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Stelt u zich eens voor... 

Een drukke haven, vol grote en kleine schepen die 
allemaal het ruime sop kiezen. Het ene schip met een 
overzichtelijke route naar een vaste eindbestemming, 

het andere wat zwalkend en niet goed in staat barrières 
te ontwijken. Plotseling is daar de herkenbare loodsboot, 

een klein, wendbaar bootje dat schepen helpt de juiste 
koers te vinden. De loods klimt aan boord en verkent met 

de schipper samen de mogelijkheden en wensen. Dan 
vaart De Loodsboot een eind mee met het schip, om de 
juiste koers te bepalen en in te zetten. Bij het ene schip 

is alleen een goede routekaart nodig, voor het andere 
scheepje is het nodig een deel van de route mee te varen 

en het goede voorbeeld te geven. 

De Loodsboot – een baken op de woelige baren. 

De Loodsboot is een Expertisecentrum Gedrag 
voor het Primair Onderwijs.

www.deloodsboot.com
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Inleiding

Routekaarten 
voor de juiste koers

De Loodsboot is een Expertisecentrum Gedrag, gespecialiseerd in de overdracht van 
kennis, kunde en vaardigheden binnen het primair onderwijs, met de blik op leerlingen 
die een speciale onderwijs- en opvoedingsbehoefte hebben. 

Het doel van De Loodsboot is een professionele 

bijdrage te leveren aan een passend onderwijsaan-

bod voor leerlingen met gedrags-, psychiatrische 

en/of sociaal-emotionele problemen in het (speci-

aal) basisonderwijs. 

De Loodsboot biedt een uitgebreid pakket aan 

diensten, gericht op de onderwijssituatie van 

leerlingen. Dit pakket bestaat uit preventieve en 

curatieve begeleiding en ondersteuning van deze 

leerlingen. Ook de vergroting van de professiona-

liteit en het handelingsrepertoire van leerkrachten 

en intern begeleiders ten aanzien van gedragspro-

blematiek is deel van het aanbod. In deze brochure 

vindt u een overzicht van de diensten die De 

Loodsboot verleent.  

Het team van De Loodsboot bestaat uit een 

coördinator en ambulant begeleiders, waaronder 

een drietal gedragswetenschappers, een school-

psycholoog en een maatschappelijk werker. Onze 

ambulant begeleiders zijn gespecialiseerde leer-

krachten en zijn allen aanvullend geschoold op het 

gebied van ambulante begeleiding. Daarnaast zijn 

zij op een of meerdere gebieden gecertificeerd, 

onder andere als coach, speltherapeute, specialist 

in video interactie begeleiding (SVIB), trainer 

Rots & Water. Het team heeft veel kennis omtrent 

gedragsproblematiek en aanverwante stoornissen, 

een brede opleiding en veel ervaring. De ambulant 

begeleiders zijn erin getraind om hun kennis en 

ervaring over te dragen aan betrokkenen in het 

reguliere onderwijs. 

De ambulant begeleiders blijven zich steeds 

ontwikkelen door middel van intervisie, (verdere) 

professionalisering en door in te spelen op de ver-

anderingen binnen het onderwijs. Daarnaast wordt 

afstemming met de desbetreffende SO-scholen 

gezocht.
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U heeft een leerling op school of in de klas die gedrags-, psychiatrische of 
sociaal-emotionele problematiek heeft. Onderzoek is nodig, ter ondersteuning 
van de diagnose of gericht op bijkomende  (gedrags-) problemen. De Loodsboot 
verricht dit onderzoek deskundig en nauwkeurig. 

Onze diensten:
• Didactisch procesonderzoek
•	 Dynamisch	(interactief )	onderzoek	
• Dyslexieonderzoek
• Intelligentieonderzoek
• Intelligentieonderzoek NIO
• Onderzoek door maatschappelijk werker
• Pedagogisch didactisch onderzoek bij kleuters
• Psychodiagnostisch onderzoek naar onderwijsbelemmeringen
• Uitwerken gedragsvragenlijsten 

deel 1
Onderzoek en diagnostiek
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Didactisch procesonderzoek 
Doel: meer inzicht voor de school en de leerkracht in de leerstrategie en de wijze waarop de 
leerling procesmatig handelt in didactische situaties. 

Resultaat: een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht 
kunnen hiermee het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten 
van de leerling.

Werkwijze: een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en 
bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.

Investering: op aanvraag (uurtarief 100 euro)
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Dyslexieonderzoek 
Doel: vaststellen of er al dan niet sprake is van dyslexie bij een leerling met  gedrags-, 
psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek en geven van concrete 
handelingsadviezen voor de begeleiding van deze leerling.

Resultaat: een rapportage met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen 
hiermee het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de behoefte van de leerling, gericht op lezen 
en spelling.

Werkwijze: een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en 
bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.

