
 

 

 

 

 

 

Individueel advies - scholen 

 

Nu Passend Onderwijs steeds meer ingevoerd raakt, krijgen scholen te maken met grotere 
niveauverschillen in de groepen. Leerlingen met speciale behoeften vormen een nieuwe 
groep in de basisschool. Het blijkt op de traditionele manier niet altijd mogelijk voldoende 
aan te sluiten bij de ontwikkelingsvraag van een leerling. 
Digitale toepassingen bieden mogelijkheden in het omgaan met deze uitdagingen. 
 
Appel en Peer IT adviseert en begeleidt scholen naar een passende situatie. 
 
Bij individueel advies kom ik op school de situatie van de leerling bespreken. Vaak is er al een 
dossier. Dat lees ik vooraf vast door.  
Tijdens het eerste gesprek is het belangrijk vast te stellen welk doel er nagestreefd wordt. 
Afhankelijk van de kind-, leerkracht-, ouder- en schoolfactoren geef ik aan welke kansen er 
zijn. Soms is er direct een advies mogelijk. Maar het komt ook voor dat ik wat langer tijd 
nodig heb om tot het meest geschikte product te komen. 
 
De feitelijke advisering kan mondeling of per mail plaats vinden. Een uitgebreid verslag 
waarin de kind-kenmerken verbonden worden met het uiteindelijke advies is ook mogelijk. 
Daarna komt de daadwerkelijke aanschaf van een product.  
 
Een belangrijk deel in het vervolgtraject is de positie van de leerkracht. Om optimaal profijt 
te behalen is het nodig de leerkracht goed voor te bereiden op het gebruik. Voor veel 
leerkrachten is het lastig digitale middelen een volwaardige plek te geven in het 
lesprogramma. Voor een succesvolle implementatie is gedegen verkenning en oefening door 
de leerkracht essentieel. Zij zijn, naast de leerling, de belangrijkste schakel in het proces. 
Naast technische kennis en kunde is er aandacht voor de verbinding tussen 
didactiek/pedagogiek en de inzet van een ICT-middel. 
Een leerkrachttraject kan individueel of in een klein groepje (maximaal drie collega’s) plaats 
vinden. 
 
 



“aantrekkelijker, 

 leerling-gerichter en moderner” 

Bij een individueel advies krijgt u een inzichtelijke factuur van de uren die ik bezig 
ben geweest voor de  school. Uiteraard bepaalt u zelf wat u nodig acht en af wilt nemen.  
Op die wijze kan er maatwerk geleverd worden en blijven de kosten hanteerbaar.  
 
Als er in school meerdere leerlingen eenzelfde oplossing gaan gebruiken is het al snel 
aantrekkelijk een teamscholing op maat te volgen. Dan is tenslotte iedereen in school goed 
op de hoogte. De vruchten hiervan plukt u in de loop van de jaren. 
Een teamscholing resulteert in breder draagvlak en verdieping van expertise.  
Veel van de teamscholingen zijn gevalideerd door registerleraar.nl. 
 
 
 
 

Trainingen van Appel en Peer IT  

 up-to-date 

 op maat 

 visie gericht 

 verbinding tussen pedagogiek, didactiek en ICT  

 no-nonsens 

 niveau HBO 

 praktijk gericht 

 en vooral leuk en uitdagend! 

 

Kosten 

Graag stel ik een passende offerte voor u samen. 

Neemt u contact op? info@appelenpeer.it /06-18194786 

 

 


