
 
 
 

 

 

 

Leerlijnen van de toekomst 
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1 INLEIDING 

De samenleving en de arbeidsmarkt veranderen. Meer dan vroeger geven mensen aan zelf invulling te 

willen geven aan hun leven en wordt van hen verwacht dat zij flexibel zijn. Automonteurs moeten niet 

meer alleen aan auto’s kunnen sleutelen, maar ook boordcomputers kunnen uitlezen en 

softwareproblemen kunnen oplossen om een auto weer op de weg te krijgen. Niet zo lang geleden 

moest een beurshandelaar snel kunnen hoofdrekenen om op het juiste moment toe te slaan. 

Nu is de snelheid van de internetverbinding een cruciale factor en wordt vertrouwd op de rekenkracht 

van de beleggingssoftware. En als iemand tien jaar geleden zou hebben verteld dat hij ‘apps’ ontwikkelt, 

zouden we hem waarschijnlijk vreemd hebben aangekeken. Nu is dat een heel gewoon beroep.  

Technologische ontwikkelingen hebben ons de afgelopen eeuw 

ontzettend veel gebracht. En de verwachting is dat het tempo 

waarin technologische ontwikkelingen hun weg vinden naar 

samenleving en arbeidsmarkt de komende periode nog verder 

zal toenemen. De veranderingen als gevolg van ‘big data’, ‘3D-

printing’ en ‘robotisering’ zullen, net zoals technologie in het 

verleden steeds voor vooruitgang heeft gezorgd, onze wereld 

veranderen en ons ongekende mogelijkheden bieden. Het is 

daarbij zaak de toekomst positief en met een open blik 

tegemoet te treden. Door veranderingen niet als een bedreiging te zien, maar door ons voortdurend af 

te vragen hoe we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op en aanpassen aan een veranderende 

wereld.  

Dat geldt ook – of misschien wel vooral – voor ons onderwijs. Excellent funderend onderwijs legt de 

basis voor een succesvolle loopbaan. Maakt van de kinderen van nu de competente, zelfbewuste en 

creatieve volwassenen van de toekomst. Excellent onderwijs stoomt leerlingen klaar om te kiezen voor 

een vervolgstudie of een beroepsopleiding. Levert jonge volwassenen af die actief bijdragen aan de 

samenleving en economie. Excellent onderwijs moet dus meegaan met zijn tijd en inspelen op de wereld 

die continue verandert.  

         Bron: OC&W 17 nov. 2014 
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2 POWER TO THE TEACHERS 

Als we het onderwijs klaar willen maken voor de toekomst, dan kunnen we ons afvragen of we onze 

leerlingen vandaag wel de kennis en vaardigheden meegeven die ze voor de toekomst nodig hebben. Of 

de inhoud van ons onderwijs de dynamiek van onze samenleving voldoende weerspiegelt. Met andere 

woorden, of het hart van ons onderwijs - het curriculum - nog wel van deze tijd is.  

Nu is het razend moeilijk om in de toekomst te kunnen kijken. Hoe kunnen wij nu weten wat belangrijk 

is over laat ons zeggen 20 jaar? Zelfs als de scoop korter is, zoals concreet in het praktijkonderwijs waar 

leerlingen ten minste 5 jaar op school zijn. 

Daar komt bij dat de ruimte die de wet- en regelgeving biedt, niet of onvoldoende wordt gevoeld, gezien 

of opgepakt. Dit blijkt onder meer uit de uitkomsten van het onderzoek dat het GION (2011) uitvoerde. 

Scholen gaven aan weinig gebruik te maken van de beleidsruimte die er is. Leraren en schoolleiders 

gaven aan dat de ruimte niet ervaren en ook weinig benut wordt. Dat wat binnen de 'geregelde ruimte' 

mogelijk is aan schooleigen inhoudelijke keuzes wordt, zo is de indruk, in belangrijke mate ingevuld en 

ingeperkt door de sterke oriëntatie op lesmethodes. Die zijn dermate regulerend voor de 

onderwijspraktijk dat feitelijk sprake is van een bijzondere vorm van een 'zelf opgelegde vorm van 

voorschrijvendheid'. 

