Leerlijnen en passend onderwijs
Door Agnes Kemna expert SBO
In de groep van basisschool X zit 1 leerling die zonder extra maatregelen het referentieniveau van de 1F niet gaat halen aan het eind
van de basisschool. Wat kunnen de intern begeleider en de leerkracht doen om de 1F doel wel te halen?
Achtergrond
In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vanuit de kerndoelen (beschrijven het onderwijsaanbod, en geven een inspanningsverplichting voor de leerkracht en het onderwijs) de referentieniveaus voor taal en
rekenen geformuleerd.
Scholen zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Er zijn concrete invullingen gemaakt; doorlopende leerlijnen zijn beschreven, en hiervan
afgeleid taal- en rekenmethodes ontwikkeld : Alles afgestemd op de referentieniveaus.
Op 10 december 2013 is vastgesteld dat er een verplichte centrale eindtoets komt voor basisschoolleerlingen groep 8, waarbij
de referentieniveaus als richtlijn genomen worden.
Het aanleren van de basiskennis en – vaardigheden is een kerntaak van het basisonderwijs. Het basisonderwijs legt nu het
aanbod van de basiskennis en – vaardigheden per leerjaar vast in het groepsplan. De leerlijnen van de verschillende methodes
die worden gebruikt (voor rekenen, taal en andere vakken), zijn daarbij vaak de leidraad voor de leerkrachten.

Het referentiekader
Er werd een expertgroep ‘Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen’ ingesteld. Deze expertgroep heeft een systematische
beschrijving gegeven wat leerlingen in de verschillende fasen ( 12 jr, 14 jr en 18 jr) van het onderwijs moeten kunnen en
kennen. Het ‘referentiekader’.
De referentieniveaus zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW, omdat:
• Er zorgen waren over het niveau van het taal- en rekenonderwijs in Nederland; het basisniveau van leerlingen en de
kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs was verslechterd.
• Het ontbreken van een doorlopende leerlijn voor taal en rekenen tussen de verschillende onderwijsvormen. Vooral van
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Fig. 1 Dit is het referentiekader op vier momenten in de schoolloopbaan ‘Fundamenteel niveau’.

Het referentiekader kent twee niveaus: het Fundamentele niveau en het Streefniveau
Doel van de referentieniveaus zijn om een samenhangend curriculum voor taal en rekenen te creëren voor het onderwijs,
zodat het taal en rekenprestaties verbeteren en er e ci ntere en effectievere onderwijs programma s ontwikkeld worden.
De niveaus zijn:
• Het Fundamentele niveau (F); het niveau waar alle leerlingen op dat moment aan moeten voldoen.
• Het Streefniveau (S); voor leerlingen die iets meer kunnen.
Door het vaststellen van de referentieniveaus 1F en 1S wordt duidelijk wat een leerling moet kunnen en kennen bij de overgang naar het vervolgonderwijs. De aansluiting van het po naar het vo kan daarmee verbeterd worden; de drempels tussen
de onderwijsvormen kunnen zo verkleind of weggenomen worden. Het fundamentele niveau (1F) richt zich op basale kennis
en vaardigheden, en is meer gericht op functioneel rekenen. Het Streefniveau (1S) richt zich daarnaast ook op meer formeel
rekenen en redeneren/uitleggen. De handleidingen van de nieuwe generatie taal- en rekenmethodes geven meestal aan hoe
niveau 1F en 1S terug zijn te vinden in de leerstof.
Informatie over de referentieniveaus en de doorlopende leerlijnen is ook te vinden op:
https://erwd.nl/_downloads/leren-rekenen/hoofdstuk-1/artikelen/concretisering-referentieniveaus-rekenen-1f-1s---slo.pdf
http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/scholing/steunpunten/steunpuntpo/
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/pape/
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/

Leerlijnen
Een leerlijn is een samenvoeging van enerzijds de leersto ijn, die aangeeft welke leerstof wordt behandeld en beheerst moet
worden per leerjaar, en anderzijds de onderwijslijn die aangeeft op welke manier de leerstof wordt geleerd.

De leerlijnen zijn een leidraad voor de leerkracht; leerkrachten kunnen hiermee de ontwikkeling van hun leerling beter volgen.
Zij weten op welk niveau de leerlingen ongeveer moeten zitten om te voldoen aan de tussen- en kerndoelen. De leerlijnen
geven een praktische invulling aan de kerndoelen. Tussendoelen zijn cruciale momenten in de leerlijn. Deze tussendoelen worden SMART geformuleerd (b.v. leerlijnen CED- groep). Een leerlijn bevat didactische aanwijzingen, zoals materialen, modellen,
en cruciale leermomenten (hoofdfasen) binnen de leerstof.

