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Inleiding 
 

De Groote Aard is een specialistische onderwijsvoorziening voor leerlingen die niet kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs. Het 
onderwijs is zo inclusief en thuisnabij mogelijk. 
Het primaire proces vindt op De Groote Aard altijd plaats in de driehoek: leerling-ouders-personeel op basis van gelijkwaardigheid.  
De leerling staat daarin centraal. Begeleiden en ondersteunen naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 
zelfbeschikking is wezenlijk voor een passende toekomst.  Op De Groote Aard werkt elke leerling doelgericht aan zijn eigen doorgaande lijn om 
zo waardig mogelijk te kunnen integreren en participeren in een zo inclusief mogelijke maatschappij. Op die waarden bouwt het onderwijs aan 
een vertrouwde woon-, werk- en schoolomgeving. 
 
Voor u ligt een beleidsdocument waarbij de Groote Aard inzichtelijk maakt welk type leerlingen onderwijs volgen en hoe dit zich verder 
specificeert naar leerroutes, leerdoelen, onderwijstijd, onderwijs ondersteuningsbehoeften en het pedagogisch en didactisch handelen van alle 
begeleiders. 
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Leerling profielen, leerroutes en onderwijstijd binnen de Groote Aard 
 

De Groote Aard kent een gemêleerde leerling populatie en ondanks alle verschillen tussen leerlingen op onze school zien we ook 

gemeenschappelijke kenmerken. De kenmerken zijn geclusterd in 5 leerling profielen.  Het oorspronkelijke landelijke doelgroepenmodel (Lecso) 

kent 7 leerling profielen. Profiel 6 en 7, met een IQ > 85 en bereik ontwikkelingsleeftijd = kalenderleeftijd, komt op onze school niet voor. 

Leerling profiel 5 hebben we binnen de Groote Aard gekenmerkt als leerlingprofiel 4+. Dit zijn leerlingen met een IQ >69 waarbij er een 

significant verschil is tussen intelligentie en sociaal emotionele ontwikkeling. Deze leerlingen krijgen in didactisch aanbod hetzelfde aanbod als 

leerlingen in leerroute 4.  

De leerling profielen zijn gerelateerd aan de mate van verstandelijke beperking en adaptief functioneren. Elk profiel wordt gekenmerkt door 

specifieke ondersteuningsbehoeften, die voorwaardelijk zijn om optimaal te kunnen functioneren en tot maximale ontwikkeling te kunnen 

komen. Aan elk profiel is een leerroute gekoppeld die leidt naar een uitstroom bestemming. Per profiel worden de leerlingen ondersteund met 

een op hen afgestemde didactiek, methodiek en begeleidingsstijl. We sluiten hierbij aan bij de leerstijlen die in dat profiel dominant zijn.  

Onderstaand schema is een weergave van de profielen zoals we deze hanteren binnen onze school. Een vervolgstap zal zijn om de leerling 

profielen (en het daarbij horende onderwijs aanbod) zoals wij die conform onderstaand schema hanteren binnen onze school, verder door te 

ontwikkelen en nog beter aan te laten sluiten bij het landelijke doelgroepen model. 

 

In dit document zijn achtereenvolgens uitgewerkt 

• Een overzicht waarin is weergegeven op basis van welke leerlingen ingedeeld worden in leerroute 1 t/m 4 (gekoppeld aan landelijk 
doelgroepenmodel) 

• Invloed van uitstroombestemming op het gebied van wonen, werken en vrije tijd en burgerschap 

• Plannend aanbod per leerroute 

• Doorvertaling naar onderwijstijd, per vakgebied en per leerroute 

• Concreet eindniveau voor de hoofdvakgebieden bij uitstroom naar SO en VSO 

• Pedagogisch en didactisch handelen per leerroute 
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Leerling Profiel SO ---->  
 

1 2 3 4 4+ 

Totaal IQ <20 20 - 34 35- 49 50 - 69 >69  

Fase van Dosen en/ of 
ontwikkelingsleeftijd 

Adapt
atie 
Fase 
0 – 6 
maan
den 

Socialis
atiefase  
6-18 
maand
en 

Individuatie 
Fase 
18 – 36 
maanden 

Identificatie 
Fase 
3 – 7 jaar 
 

Realiteitsbewust zijn fase 
 
7 – 12 jaar 
 

Ontwikkelingsleeftijd 0 -2 jaar 2- 4 jaar 4- 6 jaar 6- 9 jaar Significante 
achterstand t.o.v. IQ 

Leerstandaard Plancius 5 ZML niveau 3 ZML niveau 6 ZML niveau 8  ZML niveau 8 - 9 

 Leren en 
ontwikkelen 

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig 

SEO Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig 

Communicatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig 

Fysiek Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig 

Medisch Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig  

Uitstroombestemming VSO  
Dagbesteding 
belevingsgericht 

VSO 
Dagbesteding 
Taakgericht en 
activerend 

VSO 
Dagbesteding 
arbeidsmatig 
gericht 

VSO / PRO 
Afhankelijk van 
sociaal 
emotionele 
redzaamheid 

VSO / PRO 
Afhankelijk van sociaal 
emotionele 
redzaamheid 
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Leerling profiel  VSO 
---->  
 

1 2 3 4 4+ 

Totaal IQ <20 20 - 34 35- 49 50 - 69 >69  

Fase van Dosen en/ 
of 
ontwikkelingsleeftijd 

Adaptatie 
Fase 
0 – 6 
maanden 

Socialisatiefase  
6-18 maanden 

Individuatie 
Fase 
18 – 36 
maanden 

Identificatie 
Fase 
3 – 7 jaar 
 

Realiteitsbewust zijn fase 
 
7 – 12 jaar 
 

Ontwikkelingsleeftijd, 
rekening gehouden 
met levenservaring 

0 -2 jaar 2- 5 jaar 5- 8 jaar 8- 12 jaar Significante 
achterstand 
t.o.v IQ 

Leerstandaard VSO niveau 3 VSO niveau 6 VSO niveau 9 
 

VSO niveau 
12 

VSO niveau 
12 /14 

 Leren en 
ontwikkelen 

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig 

SEO Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig 

Communicatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig 

Fysiek Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig 

Medisch Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Regelmatig  

Uitstroombestemming Dagbesteding 
Belevingsgericht 

Dagbesteding 
taakgericht 
 

Dagbesteding 
Arbeidsmatig 
gericht 

Beschut werk  Arbeid  Arbeid  
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Leerroute en uitstroom voor Wonen, Werken en Vrije tijd en Burgerschap: 
 

Leerroute 1 
 
DAGBESTEDING BELEVINGSGERICHT 
Werken: Een zeer intensief begeleide vorm van dagbesteding belevingsgericht. 
Wonen: Een zeer intensief begeleide en beschermde vorm van wonen 
Vrije tijd: Een zeer intensief begeleide en beschermde vorm van vrije tijdsbesteding. 
Burgerschap: Een zeer intensief begeleide vorm van deelname aan de maatschappij waarbij fysieke nabijheid binnen 
handbereik is. 

 
 
 
 
 

Leerroute 2 
 
DAGBESTEDING TAAKGERICHT / ACTIVEREND 
Werken: Een zeer intensief begeleide vorm van dagbesteding taakgericht 
Wonen: Een zeer intensief begeleide en beschermde vorm van wonen 
Vrije tijd: Een zeer intensief begeleide en beschermde vorm van vrije tijdsbesteding. 
Burgerschap: Een zeer intensief begeleide vorm van deelname aan de maatschappij 
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Leerroute 3 
 
DAGBESTEDING arbeidsmatig / beschut werk 
Werken: Een intensief begeleide vorm van dagbesteding met arbeidsmatig karakter of een beschutte werkplaats 
(Met registratie in het landelijke doelgroepenregister, voor leerlingen die geen Wajong-uitkering krijgen.) 
Wonen: Een intensief begeleide en beschermde vorm van wonen 
Vrije tijd: Een begeleide en beschermde vorm van vrije tijdsbesteding. 
Burgerschap: Een begeleide vorm van deelname aan de maatschappij 

 
 
 
 
 

Leerroute 4 
Werken: Beschut werk/intensief begeleide vorm van arbeid* 
Met registratie in het landelijke doelgroepenregister, uitgezonderd leerlingen die een Wajong-uitkering krijgen. 
Wonen: Vormen van begeleid wonen. 
Vrije tijd: Neemt zelfstandig deel aan verenigingen en/ of vrijwilligerswerk. 
Burgerschap: Participeren in een democratische samenleving en een bijdrage leveren aan de maatschappij (in de praktijk 
blijkt dat nagenoeg alle leerlingen hierin ondersteuning nodig hebben). 
 
