
Nieuwsbericht 
(vrij over te nemen) 

 

 

LOTkeuzehulp geeft leerlingen met ondersteuningsvragen tips voor slimme 
apps 
 

Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het 

onderwijs? Welke behoeften hebben leerlingen en wat werkt dan het beste? De LOTkeuzehulp 

geeft hier een antwoord op en is te gebruiken door zowel professionals, ouders als leerlingen zelf. 

 

In het onderwijs denken we bij apps vooral aan digitaal lesmateriaal. Maar (dreigende) thuiszitters 

lopen vaak vast op andere dingen, die ervoor zorgen dat de leerling niet eens tot leren komt. Apps 

kunnen dan erg helpend zijn. Bijvoorbeeld om de dag te plannen, het leerritme te bepalen, emoties 

te leren herkennen en reguleren, te herinneren welke spullen mee naar school moeten maar ook bij 

lotgenotencontact. 

 

Innovatievraag 

Tijdens de innovatievraag ‘Hoe kunnen ICT hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) 

thuiszitters in het onderwijs?’ heeft Heliomare onderzocht welke ondersteuningsbehoeften 

leerlingen hebben. Deze zijn verdeeld in zes categorieën. Bij elke categorie is met een landelijk 

onderzoek geïnventariseerd welke apps goed helpen. In de LOTkeuzehulp vind je de belangrijkste 

overzichtelijk gepresenteerd. Het is het eindproduct van de innovatievraag, die onderdeel uitmaakt 

van het dossier Onderwijs en ICT van de PO-Raad. 

 

Zelf aan de slag met apps 

Rik en Bianca van het Interventie Team van Heliomare: “De grootste groep thuiszitters waar wij mee 

werken is gemiddeld 14 jaar en zit in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. In het 

basisonderwijs is er vaak voldoende compensatie en hulp, maar in het VO lopen ze vast. We vinden 

het belangrijk dat deze leerlingen leren om zelf hun ‘struikelblokken’ aan te pakken. De leerling kan 

een app overal en altijd inzetten. De begeleider helpt de leerling bij het integreren van de app in zijn 

leven. Op deze manier kan ICT laagdrempelig helpen zelfstandigheid en autonomie te ontwikkelen. 

We hopen dat de LOTkeuzehulp helpt hierbij. De eerste reacties zijn erg positief!” 

 

Nieuwsgierig of zelf aan de slag gaan met de LOTkeuzehulp?  

De LOTkeuzehulp is te bekijken en te downloaden via www.heliomare.nl/lot-keuzehulp.    

Heeft u tips met andere bruikbare apps (geen commerciële partijen)? Stuur dan een bericht naar lot-

keuzehulp@heliomare.nl 
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