Investering: afhankelijk van de duur van het onderzoek tussen de 10 en 12 uur (uurtarief 100 euro)
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Dynamisch (interactief) onderzoek
Doel: de leerbaarheid en de mate waarin leerlingen met gedrags-, psychiatrische en/of 
sociaal-emotionele problematiek kunnen leren ‘leren’, denken en problemen oplossen in kaart 
brengen op basis van zijn/haar (deficiënte) cognitieve functies. Vanuit de resultaten concrete 
handelingsadviezen aanreiken voor de begeleiding van deze leerling.  

Resultaat: inzicht in het leerpotentieel van de leerling en een onderzoeksverslag met concrete, 
handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hiermee het onderwijsaanbod beter laten 
aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en 
bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (leerling) begeleider. Het onderzoek verschilt van het 
klassieke intelligentie-onderzoek; het leerproces is onderwerp van onderzoek waarbij de testafnemer 
de interactie aangaat met de leerling. Tijdens en na de afname van dynamische testen, wordt hulp 
en feedback verstrekt, oplossingsstrategieën aangereikt en transfertaken aangeboden. Op deze 
manier wordt inzicht verkregen in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en 
(wanneer hierbij problemen opgemerkt worden) in de wijze waarop hierin verandering aangebracht 
kan worden.   

Investering: op aanvraag 
Afhankelijk van de duur van het onderzoek en de expliciete onderzoeksvraag (uurtarief 85 euro)

Leerling (11 jaar): ‘Ik heb veel last van tics. Het is dan 
net of er allemaal buffeltjes door mijn lichaam heen 
rennen. Door de tics te doen en veel heen en weer te 
rennen worden de buffels moe en vallen ze in slaap. 
Ik krijg hiervoor extra begeleiding op school. Ik ga 
dan naar een juf toe en zij helpt mij om mijn prikkels 
een beetje kwijt te raken. En zo kan ik weer een poosje 
rustiger in de klas werken.
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Intelligentieonderzoek 
Doel: vaststellen van de cognitieve mogelijkheden van een leerling met gedrags-, psychiatrische 
en/of sociaal-emotionele problematiek en concrete handelingsadviezen geven voor de 
begeleiding van deze leerling.

Resultaat: een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht 
kunnen hiermee het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten 
van de leerling.

Werkwijze: een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en 
bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.

Investering: afhankelijk van de duur van het onderzoek tussen de 10 en 12 uur (uurtarief 100 euro)

Intelligentieonderzoek NIO
Doel: vaststellen van de cognitieve mogelijkheden van een leerling met gedrags-, psychiatrische 
en/of sociaal-emotionele problematiek. De NIO kan worden gebruikt als eindtoets in groep 8 en 
is een alternatief voor andere eindtoetsen, zoals de CITO.

Resultaat: een rapportage in de vorm van een uitdraai van de onderzoeksresultaten. De rapportage 
vormt een hulpmiddel bij het maken van de keuze van het niveau en de vorm van voortgezet 
onderwijs.

Werkwijze: een van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek individueel of bij een groepje 
leerlingen af, scoort de resultaten en bespreekt deze met de ouders, eventueel samen met de intern 
begeleider en/of leerkracht.

Investering: 400 euro, 2 uur voorbereiding en scoring, 2 uur afname (uurtarief 100 euro)
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Onderzoek door maatschappelijk werker  
Doel: inzicht verkrijgen in de thuissituatie en vrijetijdsbesteding van een leerling met gedrags-, 
psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek en verwerken van deze informatie in een 
verslag voor een ondersteuningsaanvraag. 

Resultaat: een rapportage in de vorm van een gespreksverslag, dat voldoet aan de criteria van het 
expertiseteam dat de aanvraag beoordeelt.

Werkwijze: onze maatschappelijk werker voert een gesprek met de ouder(s) of het bevoegd gezag van 
de leerling en maakt het gespreksverslag.

Investering: 250 euro, inclusief voorbereiding en verslaglegging (uurtarief 85 euro)

Pedagogisch didactisch onderzoek bij kleuters
Doel: inzicht verkrijgen in de leerbaarheid en leerstrategieën van kleuters met gedrags-, 
psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek en concrete handelingsadviezen geven 
voor de begeleiding van deze kleuter.

Resultaat: een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht 
kunnen hiermee beter aansluiten bij de sterke kanten en mogelijkheden van de leerling.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders neemt het pedagogisch didactisch onderzoek af en 
bespreekt dit met de school en ouders.

Investering: tussen de 6 en 10 uur (uurtarief 85 euro)



Psychodiagnostisch onderzoek 
Doel: vaststellen of er sprake is van onderwijsbelemmeringen ten behoeve van de aanvraag 
voor een arrangement, een toelaatbaarheidsverklaring of extra onderbouwing van de 
hulpvraag.

Resultaat: een onderzoeksverslag van de gesignaleerde onderwijsbeperkingen. 

Werkwijze: een van onze gedragswetenschappers verzamelt vragenlijsten en scoort deze. Een 
observatie, aanvullend gesprek en/of informatie vanuit onderzoeksrapportages kan onderdeel 
uitmaken van dit onderzoek. De verzamelde gegevens worden geïnterpreteerd en samengevat in het 
onderzoeksverslag. 