* Reguliere arbeid/arbeid binnen een participatiebedrijf hoort hier ook bij, maar in de praktijk blijkt dat nagenoeg al onze 
leerling (zeer) intensieve begeleiding nodig hebben in een 
reguliere werksetting 
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Plannend aanbod op de leerroute 

 
  

SO Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Leerroute 4 

-20 - -10  
4 / 5 jaar 

Plancius 1 ZML 1 ZML 1-2 ZML 1-2-3 

-10 – 0 
5/ 6 jaar 
 

Plancius 2 ZML 1 ZML 2 -3 ZML 3-4 

0 -10 
6 / 7 jaar 

Plancius 3 ZML 2 ZML 3 ZML 4 -5 

10- 20 
7 / 8 jaar 

Plancius 3 ZML 2 ZML 4 ZML 5 -6 

20- 30 
8/ 9 jaar 

Plancius 4 ZML 2 ZML 4 -5 ZML 6 -7 

30 – 40 
9 / 10 jaar  

Plancius 4 ZML 3 ZML 5 ZML 7 

40 – 50 
10 / 11 jaar 

Plancius 5 ZML 3 ZML 5 – 6 ZML 8 

50 – 60  
11 / 12 jaar 

Plancius 5 ZML 3 ZML 6 
 

ZML 8 
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60 – 70 
12 / 13 jaar 

VSO ZML 1 VSO ZML 3 VSO ZML 6 VSO ZML  8-9 

70 – 80 
13/ 14 jaar 

VSO ZML 2 VSO ZML 4 VSO ZML 7 VSO ZML 
9-10 

80 – 90 
14 / 15 jaar 

VSO ZML 2 VSO ZML 4  
 

VSO ZML 7 VSO ZML 10 

90 – 100 
15 / 16 jaar 

VSO ZML 2 VSO ZML 5 VSO ZML  8 VSO ZML 11 

100 – 110 
16 / 17 jaar 

VSO ZML 3 VSO ZML 5 VSO ZML 8 VSO ZML 11  

110 – 120 
17 / 18 jaar 

VSO ZML 3 VSO ZML 6 VSO ZML  9 VSO ZML 12 

120 – 130 
18 / 19 jaar 

VSO ZML 3 VSO ZML 6 VSO ZML 9 VSO ZML 12 

130 – 140 
19 / 20 jaar 

Individueel bepaald Individueel bepaald Individueel bepaald Individueel bepaald 

 

  

VSO  Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Leerroute 4 
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Onderwijstijd SO  
 

Per leerroute is een beredeneerde keuze gemaakt voor de inzet van beschikbare onderwijstijd. De tijden in onderstaande tabel zijn richting 

gevend. Op basis van de groepsplannen wordt hier per groep binnen gedifferentieerd.  

 

Tot slot; Om de beoogde leerroute te realiseren heeft de leerling een specifiek aanbod en ondersteuning nodig. Leraren stemmen de 

onderwijstijd af op verschillen in behoefte aan leertijd van leerlingen. In klassenroosters is deze detaillering zichtbaar.  

  

 Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Leerroute 4 

Rekenen 0 1,5 2,5 3 

Mondelinge taal 3 3 3 3 

Schriftelijke taal (omvat 
technisch lezen, 
begrijpend lezen en 
spelling) 

0 2 3 3 

SEO 2 2 2 2 

Leren leren  2 2 2 2 

Mens natuur en techniek 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mens en maatschappij 0,5 0,5 0,5 0,5 

Wonen en vrije tijd  3 2 1 0,5 

Spel ontwikkeling 2 2 1,5 1,5 

Zelfredzaamheid  3 1 1 1 

Sensomotoriek 2,5 2 1 1 

Bewegingsonderwijs  2 2 2 2 

Dramatische vorming 0 0 0,5 0,5 

Muziek en bewegen 1 1 0,5 0,5 

Beeldende vorming  1 1 1 1 

Omgaan met media 0 0 0,5 0,5 
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Onderwijstijd VSO  

 

• Uren uitstroom is achtereenvolgens leerjaar 4, 5 en 6. De uren onderwijs zijn aflopend en uren stage opbouwend. 

VSO Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Leerroute 4 

 Basis    
Leerjaar 
1-2-3           

Uitstroom 
Leerjaar 
4-5-6 

Basis 
Leerjaa
r 
1-2-3 

Uitstroom 
Leerjaar 
4-5-6 

Basis 
Leerjaar 
1-2-3 

Uitstroom 
Leerjaar  
4-5-6 

Basis 
Leerjaar 
1-2-3 

Uitstroom 
Leerjaar 
4-5-6 

Rekenen 3,5 3,5 3,5 3-3-2 3,5 3 – 1,5 -1 3,5 3 – 2,25, -1,5 

Mondelinge taal 5,5 5,5 5 4-4-3 2,5 2 – 1,5 – 1 2,5 2 – 1,25 - 1 

Schriftelijke taal  1 1 1,5 1-1-1 2,5 2 – 1,25 – 1 2,5 2,5 – 2 – 1 

Leren leren  (incl 
leren functioneren in 
sociale situaties)  

4 4 4 3-3-3 2 2,5 – 2 - 2 2 2,5 – 2 -2 

Mens natuur en 
techniek 

3 3 3 2-2-0 2,5 3-3-3 2 3-3-2,75 

Mens en 
maatschappij 

4 4 4 2-2-1 3 2,5- 2- 1 3 2,5 – 1,5- 1,5 

Voorbereiding op 
dagbesteding en 
arbeid 

0 0 
 
geen opbouw 
naar stage 

0 6-6-15* 
 
Stage uren 

6 7,5 – 12- 15 6 7,5 – 12 – 15 

Bewegingsonderwijs  2 2 2 2-2-0 1,5  0,75 – 0,75 – 
0,75 

1,5 0,75 – 0,75 – 0 

Culturele orientatie 
en creatieve 
expressie 

2 2 2 2-2-0 1,5 2 - 1,5 -0,75 1,5 0,75 – 0,75 – 0,75 

Seksuele 
ontwikkeling 

1 1 1 1-1-1 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 – 0,5 

Engels - - - - 0.5 0.5 – 0 - 0  1  1 – 0 -0  

Totaal:  26 Ljr 3: 26 
Ljr 4: 26 
Ljr 5: 26 

26 Ljr 3: 26 
Ljr 4: 26 
Ljr 5:26 

26 Ljr 3: 26 
Ljr 4: 26 
Ljr 5: 26  

26 Ljr 3: 26 
Ljr 4: 26 
Ljr 5: 26 
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Niveau per vakgebied per leerroute SO 
 

Einddoelen van de leerlijnen so/po 
Hieronder wordt voor de verschillende vakgebieden een beeld geschetst van wat een leerling aan het einde van het SO binnen een profiel zal 
kennen en kunnen en waarmee doorstroom naar de beoogde vervolg bestemming succesvol kan zijn. De beschrijving van de concrete 
einddoelen (vanuit de CED leerlijnen) geeft een indicatie van het eindniveau. 
 

Vakgebied 
 

Leerroute 1 
Plancius niveau 5 

Leerroute 2 
ZML niveau 3 

Leerroute 3 
ZML niveau 6 

Leerroute 4 
ZML niveau 8 

Rekenen Nvt Weet binnen een context wat 
er bedoeld wordt met 
begrippen als niets – al 
(allemaal), veel-weinig, meer 
-minder, evenveel, samen. 
Begrijpt dat hoeveelheden 
gerepresenteerd kunnen 
worden door afbeeldingen, 
blokjes, vingers en Numicon. 
 

 Tastbare hoeveelheden (tot 
en met 10) tellen en 
benoemen 
 
Hoeveelheden (tot en met 10) 
op een afbeelding tellen en 
benoemen. 

Getalsymbolen tot en met 5 
koppelen aan hoeveelheden 
en andersom. 
 
Direct overzien dat een volle 
hand, de Numiconvorm 5 is. 
 
Een ongestructureerde 
hoeveelheid handig tellen in 
het patroon van Numicon 
 
Voorwerpen ordenen op basis 
van aantal (tot en met 5). 
 

Weet binnen een context wat 
bedoeld wordt met hoeveel 
meer, hoeveel minder (M3) 
 
Getalsymbolen tot en met 20 
koppelen aan hoeveelheden en 
andersom. 
 
Bij hoeveelheden tot en met 10, 
gegeven in een 5-structuur, 

beredeneren wat meer is, 
gebruikmakend van die structuur 
(zoals bij vingers, eierdozen, 
Numicon). 
 
Maakt bij gestructureerde 
hoeveelheden (om het aantal te 
bepalen efficiënt gebruik van de 
2-structuur van de 
Numiconvorm) 
 
Splitst hoeveelheid t/m 10 m.b.v. 
concreet materiaal als fiches, 
Nuimiconvormen, vanuit een 
context (kippen in hok met 
nachthok en open deel) 
 
Splitst getallen t/m 10 met T-
splitsschema met daarbij alleen 
nog een voorstelling van de 
context 
 

Bij hoeveelheden tot en met 100, gegeven 
in een 10-structuur, beredeneren wat 
meer is, gebruikmakend van die structuur 
(zoals bij eierdozen, Numiconvormen). 
 
Hoeveelheden tot 100, gekoppeld aan 
concrete hoeveelheden, vergelijken. 
 
