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Samen met ouders en leerkracht bereidt de intern begeleider het OT voor. Voor je 

het OT inhoudelijk voorbereidt, moet je eerst de vraag filteren! 

Bij elk type vraag is het van belang zoveel mogelijk perspectieven te betrekken: 

leerkracht, duo-leerkracht, leerling zelf, ouders, intern begeleider, leerkracht van 

vorig jaar, gymleerkracht, etc. 

Welke soort vraag staat centraal in dit OT? 

Een verklarende vraag? 

Een adviesvraag? 

Een samenwerkingsvraag? 

 

Een verklarende vraag: 

Hoe zou het komen dat Jan niet met plezier naar school gaat? 

Hoe zou het komen dat Jan vastloopt met rekenen? 

Hoe zou het komen dat de aanpak … niet goed aanslaat bij Jan? 

Wat maakt dat Jan wel begint aan zijn taak, maar niet doorzet wanneer het moeilijk 

wordt? 

Een adviesvraag: 

We weten dat Jan … Hoe kunnen we hem nu het beste verder helpen op school en 

thuis? Wat kunnen we beter wél doen en wat beter niet? 

Hoe kunnen we Jan leren zijn werk te overzien en door te zetten wanneer het moeilijk 

wordt? 

We weten dat … aanpak niet goed aanslaat bij Jan omdat … (beeld leerling zelf, beeld 

ouders, beeld leerkracht, beeld externe deskundige). Wat is nu een goed idee om te 

doen? (Vraag aan externe expertise, met input vanuit eerdere ervaringen vanuit wat 

wél werkt, bv thuis, op de sportclub, in de klas, vorig jaar, wat Jan zelf denkt.) 
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Samenwerkingsvraag: 

School kan niet verder omdat het niet de expertise in huis heeft om Jan te helpen.  

School wil graag verklarende vragen stellen aan externe expertise maar ouders 

hebben daar bezwaar tegen. 

Hoe komt het dat ouders geen toestemming geven voor aanvullend onderzoek? 

Waarin zit hun twijfel, bezorgdheid of weerstand? 

Wat hebben zij nodig om school te vertrouwen? 

Waar kunnen wij wél ja tegen zeggen? 

Hoe willen ouders dat school (stap voor stap) handelt en communiceert, zodat zij wel 

toestemming kunnen geven? 

Hoe kunnen we ouders laten inzien dat wij als school aanvullende expertise nodig 

hebben omdat wij zo niet verder kunnen met hun kind? 

Hoe kunnen wij beter communiceren en samen optrekken met ouders? 

 

 

Lees meer in  

- Arrangeer Samen, de TIB-tool, van Simone van Dijk en Sofie Rijnberg. 

- Meester in de klas, Simone van Dijk. 


