KEC Onderwijs

Coaching en
begeleiding
HB+ leerlingen
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Wat verstaan we onder HB+?
Leerlingen die hoogbegaafd zijn en
tevens gedrags- en/of leerproblemen
hebben noemen we HB+ leerlingen
of Twice-Exceptionals. Deze dubbele
diagnose wordt vaak niet meteen
herkend. Wat we regelmatig zien is
dat het bij HB+ gaat om hoogbegaafde
leerlingen met ADHD, stoornissen in het
autismespectrum en/of leerproblemen
zoals dyslexie. De gedrags- en/of
leerproblemen vallen als eerste op in de
klas. Dan kan het gaan om motivatie
problemen, moeite met plannen en
concentreren, starre oplossings
strategieën en woede-uitbarstingen.

Sterkte/zwakte profiel
Als leerkracht heb je vaak al ver
schillende strategieën geprobeerd,
maar het lukt je niet om de situatie om
te buigen. Een sterkte/zwakte profiel
van de leerling kan dan meer houvast
bieden in adviezen ten aanzien van
een beter passend leerstofaanbod
en de gewenste ondersteuning in de
taakwerkhouding.

Hoe werkt coaching en begeleiding
HB+ leerlingen?
De coaches van KEC Onderwijs zijn
gedragsexperts die jarenlang zelf voor
de klas hebben gestaan in het regulier
en speciaal onderwijs. Zij hebben
veel expertise opgebouwd over
hoogbegaafdheid in combinatie met
gedrags- en leerproblemen. Het KEC
coacht en begeleidt leerkrachten,
zodat zij zelf de kennis en vaardigheden
ontwikkelen om passend onderwijs
te geven aan HB+ leerlingen.

Leerling niveau
Op leerling niveau kan KEC helpen met
een zorgvuldige diagnostiek: we maken
inzichtelijk wat er speelt bij de leerling.
We stellen een sterkte/zwakte profiel
op van de leerling. Hierin kijken we met
name naar het intelligentieprofiel,
leerontwikkeling, motivatie, interesse
gebieden, planning, organisatie,
leerstrategie, concentratie en de
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op basis van het profiel geven we
concrete adviezen waar jij als leerkracht
mee aan de slag kan in de klas. Door
te focussen op de sterke punten van de
leerling, verandert je mindset en ook die
van de leerling. Deze voelt zich erkend
en begrepen. Je gaat vooral kijken naar:
wat kan wél? Hiermee doorbreek je de
negatieve spiraal. De sterke punten van
de leerling zetten we in bij het trainen
van de zwakkere punten.
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“Ik vond het heel fijn dat
je al op een klein niveau
aan de slag kunt. Door
het in kaart brengen
van sterke kanten van
de leerling en een aantal
aanpassingen in de
klas zag ik al resultaat.
Je hoeft het niet meteen
groots aan te pakken
op schoolniveau.”
Leerkracht speciaal onderwijs
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Leraar niveau

Team niveau

KEC begeleidt leerkrachten on the job
door middel van co-teaching. Bij
co-teaching versterken we vaardig
heden en bewustwording van de
leerkracht op het gebied van
klassenmanagement, didactiek en/of
interactie. Hierbij dragen we onze
kennis over HB+ leerlingen aan jou
over en geven we concrete adviezen
voor in de klas.

Op team niveau dragen we onze kennis
over met een interactieve workshop
over HB+. In de algemene workshop
komt aan bod hoe je een HB+ leerling
herkent, krijg je tools om de onderwijs
behoeften in kaart te brengen en
concrete adviezen voor in de klas.
Daarnaast geeft KEC meer verdiepende
workshops, zoals
• de 7 uitdagingen bij HB+
• trainen van executieve functies bij
HB+
• compacten en verrijken bij de leerling
met HB+
• rekenspellen die je kunt inzetten,
gericht op het primair onderwijs.
Tevens kunnen scholen KEC inzetten
om mee te denken over beleid en
organisatie van onderwijs aan HB+
leerlingen.

• Door te focussen op de
sterke punten van de leerling
verandert jouw mindset
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Vragen voor coaching en
begeleiding HB+ leerlingen

Wat levert het jou op?

• Hoe herken ik leerlingen met

• Je krijgt meer inzicht en begrip voor

hoogbegaafdheid?
• Hoe krijg ik meer zicht op de sterke
en zwakke kanten van mijn leerling?
• Een leerling in mijn klas raakt snel
gefrustreerd als haar iets niet in
één keer lukt. Hoe kan ik hiermee
omgaan?
• Soms krijgt mijn leerling ineens een
woede-uitbarsting. Hoe kan ik
ervoor zorgen dat hij zijn emoties
meer onder controle houdt?
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het gedrag van jouw leerling

• Je leert meerdere manieren hoe
je kunt handelen en ervaart welke
effecten dit heeft op het gedrag
van een leerling of de groep
• Snel resultaat door praktische tips
die aansluiten bij de dagelijkse
praktijk in jouw klas
• Tips en tools om te focussen op de
sterke kanten van jouw leerling,
waardoor je mindset verandert

• Je krijgt meer inzicht
en begrip voor het gedrag
van jouw leerling

Praktische informatie
In een intake gesprek bespreken we
jouw behoeften. Op basis daarvan
maken we een voorstel op maat,
samengesteld uit het aanbod wat
hierboven beschreven is. Voor meer
informatie, telefonisch contact met
één van onze coaches of een offerte
op maat kun je ons bellen of mailen.
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Samen
op eigen
kracht.

KEC Onderwijs
076 - 502 59 95
kec@koraal.nl
koraal.nl
kec-onderwijs.nl
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