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SPECIAL IN EN OM DE SCHOOL

1. 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

EEN BEELD VAN DE 
LEERLING
Op het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel 
is de afgelopen jaren een werkzame 
ondersteuningsstructuur opgebouwd. Korte 
lijnen bevorderen dat leerlingen zo snel mogelijk 
de benodigde ondersteuning krijgen. Om de 
docenten te helpen om in de klas zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften 
van leerlingen, is dit schooljaar het zogenoemde 
‘groepsoverzicht’ geïntroduceerd. Nanda Verburg, 
ondersteuningscoördinator van de school, vertelt 
erover.

Het hangt er van af welk vak je geeft en op welk 
onderwijsniveau je lesgeeft, maar docenten 
in het voortgezet onderwijs zien heel wat 
leerlingen voorbij komen. Dat kunnen er zo maar 
200 à 300 per week zijn. Allemaal leerlingen 
met een eigen verhaal, eigen kenmerken en 
eigen onderwijsbehoeften. “De betrokkenheid 
van onze docenten is heel groot en ze willen 
zo goed mogelijk tegemoet komen aan de 
onderwijsbehoeften van individuele leerlingen”, 
zegt Verburg. “Om dat goed te kunnen doen, zo 
gaven docenten aan, zouden ze wat meer over 
hun leerlingen willen weten. Met de invoering 
van passend onderwijs is dat misschien nog 
wel belangrijker geworden. We wilden als 
ondersteuningsteam dan ook graag aan die 
behoefte voldoen. De vraag was hoe we dat 
binnen onze ondersteuningsstructuur op een 
praktische, efficiënte manier konden realiseren.”

SPIN IN HET WEB

Het ondersteuningsteam van de school, waar 
Verburg als ondersteuningscoördinator deel van 
uitmaakt, heeft zich over die vraag gebogen: hoe 
kunnen we docenten helpen om in hun lessen zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij verschillen tussen 
leerlingen? Uitgangspunt was de bestaande 
ondersteuningsstructuur, waarin de mentor 
een sleutelpositie inneemt. De mentor is het 
aanspreekpunt voor de leerling, de ouders en voor 
docenten. Heeft een leerling extra ondersteuning 
nodig, dan meldt de mentor de leerling, in 
overleg met de afdelingsleider/-coördinator aan 
bij het (multidisciplinaire) ondersteuningsteam 
van de school, waar wordt vastgesteld wat de 
beste ondersteuning is voor de betreffende 
leerling. In principe is dat binnen twee weken 
geregeld, vertelt Verburg. “Kenmerkend voor onze 
ondersteuningsstructuur is dat de lijnen kort zijn, 
dat het heel duidelijk is wie wat doet, en dat de 
mentor de spin in het web is.”

Het lag dan ook voor de hand om de mentor ook 
in de informatievoorziening aan docenten een 
centrale rol te laten vervullen. Uitdaging was 
om daarvoor een manier te vinden die zowel 
mentoren als docenten zo min mogelijk tijd kost. 
En dat lijkt te zijn gelukt met de ontwikkeling van 
het zogenoemde ‘groepsoverzicht’, waarmee dit 
schooljaar voor het eerst wordt gewerkt.
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STEEKWOORDEN

Elke mentor maakt aan het begin van het schooljaar 
een informatief groepsoverzicht van zijn eigen 
klas. Hij schrijft geen ellenlange verhalen en 
toelichtingen, maar geeft bij elke leerling een kort 
en bondig overzicht van feiten die voor docenten 
relevant zijn om te weten. Op het groepsoverzicht 
staan alle namen van de leerlingen onder elkaar en 
er zijn vier kolommen:

• Cognitief/didactisch (kunnen/presteren)
• Sociaal/emotioneel (willen/doen)
• Medisch
• Docententaak

In steekwoorden geeft de mentor aan welke 
aspecten bij een leerling van belang zijn en – in de 
kolom ‘Docententaak’ – noteert hij korte, gerichte 
handelingsadviezen. “Elke lesgevende docent 
kan zo bij wijze van spreken in één oogopslag zien 
wat een leerling nodig heeft om goed te kunnen 
functioneren”, zegt Verburg. “Het groepsoverzicht 
omvat niet meer dan twee A4’tjes, en het is als 
bijlage in Magister toegevoegd. Een docent kan 
dus de groepsoverzichten inzien van alle klassen 
die hij lesgeeft. Er wordt in het groepsoverzicht 
doorverwezen naar Magister als daar meer 
informatie en meer handelingsadviezen over de 
leerling zijn te vinden. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 
die in het kader van passend onderwijs extra 
ondersteuning krijgen.”