Investering: 250 euro 
Als aanvullend onderzoek nodig is, worden extra uren in rekening gebracht (uurtarief 100 euro)

Uitwerken gedragsvragenlijst (o.a. SEV, SVL, BRIEF, FEEL-KJ, SCOL)

Doel: inzicht krijgen in het gedrag van de leerling middels een genormeerde vragenlijst. 

Resultaat: een onderzoeksverslag met betrekking tot het gedrag van de leerling. 

Werkwijze: een van onze gedragswetenschappers levert de vragenlijst aan de leerkracht en/of 
ouder(s). De leerkracht en/of ouder(s) vult de vragenlijst in. De gedragswetenschapper scoort de 
vragenlijst en schrijft een interpretatie in de vorm van een verslag.

Investering: op aanvraag (uurtarief 100  euro)
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Iedere school krijgt ermee te maken: leerlingen met gedragsproblematiek. 
De Loodsboot ondersteunt het team met informatie en training. Wij geven presentaties 
en workshops over bijvoorbeeld ADHD, angststoornissen en autisme. 

Onze diensten:
• Bijeenkomsten rondom specialistische thema’s
•	 Gedragsproblemen	in	de	klas
•	 Presentaties/workshops	over	onder	andere	AD(H)D,	angststoornissen,	autisme,	ODD/CD,	
 selectief mutisme, Gilles de la Tourette/tic-stoornissen, reactieve hechtingsstoornis

deel 2  
Kennisoverdracht  en training



Bijeenkomsten rondom specialistische thema’s 
Doel: kennismaking met diverse praktische hulpmiddelen, interventieprogramma’s, 
methodieken en materialen op het gebied van gedrag, ter ondersteuning en begeleiding van 
leerkrachten, IB-ers en leerlingbegeleiders. Te denken valt aan: handelingsgericht werken 
vanuit het ontwikkelingsperspectief, werkhoudingsvraagstukken, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, structuur in de klas, leerlinggesprekken, begeleide intervisie.

Resultaat: uitbreiding van het passend onderwijsaanbod op school, door het vergroten van kennis, 
kunde en vaardigheden van de deelnemers. 

Werkwijze: specialistische bijeenkomsten (op locatie), onder begeleiding van (een van) onze ambulant 
begeleiders. 

Investering: op aanvraag (uurtarief 85 euro)

Gedragsproblemen in de klas
Doel: inzicht geven in wat gedragsproblemen betekenen voor de individuele leerkracht en de 
school, en gezamenlijk zoeken naar handvatten om gedrag positief om te buigen.

Resultaat: het team is zich meer bewust van de betekenis van gedrag en heeft concrete 
aanknopingspunten om dit om te zetten in beleid en handelen.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders verzorgt een presentatie, van ongeveer een 
uur. Kaders worden daarbij gevormd door het schoolondersteuningsprofiel, beleid vanuit het 
samenwerkingsverband en op maat gestelde gedragsinterventies.

Investering: 250 euro, zonder verslaglegging (uurtarief 85 euro)
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Presentaties/workshops
Doel: kennis overdragen aan (school)teams over onder andere AD(H)D, angststoornissen, 
autisme, ODD/CD, selectief mutisme, Gilles de la Tourette/tic-stoornissen en/of reactieve 
hechtingsstoornis.

Resultaat: teamleden vergroten hun kennis ten aanzien van psychiatrische stoornissen waardoor meer 
begrip ontstaat voor de leerling met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek.

Werkwijze: de school bepaalt welke stoornis(sen) in de teampresentatie of workshop centraal staat of 
staan. Een van onze ambulant begeleiders geeft de presentatie of verzorgt de workshop.

Investering: op aanvraag, afhankelijk van de wensen van de school (uurtarief 85 euro)
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Leerkracht: ‘Behalve dat we 
tevreden zijn over de begeleiding 
vanuit De Loodsboot wil ik ook graag 
aangeven dat het bezoek van de 
ambulant begeleider mij goed  heeft 
gedaan. Het was fijn om even onze 
gedachten te uiten en te ervaren 
dat zij enorm meedenkt en oprecht 
luistert. Dank daarvoor!’
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Leerlingen met gedragsproblemen stellen eisen aan uw schoolorganisatie. Met enige 
regelmaat krijgt u te maken met de School Ondersteuning Commissie, de interne 
zorgcommissie, een aanvraag voor een onderwijsarrangement of met de noodzaak 
van protocolleren. De Loodsboot kan u ondersteuning bieden op organisatorisch vlak. 
Ook bieden wij praktische begeleiding aan  leerkrachten die te maken krijgen met 
leerlingen met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek. Dit kan 
middels coaching, school video interactie begeleiding of het aanreiken van handvatten 
ter bevordering van een positieve groepsdynamiek.