Elke nieuwe methode heeft een leerlijn in zijn methode zitten. Deze leerlijn zit vaak in de handleiding en kun je ook op internet
terugvinden. Er zijn ook methode onafhankelijke leerlijnen zoals de leerlijnen van het SLO en CED- groep
Kennis van de leerlijnen is geen doel op zich maar een middel om passend onderwijs te kunnen realiseren. Bij verschillende
vakken is het belangrijk dat een leerkracht weet hoe hij van concrete context naar een abstracte som kan overstappen
Voor vakgebieden en vaardigheden waarvoor wij geen methode gebruiken, bepalen wij zelf de leerlijnen. Per leerjaar worden
daar dan afspraken over gemaakt. B.v. leren presenteren.
Meer weten over methode onafhankelijke leerlijnen?
http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/
http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/so.aspx
www.onderwijsgek.nl
www.digilijnrekenen.nl
http: www.fi.uu.nl rekenlijn
http: www.taalenrekenen.nl ref niveaus taal uitwerkingen leersto ijnen
Passende perspectieven
In opdracht van OCW is het project Passende Perspectieven gestart (SLO project). Leerlingen voor wie de 1F te hoog gegrepen
is zijn er speciale of aangepaste doelen nodig . Voor deze leerlingen worden er keuzes gemaakt. Die keuzes liggen vooral op
het gebied van het halen van reken- en taaldoelen op een ander handelingsniveau en strategiegebruik (Van Groenestijn, Borghouts en Janssen, 2011). Hierbij kun je denken aan leerlingen die naar Praktijkonderwijs of Iwoo-bb en Iwoo kb gaan.
Voor taal gaat het om vier domeinen:
• Mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid)
•

ezen zakelijke en fictionele teksten, narratieve en literaire teksten

• Schrijven
• Begrippenlijst en taalverzorging
• Ook voor rekenen zijn de referentieniveaus ook in vier domeinen onderverdeeld:
• Getallen (dit bevat zowel getallen als bewerkingen)
• Verhoudingen (waaronder breuken en procenten)
• Meten en Meetkunde
•

erbanden waaronder informatieverwerking uit tabellen en grafieken

Meer weten?
www.passendeperspectieven.slo.nl

Passende Perspectieven; leerroutes
Wat is een leerroute?
De leerroutes zijn ontwikkeld voor het Primair Onderwijs (PO), maar zijn ook van toepassing in de eerste twee jaar van het
Voortgezet Onderwijs (VO) en in het Praktijkonderwijs. De leerroutes geven een globaal beeld van de rekendoelen die 1F (
Fundamenteel niveau) omvatten, op welk moment de doelen ongeveer aan bod kunnen komen, en hoe ze zich tot elkaar
verhouden.

Welke leerroutes zijn er?
Leerroute 1 is bedoeld voor leerlingen die 1F (Fundamenteel niveau) alsnog kunnen halen op 12-jarige leeftijd, mits benodigde hulpmiddelen en extra tijd op het juiste moment worden ingezet.
Met leerroute 2 halen de leerlingen eveneens niveau 1F (Fundamenteel niveau), maar niet op 12-jarige leeftijd, en soms op
een ander niveau van handelen. Zij krijgen meer tijd om de doelen te halen, waarbij in het PO/SBO/SO wordt ingezet op relevante doelen voor doorstroom naar het vmbo.
Leerlingen die route 3 krijgen aangeboden halen niveau

undamenteel niveau niet, maar zijn wel een ink stuk op weg.

Voor hen zijn doelen geformuleerd om doorstroom naar Praktijkonderwijs mogelijk te maken. Doelen zijn sterk gericht op
functionaliteit en kennen verdergaande restricties in niveau van handelen dan leerroute 2.

Een leerroute bestaat uit globale doelen en inhouden die relevant zijn met het oog op het vervolgonderwijs: wat moeten leerlingen kennen en kunnen met perspectief op een bepaalde uitstroombestemming?
De leerroutes en de profielen van het

geven:

• informatie over de taal en rekenkenmerken en specifieke onderwijsbehoeften van groepen leerlingen,
• een wegwijzer met een algemene toelichting op Passende perspectieven,
• een inbedding van het project in een handelingsgerichte manier van werken, en
• handvatten voor het kiezen van hulpmiddelen of maken van maatwerkaanpassingen.
Het project Passende perspectieven probeert zo een brug te slaan tussen het ontwikkelingsperspectief, de referentieniveaus
en een passend onderwijsaanbod.
Meer weten?
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/pape/
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/
Ontwikkelingperspectiefplan (OPP)
Een ontwikkelingsperspectief is ‘de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde langere periode’. Het zegt iets over het verwachte uitstroomniveau van een leerling. Door het instroomniveau en het verwachte
uitstroomniveau te verbinden, ontstaat een prognose of ontwikkelingslijn. Het ontwikkelingperspectiefplan levert een bijdrage
aan de opbrengstgerichtheid van het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijs en ondersteuningsbehoeften. Het
werken met het ontwikkelingperspectiefplan heeft tot doel het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op wat de leerling
kan en nodig heeft. SWV de Eem werkt o.a. met het ontwikkelingperspectiefplan dat de intern begeleider samen met de leerkracht kan maken vanuit het leerlingvolgsysteem van Parnassys.

