
UITWERKING VRAGEN VOOR DE HERKENNING VAN LVB 
 

 Wat is de dagbesteding 

o School of opleiding: Wat voor school/opleiding doe je? Heb je problemen met leren? 
Welke problemen?  
Vraag door naar speciaal onderwijs, is het onderwijs afgemaakt, is iemand vaker blijven 
zitten, heeft hij op verschillende scholen gezeten. 

o Werk: Waar werk je? Wat doe je voor werk?  

o Vrije tijd en hobby’s: Wat doe je als je vrij bent? Wat zijn je hobby’s?  

 Wat is de thuissituatie 

o Hoe woon je? Alleen of met anderen? Krijg je begeleiding, of heb je die nodig? Waarbij?  

o Wie regelt je geldzaken?  

o Wie vult je papieren in?  

 Welke sociale contacten zijn er 

o Heb je vrienden? Zijn dit verschillende vrienden of ga je vooral met één groep om?  

o Heb je vrienden van jouw leeftijd?  

o Hoe vaak zie je ze? Wat doen jullie samen? Waar?  

 Observeer gedrag 

o Duurt het langer dan normaal voordat de jongere antwoord geeft? 

o Stelt hij steeds weer dezelfde vragen?  

o Kan hij goed klokkijken?  

o Is hij duidelijk over data of tijden van een gebeurtenis? 

 Taalgebruik- en begrip 

o Hoe is het taalgebruik? Denk aan foutief taalgebruik, bijv. in uitdrukkingen, waaruit blijkt 
dat de jongere niet helemaal begrijpt wat hij zelf zegt (= begrijpt betekenis van woorden 
niet). 

o Begrijpt hij ironie en grapjes?  

o Begrijpt hij wat je hebt uitgelegd, en kan hij dat onthouden? 

o Kan hij samenvatten wat je hebt verteld? 

 Schrijven 

o Vraag om wat op te schrijven, bijv. naam, adres, plaats en geboortedatum. 

Lukt dit? Of probeert hij dit te ontwijken, bijv. uit angst om fouten te maken? 

 Rekenen 

o Check het rekenniveau: “”Wat is je geboortedatum? ….en hoe lang geleden was dat?‟  

o Laat wat eenvoudige optel- en aftreksommen maken. Lukt dat? Vermenigvuldigen en 
delen is meestal te moeilijk.  

 
Heb je sterke aanwijzingen dat het niveau van functioneren van de jongere niet hoog is, dan kun je 
daarop inspelen. Dat vraagt om een andere manier van communiceren en bejegenen. Daarmee help 
je de LVB’er in zijn ontwikkeling. Praktische tips voor communicatie en bejegening vind je in de 
infosheet ‘Zicht op LVB-jongeren’ op wegwijzerjeugdenveiligheid.nl. 

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/lvb-jongeren/