A Noemt het volgende tiental bij een getal 
t/m 100 en kan op mentaal niveau 

aanvullen tot volgend tiental 
 
A Maakt een schatting bij een hoeveelheid 
t/m 100 vanuit een bepaalde context met 
enig besef van de orde van grootte (zoals 
aantal leerlingen in onderbouw) 
 
De telrij opzeggen tot en met 100 
 
Terugtellen met sprongen van 10 vanaf 
100 
 
Getallen tot en met 100 herkennen, 
benoemen en schrijven 
 
De positie van de getallen tot en met 100 
op de getallenlijn ten opzichte van elkaar 
 
Hoeveelheden tot en met 100 
samenstellen met behulp van concreet 
materiaal in de 2-structuur 
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De telrij opzeggen tot en met 
10 
 
Met hulp akoestisch 
terugtellen aan de hand van 
een aftelversje in 
getallengebied tot en met 5 
 
De Numiconvormen en 
getalsymbolen tot en met 5 
herkennen en benoemen 
 
De getalsymbolen tot en met 
3 schrijven 
 
De Numiconvormen en de 
getallen tot en met 5 in de 
juiste volgorde zetten 
 
Kleine aantallen voorwerpen 
(incl. vingers, 
Numiconvormen) 
samenvoegen/toevoegen en 
weghalen en de totale 
hoeveelheid bepalen (tot en 
met 5) 
 
Op basis van getalbeelden 
geplaatst in de 2- structuur 
van Numicon (tot en met 5) 
bepalen of er iets bij is 
gekomen of afgegaan 
 
De begrippen om 
gebeurtenissen te ordenen 
begrijpen: eerst, daarna, dan, 
straks 
 
Het verschil tussen dag en 
nacht aangeven 
 
Dat je op een klok de tijd 

kunt aflezen/ zien 
 
De begrippen vandaag en 
morgen begrijpen 

De telrij verder opzeggen vanaf 
een willekeurig getal in 
getallengebied tot en met 20 
 
Terugtellen vanaf 20 
 
De Numiconvormen met de 
getallen tot en met 20 
herkennen, benoemen en 
schrijven 
 
De Numiconvormen en de 
getallen tot en met 20 in de 
juiste volgorde leggen 
 
De positie van de getallen tot en 
met 20 ten opzichte van elkaar 
kennen, aan de hand van een 
getallenlijn 
 
Hoeveelheden 
samenvoegen/toevoegen en 
weghalen en de totale 
hoeveelheid bepalen (tot en met 
10) door handig gebruikmaken 
van de 5-structuur 
 
Vanuit een context hoeveelheden 
tot en met 10 in twee of meer 
groepjes verdelen 
 
Begrijpt in betekenisvolle context 
een eenvoudig optel- of 
aftrekprobleempje onder de 10 
en lost dit op binnen deze 
context 
 
Hele uren aflezen 
 
Dagelijkse activiteiten koppelen 
aan de hele uren. 
 

De dag van vandaag, gisteren en 
die van morgen benoemen. 
 

Aanvullen tot het volgende tiental bij 
hoeveelheden tot en met 100 
 
Herhaald optellen tot en met 20 
 
Lost optel/ aftrekopgaven t/m 20 zonder 
tientaloverschrijding op naar analogie van 
opgaven t/m 10 (bv 10+1=11, 10+2=12) 
 
Lost opgaven t/m 20 met 
tientaloverschrijding op met behulp van 2-
structuur en de Numiconvormen. 
 
Lost opgaven t/m 20 op zonder concreet 
materiaal, niet tellend, eventueel met 
tussenstapjes 
 
A Zegt hoeveel voorwerpen je krijgt als je 
een hoeveelheid tot 5 verdubbelt of twee 
keer zoveel neemt 
 
A Zegt hoeveel voorwerpen ieder krijgt als 
je een hoeveelheid tot 20 tussen twee 
kinderen verdeelt 
A Lost contextprobleem op over eerlijk 
verdelen en opdelen met hoeveelheden tot 
20 
 
Kwart voor en kwart over aflezen 
 
Dagelijkse activiteiten aan de kwartieren 
koppelen 
 
Hoe lang een kwartier duurt 
 
Hoe lang een minuut duurt 
 
De volgende klokfeiten: 1 uur = 60 
minuten, half uur = 30 minuten, 1 kwartier 
= 15 minuten, 1 uur = 4 kwartier, half uur 
= 2 kwartier, uur = 2 x half uur, 1 dag = 
24 uur 

 
De begrippen overmorgen en eergisteren 
 
Dat een jaar 12 maanden heeft 
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Herkent patronen van 
bepaalde activiteiten in de 
klas (dagritme, verschillende 
klasseroutines zoals 
opruimroutines, routines voor 
binnenkomst etc.). 
 
Twee lengtes naast elkaar 
leggen om te vergelijken 
(lengte) 
 
Binnen een context (zoals een 
toren bouwen of iets tekenen) 
iets groter-kleiner, langer-
korter, hoger-lager, dikker-
dunner maken (lengte) 
 
Twee gewichten met een 
groot verschil met elkaar 
vergelijken (met gebruik 
handen) (gewicht) 
 
Binnen een context aanwijzen 
wat bedoeld wordt met 
begrippen als zwaar-zwaarder 
(gewicht) 
 
Binnen een context begrijpen 
wat bedoeld wordt met 
begrippen als vol-leeg 
(inhoud) 
 
Ordent voorwerpen van kort 
naar lang, dik naar dun, leeg 
naar vol, etc 
 
Herkent (passief) de 
meetkundige figuur rechthoek 
 
Kent (actief) de basiskleuren 
(rood, blauw, geel, groen), 

zwart, wit 
 
Kent meetkundige begrippen 
kennen in relatie tot zijn 

Lengtes vergelijken met behulp 
van een touw of een strook 
(lengte) 
 
Twee voorwerpen op gewicht 
vergelijken door wegen met een 
balans (gewicht) 
 
Bij het gebruik van een balans 
het begrip even zwaar hanteren 
(gewicht) 
 
Bedragen tot 10 euro 
samenstellen met munten van 1 
en 2 euro 
 
Binnen een context actief 
hanteren van begrippen als: (te) 
duur-duurder, goedkoop-
goedkoper. 
 
Construeert door (na)vouwen 
met vouwblaadjes: een 
vouwpatroon dat zestien 
vierkantjes oplevert 
 
Construeert vanuit aanwijzingen 
en voorbeelden iets ruimtelijks 
met papier (zoals een doosje, 
hoedje, bootje) 
 
Bouwt eenvoudig 
blokkenbouwsel na vanuit 
tekening of foto 
 
Kunnen bouwen op basis van 
mondelinge aanwijzingen met 
behulp van meetkundige 
begrippen (maak een stapel van 
2 blokjes, zet links daarvan een 
blokje)) 
 

Kan bij het vouwen passief 
gebruiken maken van 
(meetkundige) begrippen: recht, 
schuin, dubbel, lijn, hoek, punt 

 
De begrippen meter (m) en centimeter 
(cm) en in de juiste context gebruiken 
(lengte) 
 
Hoe groot een centimeter en een meter 
ongeveer is (lengte) 
 
Referenties van de meter en de centimeter 
(een grote stap, hoogte van een kamer, 
dikte van vinger, etc.) (lengte) 
 
Afpassend meten aan de hand van de 
standaardmaat meter en de uitkomst 
noteren in aantallen meters (lengte) 
 
Een meetlint (tot 100 centimeter) en een 
liniaal gebruiken (lengte) 
 
De standaardmaat kilogram (kg) (gewicht) 
 
Referenties van de kilogram (bijv. een pak 
suiker) (gewicht) 
 
Dat de weegschaal gebruikt wordt om te 
wegen (gewicht) 
 
De standaardmaat liter (l) (inhoud) 
 
Referenties van de liter (bijv. een pak 
melk) (inhoud) 
 
nhoud meten met de standaardmaat de 
liter (inhoud) 
 
Biljetten van 20 en 50 euro herkennen. 
 
Bedragen tot en met 20 euro samenstellen 
met munten van 1 en 2 euro en biljetten 
van 5 en 10 euro 
 
Binnen een context betalen en weten 

wanneer je geld terugkrijgt 
 
Ronde bedragen tot en met 100 euro 
aflezen, noteren en vergelijken. 
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eigen lichaam, zoals ‘voor’, 
‘achter’, ‘naast’, ‘in’, ‘op’, 
‘boven’, ‘onder’, ‘dichtbij’, 
‘ver’ 
 
Construeert door (na)vouwen 
met vouwblaadjes: schuine 
vouw, recht kruis, schuin 
kruis en vouwpatroon dat 
zestien vierkantjes oplevert 
 
Kent meetkundige begrippen 
in relatie tot zijn eigen 
lichaam, zoals ‘voor’, ‘achter’, 
‘naast’, ‘in’, ‘op’, ‘boven’, 
‘onder’, ‘dichtbij’, ‘ver’ 
 
Benoemt bij anderen de 
belangrijkste lichaamsdelen. 
 
Wijst en op een abstracte 
afbeelding de belangrijkste 
lichaamsdelen aan. 
 
Benoemt de lichaamsdelen 
hoofd, arm en been. 
 
Maakt de juiste bewegingen 
bij de begrippen boven en 
onder gekoppeld aan het 
lichaamsschema (doe je 
handen boven je hoofd). 
 
Wijst op een foto van 
achteren genomen de 
lichaamsdelen aan. 
Imiteert houdingen van een 
afbeelding (van voren 
gezien). 
 

 
Kan het verschillen beschrijven 
tussen de verschillende 
meetkundige figuren: cirkel, 
driehoek, vierkant, rechthoek, 
bol, kubus 
 
Wijst de linker- en rechterkant 
van het lichaam aan met behulp 
van voorwerpen (een horloge of 
een ring). 
 
 

Biljetten van 5 en 10 euro wisselen 
 
Wat je kunt kopen voor ongeveer 2, 5, 10 
en 20 euro. 
 
Maakt de juiste bewegingen bij de 
begrippen links en rechts gekoppeld aan 
het lichaams-schema (de armen naar links 
of naar rechts). 
 
Beheerst functioneringsniveau M3 
 
 

Mondelinge taal Blijft op zijn stoel zitten 
bij het luisteren naar 
een kort verhaaltje. 
 
Heeft speeksel controle 
rechtop zitten in rust. 

 Zit vijf minuten stil op een 
stoel bij het luisteren naar 
muziek of gezamenlijke 
instructie 
 
Gebruikt de ontkenning niet 

Laat een ander uitspreken tijdens 
een gesprek. 
 