Onze diensten:
• Begeleidingstraject ter bevordering van een positieve groepsdynamiek 
•	 Co-teaching	
•	 Coaching	
•	 Deelname	aan	SOC/SOT	
•	 Digitaal	sociogram
•	 Inzet	gedragsondersteuner	op	school	
•	 Ondersteuning	bij	aanvraag	arrangement	
•	 Opstellen	schoolondersteuningsprofiel	gedrag
•	 Protocolleren	
•	 School	video	interactie	begeleiding	(SVIB)	
•	 Werken	met	het	ontwikkelingsperspectief	(OPP)

deel 3  
Begeleiding op school en in de klas



Co-teaching 
Doel: de leerkracht versterkt zijn eigen kennis en vaardigheden, krijgt meer 
handelingsvaardigheid in de klas en meer reflectie op het eigen handelen.

Resultaat: de leerkracht heeft zijn kennis en handelingsrepertoire vergroot en zijn attitude 
veranderd ten opzichte van leerlingen die extra zorg nodig hebben als gevolg van 
gedragsproblematiek. De leerlingen in de klas hebben van de verandering geprofiteerd.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders ondersteunt de leerkracht met behulp van co-
teaching.

Investering: afhankelijk van de doelstelling maken wij een offerte op maat

Begeleidingstraject positieve groepsdynamiek
Doel: inzichtelijk maken van de sociale verhoudingen binnen een groep, waardoor een adequate 
interventie op groepsniveau ingezet kan worden.

Resultaat: een beeld van de positie van de verschillende leerlingen in de groep (omschreven in een 
rapportage) en een advies voor een passend interventieplan.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders houdt een intakegesprek op de school en het 
sociogram wordt afgenomen. Aan de hand van observaties in de groep en het sociogram wordt 
een analyse gemaakt. Hierover wordt een adviesgesprek met de leerkracht gevoerd. Samen met de 
leerkracht wordt een interventieplan opgesteld. Na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats.

Investering: 1100 euro 
Afhankelijk van de vraag kan het begeleidingstraject uitgebreid worden (uurtarief 85 euro)
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Coaching 
Doel: de coachee vergroot het eigen reflectief vermogen en de vakbekwaamheid op het gebied 
van werken met leerlingen met gedragsproblematiek. 

Resultaat: het van tevoren door de coachee gestelde doel is behaald.

Werkwijze: een intake en drie tot vijf coaching gesprekken door een van onze ambulant begeleiders  
met de coachee, binnen een periode van drie maanden.

Investering: maximaal 20 uur (uurtarief 85 euro)
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Deelname aan SOC/SOT
Doel: extra deskundigheid brengen op het gebied van gedragsproblematiek in de school 
ondersteuningscommissie (SOC) of het school ondersteuningsteam (SOT). 

Resultaat: praktische tips en handelingsadviezen van de ambulant begeleider of 
gedragswetenschapper in de SOC of het SOT.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders of gedragswetenschappers sluit aan bij de bespreking 
van leerlingen met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek en geeft advies.

Investering: in overleg (uurtarief 85/100 euro)



Inzet gedragsondersteuner op school
Doel: preventieve inzet bij gedragsproblemen waarbij de school/leerkracht handvatten krijgt. 
Op het gebied van gedragsvragen de leerkracht bewust laten worden van zijn/haar kwaliteiten 
(professionaliseren). 

Resultaat: de school/leerkracht kan door preventieve inzet eerder gedragsproblemen herkennen en 
aanpakken en krijgt tevens meer kennis, kunde en vaardigheden in het omgaan met gedragsvragen. 

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders komt op vooraf afgesproken tijden op school om in 
overleg gedragshulpvragen te observeren, te bespreken en daarop acties te ondernemen.

Investering: op aanvraag (uurtarief 85 euro)

Ondersteuning bij aanvraag arrangement
Doel: de school en ouders ondersteunen en adviseren bij de aanvraag van een 
onderwijsarrangement voor een leerling. 

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders adviseert bij het voorbereiden van een 
arrangementsaanvraag.

Investering: op aanvraag
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Digitaal sociogram
Doel: inzicht krijgen in de onderlinge relaties van de leerlingen in de groep.

Resultaat: groepsoverzicht op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden over 
groepsindeling of klassenopstelling om de sociale verhoudingen binnen de groep positief te 
beïnvloeden.

Werkwijze: de school schaft de software ‘digitaal sociogram’ aan. Een van onze ambulant begeleiders 
geeft informatie over het gebruik. 

Investering: 50 euro



Opstellen schoolondersteuningsprofiel gedrag 
Doel: advies en ondersteuning bij het opstellen van een ondersteuningsprofiel voor leerlingen 
met hulpvragen op het gebied van gedrag.

Resultaat: een omschreven passend onderwijsaanbod voor gedrag in het 
schoolondersteuningsprofiel.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders adviseert de school op basis van overleg met de direct 
betrokkenen.