De andere kant van de medaille is dat áls leraren minder afhankelijk van methodes willen werken, hen 

over het algemeen weinig houvast wordt geboden. De perceptie van ruimte is bovendien zeer 

afhankelijk van het vermogen van scholen en leraren om flexibel om te gaan met landelijke 

leerplankaders en beschikbare leermiddelen. Dit alles illustreert de duidelijke spanning tussen ruimte 

and call for specification" (Kuiper & Berkvens, 2013). 

 

3 WE PAKKEN DE HANDSCHOEN OP 

Moderne leermanagementsystemen maken het mogelijk om zelf de regie te 

voeren over samenstelling en inhoud van leerlijnen. De leraar kan daarmee 

weer eigenaar worden van zijn kernactiviteit, weten wat geleerd dient te 

worden. Een goede leraar kent zijn (leer)doelen vertaalt in relevante lesstof. Er 

is over nagedacht, gewikt en gewogen op geschiktheid, diversiteit en 

toepasbaarheid.   

Met name in het VSO en Praktijkonderwijs is de noodzaak van concreet 

toepasbaar lesmateriaal het groots. De diversiteit van leerlingen en derhalve 

van leerstrategieën is dermate groot dat een succesvol verloop van het 

leerproces vraagt om lesmateriaal op een gedifferentieerd toepassingsniveau.  

Bij het construeren van leerdoelen en lesmateriaal kunnen we dankbaar 

gebruik maken van de kennis rondom meervoudige intelligentie, theoretische kennis omtrent leerstijlen 

en leerstrategieën. Kennis van Hoe het Leren Stroomt is dus een belangrijke voorwaardelijke kennis die 

diep in de poriën van een excellente docent behoort te zitten. Niet omdat een geleerde professor dit 



copyright MN Training jan2015 
4 

zegt, maar wel om het simpele feit dat elk mens, dus elke leerling hoe jong ook uniek is, ook in zijn of 

haar manier van leren, communiceren en samenwerken.  

4 WAT VERSTAAN WE ONDER EEN LEERLIJN? 

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen of streefdoelen per vak, zoals die door 

de overheid of samenwerkingsverband zijn vastgesteld, naar concrete doelen die omschrijven wat 

leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze kunnen worden onderverdeeld in doelen per leerjaar of 

fase, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen. Deze tussenstappen worden in PROFIJT 

trajecten genoemd. 

Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep, klas of fase en soms ook wat behandeld moet zijn 

alvorens een volgende stap kan worden gezet. De invulling van de leerlijnen kan sterk verschillen per 

school en schoolsoort. In Nederland heeft de overheid voor de vakken taal en rekenen de kerndoelen 

uitgewerkt in meer concrete tussendoelen in de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen. Deze 

beschrijven wat leerlingen moeten beheersen aan het eind van de basisschool, eind vmbo kader/vmbo-

kader, eind havo en eind vwo.  

In het Praktijkonderwijs wordt er gewerkt met streefdoelen welke op hun beurt weer zijn gekoppeld aan 

de ontwikkeldomeinen; Wonen, Werken, Vrijetijd en Burgerschap. In de praktijk hebben zich daar nog 

meer domeinen aan toegevoegd zoals rekenen, taalvaardigheid, ICT, sociale competenties, Engels, etc. 

De Streefdoelen zijn onlangs uitgewerkt in een landelijk curriculum met als doel meer uniformiteit te 

krijgen in het basale leerdoelaanbod. Het landelijk curriculum is één van de mogelijke leerlijnen waarvan 

een school gebruik kan maken.  Er zijn vele soorten en maten van leerlijnen in omloop. De inspectie 

controleert een school op de aanwezigheid van leerlijnen.  Elk vak heeft zijn eigen leerlijn met 

kerndoelen en subdoelen. 