Hoe beknopt ook, als de mentor relevante zaken in 
het groepsoverzicht noteert, is het informatief en 
geeft het de docent steun, zo is de gedachte. Staat 
er in de kolom ‘Medisch’ bijvoorbeeld dat de vader 
van de leerling ernstig ziek is, dan kan dat bepaald 
gedrag van deze leerling verklaren, en kunnen 
docenten hiermee rekening houden. Verburg geeft 
een uitgebreider voorbeeld. “Bij een vmbo2-leerling 
staat in de kolom ‘Cognitief/didactisch’: functioneert 
op een laag niveau, laag werktempo, probleem 
met plannen en leren huiswerk. In kolom ‘Sociaal/
emotioneel’ staat: moeilijke aansluiting met de klas, 
komt regelmatig te laat, impulsief gedrag (flapuit). In 
de kolom ‘Medisch’ staat niks, en bij ‘Docententaak’ 
staat: verzuim monitoren, haar vragen serieus 
nemen, tijdslimiet stellen wanneer haar taken af 
moeten zijn, duidelijk aangeven wanneer ze moet 
stoppen met praten of reageren. Zo heb je als docent 
dus heel snel een beeld. ”

PREVENTIE

Elke rapportperiode, dus drie keer per jaar, past de 
mentor de groepsoverzichten aan. Zo vermeldt hij 
bijvoorbeeld dat de vader van de eerdergenoemde 
leerling is overleden of dat het verzuim van de 
andere leerling is afgenomen. Zo zijn alle docenten 
van de leerling goed geïnformeerd. Verburg: “Het 
doel is dat we op deze manier in elke les het beste 
uit de leerling halen en positief gedrag stimuleren. 
Als alle docenten een leerling enigszins op dezelfde 
manier benaderen, kun je voorkomen dat de leerling 
zich verveelt, onderpresteert, gaat verzuimen of 
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ongewenst gedrag vertoont. In die zin heeft het 
instrument ook een preventieve werking.”

Het groepsoverzicht is dit schooljaar voor het eerst 
in gebruik genomen, dus over de ervaringen en 
opbrengsten kan Verburg nog niet veel zeggen. 
“We horen wel van docenten dat ze het prettig 
vinden dat ze snel wat achtergrondinformatie 
over hun leerlingen kunnen vinden”, vertelt 
Verburg. “Docenten komen met verbeteringen en 
aanvullingen, dus er wordt in de school ook over 
de inhoud van dit document gesproken. Zo is er 
bijvoorbeeld de wens om op het groepsoverzicht 
ook te vermelden als een leerling een bepaalde 
diagnose of beperking heeft.”

Na de kerstvakantie wordt het instrument uitgebreid 
geëvalueerd, vertelt Verburg. “We gaan aan 
docenten vragen hoe vaak ze het groepsoverzicht 
raadplegen, wat ze er aan hebben en wat beter 
kan. Het document is echt nog in ontwikkeling en 
mogelijk zal dat zo blijven, want je kunt altijd wel 
aanpassingen doen om het te verbeteren.”

TIPS

•  Koppel het groepsoverzicht aan Magister.
•  Zorg ervoor dat het mentoren en docenten zo 

weinig mogelijk tijd kost om het instrument te 
gebruiken.

•  Houd het groepsoverzicht beperkt en beknopt, 
zodat docenten ‘in één oogopslag’ een beeld 
hebben van een leerling.

MEER INFORMATIE

Nanda Verburg
n.verburg@ijsselcollege.nl
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