Investering: op maat (uurtarief 85 euro)
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Protocolleren
Doel: advies aan de school over de benodigde en gewenste protocollen binnen de school en 
hulp bij het opstellen hiervan. Te denken valt aan protocollen rond dyslexie, pesten, verzuim, 
kindermishandeling, seksueel misbruik en rouwverwerking. 

Resultaat: de school heeft een of meer protocollen.

Werkwijze: een van onze gedragswetenschappers of ambulant begeleiders adviseert over de opzet 
van het protocol, ondersteunt bij het schrijven of schrijft het protocol als geheel, overlegt met de 
betrokkenen op de basisschool en presenteert het protocol aan het team.

Investering: afhankelijk van de vraag (uurtarief 100 of 85 euro)



Werken met het ontwikkelingsperspectief (OPP)
Doel: onderbouwde verwachtingen over de potentieel te behalen doelen en het 
uitstroomperspectief van de leerling per schooljaar.

Resultaat: een rapportage in de vorm van een vast format, waarin een onderbouwde inschatting 
wordt gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde periode, 
voorzien van korte en langere termijndoelen.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders ondersteunt de IB-er en eventueel de groepsleerkracht 
bij het opstellen van het OPP.

Investering: ongeveer 2 uur (uurtarief 85 euro)

18

School video interactie begeleiding (SVIB) 
Doel: vergroten van de kracht en kwaliteiten van leerkracht en/of leerling.  
Met behulp van videobeelden komen tot het vergroten van de kracht en  
kwaliteiten van leerkracht en/of leerling. 

Resultaat: professionalisering en uitbreiding van het reflectief vermogen van de leerkracht. De 
leerling heeft zicht op eigen kwaliteiten en inzicht in het effect van eigen gedrag op leerkracht en/of 
medeleerling(en). 

Werkwijze: een van onze SVIB-coaches voert een intakegesprek met de betrokkenen, vervolgens zijn 
er drie opnames en drie nagesprekken.

Investering: ca. 20 uur (uurtarief 85 euro)

Leerkracht van een klas met leerlingen 
met gedragsproblematiek over SVIB:  
‘Dankzij deze coaching is mijn zelfvertrouwen 
groter geworden. De ambulant begeleider 
heeft mij echt geholpen vanuit een positieve 
benadering. Er is nooit gezegd wat niet lukt. Ik 
heb de nagesprekken altijd erg prettig gevon-
den en kreeg hele praktische tips. Er is serieus 
gewerkt, maar er was ook tijd voor een grapje.’
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De Loodsboot heeft veel ervaring in de 
begeleiding van leerlingen met complexe 
gedragsproblematiek. We begeleiden leerlingen 
individueel, in de klas en daarbuiten. Maar 
ook organiseren wij specialistische trainingen 
op het gebied van sociale vaardigheden en 
angstregulatie, waar leerlingen in kleine groepjes 
in een veilige setting nieuwe vaardigheden 
kunnen oefenen.

Onze diensten:
•	 Faalangstreductietraining
•	 Individuele	ondersteuning	en	begeleiding	
• Aanpak ‘De matrixmethode’
•	 Begeleid	spel
•	 Training	‘Een	goede	start	in	de	brugklas’
•	 Training	‘Ik	leer	anders’	 	
•	 Training	‘Je	angst	de	baas’	
•	 Training	‘Pak	aan’	 	
•	 Training	‘Plezier	op	school’
•	 Training	‘Rots	en	Water’
•	 Training	‘Sociale	vaardigheden’	 	
•	 Training	‘Versterken	van	het	zelfbeeld’	(COMET)
•	 Training	‘Zelfcontrole’

deel 4 
Training en intensieve specialistische 

begeleiding van leerlingen



Faalangstreductietraining
Doel: versterken van het zelfvertrouwen waardoor de angst die opkomt als de leerling moet 
presteren, of denkt te moeten presteren, afneemt. Hierdoor kan een leerling gemakkelijker 
omgaan met voor hem of haar lastige situaties en kunnen de schoolprestaties behaald worden 
die passen bij zijn of haar niveau.

Resultaat: leerlingen leren met behulp van oefeningen emoties te herkennen en benoemen, angsten 
en spanningsklachten te herkennen bij zichzelf en hoe deze verminderd kunnen worden. Ze leren 
niet in paniek te raken wanneer er een spannende gebeurtenis aankomt en leren te ontspannen. 
Bovendien leren ze inzicht te krijgen in de relaties tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens 
en gedrag en hoe niet-helpende gedachten omgezet kunnen worden naar helpende, positieve 
gedachten. Tenslotte leren de leerlingen door zelfcontrole invloed te krijgen op hun gedachtegang.

Werkwijze: de training bestaat uit 10 sessies van een uur in een kleine groep, gegeven door een 
van onze gedragswetenschappers. Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats en wordt in 
overleg met ouders en school bekeken of de faalangstreductietraining voor de leerling geschikt is 
en welke vorm van faalangst bij de leerling speelt. Ook wordt bij de leerling diagnostisch gekeken 
wat  faalangst veroorzaakt. Ouders en school worden op de hoogte gehouden van de thema’s en 
huiswerkopdrachten. De training is bedoeld voor leerlingen vanaf 9 jaar. 