Laat een ander merken dat hij 
hem hoort. 
 

Schat in een vrije situatie in wat een gepast 
moment van het beginnen van een 
conversatie is.  
 
Gebruikt: wij, jullie en zij. 
Gebruikt de ontkenning nooit. 



16 
 

 
Voert eenvoudige 
opdrachten uit die niet 
dagelijks voorkomen 
aangevuld met 
ondersteunende 
communicatie. 
 
Herkent waar een 
concrete verwijzer / 
afbeelding naar verwijst 
buiten de context. 
 
Haalt op verzoek een 
bekend voorwerp uit 
een andere bekende 
ruimte. 
 
Wijst een benoemd  
voorwerp aan bij drie 
keuzemogelijkheden. 
Wijst 4 benoemde 
lichaamsdelen aan. 
  
Gebruikt woorden die 
een gevraagde 
handeling beschrijven. 
 
Gebruikt het woord 
NEE 
wanneer een voorwerp 
op activiteit 
aangeboden wordt. 
 
Gebruikt het woord JA 
wanneer een voorwerp 
op activiteit 
aangeboden wordt. 
 
Gebruikt 2-
woorduitingen / 
gebaren om aan te 

 
Past op bekende woorden 
de regelmatige 
meervoudsregel toe met –
en (kip, kippen) 
 
Spreekt 10 MK en MKM 

woorden met meest 
eenvoudige klanken zoals 

k, p, t, l, s, n goed uit 
(boek, kop, loop, sop) 

Beweegt de kaak, lippen en 
tong bewust in zeer 
eenvoudige oefeningen 
(mond open en dicht, tong 
uitsteken, etc.) 
 
Trekt de schouders op en 

gebruikt een vraagmimiek 
als hij het niet begrijpt 

Gebruikt gebaren die bij een 

bepaalde uitdrukking horen 
(joepie!, het is zó groot) 
 
Begrijpt vijfwoordzinnen 
 
Begrijpt zinnen met 

tijdsaanduidingen als 
vanochtend, vanmiddag, 
vanavond  

 
Begrijpt opdrachten/zinnen 
buiten de actuele situatie 

(onlogische opdrachten) 
 
Koppelt de begrippen fijn en 

niet fijn aan verschillende 
voorwerpen en situaties 

 
Wijst aan of een voorwerp 

(het)zelfde, anders of 
verschillend is 

 

De leerling switcht tussen 
verschillende sprekers. 
Maakt 5-woordzinnen, 
Gebruikt mijn en jouw. 
 
Gebruikt ‘geen’ en ‘niemand’. 
Maakt zinnen in de verledentijd. 
Past op bekende woorden -tje- 
kje,-pje. 
 
Begrijpt zinnen met aanduidingen 
als wanneer en erna. 
 
Legt een logische reeks van vier 
plaatjes in tijdopbouw en 
volgorde.  
 
Voert meervoudige niet 
alledaagse opdrachten uit. 
 
Begrijpt  de hoofdzaak uit een 
mondelinge tekst. 
 
Vraagt om verduidelijking of uitleg 
als hij iets niet begrijpt.  
Vertelt over iets dat hij heeft 
beleefd en hoe hij zich daarbij 
voelde. 
 
Uit zijn gevoel richting een ander 
zonder uitleg.  
 
Begrijpt en gebruikt woorden om 
het gesprek op gang te houden. 
 
Geeft en neemt de beurt een 
gesprek.  
 
Herkent of woorden wel of niet 
passen in een logisch verhaal.  
Vraagt om verduidelijking van de 
betekenis van een woord.  
 

Maakt zinnen in de verledentijd (blies, 
dronk, viel) 
 
Gebruikt tijdsaanduidingen. 
 
Gebruikt regelmatige werkvormen van de 
vergrotende, overtreffende trap. 
  
Begrijpt zinnen en bijzinnen met 
voegwoorden. 
 
Legt 3 plaatjes met oorzaak-middel-doel op 
volgorde en geeft een toelichting. 
 
Begrijpt genuanceerde en abstracte 
begrippen rond oorzaak-gevolg en 
oplossing.  
 
Geeft aan dat een eenvoudige tijdsordening 
in een mondelinge tekst begrepen is.  
 
Vraagt een bekende naar zijn gevoelens en 
wensen. 
 
Geeft informatie aan een onbekende 
waarbij de te geven informatie geheel 
duidelijk is. 
 
Weigert een voorstel en legt uit waarom, 
Geeft een onbekende een waarschuwing.  
Spreekt met anderen af wat er gedaan 
moet worden. 
 
Maakt uit zichzelf een praatje met 
medeleerlingen. 
 
Vraagt hulp om achter de betekenis van 
een woord te komen.  
 
Gebruikt lidwoorden en aanwijzend 
voornaamwoorden in verschillende 
contexten, 
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geven dat iets er juist is 
of niet is. 
Gebruikt 2 – 
woorduitingen / 
gebaren om aan te 
geven dat hij iets nog 
een keer wil of dat iets 
opnieuw gebeurt / te 
zien is. 
 
Gebruikt 2-
woorduitingen / 
gebaren om bezit aan 
te duiden. 
 
Gebruikt 2-woord 
aanduidingen / gebaren 
om actie aan te geven. 
Gebruikt specifieke 
gebaren om een 
voorwerp op dienst te 
verkrijgen. 
Vestigt de aandacht 
van een ander op iets 
in de omgeving. 
Maakt duidelijk dat hij 
hulp nodig heeft. 
Gebruikt een niet- 
specifiek woord, 
gebaar of symbool om 
een wens uit te 
drukken. 
Weigert iets met 
woorden, gebaren of 
symbolen. 
Vraagt om een activiteit 
met een woord, 
gebaar, symbool, 
spraakcomputer. 
Gebruikt 2-
woorduitingen / 
gebaren. 

Wijst aan wat er niet bij 
hoort bij voorwerpen met 
grote waarneembare 
verschillen 
 
Voert enkelvoudige 
opdrachten uit wanneer ze 
niet één-op-één worden 
aangeboden (pak je 
gymspullen) 
 

Voegt woorden samen tot 
één woord (deur-bel) 

 
Geeft aan welk woord het 
langst is (kabouter - reus) 
 
Herkent klank in reeks 
 
Herhaalt een reeks van drie 

woorden  

 
Hoort hetzelfde woord in 
twee zinnen 
 
Stelt een bekende een korte 
vraag (Sanne spelen? Appel 
eten?) 
 
Maakt in een gesprek 

wensen of gevoelens 
kenbaar, n.a.v. vragen 
van een volwassene 

(limonade juf) 
 
Noemt een naam om 
duidelijk te maken dat hij 
iets tegen diegene wil 
zeggen (Tim, kijk!) 
 
Geeft antwoord op een 
vraag als die direct aan hem 
gesteld wordt 

Omschrijft een concreet woord, 
zodat een ander het plaatje vindt. 

Gebruikt bij nieuwe woorden het 
bijbehorende lidwoord. 
 
Gebruikt dit en deze 
Omschrijft een concreet woord waarbij een 
ieder het woord begrijpt.  
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Begroet op verschillende 

manieren (hoi, zwaaien, 
naar iemand toe komen) 

 
Reageert op begrippen die 

de leerkracht aanleert 
(zeg: rode auto en de 
leerling rijdt de rode auto 
in de garage) 

 

Wijst verschillende 
voorwerpen en 
handelingen aan die 
duidelijk verschillen (lang 
en kort touw, volle en 
lege beker) 

 
Koppelt de begrippen warm 
en koud aan verschillende 
voorwerpen 
 

Gebruikt zelfstandige 
naamwoorden en 
werkwoorden 

 
Gebruikt die en dat om het 
aanwijzen van een voorwerp 
te ondersteunen 
 
Beschrijft één duidelijk 
kenmerk bij een concreet 
voorwerp, een handeling of 

een gevoel (kleur, grootte, 
boos, blij, etc.) 
 
 

Schriftelijke taal Nvt Luistert geboeid naar een 
voorlees-verhaal in een 
groepje  

 

Benoemt het verschil tussen een 
waargebeurd verhaal en een 
sprookje 
Kent de begrippen: daarna, 
ervoor, volgende, erachter, 
eerste, tweede, klank, letter 

Leest boeken in zichzelf  
Benoemt het verschil tussen een waar 
gebeurd verhaal en een fictief verhaal 
Kent de betekenis van een vraagteken 
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Wijst aan dat bladzijdes van 
boven naar beneden 
gelezen worden  

 
Wijst op kleine details van 

plaatjes in het boek 
 
Luistert geboeid naar een 

voorlees-verhaal in een  
groepje  
 

Wijst aan dat bladzijdes van 
boven naar beneden 
gelezen worden  

 
Wijst op kleine details van 

plaatjes in het boek 
 
Herkent een klank in reeks 

losse klanken  
 
Kent de begrippen: voorste, 

middelste 

 
Kent de begrippen: woord, 

zin, regel en bladzijde 
 
Voegt woorden samen tot 
één woord (deur-bel) 
 
Verdeelt woorden op het 
gehoor in lettergrepen 

 

Technisch lezen nvt  
Herkent dezelfde klank in 

twee woorden 
 

Herkent een (afwijkende of 

gelijke) letter tussen 

andere letters en in 

woorden (duidelijk 

verschil) 

 

Voegt losse klanken van twee en 
drie letterwoorden samen tot een 
woord. 
 
Analyseert woorden met 
medeklinker combinaties 
Geeft aan of zinnen rijmen. 
 
Rijmt op een meerlettergrepig 
woord. 
 

