat bleek Frans te zijn. Zolang hij alleen nog meer 

woordjes hoeft te leren en vaste regeltjes gaat het goed en is dit vak een succeservaring. Zelf ben ik 

dan erg blij dat hij nog geen zinnen hoeft te formuleren in het Frans en deze goede start kan maken. 

De rest houden we wel in de gaten. 

- " Is er nog een vak dat zo goed gaat?" Dat was rekenen vertelde hij. Toen ik een rondje maakte langs 

enkele rekenkundige handelingen bleek dat hij moeite heeft met breuken. 

Een aandachtspunt dus.  

- Toen wiskunde ter sprake kwam bleek dat hij door de onduidelijke vraagstelling in de toets niet wist 

wat hij moest doen. Hij durfde ook niet om uitleg te vragen, want gaf hij aan, dat mag niet tijdens de 

toets. Helaas had hij toen een onvoldoende.  

- het goed volgen van de instructie gaat niet altijd goed en dan vraagt hij het aan een andere leerling. 



 

Er kwam veel uit ons gesprek naar voren, veel meer dan wanneer ik gewoon tegenover hem had 

gezeten en had gevraagd hoe het ging.  

Hij bleek zelf al de  mindmap strategie toe te passen. Huiswerk kostte hem veel tijd omdat hij toch veel 

moeite heeft met Nederlands. De grammatica en taal toepassen bleek nog een fors probleem. Dat 

hoort ook bij zijn probleem, maar dat gaan we nu aandacht geven. 

 

Het was een erg leuk en verhelderend gesprek. Met deze concrete vraagstelling en het kaderen van 

wat hij vertelde werd duidelijk wat ik als zijn ambulant begeleider  aandacht kan schenken. 

Wat een aandachtspunt moest zijn gaf ik een andere kleur. Mijn leerling vond het wel handig om zo 

alles wat wij bespraken in een overzicht te zien.  

 

Na ons gesprek heb ik het 'plaatje' voorgelegd aan de zorgcoördinator en deze ging direct met de 

hulpvragen aan de slag. Zo kunnen we zorgen dat onderwijs Passend is en dat deze jongen met een 

spraaktaalstoornis met succes het regulier onderwijs doorloopt. 

Over 3 weken heb ik weer een gesprek met hem en dan kijken we opnieuw naar de hulpvragen en hoe 

het gaat. Op deze manier hou ik een vinger aan de pols en kan ik op tijd aan de bek trekken.  

 

Smartonderwijs leert aan leerkrachten, docenten, remedial teachers , intern begeleiders en andere 

begeleiders de verschillende technieken van het leerling gesprek.  

Hoe luisteren wij naar het kind en hoe maken wij vanuit een betrokken houding en juiste vraagstelling 

onderwijs Passend voor die kinderen die extra hulp nodig hebben. 

 