Investering: op aanvraag

Individuele ondersteuning en begeleiding
Doel: specialistische individuele begeleiding op de basisschool aan leerlingen met een 
onderwijsarrangement.

Resultaat: de leerling krijgt toegespitste individuele begeleiding, die ervoor zorgt dat hij/zij vooruit 
gaat in functioneren op de basisschool.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders begeleidt de leerling op locatie, in nauwe 
samenwerking met de IB-er en de groepsleerkracht van de stamschool.

Investering: afhankelijk van de ingezette uren (uurtarief 85 euro)
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Begeleid spel
Doel: leerlingen leren adequaat samenwerken door middel van coöperatieve spellen.

Resultaat: leerlingen hebben geleerd wat nodig is om adequaat te kunnen samenwerken en hebben 
hun vaardigheden op dit gebied vergroot.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders begeleidt gedurende een aantal weken, eens per 
week, een coöperatief spel met een klas. Na de spelsessie wordt het verloop van het spel eerst in het 
spelgroepje en vervolgens klassikaal besproken.

Investering: op aanvraag

Aanpak ‘De matrixmethode’
Doel: aanleren van een eigen strategie voor het oplossen van problemen die voor de leerling 
beter, makkelijker en sneller werkt.

Resultaat: een persoonlijke, effectieve en praktische oplossing voor de meest uiteenlopende 
problemen, zoals  leerproblemen (bv. dyslexie),  angsten, werkhoudingproblemen, concentratie-
problemen.

Werkwijze: in een aantal bijeenkomsten stemt de matrixcoach af op de beleving van de leerling door 
neutraal en zonder oordeel in zijn belevingswereld te stappen. Door open vragen te stellen, wordt de 
interne strategie blootgelegd. Het patroon dat niet (meer) werkt, wordt gewist of doorbroken door 
het meest bepalende detail in de ervaring op te zoeken en te veranderen. Daarna kan de leerling 
een nieuwe strategie gaan ontwikkelen, die ervoor zorgt dat de informatie altijd beschikbaar is. Voor 
jonge kinderen is het belangrijk dat een ouder/opvoeder of leerkracht tijdens de sessie aanwezig is.

Investering: op aanvraag
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Training ‘Ik leer anders’
Doel: beelddenkende leerlingen leren door middel van de methode ‘Ik leer anders’ woorden om 
te zetten in beelden. Zij leren vervolgens deze methode zelfstandig toe te passen op de lesstof 
die hen dagelijks op school wordt aangeboden.

Resultaat: de leerprestaties verbeteren, doordat leerlingen een leerstrategie aanleren die tegemoet 
komt aan hun problematiek.

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders begeleidt de leerling en de leerkracht bij het aanleren 
van de methodiek.

Investering: op aanvraag

Training ‘Een goede start in de brugklas’ 
Doel: de overgang van PO naar VO voor leerlingen met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-
emotionele problematiek soepel(er) laten verlopen.

Resultaat: de overgang PO-VO verloopt vloeiend(er).

Werkwijze: een van onze ambulant begeleiders bereidt de leerling voor op de overgang PO-VO tijdens 
een aantal bijeenkomsten vóór de daadwerkelijke start in de brugklas. Dit gebeurt door praktische 
voorbereiding en gesprekken over onder andere planning, huiswerk, lesrooster, verkenning van de 
nieuwe omgeving en eventueel een bezoek aan de VO-school.

Investering: op aanvraag
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Ouder: ‘De eerste keer dat ik kennis maakte met de ambulant begeleider 
van mijn zoon, zal ik nooit vergeten. Zij had hem vlak daarvoor gespro-
ken en kwam naar mij toe. Het eerste wat ze zei was: ‘wat een geweldige 
leuke knul is jouw zoon!’. Dit raakte mij diep omdat er op school vaak 
alleen over belemmeringen en problemen is gesproken. Zij zag, net als 
wij ouders, een leuke knul, met zijn talenten en mogelijkheden. Vanuit 
dat punt hebben we (ambulant begeleider, kind, school en ouders) met 
elkaar naar oplossingen en mogelijkheden gezocht én gevonden.’



Training ‘Je angst de baas’
Doel: leerlingen leren omgaan met angstgevoelens met behulp van cognitieve gedragstherapie.

Resultaat: leerlingen kunnen een relatie leggen tussen gedachten en gevoelens, probleemoplossend 
denken, negatieve gedachten opsporen en gebruik maken van helpende gedachten.

Werkwijze: de training wordt door een van onze gedragswetenschappers gegeven en bestaat uit 8 
sessies van een uur in een kleine groep.

Investering: op aanvraag

Training ‘Plezier op school’
Doel: een goede start in het vervolgonderwijs zodat bij leerlingen het plezier op school en in de 
omgang met anderen wordt vergroot.  

