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Waarom wilde je toen je tien jaar was vriendjes met iemand worden?

A. Omdat deze persoon verstandige dingen zei

B. Omdat deze persoon populair was in de klas

C. Omdat deze persoon mooie kleren droeg

Waarom vroeg je toen je negen jaar was een bepaald kadootje voor je 

verjaardag?

A. Omdat iedereen in de klas dat kadootje had

B. Omdat het populaire kind in de klas het kadootje had

C. Omdat je het echt mooi vond

Hoe ging je met geld om toen je elf jaar was?

A. Heel verstandig, ik wist precies wat ik wilde uitgeven

B. Impulsief, ik dacht altijd dat ik meer had dan wat ik had

C. Wisselend, lag eraan hoe graag ik iets wilde hebben. 



MEE

www.meevoormij.nl

• Clientondersteuning

• Specialistische kennis

• Advies en projectleiding

• Trainingen

• Integrale concepten

http://www.meevoormij.nl/


Buitenkant - Binnenkant



Functioneren op LVB-niveau

• Bij geboorte 

• Door (bijkomende psychische) ziekte of ongeval

• Als gevolg van opgroeien in een achterstandspositie 

• Als gevolg van het meemaken van 3 of meer (traumatische) 

gebeurtenissen tijdens hun jeugd

Bron; Xavier Moonen 2016



Wat is intelligentie?

Intelligentie bestaat uit verschillende functies

• Geheugen: lange en korte termijn, werkgeheugen

• Inzicht in oorzaak, gevolg

• Inzicht in sociale situaties

• Woordenschat

• Visueel ruimtelijk inzicht

• Concentratie 

• Ordenen en plannen
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Cognitief

• Problemen met onthouden, verwerken en terughalen van 

informatie

• Taalgebruik en taalbegrip blijven achter, moeite met lezen en 

schrijven

• Gebrekkig inzicht in oorzaak en gevolg, leert weinig van eerdere 

ervaringen

• Moeilijk aanpassen aan de situatie, moeite met keuzes maken en 

zelf kunnen oplossen van problemen



Vervolg Cognitief

• Moeite met begrip van tijd, komt tijdsafspraken niet na omdat hij 

het niet goed heeft onthouden of begrepen of moeite heeft met 

klokkijken en plannen

•   Gebrekkige concentratie, kan niet lang geconcentreerd blijven in 

een gesprek of bij een uitleg

•   Zwart-wit denken: geen nuances zien

•  Overschatting: verbaal sterk waardoor de persoon hoger lijkt te 

functioneren (streetwise) of er is sprake van aangeleerd gedrag.



Sociaal

•  Problemen met sluiten en onderhouden van vriendschappen, vaak 

conflicten

•  Is gemakkelijk door anderen over te halen (te beïnvloeden)

•  Kan moeilijk inzien wanneer iemand slechte bedoelingen heeft

•  Wil er graag bijhoren; kan een verhaal verzinnen om te verbergen 

dat hij/zij iets niet weet, gebruikt moeilijke woorden op een 

verkeerde manier.



Emotioneel

•  Beperkt inlevingsvermogen, reageert vooral vanuit zichzelf.

•  Gebrekkige zelfreflectie, kan moeilijk praten over eigen gevoelens

•  Laag zelfbeeld door herhaalde faalervaringen /mislukkingen, óf

•  Zelfoverschatting, ontkent de beperking, overschreeuwt zichzelf

•  Gebrekkige impulscontrole > primair reageren

•  Vindt het moeilijk om nieuwe vriendschappen te sluiten en te 

onderhouden.



Instructie broodsmeren



Ervaringsdeskundige



Communicatietips

- Houding: zorg voor gelijkwaardigheid en respect

- Investeer in een goede relatie waarin iemand zich veilig voelt

- Blijf rustig, ook als iemand boos of gefrustreerd is

- Geef ruimte en durf stiltes te laten vallen waarin iemand kan 

nadenken

- Gebruik geen moeilijke woorden (maar praat ook niet 

kinderachtig)

- Geef een opdracht tegelijk

- Check of iemand je heeft begrepen (en doe dat door het bij jezelf 

te houden: 

Niet: heb je mij wel begrepen?

Maar: ben ik duidelijk geweest?



Tips voor meer kennis en informatie

Online:

https://www.kenniscentrumlvb.nl
https://lfb.nu
https://lvbdoetmee.nl

Daarbij zijn er trainingen te volgen via de
MEE Academie
https://www.mee.nl/mee-academie

MEE Samen biedt in company trainingen en trainingen op open 
inschrijving 
https://www.meevoormij.nl/inschrijven-open-trainingen-2022

https://lfb.nu/
https://lvbdoetmee.nl/
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