Praktijkonderwijs is eindonderwijs, leerlingen hoeven geen eindexamen te doen. In die zin wordt in het 

praktijkonderwijs gesproken over streefdoelen. Het streven is om zoveel als mogelijk aan kennis, 

vaardigheden en houdingsaspecten bij de leerling te ontwikkelen. Het adagium binnen Praktijkonderwijs 

is dan ook: 

Haal eruit wat er in zit! 

Om dat als docent te kunnen doen heb je wel een basis nodig op grond van consensus onder 

vakgenoten. Wat willen/moeten we onze leerlingen ten minste laten leren om hen goed voorbereidt op 

de arbeidsmarkt en in de maatschappij te laten landen, te laten functioneren. Hoe kunnen wij de beste 

voorwaarden scheppen zodat zij zichzelf kunnen doorontwikkelen (leven lang leren)? 

Wetende dat elk mens anders is, anders leert, anders hoort, ziet, voelt of denkt, zou ervoor pleiten het 

onderwijs te personaliseren, zodat we beter kunnen aansluiten op deze verschillen, zodat effectief leren 

tot stand komt. De roep om gepersonaliseerd onderwijs is een feit. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Referentieniveaus_taal_en_rekenen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisonderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisberoepsgerichte_leerweg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaderberoepsgerichte_leerweg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaderberoepsgerichte_leerweg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Havo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vwo
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Gepersonaliseerd leren is een werkwijze die twee belangrijke pijlers kent: 

1. Een planmatige ordening van kern- en sub-leerdoelen die borg staan voor de basale 

ontwikkeling op het gebied van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten (competenties). Het 

streven is om alle leerlingen tenminste op het gewenste basale niveau te krijgen. 

2. Een flexibele ordening van persoonlijke leerdoelen die de intrinsieke motivatie van een leerling 

verder stimuleren door het mogelijk maken van eigen leerdoelkeuzes. 

Als we uitgaan van het gegeven dat de motivatie om te leren mede bepaald wordt door optimale 

aansluiting op de basisbehoeften van de leerlingen, dan zou dat er voor pleiten om in combinatie de 

balans te zoeken tussen beide pijlers. Het moeten leren en het willen leren gaan hand in hand. 

Als een leerling iets moet leren, is dat geen enkel probleem zolang de leerling begrijpt dat het nodig is 

om zijn of haar hogere (leer)doel te halen. Dat hogere doel kan een vak zijn of het ontwikkelen van 

gedrag of leerpotentieel. Het kan ook een beroep zijn of een specifieke vaardigheid die een leerling op 

dat moment wil leren. Motivatie wordt met name bepaald door het willen realiseren van een doel, waar 

wil ik naar toe, wat wil ik leren, waarin wil ik mij ontwikkelen? 

5 PRAKTISCHE TOEPASSEN VAN LEERLIJNEN 

Leerlijnen zijn een verzameling van generieke doelen op hoofdniveau. Het beschrijft de onderwerpen of 

thema’s die een leerling zou moeten leren om, conform de doelstelling van de school, geschikt te 

worden gemaakt voor een zelfstandige stap in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. 

Lesmethodes worden altijd op basis van leerlijnen opgebouwd en samengesteld, waarbij de keuzes 

worden gemaakt door de auteur/uitgever. Dat deze keuzes niet altijd even gelukkig uitpakken voor jouw 

vak of onze leerlingen moge duidelijk zijn. Om die reden is het zo belangrijk dat jij als docent de 

verantwoording neemt voor de inhoud van jouw vak en aangeboden leerdoelen. Je hoeft ze niet 

opnieuw te verzinnen, leerlijnen liggen overal. Waar het om gaat is, dat jij als (vak)docent het beste kunt 

bepalen welke clusters van leerdoelen passend zijn voor onze leerlingen.   