Rijmt zelf zinnen. 
 
Leest op AVI-E3 
Leest op AVI-M4 
 



20 
 

Herkent een bepaald woord 
tussen andere woorden 

 
 
‘Leest’ en begrijpt 

tweewoord-zinnen, 
gekoppeld aan dagelijkse 
situaties met behulp van 

symbolen 
 
Tekent de vormen korte 

stok, lange stok en rondje 
na 

 
Wijst in letters de vormen 

korte stok, lange stok en 
rondje aan 

 
Werkt van links naar rechts 

(zonder begrip van links en 
rechts) 
 
 

Leest op AVI-Start 
Leest op AVI-M3 
Hakt’ MKMM-woorden in 
fonemen 

Begrijpend lezen Nvt nvt Leest een eenvoudige 
opsomming en begrijpt wat er 
nodig is (materiaallijst, 
boodschappen-lijst, inpaklijst) 
 
Koppelt zelf gelezen zinnen aan 
een concrete situatie  
 
 

Begrijpt het leesdoel van verschillende 
teksten (koken, zingen, lekker lezen, 
puzzelen, kopen, meer weten over, 
waarschuwen, betalen, uitnodigen) 
 
Begrijpt delen van verschillende soorten 
eenvoudige teksten (alinea 

Zelfbeeld en sociaal 
gedrag 

Verdraagt de 
afwezigheid van een 
vertrouwd voorwerp / 
handeling in een 
vertrouwde omgeving 
om tot rust te komen. 
 
Durft een stukje bij een 
vertrouwd persoon 
vandaan te gaan. 
 

Kiest uit meer dan drie 
concreet aangeboden 
voorwerpen of 
pictogrammen (gedekte 
tafel, 
activiteitenpictogrammen) 

 
Geeft zijn keuze aan op een 

keuze-bord 
 

Doet een voorstel aan een mede-
leerling voor een gezamenlijke 
activiteit  
 
Durft zichzelf te laten zien in een 
bekende situatie (komt zeker de 
klas inlopen, kijkt niet weg) 
 
Stelt zichzelf voor in een bekende 
omgeving (ik ben Wouter Smit, 

Legt een ander uit waarom hij ‘nee’ zegt 
(met oogcontact) 
 
Benoemt een goede eigenschap van 
zichzelf (kan goed voetballen, vrolijk) 
 
Benoemt een goede eigenschap van een 
ander. 
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Maakt een keuze 
tussen iets lekker en 
iets niet eetbaars. 
 
Maakt een keuze 
tussen iets lekkers en 
iets vies. 
 

Kiest tussen genoemde 
mogelijk-heden, zonder 
concreet voorbeeld 
(verven of plakken) 

 
Zegt ‘nee’ tegen een zeer 

onredelijk verzoek, ook 
na aandringen (de regen 
in zonder jas) 

 
Zegt het tegen een 

medeleerling  
als die iets doet wat hij 
niet leuk vindt (niet doen, 
mag niet) 

 
Zegt tegen een 

medeleerling dat  
hij iets van hem wil 
hebben (Sanne pop) 

 

Uit gevoelens van angst 
 
Uit gevoelens van verdriet 

en vraagt om te getroost 
te worden 

 
Noemt een naam om de 
aandacht van de ander op 
iets te vestigen (Tim, kijk!) 
 

Zegt sorry wanneer iemand 
hem er op wijst  

Bedankt een ander als hij 
iets krijgt 
 
Beheerst zich als hij boos is, 

wan-neer dit van hem 
gevraagd wordt 

 

geeft een hand, maakt oog-
contact). 
 
Vertelt dat niet iedereen dezelfde 
keuze als hijzelf maakt  
Vertelt dat hij een andere keuze 
wil maken dan een ander (hij wil 
naar buiten, ik niet) 
 
Zegt het als hij wordt 
overgeslagen of als iets dat  
beloofd is, vergeten wordt. 
 
Verplaatst zich in de gevoelens 
van een ander (toont medeleven, 
lacht mee, troost). 
 
Vertelt van welke specifieke 
situaties hij boos, verdrietig of 
bang wordt (bang voor een hond, 
verdrietig omdat papa niet thuis 
is) 
 
Vertelt over iets dat hij heeft 
beleefd en hoe hij zich daarbij 
voelde (ik zag een spin en was 
bang) 
 
Kent meerdere manieren om 
iemand te troosten (stil maar, arm 
omslaan, zakdoek halen) 
Nodigt een vriendje uit om mee te 
doen 
 
Deelt uit zichzelf iets met een 
ander (schuift op, deelt iets 
lekkers). 
 
Biedt zijn excuses aan (met oog-
contact) en past zijn gedrag 
daarna aan 
 

Schat in welke keuze een bekende zal 
maken (Jim kiest een bal, hij houdt van 
voetbal) 
Legt een bekende zijn keuze uit (ik ga liever 
niet, omdat) 
Vertelt de reden als hij een voorstel van 
een medeleerling afslaat (ik heb er geen zin 
in, ik vind dat spel te moeilijk/niet leuk) 
 
Benoemt dat hij iets per ongeluk heeft 
gedaan 
 
Toont verschil in omgang met familie, 
vrienden, kennissen, collega’s en vreemden 
(aanspreektoon, vertrouwen) 
 
Legt zijn gevoel richting een ander uit (ik 
vind jou lief, omdat je me helpt; ik ben boos, 
omdat …) 
Schat juist in of een ander een situatie 
grappig vindt of niet 
 
Vraagt een ander naar een 
(buiten)schoolse ervaring  
(hoe was het in de dierentuin?) 
 
Komt voor een ander op (hij heeft het niet 
gedaan, hij heeft gelijk) 
Trekt zich terug  
(accepteert) als een ander met rust gelaten 
wil worden of geen hulp wil 
Vraagt een bekende naar zijn wensen (wat 
wil jij doen?)  
 
Betrekt een leerling die alleen is bij een 
activiteit 
Weet welke gedragingen bij ande-ren boze 
reacties oproepen 
 
Corrigeert zijn gedrag als hij weet dat hij 
ongewenst gedrag vertoont (houdt op met 
mopperen) 
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Vertelt waarom hij boos is op een 
ander 
 
Aanvaardt excuses van een 
ander 
 
Benoemt manieren om rustig te 
blijven als hij boos is (diep 
ademhalen, weglopen) 

Gaat bij een ruzie in op wat de ander zegt 
Verzint een oplossing bij ruzie 
 
 

Zelfredzaamheid 
(alleen plancius) 

Steekt een washand 
onder de kraan en 
knijpt overtollig water er 
een beetje uit. 
 
Blijft staan / zitten 
onder de douche. 
 
Maakt een was – en of 
droogbeweging bij het 
wassen van handen en 
gezicht. 
 
Wrijft shampoo in zijn 
haren. 
 
Houdt tandpasta in de 
mond i.p.v. door te 
slikken. 
Maakt na het 
tandenpoetsen een 
spuugbeweging. 
 
Zit op het toilet en doet 
een plas. 
 

NVT   

Leren leren nvt Bedenkt één voorwerp dat 
hij nodig heeft bij een 

bekende taak en pakt dit 
 
Volgt een meervoudige 
instructie op (2 stappen) 
 

Pakt voor twee onbekende taken 
alle voorwerpen aan de hand van 
takenlijsten (in pictogrammen. 
 
Luistert naar de gehele instructie 
van de begeleider voordat hij aan 
een taak begint. 
 

Bedenkt hoe hij een bekende taak gaat 
aanpakken en maakt een stappenplan (4-6 
stappen) 
 
Maakt met behulp van een stappenplan een 
onbekende taak af (max. 3 stappen) 
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Vraagt rustig om hulp als hij 
die nodig heeft 
 
 

Maakt met behulp van een 
gegeven stappenplan een 
bekende taak af (4-6 stappen) 
 
Weet wat hij moet doen als hij 
vast-loopt (hanteert de 
afgesproken regel in plaats van 
afwachtende houding aan te 
nemen) 
 
Doet langere tijd zelfstandig een 
bekende, terugkerende taak 
 
Controleert achteraf of zijn werk 
aan 1 concrete (objectieve) eis 
voldoet 
 
Geeft aan of hij alle stappen (4-6) 
van een bekende taak heeft 
doorlopen en vertelt per stap hoe 
dat ging (goed/fout) 
 
Werkt 10 minuten met een 
andere leerling samen aan een 
bekende taak, op basis van een 
gegeven taakverdeling. 
 
Weet in elke situatie wie en 
wanneer hij om hulp mag vragen 
volgens de afgesproken regels 
 
Bedenkt zelf een relevante regel 
waar hij zich tijdens zijn werk aan 
gaat houden. 
 
Probeert zijn taak nog een keer 
als het de eerste keer niet lukt. 
 
 
 

Bedenkt een oplossing voor een 
materiaalprobleem 
 
Doet zelfstandig meerdere bekende, 
samenhangende taken achter elkaar. 
 
Controleert achteraf of zijn werk aan 1 
kwalitatieve (subjectieve) eis voldoet. 
 
Geeft van alle stappen (3) van een 
onbekende taak aan wat er goed ging en 
wat er niet goed ging. 
 
Maakt voor een bekende taak (3-4 stappen) 
met een andere leerling een taakverdeling 
en voert de taak samen uit 
Gaat harder werken als hij zijn werk niet af 
dreigt te krijgen 
 

Spelontwikkeling 
(alleen plancius) 

Imiteert eenvoudige 
spelhandelingen.  
 