Resultaat: leerlingen voelen zich sterker en meer competent in de omgang met anderen.

Werkwijze: een kortdurende preventieve interventie die bestaat uit een ouderbijeenkomst, 3 
trainingsdagen in de laatste week van de zomervakantie en een terugkommiddag. De training 
wordt gegeven aan maximaal 8 leerlingen per groep. De training wordt gegeven door onze 
gedragswetenschappers, in samenwerking met een van onze ambulant begeleiders.

Investering: 295 euro per leerling 

Training ‘Pak aan’
Doel: leerlingen leren omgaan met depressieve gevoelens en gedachten met behulp van 
cognitieve gedragstherapie.

Resultaat: leerlingen kunnen hun gevoelens herkennen, benoemen en differentiëren, zichzelf 
‘opkikkeren’, probleemoplossend denken, negatieve gedachten opsporen en gebruik maken van 
helpende gedachten.

Werkwijze: de training wordt door een van onze gedragswetenschappers gegeven en bestaat uit 8 
sessies van een uur en 2 herhalende booster-sessies in een kleine groep.

Investering: op aanvraag
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Training ‘Rots en Water’
Doel: positieve invloed uitoefenen op de manier waarop leerlingen met elkaar én anderen 
omgaan. Met de bouwstenen zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen als basis, wordt 
gewerkt aan de thema’s veiligheid, assertiviteit en communicatie.   

Resultaat: leerlingen voelen zich sterker en meer competent in de omgang met anderen. Leerlingen 
zijn beter in staat te reflecteren op zichzelf, hebben meer zelfvertrouwen en hebben een betere 
controle over hun zelfbeheersing.

Werkwijze: (een van) onze ambulant begeleiders verzorgt/verzorgen de training, bestaande uit 
8 sessies van een uur. De training kan in een kleine groep, maximaal 10 leerlingen, of voor een 
basisschoolgroep worden gegeven. 

Investering: voor individuele begeleiding 150 euro per leerling. Voor groepsbegeleiding op aanvraag 
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Training ‘Versterken van het zelfbeeld’ (COMET)
Doel: ontwikkelen van een positiever zelfbeeld om meer zelfvertrouwen te krijgen zodat 
leerlingen (die te vaak slecht of negatief over zichzelf denken) positiever naar zichzelf en de 
wereld om hen heen kunnen kijken.

Resultaat: de leerling weet meer positieve herinneringen en gevoelens op te roepen en deze in te 
zetten op momenten dat hij/zij zich onzeker voelt. 

Werkwijze: de training wordt door een van onze gedragswetenschappers of ambulant begeleiders 
gegeven en bestaat uit 7 sessies van een uur. Aan de hand van een werkboek wordt gewerkt aan 
het zelfbeeld. De training wordt individueel gegeven aan leerlingen vanaf 8 jaar die een negatief 
zelfbeeld hebben en/of waarbij sprake is van een angst-, stemmings- en/of gedragsstoornis. 

Investering: op aanvraag

Ouders: ‘‘Onze zoon  van 11 heeft 
op school de training ‘Rots en Water’ 
gevolgd en daardoor is hij zelfverze-
kerder geworden en kan hij goed zijn 
grenzen aangeven’.
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Training ‘Sociale vaardigheden’
Doel: leerlingen in een veilige setting, in kleine stapjes, leren beter te reageren op voor hen 
moeilijke sociale situaties.

Resultaat: leerlingen hebben vaardigheden aangeleerd waardoor zij hun probleemsituaties beter 
tegemoet kunnen treden.

Werkwijze: de training wordt door een van onze ambulant begeleiders gegeven en bestaat uit 6 
sessies van een uur en 2 herhalende booster-sessies in een kleine groep.

Investering: op aanvraag

Training ‘Zelfcontrole’
Doel: het verminderen van heftige gevoelens en ongewenst gedrag bij leerlingen en daarmee 
het verminderen of voorkomen van straf. De leerkracht weet op een gewenste manier in te 
spelen op het gedrag van de leerling. 

Resultaat: leerlingen leren (nieuwe) cognitieve en sociale vaardigheden, zelfcontrole en 
emotieregulatie door instructie, demonstratie, rollenspel en toepassing op school. De leerkracht kan 
de leerling motiveren, steunen en begeleiden bij het ontwikkelen van positief gedrag.

Werkwijze: de training wordt aangeboden in combinatie met een leerkrachttraining en wordt geleid 
door een van onze gedragswetenschappers en kan individueel of in een kleine groep van 4 tot 6 
leerlingen gegeven worden. Allereerst vindt er een startgesprek plaats waarin de leerdoelen zullen 
worden vastgesteld. Hierna volgen 9 sessies van een uur. De training is geschikt voor leerlingen uit 
groep 5 tot en met groep 8.

