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Een aparte leerlijn binnen je groep en klassenmanagement

Er is gezamenlijk besloten dat een leerling een eigen leerlijn krijgt, 
deze leerling in jouw klas stroomt uit naar praktijkschool of basis/ 
kader. Hoe weet jij, als leerkracht dat je het beste uit de leerling 
haalt? Hoe en wanneer is het organiseerbaar om deze leerling 
instructie te geven? 

De leerlijnen zijn een leidraad voor de leerkracht; leerkrachten 
kunnen hiermee de ontwikkeling van hun leerling volgen en de 
juiste keuzes maken. Zij weten op welk niveau de leerlingen 
moeten zitten om te voldoen aan de tussen- en kerndoelen. De 
leerlijnen geven een praktische invulling aan de kerndoelen. 

Een leerlijn is een leerstoflijn, die aangeeft welke leerstof behandeld 
en beheerst moet worden per leerjaar. Er zijn verschillende bronnen 
die je kunt raadplegen. Deze krijgen een plek in de workshop.

Bij kinderen die niet voldoende leren in de standaard leermethode 
kun je gebruik maken van leerlijnen. In deze workshop leer je hoe 
het klassenmanagement ondersteunend daarbij  kunt inzetten en 
welke rol de leerlijn ‘leren leren’ hierbij speelt. 



Doelen van vandaag:

Je kunt leerlijnen vinden en weet deze praktisch in te zetten in je 
eigen groep.

Je leert hoe je het klassenmanagement kunt organiseren en welke 
rol de leerlijn ‘leren leren’ hierbij speelt. 



Overzicht

Welkom
Niveau leerlijnen
Leerlijn spelling voor jouw leerling
Leerlijn rekenen voor jouw leerling
Klassenmanagement
Leerlijn leren leren
Afsluiting 



Casus Sjoerd 

Sjoerd zit in groep 6 
(gedoubleerd in groep 3) 
Sjoerd scoort V voor alle 
hoofdvakgebieden. 
Echter voor DMT scoort Sjoerd 
III

Jij bent zijn leerkracht. 
Wat doe je? 



Voorkeur vanuit onderzoek:

Zo veel en zo lang mogelijk convergent 

differentiëren via het principe van het 

stapelen en intensiveren. 

Een leerling die extra zorg nodig heeft krijgt 

niet iets anders maar meer;

op basis van specifieke onderwijsbehoeften.

>> Denk aan: Preteaching, Instructie, 

Denktijd, Oefentijd, Feedback



Visie van de school
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Wijze van differentiëren 

 Convergent werken

 Divergent werken

Zijn deze termen 
bekend?



Stappen:

1. Eerdere interventies zijn voldoende 
uitgeprobeerd: Stapelen/intensiveren
> Convergent werken volgens visie van de 
school
> De lat is hoog gelegd

2. Alle gemaakte stappen van voorgaande jaren 
zijn structureel terug te vinden in zorgcyclus:
inclusief eventueel onderzoek 

3. Interventies zijn afgestemd met alle partijen
4. Consequenties van keuze voor afwijken van de 
methode zijn goed in beeld
5. Leerlijn wordt afgestemd op het te verwachten   

uitstroomniveau!
(let op: blijf de lat hoog leggen)



Richtlijnen uitstroomniveau

Uitstroombestemming Referentieniveau Niveau op de leerlijn

Pro < 1F < E5

BBL < 1F E5/M6/ E6

KBL 1F E6/ B7 / M7

TL/GL 1S E7/8 III

HAVO 1S 8 II

VWO 1S 8 I 



Nota Bene

Afstromen is makkelijker dan opstromen

Je weet het, als je het weet 

Eerst convergent… dan divergent 



Leerlijnen

Waar te beginnen?



Kerndoelen en leerlijnen

A. Kerndoelen geven een globale beschrijving 
van de einddoelen en zijn wettelijk verplicht
 inspanningsverplichting

B. Leerlijnen: in de leerlijnen zijn de    
kerndoelen uitgewerkt met eind- en 
tussendoelen
 Dat maakt het een stuk concreter

C. Methodes: maken gebruik van leerlijnen, 
maar….. zijn gemaakt voor de gemiddelde 
leerling
 Als leerkracht moet je je hier bewust van zijn



Welke leerlijnen zijn er?