 
 

Kiest een leerling met wie hij 
prettig samenspeelt  
 

Kiest een ander op basis van 
gemeenschappelijke interesses (om iets 
leuks mee te doen) 
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Stopt voorwerpen 
gericht ergens in en uit. 
 
Voert de handelingen 
uit die bij je een 
speeltje horen. 
 
Speelt met concrete 
dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen 
zoals het bedoeld is. 
 
Staat open voor 
geintroduceerd nieuw 
speelgoed / materiaal. 
 
Reageert op  
spelinmenging door 
een volwassene. 
 
Kijkt naar spel van een 
andere leerling. 
 
Laat speelgoed niet 
zomaar van zich 
afpakken. 

Vraagt om echte materialen 
(geen speelgoed) bij fantasiespel 
(echte bon, geld, boekje) 
 
Speelt samen met materiaal dat 
samen gebruikt moet worden 
(bal, wip) 
 
Benoemt het wanneer een ander 
zich niet aan de regels houdt 
(voor de beurt gaan)  
Speelt fantasiefiguren na (sprook-
jes, tekenfilm) 
 

 
Speelt op een ander moment zijn spel 
verder 
Accepteert winst en verlies in spel-letjes 
met een geluksfactor  
(mens-erger-je-niet)  
 
Kent een aantal spelletjes om te spelen  
 
Wijst een ander op de regels als die zich er 
niet aan houdt  
 
Kent de basisspelregels van veel 
gespeelde spellen 
 

Zintuiglijke en 
motorische 
ontwikkeling 

Loopt stabiel 
 
Loopt achteruit 
 
Rent zonder 
zweefmoment 
 
Gooit een voorwerp 
ongericht 
 
Klimt op diverse 
objecten 
Gaat met handen en 
voeten de trap op. 
 

Springt van een stoel af 
 
Loopt op de tenen 
 
Loopt op de hakken 
Maakt asymmetrische 

bewegingen (huppelen 
met één been voor, 
ongelijk draaien van de 
armen) 

 
Anticipeert met 

armbeweging om 
bewegende objecten af te 
weren 

 

Staat 10 seconden gecoördineerd 
en stevig op één voet 
 
Loopt een trap afwisselend met 
rechter- en linkervoet af zonder 
leuning 
 
Vertraagt en versnelt een 
bekende beweging (zwaaien, 
zwembewe-ging) 
 
Hinkelt kort op het voorkeursbeen 
(3 seconden) 
 
Speelt piano’ op de tafel door 
afwisselend met de vingers te 
tikken 

Voert complexe bewegingen uit die veel 
coördinatie vragen (fietsen, rolschaatsen) 
 
Raakt met de handen de hielen aan bij 
springen 
 
Maakt met armen en benen tegelijk 
verschillende (ritmische) bewegingen 
(rondjes draaien met armen, tikken met 
benen) 
 
Maakt verschillende bewegingen met 
linkerhand en rechterhand (één hand knijpt, 
de ander zwaait) 
 
Pakt een voorwerp met zijn tenen op 
(doekje, potlood) 
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Gaat met behulp van 
leuning de trap op met 
een aansluitpas. 
 
Slaat bladzijden van 
een boek om. 
 
Scheurt stukjes papier. 
Maakt krabbels op 
papier. 
 
Maakt strek – en 
buigbewegingen met 
de vingers. 
Houdt een glas drinken 
in één hand. 
 
Klapt in de handen. 
 
Gaat opzoek in een 
aangrenzende ruimte 
waar een geluid 
vandaan komt. 
 
Associeert geluiden 
met een activiteit. 
 
Houdt zijn aandacht 10 
sec op een geluid 
gericht in een 
prikkelrijke ruimte. 
 
Herkent veel herhaalde 
liedjes. 
 
Raapt een voorwerp 
van de grond zonder 
om te vallen. 
 
Draagt een 
aangegeven voorwerp 
in de handen mee. 
 

Vermindert vaart of versnelt 
bij rennen 
 
Maakt grote 

draaibewegingen vanuit 
de pols (roeren) 

 
Drukt grote knop aan de 

muur in met de hand 

(elektronische deur 
openen, bel) 

 
Stapelt grote voorwerpen op 
elkaar (speelblokken) 
 
Geeft na voelen aan welk 

voor-werp groot is en 
welk voorwerp klein 

 
Geeft na voelen aan of iets 

nat of droog is 

 
Benoemt of hij geduwd, 

geaaid, gekieteld wordt of 
een tikje krijgt 

 
Wijst na geblinddoekt 

proeven van vier 
etenswaren de juiste aan 
als hij ze vooraf heeft 
gezien (jam, chips, 
hagelslag, appel 

Wijst na geblinddoekt ruiken 

van twee bekende geuren 
de juiste aan (zeep, soep) 

 
Benoemt geluiden uit de 

directe omgeving als de 
telefoon, piano, water dat 
uit de kraan stroomt, 
fluitketel 

 

 
Geeft met duim en wijsvinger aan 
hoe groot iets ongeveer is (hoeft 
niet juist te zijn) 
 
Tikt met de tenen op de grond en 
houdt de hak op de grond 
 
Stopt kleine voorwerpen in een 
doosje (lucifers, rozijnen) 
Voert nauwkeurige handeling uit 
met zwaar voorwerp (inschenken, 
pan op pit, plant water geven) 
 
Wijst na geblinddoekt voelen van 
voorwerpen aan welk voorwerp 
hij gevoeld heeft 
 
 

 
Beschrijft overeenkomsten tussen twee 
gevoelde voorwerpen (wol en watjes, 
allebei zacht) 
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Steekt zijn armen uit 
als hij dreigt te vallen. 
Beweegt uit stand met 
één van de benen. 
 
 

Herkent eenvoudige 
lijnfiguren op kleurplaten  

 
Zoekt een voorwerp en een 

plaatje van het voorwerp 
bij elkaar 

 
Wijst de primaire kleur aan 

die de leerkracht benoemt 
 
 
 

Burgerschap (Wonen, 
werken, vrije tijd; 6.1 / 
7.1/ ) Vrije 
tijdsbesteding 8.1  
Leerlijn ruimte 3.2 / 
4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: dikgedrukt zijn de 
globale kerndoelen 
aangezien er nog geen 
leerlijnen beschikbaar zijn 
voor het PO  

 Houdt variatie in spelen en 
speelgoed.  
Benoemt bij een zichtbare 
keuze zijn voorkeur voor 
bepaald speelgoed of 
activiteit. 
Pakt een boek om plaatjes te 
bekijken. 
 
Weet wanneer hij in andere 
kamers mag komen.  

Oriënteert met verschillende 
sporten. 
Oriënteert op verschillende 
vormen van drama, dans en 
toneel. 
 
Kent de toegankelijkheid van de 
winkel als openbare gelegenheid. 
Weet welke winkels voor hem 
geschikt zijn en welke niet.  

Benoemt welke verschillende woonsituaties 
er zijn ( bij je biologische ouders, adoptie, 
woongroep)  
 
Benoemt de gevolgen van een lichamelijke 
handicap of ziekte op de woonomgeving. ( 
dagroosters, begeleiding, woongroep) 
 
Zoekt en kent verschillende mogelijkheden 
om zijn vrije tijd aangenaam in te vullen. 
 
Vertelt dat een vereniging of club inzet, 
volharding en tijd kost. 
 
Stopt met een activiteit als dat sociaal 
wenselijk is. ( bijv bij bezoek)  
 
Kent de toegankelijkheid van de 
bibliotheek, postkantoor, bank 
 

de leerlingen leren naar algemeen 
geaccepteerde normen en waarden 
omgaan met anderen en leren  
samenwerken aan een gezamenlijke taak 
of gezamenlijk spel en leren omgaan met 
conflictsituaties 
 
De leerlingen leren hoofdzaken van de 
Nederlandse en Europese 
staatsinrichting en de rol van de burger 
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De leerlingen leren zich te gedragen 
vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen 
 
De leerlingen leren hoofdzaken over 
geestelijke stromingen die in de 
Nederlandse multiculturele samenleving 
een belangrijke rol spelen, en ze leren 
respectvol om te gaan met seksualiteit 
en met diversiteit binnen de 
samenleving, waaronder seksuele 
diversiteit 

CITO niveau nvt    

Uitstroombestemming VSO 
Dagbesteding 
belevingsgericht 

VSO 
Dagbesteding 
Taakgericht en 
activerend 

VSO 
Dagbesteding 
arbeidsmatig gericht 

VSO /PRO 
Arbeid 
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Niveau per vakgebied per leerroute VSO 
 

Einddoelen van de leerlijnen VSO 
Hieronder wordt voor de verschillende vakgebieden een beeld geschetst van wat een leerling aan het einde van het VSO binnen een profiel zal 
kennen en kunnen en waarmee doorstroom naar de beoogde vervolg bestemming succesvol kan zijn. De beschrijving van de concrete 
einddoelen (vanuit de CED leerlijnen) geeft een indicatie van het eindniveau. 

 

Vakgebied Leerroute 1 

ZML niveau 3 

Leerroute 2 

ZML niveau 6 

Leerroute 3 

ZML niveau 9 

Leerroute 4 

ZML niveau 12 

Rekenen  Binnen een context weten 
wat bedoeld wordt met 
begrippen als niets-alles 
(allemaal), veel-weinig, 
meer-minder, evenveel, 
samen 
 
Begrijpen dat 
hoeveelheden 
gerepresenteerd kunnen 
worden door 
afbeeldingen, blokjes, 
vingers, Numicon. 
 