Investering: op aanvraag
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Een onderwijsarrangement houdt in een dekkend ondersteuningsaanbod creëren voor 
leerlingen met speciale opvoedings- en ondersteuningsbehoeften. 
Onderwijsarrangementen bieden unieke kansen voor passend onderwijs aan deze 
leerlingen. Een school kan vanuit het basiszorgbudget (wat elke school ontvangt) of via 
een aanvraag bij een samenwerkingsverband inzetten op ons aanbod. 

Het aanbod van De Loodsboot kan binnen arrangementen op passende wijze ingezet 
worden. De arrangementen zijn te verdelen in:

Kortdurend arrangement
Bij kortdurende arrangementen gaat het om trajecten die korter duren dan 15 uur.
Middellangdurend arrangement
Bij middellang durende arrangementen gaat het om trajecten tussen de 15 en 30 uur, binnen 
een periode van 6 maanden.
Langdurend arrangement
Bij langdurende arrangementen gaat het om trajecten die meer dan 30 uur vragen, binnen 
een periode van 1 jaar. 

De arrangementen en het aanbod zijn gericht op leerling-, leerkracht-/groeps- en 
schoolniveau. In overleg met de coördinator en het aanbod van De Loodsboot wordt 
de hulpvraag in kaart gebracht en wordt gekeken welk arrangement en/of aanbod daar 
het beste bij past. Meer informatie over de arrangementen en het daarbij passende 
aanbod is te vinden op www.deloodsboot.com. Het is voor scholen, besturen en 
samenwerkingsverbanden altijd mogelijk om te overleggen over de samenstelling van een 
traject en prijsafspraken te maken.

deel 5  
Onderwijsarrangementen
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Contact, informatie en aanmelding
Wanneer er (hulp)vragen zijn op het gebied van gedrag kunnen leerkrachten, intern 
begeleiders, leerlingbegeleiders, directie, samenwerkingsverbanden en/of ouders rechtstreeks 
contact (telefonisch of per mail) opnemen met de coördinator van De Loodsboot voor:

Informatie en advies
U kunt geïnformeerd en/of geadviseerd worden over een (hulp)vraag, de inzet van het aanbod, de 
werkwijze, aanvragen, aanmeldingen, procedures, samenwerking, etc.

Aanvragen 
Wanneer een onderwijsarrangement door de reguliere basisschool wordt aangevraagd, waarbij 
de expertise van De Loodsboot ingezet gaat worden, kan met elkaar afgestemd worden aan welke 
ondersteuning behoefte is, hoe het daarbij passende aanbod eruit ziet en vormgegeven kan worden.  

Aanmelding 
Deze kan gedaan worden door de reguliere (speciale) basisschool:
•	 nadat	een	onderwijsarrangement,	waarbij	inzet	van	expertise	vanuit	De	Loodsboot	is	aangevraagd,	
door het samenwerkingsverband is toegekend aan de school.
•		 wanneer	expertise	vanuit	De	Loodsboot	gewenst	is	en	deze	vanuit	b.v.	de	basisondersteuning	
bekostigd wordt.

Ouders met vragen met betrekking tot hun zoon/dochter kunnen zich aanmelden wanneer zij 
gebruik willen maken van de expertise van De Loodsboot. In overleg met de school en na instemming 
van alle betrokkenen vindt inzet van deze expertise plaats op de school van hun zoon/dochter. De 
ouders bekostigen deze inzet zelf. 



Aantekeningen
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Onze voorwaarden

Voor het aanbod van De Loodsboot geldt dat wij maatwerk bieden. Wij voeren dan ook altijd 
een intakegesprek met u. Wij werken handelingsgericht. Iedere school is anders, heeft een eigen 
beginsituatie en beschikt in meer of mindere mate over basiskennis van de problematiek. 

Door ons aanbod op maat aan te bieden komen wij tegemoet aan de behoeften van de 
school en gaan wij uit van wat de school al kan en weet. Er wordt, altijd in overleg met u, 
van te voren besproken en vastgelegd waar de school behoefte aan heeft en op grond van 
deze ‘intake fase’ worden duidelijke afspraken gemaakt, doelen opgesteld en de benodigde 
voorbereiding doorgesproken. De prijs is afhankelijk van de afspraken die met de school en/of het 
samenwerkingsverband gemaakt worden. Een combinatie van ons aanbod en onze diensten is ook 
mogelijk. 

Soms is het vóór de start van de begeleiding of ondersteuning belangrijk dat een aantal formulieren 
ingevuld worden; het kan zijn dat wij een specifiek format aanleveren. Indien nodig wordt met u 
besproken welke ruimte en faciliteiten er nodig zijn voor een bepaald onderzoek of een bepaalde 
dienstverlening. 

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of producten, neem dan gerust contact met ons op. 
Dit kan via e-mail: info@deloodsboot.com of per telefoon: 070-3254002.
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www.deloodsboot.com

Nieuwe collega: ‘De Loodsboot be-
staat uit een klein, enthousiast  team 
met grote zeggingskracht!’



Meer informatie

De Loodsboot - Paddepad 8, 2554 HZ Den Haag
t  070 - 325 40 02 |  e  info@deloodsboot.com

www.deloodsboot.com


