
Kernpraktijk 15 Rekening houden 
met gedrags- en leerkenmerken 
Kernpraktijk 15 bouwt voort op de vorige kernpraktijk over (kenmerken van) pubers. Nu 
maken we de slag naar de praktische omgang met enkele specifieke kenmerken van 
leerlingen in de puberteit. We bespreken leer- en gedragskenmerken die in het 
voortgezet onderwijs veel voorkomen. We benaderen deze vanuit onderwijsbehoeften 
en verkennen onder andere vanuit het drielagen preventiemodel (three-tiered-model) 
hoe je hier in de les rekening mee kunt houden.  

 

Doelen 

Je kunt het drielagen preventiemodel gebruiken als kader voor het kijken naar je klas. 

Je kunt uitleggen wat bedoeld wordt met het begrip passend onderwijs. 

Je herkent aanwijzingen voor specifieke leer- en gedragsstoornissen (zoals dyslexie, 
AD(H)D en ASS).  

Je beschikt over handvatten om in de les tegemoet te komen aan sepcifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen. 

 

Verwerking (op school) 

Ga in gesprek met één of meer leerlingen waarbij er (mogelijk) sprake is van specifieke 
onderwijsbehoeften op het vlak van leren of gedrag. Breng met de leerling samen in 
kaart waar de onderwijsbehoeften voor deze leerling liggen en hoe jij hier in je lessen 
rekening mee zou kunnen houden of al houdt. Geef hierin de suggesties uit het college 
en de gelezen literatuur een plaats. 
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