Goede leerdoeltrajecten en juist beschreven leerdoelen, die herkenbaar zijn voor leerlingen, zijn een 

belangrijke succesfactor voor effectief en efficiënt Onderwijs. Door afstemming op en met de leerling 

over het te bewandelen leerpad, is er  een grotere kans op eigenaarschap bij onze leerlingen.   

We pakken de tochtplanning metafoor nog maar eens terug omdat dit een rechtstreekse relatie heeft 

met het plannen van leerroutes waarlangs onze leerlingen zich ontwikkelen.  

Een goede gids kent de weg, een goede docent bereikt de top met elke leerling!  



LEERLIJNEN  
   
 

 

 

VAK 
o Nederlands 

 Rekenen 
o Engels 
o Techniek 
o …… 
 
 

 

 LEERLIJN 

 Getallen (op weg naar 1F, 2F) 
o Verhoudingen (op weg naar 1F, 2F) 
o Meten en meetkunde (op weg naar 1F, 2F) 
o Verbanden (op weg naar 1F, 2F) 

 
 
 

 

  TRAJECTEN 
o Notatie, taal en betekenis van getallen (op weg naar 1F, 2F) 

 Getallen met elkaar in verband brengen (op weg naar 1F, 2F) 
o Getallen gebruiken (op weg naar 1F, 2F) 
 
 
 

 

   DOELEN 
o Kennis paraat hebben over de tienstructuur 

 Kennis paraat hebben over de getallenrij 
o Kennis paraat hebben over getalenlijn met gehele getallen en eenvoudige decimale getallen 
o  Functioneel een eenvoudige situatie kunnen vertalen naar een berekening 
o Functioneel gehele getallen kunnen afronden op ronde getallen 
o Functioneel uitkomsten globaal kunnen beredeneren 
o Functioneel getallen kunnen splitsen en samenstellen op basis van het tientallig stelsel 
o Kunnen uitleggen wat het nut is van de structuur van het tientallig stelsel 
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GEKOPPELD LESMATERIAAL AAN LEERDOEL 
 
  
 
 
 
 

 

  
 
0-meting 

 Toets: Maatwerk, boekje pluspunt groen, eindtoets 
hoofdstuk 2 

 
 
Oprdachten 

o Maatwerk, boekje pluspunt groen, hoofdstuk 2, 
opdracht 3,4 &5. 

 

 werkblad getallenlijn 
 

 www.rekenen-oefenen.nl /rekenen-groep-
5/getallen/getallenlijn/ getallen-verbinden-op-de-
getallenlijn-tm-100 

 
o …….. 

 
o …….. 

 
Beoordelingstoets 

 Toets: Maatwerk, boekje pluspunt groen, eindtoets 
hoofdstuk  

 
 

   

http://www.rekenen-oefenen.nl/
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6 HET IOP 

De rol van het OPP/IOP speelt bij gepersonaliseerd leren een belangrijke rol. Het OPP/IOP als 

groeidocument maakt doorlopend inzichtelijk aan welke vakken en competenties is gewerkt en wordt 

gewerkt door de leerling. Mits het instrument als groeidocument gebruikt wordt heeft het voor de 

leerling tevens de functie van agenda / spoorboekje / of weekplanner. In het IOP staan concrete SMART 

geformuleerde leerdoelen die zoveel als mogelijk in afstemming met de leerling zijn vastgesteld. Het IOP 

is hét instrument waarmee je algemene leerdoelen persoonlijk kunt maken. Vaste leerlijnen en 

leerdoeltrajecten kunnen in het IOP vertaald worden naar persoonlijke doelen waarvan bijvoorbeeld de 

moeilijkheidsgraad, het tempo, de zelfstandigheid en het gevraagde eindniveau per leerling kunnen 

afwijken.  

In de metafoor van de bergsport zou je dan kunnen zeggen: 

We gaan met alle deelnemers naar een top, alleen de weg, het tempo en de begeleiding is per 

deelnemer verschillend georganiseerd.  

