
 

  

‘Met passende keuzes leerlingen perspectief bieden’ 
 
 
Deelnemers aan de workshop Passende perspectieven leerden dat het belangrijk is om zicht te 
hebben op de doorgaande lijn. Waar komt de leerling vandaan en wat is nodig om hem een 
passend vervolg te geven? “Pas dan kun je de juiste keuzes maken voor een verdere leerroute. En 
belangrijk daarbij: vooral uitgaan van de mogelijkheden van de leerling .” 
 

Passende perspectieven ondersteunt scholen in het 
primair, het voortgezet en het speciaal onderwijs bij het 
vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. “Het 
onderwijs biedt een regulier pad om op 12-jarige leeftijd 
het referentieniveau 1F te kunnen behalen”, zegt Iris 
Verbruggen. “Maar elke klas kent wel leerlingen die hulp 
nodig hebben om dat niveau te halen. Voor deze 
leerlingen kun je als leerkracht keuzes in het aanbod 
maken, waarmee het kind de ruimte krijgt om zich op  

een passende manier te ontwikkelen.” Collega Stephanie Kastelein vult aan: “Je moet voorkomen dat 
de leerstof voor een leerling te hoog gegrepen is. Daardoor stagneert hij in zijn ontwikkeling en dat 
kan frustreren, met alle verdere gevolgen van dien.”  
 
Focus op mogelijkheden 
Iris en Stephanie zijn curriculumontwikkelaar voor het gespecialiseerd onderwijs bij SLO, het landelijk 
expertisecentrum voor het curriculum. In opdracht van het ministerie van OCW werkte SLO eerder in 
het project Passende perspectieven aan leerroutes voor taal en rekenen voor leerlingen met een 
specifieke onderwijsbehoefte. Dit leidde tot het ontwikkelen van diverse leerplanproducten die 
leerkrachten helpen bij het samenstellen van een passend onderwijsaanbod voor deze groep 
leerlingen. Het project is inmiddels afgerond; Passende perspectieven is nu vooral een gedachtegoed 
geworden, een manier van werken. “We leggen daarbij de focus op wat de leerling wél kan”, zegt 
Iris.  
 

‘Passende perspectieven biedt ondersteuning bij het samenstellen van een 
leerroute op maat’ 
 
Op ander niveau aanbieden 
Voor leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning zijn drie leerroutes ontwikkeld, waarbij 
leerlingen in meer of mindere mate werken aan het behalen van referentieniveau 1F. Die leerroutes 
zijn ontwikkeld voor po/so en v(s)o, en brengen daarmee een doorgaande lijn aan tussen de 
onderwijssectoren.  
  



 

Stephanie: “Stel, je hebt een leerling van wie al bekend is dat die naar het praktijkonderwijs gaat. 
Voor deze leerling is vooral het functionele aspect van rekenen belangrijk. De leerroute maakt keuzes 
om rekenonderdelen uit hogere leerjaren op een lager handelingsniveau aan te bieden. Bijvoorbeeld 
breuken gekoppeld aan concrete situaties, zoals pizzapunten, en niet gericht op het kunnen rekenen 
met kale sommen. Als de leerling uitstroomt, weet hij in elk geval op functioneel niveau wat breuken 
zijn en hoe hij die in de toekomst kan herkennen.” 
 

‘Met de leerroutes van Passende perspectieven bied je leerlingen een 
doorgaande lijn’ 
 
Niet te vroeg beginnen 
“Sommige leerlingen hebben baat bij het mogen gebruiken van een hulpmiddel, zoals een 
rekenmachine. Bij de overdracht naar vervolgonderwijs is het voor de doorgaande lijn van de leerling 
noodzakelijk als een mentor hiervan op de hoogte is, ook van de onderbouwing. Wellicht kan de 
betreffende leerling dan ook in het vo zo’n hulpmiddel gebruiken”, zegt Iris. Ze benadrukt daarbij om 
pas in groep 6 met Passende perspectieven te beginnen en de leerroute flexibel op te vatten. Hoge 
verwachtingen zijn ook voor deze leerlingen nodig.  
 
Maatwerk maken, inzicht bieden 
De eerdergenoemde leerroutes dienen als leidraad. “Als leerkracht maak je voor de betreffende 
leerling een leerroute op maat, aan de hand van de voorgestelde leerroute die het meest aansluit bij 
wat de leerling kan en kan leren. Dit vraagt goed zicht op de doorgaande lijn. Hier ligt ook een 
belangrijke rol voor de IB’er en zorgcoördinator.”  
 
 
Meer informatie 
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