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Een talentondersteuningsplan voor een individuele leerling 

Opgelet: je hebt telkens de keuze tussen kijken 

➢ naar de online versie: waarin je iedereen ziet werken 

➢ naar de PDF versie: waarin je kiest wat je weergeeft op een bepaald moment.  

1)Online versie van het talentondersteuningsplan van Wiese Bing: 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het 

talentondersteuningsplan van 

Wiese. Hier kunnen we nog  

informaties onder wegschrijven 

We steunen de ontwikkeling van 

Wiese met meerdere mensen die 

we elk voor bepaalde onderdelen 

lees- of schrijfrechten geven 

Hier klikken we om van dit 

online document een PDF te 

maken. Wat daarop vermeld 

wordt kiezen we. 

Lijst van doelen 

die we voor 

Wiese nastreven 

Wiese heeft 2 noden om dit doel te bereiken: 

- nood aan dispenseren en  

- nood aan sturing en coaching 

Voor deze 2 noden hebben we uit de 

databank 3 redelijke aanpassingen 

gekozen die kunnen helpen 
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In het formuleren van de noden zijn we zoveel mogelijk trouw gebleven aan de ICF-taal van de 

Wereldgezondheidsorganisatie.  Zo kunnen onze partners van buiten onderwijs ook mee denken omdat we dan dezelfde taal 

spreken.  Elk doel kunnen we personaliseren door onder het symbooltje naast het doel extra uitleg of concretisaties toe te 

voegen. Dit ziet er als volgt uit:  

 

 

Hetzelfde bij de redelijke aanpassingen of maatregelen die we kiezen: voor elke leerling of situatie kunnen we onder het 

symbooltje meer uitleg toevoegen. 

 

Als we beide openklappen, krijgen we volgend beeld: 

➔ extra uitleg bij het doel 

 

➔ om een leesbaar overzicht te behouden, klappen we de extra info terug dicht. 
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Hieronder een voorbeeld van extra informatie die aan de redelijke aanpassing voor Wiese werd toegevoegd: 

 

 

Onder de nood aan dispenseren kozen we dus voor “dispenseren van herhaling …” en in het extra schrijfvak kunnen we 

aangeven wat we daar voor Wiese nu precies mee bedoelen. 

Onderaan dit schrijfvak kunnen we aangeven of we deze extra uitleg straks ook op onze PDF willen terugvinden. Soms is dit 

handig, maar soms gaat dit ook ten nadele van het overzicht. Dat kan je zelf kiezen. 
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Voor elke maatregel of redelijke aanpassing kan je ook in het logboek schrijven wat je hebt gedaan.  Of je kan lezen wie wat 

heeft gedaan van de partners.  En je kan evalueren of de maatregel wel of niet werkt.  Hieronder waar je dit vindt. 

 

 

 

Voor de aanpassing: “dispenseren (vrijstellen) van herhaling…” werden 2 logboeknotities gemaakt.  De maatregel werd 6 

keer geëvalueerd. 

Hieronder een foto van hoe een logboeknotitie er dan uitziet, eenmaal je ze aanklikt. 

Je vindt dus 2 logboeknotities terug. 

Onderaan zie je dat je bij het ingeven van het logboek kan aanvinken wie binnen het zorgcontinuüm deze notitie heeft 

gemaakt en wanneer.  Zo zie je dat mensen van in de school een 0 of een 1 voor hun naam hebben: zij verzorgen 

“basiszorg” of “verhoogde zorg” in de school.  Staat voor iemands naam een 2, dan worden de acties gedaan door iemand 

van buiten de school in wat heet “uitbreiding van zorg”.  Je kan kiezen zoals in het voorbeeld om één iemand alles te laten 

ingeven of je kan afspreken dat sommige mensen ook kunnen schrijven en dan zelf aanvullen.  Telkens wordt bij de 

logboeknotitie vermeld wie ze heeft gemaakt. 

Ook hier kan je kiezen om dit logboek op PDF te laten verschijnen of net niet.  
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Aanvinken wie binnen het 

zorgcontinuüm schreef dit 

logboek ? 
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Hetzelfde principe om evaluaties te schrijven over of de maatregel nu heeft geholpen of niet. 

 

Hier zie je dat de gekozen aanpassing echt wel werkt: de evaluaties kleuren groen en vermelden “bereikt”.   

Per evaluatie kan je ook aangeven of je deze maatregel wil bespreken op het volgende overlegmoment.  Dit helpt overleg 

efficiënt voorbereiden. 

 



7 
 

2) PDF versie van het talentondersteuningsplan van Wiese Bing: 

Wat je hierboven online hebt ingevuld gezien, kan ook op PDF worden weergegeven.   

Je kan kiezen wat je wilt weergeven zoals je hieronder kan zien. 

Evaluaties en logboek ook tonen ? De extra info bij doelen en maatregelen tonen ? 

Misschien wil ik enkel de redelijke aanpassingen die zeker werken afprinten en aan de juf meegeven ? 

Of ik wil enkel die doelen selecteren die ik met deze persoon wil bespreken: vb. de logopedist van buiten de school. 
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Dan ziet het er als volgt uit. 
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Je ziet dus de lay out van het talentondersteuningsplan in PDF-vorm. We vroegen alle extra info mee te nemen bij doel en 

maatregel. We vroegen ook alle logboeknotities en alle evaluaties voor deze redelijke aanpassing. Op deze manier rolt het er 

ook uit voor de andere doelen, noden en gekozen redelijke aanpassingen of maatregelen. 