Het OPP biedt de leerkracht een handvat om het onderwijs planmatig en doelgericht vorm te geven, en is een geschikt instrument voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de
ouders: zij kunnen de school van informatie voorzien over de situatie thuis of eerdere begeleiding op een andere school.
Voor leerlingen met een grote achterstand ten opzichte van de doelen van het basisaanbod zal het soms nodig zijn om naast
de intensiverende en/of compenserende maatregelen, doelen op een ander (basaler of concreter) niveau na te streven, te
prioriteren en in sommige gevallen te schrappen. Het gaat om leerlingen bij wie duidelijk is dat zij bepaalde doelen behorend
bij referentieniveau 1F, ondanks intensivering en compensatie, niet zullen bereiken binnen de periode van het basisonderwijs.
Aandachtspunt bij het opstellen van OPP bij leerlingen die naar het praktijkonderwijs, Iwoo-bb en Iwoo kb gaan veel baat kan
hebben bij enkele doelen op niveau 6, 7 of 8 van de leerlijnen. Als een leerling zonder keuzes te maken doorwerkt, is het gevaar
groot dat hij of zij ‘strandt’ op niveau 5 of 6 en nooit de kans heeft gekregen om de voor zijn toekomst belangrijke doelstellingen in niveau 7 of 8 te behalen.

fig 1 Er worden keuzes gemaakt in het rekenaanbod;

fig 2: Er worden geen keuzes gemaakt

De beslissing om een aangepast aanbod samen te stellen voor leerlingen vraagt om een zorgvuldige afweging, zodat leerlingen voldoende kansen krijgen om bepaalde doelen alsnog te behalen. Om greep te houden op dit proces, en om te kunnen
verantwoorden waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, is het van belang dat alle stappen goed worden vastgelegd. Het handelingsgericht werken is hiervoor een geschikt model.

De doelenlijsten van het SLO zijn uitgebreider dan de overzichten van de leerroutes, en kunnen gebruikt worden om genuanceerdere keuze te maken. Daarnaast zijn er ook profielschetsen b.v. voor DHD, lage cognitie, T

om een inschatting te ma-

ken van het type taal- en rekenproblematiek, en met suggesties voor maatwerkaanpassingen/hulpmiddelen bij de leerroutes.
Aan de hand van
• stimulerende en belemmerende factoren, intelligentie
• observatie in de les,
• nulmeting van het didactisch niveau van de leerling (toetsgegevens methode, Cito gegevens)
• de doelenlijsten
• overzichten van de leerroutes
• resterende onderwijstijd
• verwacht uitstroomniveau
kan men bepalen welke leerroute het beste is voor de leerling (de hoogst haalbare doelen).
De gekozen SMART doelen worden opgenomen in een OPP. Dit betreft de realistische doelen waar je gedurende een vastgelegde periode aan gaat werken met één of enkele leerlingen

Het werken met leerroutes aan de hand van doelen vraagt kennis en inzicht van de leerkracht. Het is een andere manier van
denken, en vraagt om durf en vertrouwen. De leerkracht is en blijft de cruciale verbindende schakel tussen leerling en leerstof.
De leerkracht kent de mogelijkheden van de leerling, en weet waar de uitdaging ligt om een stapje verder te komen.
Download:
http: www.fi.uu.nl speciaalrekenen
https://erwd.nl/_downloads/leren-rekenen/hoofdstuk-1/artikelen/checklist-verantwoord-kiezen-voor-fundamenteel-rekenniveau-1f.pdf
http://maken.wikiwijs.nl/81931/Werken_met_leerlijnen

Bron vermelding:
• SLO materialen:
• Concretisering van de rekendoelen voor 1F en 1 S
• Passende perspectieven; de folder
• Wegwijzer taal en wegwijzer rekenen
• Leerroute taal en rekenen
• Doelenlijsten rekenen
•

rofielschetsen taal en rekenen

•

assende perspectieven voor leerlingen die niveau

niet halen

http: www.slo.nl
http: www.passendonderwijs.nl
Nina Boswinkel: Kiezen in rekendoelen met leerroutes van Passende Perspectieven; maart 2013
http: www.masterplandyscalculie.nl docs assende perspectieven rekenen in het primair
Tim Michkinghoff: eerlijnen gekoppeld aan uitstroomniveaus
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