 CED- Leerlijnen
www.leerlijnen.cedgroep.nl

 SLO- Leerlijnen 
www.slo.nl

 Leerlijnen in methodes zelf

 Passende perspectieven (voor leerlingen 
die referentieniveaus niet halen)

 …………………………….

http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/
http://www.slo.nl/


Voorbeeld Leerlijn spelling



Leerlijn Rekenen PO_2.doc
Leerlijn Rekenen PO_2.doc


Wat houdt ons bezig …..

1S



Leerroute 1 is voor leerlingen met (een ernstige) beperking die 

gemiddelde of bovengemiddelde capaciteiten hebben met 
uitstroombestemmingen vmbo- theoretische of gemengde leerweg 
(vmbo tl/gl), havo of vwo. Het doel is dat zij minimaal referentieniveau 
1F halen op 12-jarige leeftijd. 

Leerroute 2 is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die 

na het primair onderwijs doorstromen naar het vmbo, de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen (vmbo bb/kb) al dan niet met 
leerwegondersteuning. 

Leerroute 3 is voor leerlingen met minder cognitieve capaciteiten die 

doorstromen naar het praktijkonderwijs of vso arbeid. Voor deze groep is 
het in het primair onderwijs belangrijk zoveel mogelijk functioneel met 
taal bezig te zijn. Ook in het vervolgonderwijs werken zij aan het 
behalen van referentieniveau 1F. 

Passende Perspectieven:



http://downloads.slo.nl/Docume
nten/passende-perspectieven-
taal-leerroutes-a3.pdf

http://downloads.slo.nl/Documenten/passende-perspectieven-taal-leerroutes-a3.pdf


https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/passende-perspectieven-rekenen/

https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/passende-perspectieven-rekenen/








Leerlijnen

Uit de methode

Ced-groep 

Passende 
perspectieven

?

SLO



Toch nog even…..

 Eerder behaalde toetsresultaten zijn de beste 
voorspellers voor leerrendement in de toekomst, 

MAAR:

• Let op of de ontwikkeling grillig verloopt

• Kijk niet alleen maar in de achteruitkijkspiegel.
> Ambitieuze doelen stellen en interventies 

plannen heeft een  positieve invloed!

• Scholen blijken de lat vaak te laag te leggen.

• Ouders en kind bij het plan/OPP betrekken blijkt 
positieve invloed op de resultaten te hebben.



• Spanningsbo
og voor 
instructie:

Leeftijd + 2
max 33 jaar 









Voorbeeld SBO school (rek)  

ma di wo do vrij

0-5

5-25 A B C D A

25-30

30-50 C D A B C

50-60





Onderwijsleerproces





Leren leren in vijf onderdelen

1. Taakaanpak
2. Uitgestelde aandacht / hulp vragen
3. Zelfstandig (door)werken
4. Samenwerken
5. Reflectie op werk

http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/po-sbo/leerlijnen-po-
sbo.aspx

http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/po-sbo/leerlijnen-po-sbo.aspx


Zelfstandig (door) werken 





SWV Zuid Kennemerland 

Een aparte leerlijn binnen je groep en klassenmanagement

Er is gezamenlijk besloten dat een leerling een eigen leerlijn krijgt, 
deze leerling in jouw klas stroomt uit naar praktijkschool of basis/ 
kader. Hoe weet jij, als leerkracht dat je het beste uit de leerling 
haalt? Hoe en wanneer is het organiseerbaar om deze leerling 
instructie te geven? 

De leerlijnen zijn een leidraad voor de leerkracht; leerkrachten 
kunnen hiermee de ontwikkeling van hun leerling volgen en de 
juiste keuzes maken. Zij weten op welk niveau de leerlingen 
moeten zitten om te voldoen aan de tussen- en kerndoelen. De 
leerlijnen geven een praktische invulling aan de kerndoelen. 

Een leerlijn is een leerstoflijn, die aangeeft welke leerstof behandeld 
en beheerst moet worden per leerjaar. Er zijn verschillende bronnen 
die je kunt raadplegen. Deze krijgen een plek in de workshop.

Bij kinderen die niet voldoende leren in de standaard leermethode 
kun je gebruik maken van leerlijnen. In deze workshop leer je hoe 
het klassenmanagement ondersteunend daarbij  kunt inzetten en 
welke rol de leerlijn ‘leren leren’ hierbij speelt. 



Doelen van vandaag:

Je kunt leerlijnen vinden en weet deze praktisch in te zetten in je 
eigen groep.

Je leert hoe je het klassenmanagement kunt organiseren en welke 
rol de leerlijn ‘leren leren’ hierbij speelt. 




