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Appendix I 

Items of Teacher-Perceived Students’ Additional Support Needs Questionnaire’ (TSAN; 

Bruggink, Meijer, Goei & Koot, 2014) developed by authors, as presented in Chapter 3. 

 

Ondersteuning bij instructie 

Voorinstructie (pre-teaching) 

Verlengde instructie 

Visuele ondersteuning bij instructie 

Het bespreken van werk van de voorgaande les 

Ophalen van voorkennis 

Presentatie van het onderwerp van de les 

Presentatie van leerdoelen van de les 

Het relateren van de les aan voorgaande of komende lessen 

Instructie waarbij concrete materialen worden gebruikt 

Instructie waarbij de leerkracht hardop denkend voordoet 

Instructie waarbij één strategie wordt aangeleerd 

Instructie in een rustiger tempo 

Heldere taal (vermijden van figuurlijk taalgebruik) 

Herhaling van procedures en strategieën 

Herhaling van de leerstof. 

Samenvatting aan het eind van de uitlegfase 

Terugvragen of de instructie is begrepen 

Activiteiten die helder voorgeschreven zijn 

Opdrachten op of net onder het niveau (succeservaring) 

Ondersteunende materialen (zoals blokjes, klokje, etc.) 

Uitgewerkte voorbeelden 

Geheugentraining en ezelsbruggetjes 

Gebruiken van context om woorden te begrijpen 

Hulp bij het decoderen van informatie  

Hulp bij betekenisverlening  

Visuele dagplanning 

Duidelijk begin- en eindpunt van de opdracht 

Nummering bij meerdere opdrachten 

Overzicht: hoe beginnen? wat als het af is? 

Gevisualiseerd stappenplan van de opdracht 

 

Ondersteuning bij gedrag en werkhouding 

Afspraken over de manier waarop aandacht gevraagd mag worden 

Benoemen wat gewenst gedrag is 

(Her)kennen van eigen grenzen 

Directe beloning bij gewenst gedrag 

Later terugkomen op ongewenst gedrag 

Confrontatie met gevolgen van eigen gedrag 



Begrenzing van storend gedrag 

Hulp bij het organiseren en plannen van werk 

Hulp bij oriënteren op de taak 

Hulp bij het richten van de aandacht op leeractiviteiten 

Aanmoediging om zich in te spannen 

Ondersteuning bij geconcentreerd blijven 

Een afgeschermde en prikkelarme werkplek 

Een vaste plek voor materialen 

Een opgeruimde tafel en laatje 

Eigen bakken/laden met materialen 

Regels zichtbaar voor de leerling in de klas 

Bespreken van regels en afspraken 

Herhaling van regels en afspraken 

Regels geformuleerd in termen van gewenst gedrag 

 

Emotionele ondersteuning 

Feedback op de taakaanpak 

Feedback op de opdracht 

Feedback op inzet 

Feedback waarbij succeservaringen worden benadrukt 

Tussentijdse feedback 

Regelmatig complimenten bij afronden deeltaken 

Succes toe leren schrijven aan eigen inzet 

Positieve gedachten (ik kan het …) 

De bevestiging dat iedereen fouten mag maken 

Vertrouwen in zichzelf 

Succeservaringen 

Gelegenheid om teleurstellingen te kunnen verwerken 

 

Sociale ondersteuning 

Medeleerlingen die interesse tonen  in zijn/haar mening 

Medeleerlingen die accepteren dat hij/zij anders kan reageren 

Medeleerlingen die hem/haar vragen mee te spelen 

Medeleerlingen die het naast hem/haar willen zitten of lopen 

Medeleerlingen die niet uitdagen 

Medeleerlingen die niet uitlachen 

Medeleerlingen die niet meelopen met pestkoppen 

Medeleerlingen die meedenken over geschikte oplossingen 

Medeleerlingen die hulp aanbieden als iets niet lukt 

Medeleerlingen die zich over hem/haar ontfermen 

Medeleerlingen samenwerken in tweetallen of groepjes 

 

 



Appendix II 

Teacher-perceived sources of help or hindrance. Four attribution scales developed by authors, 

presented in Chapter 3. 

 

Leerkracht 

Mijn vaardigheid om goede basisinstructie te geven 

Mijn vaardigheid om orde en structuur te bieden  

Mijn vaardigheid om een positieve sfeer te creëren in de klas  

Mijn vaardigheid om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling 

Mijn vaardigheid om een band te krijgen met de leerling 

Mijn vaardigheid om aan te geven waar een leerling zit op de leerlijn  

Mijn vaardigheid om onderwijsdoel aan te geven 

Mijn vaardigheid om met ouders om te gaan 

Mijn vaardigheid om groepsplannen of handelingsplannen op te stellen 

Mijn vaardigheid om te werken met het leerlingvolgsysteem 

Mijn kennis over zorgleerlingen 

 

Klas 

Methode(s) 

Groepsgrootte 

Aantal zorgleerlingen in mijn klas  

Verschillende soorten zorgleerlingen in mijn klas 

Inrichting van het lokaal (meubels, indeling, looproutes, inleverplekken, kasten) 

Grootte van het lokaal (ruimte):mogelijkheid voor instructietafel, time-out plek, etc. 

Combinatie van groepen  

Schoolgebouw / ruimtes buiten de klas  

Leerling populatie 

 

Leerling 

Emotionele ontwikkeling van de leerling 

Sociale ontwikkeling van de leerling 

Gedrag van de leerling 

Temperament van de leerling 

Thuissituatie / gezinssamenstelling van de leerling 

Steun / medewerking die ik ervaar door ouders van de leerling 

 

School 

Steun / medewerking die ik ervaar binnen de school (RT, IB) 

Steun / medewerking die ik ervaar door directeur / onderwijskundig leiderschap 

Steun / medewerking die ik ervaar door collega’s  

Steun / medewerking die ik ervaar door ambulant begeleider, samenwerkingsverband, 

experts, etc. 

  



 


