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DE KLASSENSCAN 

Met de komst van het Passend Onderwijs is lesgeven er niet 

makkelijker op geworden. Nóg meer dan eerst krijg je als 

docent te maken met leerstoornissen, gedragsstoornissen, 

lichamelijke beperkingen en sociaal-emotionele problemen. 

Hoe kom je er achter wélke leerling wát nodig heeft? En hoe 

organiseer je dat in de klas? 

De klassenscan van het Expertisecentrum Eenheid Zorg (EC) 

is hierbij een eenvoudig en overzichtelijk hulpmiddel, dat 

niet alleen individuele ondersteuningsbehoeftes in kaart 

brengt maar deze ook  vertaalt naar een praktische aanpak. 



 

 

 

 

Wat is het doel? 

De klassenscan heeft als doel om de docent in één oogopslag de informatie te geven die 

nodig is om elke leerling in een klas optimaal te laten profiteren van het onderwijs. Niet al-

leen worden de individuele ondersteuningsbehoeftes duidelijk maar ook worden deze om-

gezet in actiepunten voor een haalbare aanpak voor de gehele klas. Daarnaast traint de klas-

senscan docenten erin om verder te kijken dan alleen het gedrag van de leerlingen én geeft 

deze inzicht in leerlingen voor wie het schrijven van een OPP nodig is. 

 

 

Wat is de opzet? 

De workshop Klassenscan bestaat uit één bijeenkomst van ongeveer 3 uren en is bedoeld 

voor mentoren/docenten. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de workshop door één 

of meer trainers gegeven worden. Het uitgangspunt is twee EC medewerkers op 20 team-

leden.  

In de workshop ligt de nadruk op het gebruik van de klassenscan in de praktijk. Na een korte 

algemene inleiding zullen de deelnemers onder leiding van de gedragswetenschappers van 

EC meteen een begin maken met het invullen van een klassenscan aan de hand van gege-

vens uit magister en eigen observaties en bevindingen. 

 

Hoe loopt de aanvraagprocedure? 

Voorafgaand aan de workshop zoekt de school contact met het EC om door te spreken wat 

de precieze wensen zijn. Hierop wordt het programma aangepast. Afhankelijk van de  

wensen met betrekking tot inhoud en duur van de workshop kunnen eventueel ook twee 

bijeenkomsten worden ingepland. 

 

In overleg tussen het EC en school wordt een datum en tijdstip vastgesteld. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

School zorgt ervoor dat: 

-  er een ruimte beschikbaar is met digibord 

-  alle deelnemers vrij-geroosterd en uitgenodigd zijn  

-  alle deelnemers de beschikking hebben over een computer of laptop 

-  in magister alle benodigde gegevens staan (warme overdracht, onderwijskundig rapport, etc)   

 

 

 

Wat kost het? 

De tijdsinvestering voor de workshop wordt berekend aan de hand van de benodigde uren 

voor het geven van de workshop in combinatie met voorbereiding en reistijd. Na afloop van de 

workshop wordt bij LMC-scholen het aantal bestede uren bij de school in rekening gebracht.  

 

Waar? 

De workshop vindt plaats op de school.  

 

 

 

 

 

 