Tastbare hoeveelheden 
(tot en met 10) tellen en 
benoemen 
 
Hoeveelheden (tot en met 
10) op een afbeelding 
tellen en benoemen. 
 
 
Getalsymbolen tot en met 
5 koppelen aan 
hoeveelheden en 
andersom. 
 

Binnen een context weten wat 
bedoeld wordt met hoeveel meer, 
hoeveel minder. 
 
Getalsymbolen tot en met 20 
koppelen aan hoeveelheden en 
andersom. 
 
Bij hoeveelheden tot en met 10, 
gegeven in een 5-structuur, 
beredeneren wat meer is, 
gebruikmakend van die structuur 
(zoals bij vingers, eierdozen, 
Numicon). 
 
Maakt bij gestructureerde 
hoeveelheden (om het aantal te 
bepalen efficiënt gebruik van de 2-
structuur van de Numiconvorm) 
 
Splitst hoeveelheid t/m 10 m.b.v. 
concreet materiaal als fiches, 
Nuimiconvormen, vanuit een 
context (kippen in hok met 
nachthok en open deel) 
 
Splitst getallen t/m 10 met T-
splitsschema met daarbij alleen 
nog een voorstelling van de context 
 

Bij het gebruik van de 
rekenmachine de tekens + (erbij), 
- (eraf) en = (het antwoord hierbij) 
begrijpen. 
 
Hoeveelheden tot 200 vergelijken 
in context van geld en meten. 
 
Tabellen gebruiken om gegevens 
te ordenen. 
 
Verdeelt een getal als 148 in 
honderdtal, tientallen en 
eenheden met ondersteunend 
materiaal (geld, MAB-materiaal, 
Numiconvormen, cuisinaire) 
 
De telrij opzeggen tot en met 200 
vanaf een willekeurig getal 
 
Tellen vanaf een willekeurig getal 
met sprongen van 10 in het 
getallengebied tot en met 100 
 
Terugtellen vanaf een willekeurig 
getal in het getallengebied tot en 
met 100 
 
De positie van de getallen tot en 
met 20 ten opzichte van elkaar 

Het symbool % herkennen in een 
context. 
 
Verdeelt vanuit een context een 
banketstaaf (strook) of een 
taart/pizza (cirkel) in 2-en, 
 
egt onderlinge relaties uit: 1/4 stuk 
banketstaaf is kleiner dan 1/2 stuk 
van dezelfde staaf. 
 
Kent woorden als ‘teller’, ‘noemer’, 
‘breukstreep’ 
 
Benoemt kommagetallen vanuit 
context (geld, temperatuur, 
meten) 
 
Plaatst meet-kommagetallen op 
de getallenlijn 
 
Maakt een schatting hoeveel een 
product ongeveer zal kosten 
 
Maakt een schatting hoeveel iets 
kost op basis van hele getallen 
(bijv. € 79 en € 99 en € 39 
 
Spreekt gehele getallen tot 10.000 
correct uit 
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Direct overzien dat een 
volle hand, de 
Numiconvorm 5 is. 
 
Een ongestructureerde 
hoeveelheid handig tellen 
in het patroon van 
Numicon 
 
Voorwerpen ordenen op 
basis van aantal (tot en 
met 5) 
 
De telrij opzeggen tot en 
met 10 
 
Met hulp akoestisch 
terugtellen aan de hand 
van een aftelversje in 
getallengebied tot en met 
5 
 
De Numiconvormen en 
getalsymbolen tot en met 
5 herkennen en 
benoemen 
 
De getalsymbolen tot en 
met 3 schrijven 
 
De Numiconvormen en 
de getallen tot en met 5 in 
de juiste volgorde zetten 
 
Kleine aantallen 
voorwerpen (incl. vingers, 
Numiconvormen) 
samenvoegen/toevoegen 
en weghalen en de totale 
hoeveelheid bepalen (tot 
en met 5) 
 

De telrij verder opzeggen vanaf 
een willekeurig getal in 
getallengebied tot en met 20 
 
Terugtellen vanaf 20 
 
De Numiconvormen met de 
getallen tot en met 20 herkennen, 
benoemen en schrijven 
 
De Numiconvormen en de getallen 
tot en met 20 in de juiste volgorde 
leggen 
 
Hoeveelheden 
samenvoegen/toevoegen en 
weghalen en de totale hoeveelheid 
bepalen (tot en met 10) door 
handig gebruikmaken van de 5-
structuur 
 
Vanuit een context hoeveelheden 
tot en met 10 in twee of meer 
groepjes verdelen 
 
Begrijpt in betekenisvolle context 
een eenvoudig optel- of 
aftrekprobleempje onder de 10 en 
lost dit op binnen deze context 
 
Hele uren aflezen 
 
Dagelijkse activiteiten koppelen 
aan de hele uren. 
 
De dag van vandaag, gisteren en 
die van morgen benoemen. 
 
Lengtes vergelijken met behulp van 
een touw of een strook (lengte) 
 

kennen, aan de hand van een 
getallenlijn 
 
Getallen tot en met 200 
herkennen, benoemen en 
schrijven 
 
De positie van de getallen tot en 
met 200 op de getallenlijn ten 
opzichte van elkaar 
 
Getallen tot en met 100 globaal 
positioneren op een bijna lege 
getallenlijn 
 
Hoeveelheden tot en met 200 
samenstellen in de context van 
geld 
 
Optellen en aftrekken met 
tientallen in het getallengebied 
tussen 20 en 100 in de context 
van geld 
 
De rekenmachine als hulpmiddel 
gebruiken voor optellen en 
aftrekken van hele getallen 
 
Knoppen +, - en = functioneel 
gebruiken 
 
Maakt opgaven t/m 100 met 
behulp van structuurmateriaal 
(Numiconvormen, MAB-materiaal, 
Cuisinaire) 
 
Herkent een 
vermenigvuldigsituatie en weet 
welke som bij deze reële situatie 
past 
 

 
Schrijft gehele getallen tot 10.000 
correct 
 
Benoemt bij welk rond getal een 
getal tot 10.000 in de buurt ligt 
 
Destilleert de bewerking uit een 
context, vertaalt die naar een som 
en rekent die uit (evt. met 
rekenmachine) 
 
Rekent optel-/aftreksommen tot 
1000 uit (m.b.v. rijgstrategie, naar 
analogie, of handig; lege 
getallenlijn, kladblaadje, evt. met 
rekenmachine) 
 
Beredeneert of de uitkomst op 
een berekening kan kloppen 
 
Bedient een rekenmachine en 
rekent hierop bewerkingen uit met 
behulp van de meest elementaire 
operatietoetsen (+, -, x , :) 
 
Maakt verstandige keuze tussen 
zelf uitrekenen of reken-machine 
gebruiken 
 
Destilleert bewerking uit context 
en lost deze met behulp van een 
rekenmachine op; beoor-deelt de 
uitkomst kritisch (bijv. door een 
schatting te maken) 
 
Legt uit welke vermenigvuldigsom 
bij een vermenigvuldigsituatie past 
(ook ingewikkelder situaties als 12 
doosjes met 24 potloden is 12x24; 
5 uur werken voor €5,75 per uur is 
5x5,75). Rekenmachine als 
uitrekenhulp 
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Op basis van 
getalbeelden geplaatst in 
de 2- structuur van 
Numicon (tot en met 5) 
bepalen of er iets bij is 
gekomen of afgegaan 
 
De begrippen om 
gebeurtenissen te 
ordenen begrijpen: eerst, 
daarna, dan, straks 
 
Het verschil tussen dag 
en nacht aangeven 
 
Dat je op een klok de tijd 
kunt aflezen/ zien 
 
De begrippen vandaag en 
morgen begrijpen 
 
Herkent patronen van 
bepaalde activiteiten in de 
klas (dagritme, 
verschillende 
klasseroutines zoals 
opruimroutines, routines 
voor binnenkomst etc.). 
 
Twee lengtes naast 
elkaar leggen om te 
vergelijken (lengte) 
 
Binnen een context (zoals 
een toren bouwen of iets 
tekenen) iets groter-
kleiner, langer-korter, 
hoger-lager, dikker-
dunner maken (lengte) 
 
Twee gewichten met een 
groot verschil met elkaar 

Twee voorwerpen op gewicht 
vergelijken door wegen met een 
balans (gewicht) 
 
Bij het gebruik van een balans het 
begrip even zwaar hanteren 
(gewicht) 
 
Bedragen tot 10 euro samenstellen 
met munten van 1 en 2 euro 
 
Binnen een context actief hanteren 
van begrippen als: (te) duur-
duurder, goedkoop-goedkoper. 
 
Construeert door (na)vouwen met 
vouwblaadjes: een vouwpatroon 
dat zestien vierkantjes oplevert 
 
Construeert vanuit aanwijzingen en 
voorbeelden iets ruimtelijks met 
papier (zoals een doosje, hoedje, 
bootje) 
 
Bouwt eenvoudig blokkenbouwsel 
na vanuit tekening of foto 
 
Kunnen bouwen op basis van 
mondelinge aanwijzingen met 
behulp van meetkundige begrippen 
(maak een stapel van 2 blokjes, zet 
links daarvan een blokje 
 
Kan bij het vouwen passief 
gebruiken maken van 
(meetkundige) begrippen: recht, 
schuin, dubbel, lijn, hoek, punt 
 
Kan het verschillen beschrijven 
tussen de verschillende 
meetkundige figuren: cirkel, 
driehoek, vierkant, rechthoek, bol, 
kubus 

Herkent een vermenigvuldigsom 
in afgebeelde situatie (3 pakjes 
van 4 krentenbollen: 3x4) 
 
Lost een vermenigvuldigsom op 
via herhaald optellen 
 
Globaal klokkijken (het is bijna 
kwart voor, het is net tien uur 
geweest) 
 
De tijd tot 12:00 uur aflezen op 
een digitale klok (het is 8 uur en 
25 minuten) 
 
Hoe lang 1 seconde duurt 
 
Dat 1 minuut 60 seconden duurt. 
Tijdstippen instellen of intekenen 
(analoog) 
 
De maanden van het jaar in 
goede volgorde noemen 
 
De volgende kalenderfeiten: 1 jaar 
= 52 weken, 1 jaar = 12 maanden, 
1 maand = ca. 30 dagen, 1 jaar = 
365 dagen 
 
Verschillende notaties van data 
herkennen 
 
Een verjaardagskalender 
gebruiken 
 
Welke dag het is en die op de 
kalender aanwijzen. 
 