Hieruit kun je concluderen dat het begeleiden van het leerproces belangrijker is dan het doceren van 

kennis en vaardigheden. De docent wordt gids, start in afstemming met de groep, zodat alle deelnemers 

er op hun manier kunnen komen. Eenmaal onderweg kan de gids zijn kennis en kunde overbrengen aan 

de deelnemers die op dát moment leergierig zijn.  ( leren in de context) 

7 VAN OPP NAAR UITSTROOM 

Als we de hele cyclus van een leerling bekijken vanaf het moment van binnenkomst tot het moment van 

afscheid, dan zouden we het onderwijsproces zoals dat vormgegeven kan worden bij gepersonaliseerd 

leren binnen het Praktijkonderwijs als volgt kunnen beschrijven:  

De leerling wordt aangenomen op school en er wordt op basis van relevante gegevens een 

ontwikkelperspectief vastgesteld. In samenspraak met experts en ouders wordt vastgesteld op welk 

uitstroomniveau de leerling zich kan gaan ontwikkelen. Op basis van het OPP, waarin 

handelingssuggesties zijn opgenomen, wordt vervolgens is een IOP-gesprek afgestemd op het niveau en 

de leerbehoefte van deze leerling. Er worden passende keuzes gemaakt uit beschikbare 

leerdoeltrajecten ( stukjes leerlijn) of persoonlijke leerdoelen afgesproken. Deze leerdoelen worden 

vervolgens SMART uitgewerkt in het IOP door docent en leerling samen. 

De leerling gaat aan de slag met zijn leerdoelen en vindt alle informatie daartoe in zijn IOP/weekplanner. 

Het proces van leren wordt bijgehouden/bewaakt in termen van belonen en beoordelen. Het 

uiteindelijke resultaat van het leerproces komt terecht in het leerling portfolio. Er wordt periodiek 

geëvalueerd en het OPP wordt bijgesteld als dat nodig mocht zijn. 

  



copyright MN Training jan2015 
9 

In onderstaand schema is het proces vereenvoudigd weer gegeven:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ROUTE NAAR DE TOP 

Er leiden meerdere wegen naar Rome, zo leiden er altijd meerdere paden naar de Top. Hoe je het 

maximale uit leerlingen kan en wilt halen is aan het team van begeleiders en docenten. Om in onze 

beeldspraak te blijven, de docent als gids. Deze rol kun je op twee manieren vervullen; 

1. Vanuit autoriteit; De gids kent de weg, de hobbels en gevaren en plaatst zich voor aan de groep 

die volgt en doet wat de gids hen zegt. ( passief leren) 

2. Vanuit verbinding; De gids kent de weg, de hobbels en gevaren en wil bereiken dat zijn 

groepsleden leren hoe hier mee om te gaan. De Gids wil zijn kennis en kunde delen met de 

groep. Leren door zelf ontdekken, leren door fouten te maken, leren binnen veilige kaders, leren 

van elkaar. Elk individu binnen de groep wordt mede eigenaar van zijn leerproces. ( actief leren) 

Welk doel streef je na als gids? 

1. Ik wil met deze groep de top bereiken. Ik wil laten zien dat ik met iedereen naar de top kan, 

koste wat kost. Ik ben bereidt wat langzamer te lopen, ieder groepslid aandacht te geven en te 

motiveren om aan te blijven haken, want ja, die top daar is het te doen………. 

2. Met de top als uitdaging kijk ik als gids hoe ver ik kan komen. Ik heb een groep met wisselende 

kwaliteiten. Ik weet op voorhand dat niet ieder groepslid DE top zal halen, ik weet wel dat elk 

groepslid ZIJN top kan halen. Ik weet dat een sterk intrinsiek gemotiveerd groepslid in staat is 

boven zichzelf uit te stijgen…………….. 

De keus is aan u 

OPP

afstemming 
met leerling

leerdoel

trajecten

IOP

SMART 

doelen

Portfolio


