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 Onderwijsmaatwerk Breedtezorg Dieptezorg 

1.Aandacht en tijd Extra begeleiding/instructie bij de uitvoering van 

onderwijstaken (extra uitleg, veel positieve feedback, 

procesgerichte feedback e.d.)  

Ondersteuning taal en rekenen.  

Extra tijd of begeleiding bij het aanleren van de vereiste  

studievaardigheden, met name plannen. 

Extra (loopbaan)begeleidingsgesprekken of 

contactmomenten. 

Extra begeleiding op de werkplek, stagebegeleiding bij 

overgang school naar BPV. 

 

Gerichte trainingen zoals toetsvrees, empowerment, 

studievaardigheden. 

Individuele begeleiding van de student bij gedrags en sociaal-

emotionele problemen, verslaving, problemen thuis, 

multiproblematiek. 

Individuele begeleiding van de student bij problemen ten 

gevolgen van een visuele, communicatieve, lichamelijke 

handicap, chronische ziekte, psychiatrische problematiek of 

stoornis.  

Specialistische, individuele begeleiding bij leer-, gedrags en 

sociaal-emotionele problemen, en bij een lichamelijke 

handicap, chronische ziekte, psychiatrische problematiek, 

stoornis of multiproblematiek.   

Specialistische hulp voor cluster 1 en 2 en epilepsie. 

Buurt- en wijkteams 

Schoolarts. 

Leerplicht. 

2.Onderwijsmateriaal te 

gebruiken in onderwijs en 

BPV 

Lesmateriaal met andere lay-out (groter of speciaal 

lettertype, grotere regelafstand e.d.) 

Opdrachten verdeeld in kleinere deelopdrachten 

Remediërende onderwijsmaterialen. 

Toegepaste software zoals omzetten tekst – spraak 

(ClaroRead) 

 

Hulpmiddelen individueel in te zetten, o.a.  

aangepaste agenda’s, reminder- signalen op bijv. iPod, 

diverse opties inzetten opname/geluidsapparatuur.  

Hulpmiddelen voor slechthorende/ dove studenten, visueel 

beperkte studenten. 

Inzetten van specifieke hulpmiddelen die onderwijs en PBV 

plaatsen  tot hun beschikking hebben. 

Gebaren tolk. 

 

3.Fysieke omgeving Toegankelijke gebouwen (rolstoeltoegankelijk, lift)  

Rustruimte. 

Mindervalidentoilet. 

Ruimte voor verzorging of paramedische behandeling. 

Voorzieningen voor het uitvoeren van specifiek aanbod van de 

breedtezorg (spreekruimte)  

 

4.Expertise en didactiek Effectieve ondersteuning bij leren. 

Effectieve aanpak van gedrag. 

 

 

Specialistische  begeleiding, ondersteuning of professionalisering 

van docenten(team) bij:  

de meest voorkomende leer- gedragsproblematiek (o.a. dyslexie, 

dyscalculie, ADHD en autisme) .  

de meest voorkomende sociaal-emotionele problematiek zoals 

verslaving, schuldhulpverlening, problemen thuis.  

 

Specialistische begeleiding, ondersteuning of 

professionalisering van docenten(team) bij complexe leer-, 

gedrags- en sociaal-emotionele problematiek en bij een  

lichamelijke handicap, chronische ziekte, psychiatrische 

problematiek, stoornis of multiproblematiek.  

Specialistische kennis , cluster 1 of 2 , epilepsie. 

Aanbod door specialistische externe hulpverlening op de 

onderwijslocatie (buurtteams) 
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5. Aangepaste examinering Aanpassingen volgens de procedure aangepaste 

examinering: 

 Aanpassingen van inhoud 

 Aanpassingen van vorm 

 Aanpassingen duur en tijd 

 Aanpassingen omgeving en hulpmiddelen 

 

  

 
 

 


