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Verschillende typen HB-leerlingen
Gevoelens, houding en gedrag bij deze typen
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Bij Pieter
Regelmatig afstemmen,  op zijnsluik voelen. Kijken naar eigen
talenten, eigen doelen stellen, autonomie zoeken.  
Dubbel bijzonder: wat is voorliggend?

Storm richtlijnen
Mentor in een coachende rol 
Buiten de klas mogen werken 
Wekelijks afstemmingsmoment; waar sta je?  
Vertrouwen is een basis  
Soms de neus stoten om een leerervaring op te doen 
De waarde leren inzien van leren  
Top down leren. Vrijheid geven in het pad ernaar toe 
Docentenvergadering informeren  

Bianca aanpak
In gesprek gaan, de druk van de cijfers eraf halen door
formatieve toetsen, geen toetsen, diagnostische toets met
onderdelen die moeilijk zijn voor hun,  gebruik van mondelinge
toetsen zodat hun hele gedachtegang kan worden aangehoord.
Ze kennen hun beleving als normaal. Dus focussen tijdens een
gesprek op wat ze wel kan. Kan schrikreactie geven als ze een
gesprek met de docent aan moeten gaan. Haar ook zelf vragen
wat voor voorstel ze zelf wil doen. Maar wel opletten dat ze niet
te veel verantwoordelijkheden hebben. Ze kunnen namelijk zelf
ook geen plan hebben of ideeën waar ze goed in zijn. Aanbieden
om tijd te investeren om die talenten te leren kennen en
meerdere manieren van leren aanbieden waarin ze het mag
ontdekken waar ze goed in is. Het leren-leren kan wel binnen
het curriculum worden toegepast om haar te laten testen welke
leerstrategie voor haar werkt.

Wat heeft Merthan nodig
- De vraag stellen: wat werkt wel voor jou en wat niet. Daarmee
wek je vertrouwen en geef je ruimte voor eigen route en eigen
mening. Jonge leerlingen moeten nog wel leren re�ecteren, dus
is het wel een grote vraag en belangrijk om samen het antwoord
te formuleren.  

Storm

Komt uit montessorionderwijs met een verrijkingsklas, zoekt
ruimte voor autonomie en eigen keuzes maken. 
Behoefte aan maatwerk, niet alles hoeven maken. Vertrouwen
van docenten krijgen om ruimte en initiatief te nemen voor
eigen ontwikkeling en interesses.
Openstaan voor werken aan andere vakken tijdens lessen die
makkelijk zijn.

Pippa
Komt uit montessorionderwijs met een verrijkingsklas. 
Behoefte aan ondersteuning op leren leren en ontwikkelen
(executieve) vaardigheden.
Zoekt bevestiging bij docenten.
Te veel herhaling werkt demotiverend. Behoefte aan een mentor
die naast haar staat op basis van gelijkwaardigheid.
Rekening houden met grote gevoeligheid en rechtvaardigheid.

Merthan
Komt uit voltijds HB onderwijs, via regulier onderwijs. 
Heeft behoefte aan ruimte voor autonomie, eigen route, eigen
mening. 
Bij doublure niet alles opnieuw moeten maken. Werkt anders
averechts en demotiverend. Persoonlijk contact, op basis van
wederzijds vertrouwen en interesse in elkaar.
Psycho-educatie als onderdeel van het curriculum. 

Bianca
In montessori basisonderwijs niet herkend als hb.
Is onzeker over eigen kunnen.
Ervaart veel druk door cijfers.
Ervaart geen vertrouwen van docenten, geen ruimte voor
rechtvaardigheidsgevoel. 
Heeft het gevoel zich te moeten bewijzen. 
Past zich aan, wil niet opvallen.
Wil voldoen aan de verwachtingen van de docent.
Druk wordt te groot en valt uiteindelijk uit.

Pieter
Komt uit voltijds hb onderwijs.
Kreeg korte instructies, voortoetsen, weinig herhaling.
Vindt uitleg te langzaam gaan.
Moeite met concentratie.
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※※※※※※

Hoeveelheid huiswerk -> gedemotiveerd.
Wil niet opvallen.
Heeft ADHD. 
Sterk rechtvaardigheidsgevoel -> thuis zitten.

Werkt graag thuis. kan zelfstandig werken.
Sociaal anders.