Bepaalde feesten en 
gebeurtenissen op de kalender 
aanwijzen 
 

 
Legt de omkeerstrategie uit 
(5x3=3x5; eventueel met 
ondersteuning van een recht-
hoekmodel) en past deze toe 
 
Rekent vermenigvuldigsommen 
met nullen uit (65x10, 1000x2,5) 
 
Eenvoudige berekeningen in de 
context van de klok. 
Benoemt op cijferklok de minuten 
 
Zet analoge tijd om in digitale tijd 
en andersom 
 
Legt uit hoe je aan digitale tijd 
kunt zien of het ochtend, middag, 
avond of nacht is 
 
Maakt een globale tijdsplanning 
 
Legt uit de hoeveelste maand bijv. 
augustus is en gebruikt dit bij 
datumaanduiding in cijfers 
 
Legt datumaanduidingen zoals 7 
uit en koppelt data aan context 
(bijv. geboorte-datum) 
 
Eenvoudige berekeningen in de 
context van een kalender. 
 
Legt uit dat de oppervlakte 
hetzelfde blijft, als je een figuur 
verknipt en weer aan elkaar plakt 
 
Vergelijkt de oppervlakte van twee 
grillige figuren en ge-bruikt daarbij 
een intermediair (bijv. hokjes) 
 
Benoemt referentiematen m.b.t. 
oppervlakte, zoals potloodpunt 



31 
 

vergelijken (met gebruik 
handen) (gewicht) 
 
Binnen een context 
aanwijzen wat bedoeld 
wordt met begrippen als 
zwaar-zwaarder (gewicht) 
 
Binnen een context 
begrijpen wat bedoeld 
wordt met begrippen als 
vol-leeg (inhoud) 
 
Ordent voorwerpen van 
kort naar lang, dik naar 
dun, leeg naar vol, etc 
 
Herkent (passief) de 
meetkundige figuur 
rechthoek 
 
Kent (actief) de 
basiskleuren (rood, 
blauw, geel, groen), 
zwart, wit 
 
Kent meetkundige 
begrippen kennen in 
relatie tot zijn eigen 
lichaam, zoals ‘voor’, 
‘achter’, ‘naast’, ‘in’, ‘op’, 
‘boven’, ‘onder’, ‘dichtbij’, 
‘ver’ 
 
Construeert door 
(na)vouwen met 
vouwblaadjes: schuine 
vouw, recht kruis, schuin 
kruis en vouwpatroon dat 
zestien vierkantjes 
oplevert 
 

 
Wijst de linker- en rechterkant van 
het lichaam aan met behulp van 
voorwerpen (een horloge of een 
ring). 
 
 

Lengte opmeten en benoemen 
m.b.v. standaardmaten (meters 
en/of centimeters) (lengte) 
 
Dat grootte en gewicht niet altijd 
samenhangen (gewicht) 
 
De analoge en de digitale 
personenweegschaal aflezen en 
het resultaat in kilogrammen 
noteren (gewicht) 
Omgaan met natuurlijke 
inhoudsmaten (bijv. theelepel, 
scheutje, eetlepel, dopje) (inhoud) 
 
De begrippen temperatuur en 
thermometer (temperatuur) 
 
De standaardmaat graden Celsius 
en de notatie °C (temperatuur) 
 
De buiten- en binnentemperatuur 
(boven 0°C) aflezen op een 
analoge en een digitale 
thermometer (temperatuur) 
 
De begrippen 
lichaamstemperatuur en koorts 
(temperatuur) 
 
De munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 
50 eurocent herkennen en weten 
dat deze munten minder waard 
zijn dan de munten van 1 euro 
 
Bedragen tot en met 1 euro 
samenstellen met munten van 1, 
2, 5, 10, 20 en 50 eurocent. 
 
Bij het betalen van ronde 
bedragen tot en met 20 euro 
hoeveel geld je terugkrijgt 
 

(mm2), nagel (cm2), handpalm 
(dm2), krant (m2) 
 
Past enkele informele maten toe: 
snufje, scheutje, mespunt 
 
Meet met maatbeker in l en cl 
 
Hanteert de maten dl en ml 
 
Leest thermometer af en noteert 
de uitkomst in °C 
 
Wisselt munten en biljetten om 
 
Betaalt een bedrag als € 245,- op 
verschillende manieren met 
briefgeld 
 
Past de begrippen ‘sparen’, 
‘lenen’ en ‘schuld’ toe 
 
Houdt een eenvoudig huishoud-
boekje bij 
 
Legt uit dat 1 euro 100 eurocent is 
en dus meer waard dan bijv. 4 
munten van 20 eurocent 
 
Benoemt enkele ruimtelijke 
figuren, zoals kubus, bol 
Benoemt veelgebruikte meet-
kundige begrippen, zoals hori-
zontaal, verticaal (diagonaal) 
 
Maakt reeksen getallen af en 
benoemt het patroon, bijv. 
2,4,8,16,…; 1,2,3,5,8,13,… 
 
Leest lesrooster, als vorm van een 
veelvoorkomende tabel 
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Kent meetkundige 
begrippen in relatie tot 
zijn eigen lichaam, zoals 
‘voor’, ‘achter’, ‘naast’, 
‘in’, ‘op’, ‘boven’, ‘onder’, 
‘dichtbij’, ‘ver’ 
 
Benoemt bij anderen de 
belangrijkste 
lichaamsdelen. 
 
Wijst en op een abstracte 
afbeelding de 
belangrijkste 
lichaamsdelen aan. 
 
Benoemt de 
lichaamsdelen hoofd, arm 
en been. 
 
Maakt de juiste 
bewegingen bij de 
begrippen boven en 
onder gekoppeld aan het 
lichaamsschema (doe je 
handen boven je hoofd). 
 
Wijst op een foto van 
achteren genomen de 
lichaamsdelen aan. 
 
Imiteert houdingen van 
een afbeelding (van voren 
gezien). 

Bedragen afronden naar boven in 
hele euro’s. 
 
Dat achter de komma de centen 
staan 
 
Dat 1 euro 100 eurocent waard is. 
 
Wat je kunt kopen voor ongeveer 
50 en 100 euro 
 
 

Leest eenvoudige legenda (bijv. 
picto’s, atlas) 
 
Gebruikt een tabel om informatie 
te ordenen 
 
Maakt plattegrond van eigen klas, 
eigen kamer 
 
ekent gelopen route op een 
plattegrond van klas of school 
 
Wijst route op een kaart van de 
eigen woonplaats aan 
 
Maakt eenvoudige routebeschrij-
ving: linksaf-rechtsaf 
 
 

Mondelinge taal Zit vijf minuten stil op een 
stoel bij het luisteren naar 
muziek of gezamenlijke 
instructie 
 
Trekt de schouders op en 
gebruikt een vraagmimiek 
als hij het niet begrijpt 

Laat een ander uitspreken tijdens 
een gesprek 
 
Laat een ander merken dat hij hem 
hoort (knikken, opkijken) 
 
De leerling switcht tussen verschil-
lende sprekers (in kringgesprek 

Schat in een vrije situatie in wat 
een juist moment van luisteren is 
 
Maakt contact met behulp van 
voor hem/haar geëigende 
middelen  
 
Heeft een bij de situatie passende 
lichaamshouding 

Drukt ontevredenheid op een 
gepaste manier uit tegenover 
bekenden 
 
Maakt gebruik van mimiek, 
gebaren en houding (of andere 
geëigende middelen) in de 
communicatie met onbekenden 
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Gebruikt gebaren die bij 
een bepaalde uitdrukking 
horen (joepie!, het is zó 
groot) 
 
Begrijpt vijfwoordzinnen 
 
Begrijpt zinnen met 
tijdsaanduidingen als 
vanochtend, vanmiddag, 
vanavond  
 
Begrijpt 
opdrachten/zinnen buiten 
de actuele situatie 
(onlogische opdrachten) 
 
Koppelt de begrippen fijn 
en niet fijn aan 
verschillende voorwerpen 
en situaties 
 
Wijst aan of een voorwerp 
(het)zelfde, anders of 
verschillend is 
 
Wijst aan wat er niet bij 
hoort bij voorwerpen met 
grote waarneembare 
verschillen 
 
Voert enkelvoudige 
opdrachten uit wanneer 
ze niet één-op-één 
worden aangeboden 
 
Stelt een bekende een 
korte vraag (Sanne 
spelen? appel eten?) 
 
Maakt in een gesprek 
wensen of gevoelens 
kenbaar, n.a.v. vragen 

Reageert op lichaamshouding van 
een medeleerling 
(on)geïnteresseerde houding) 
 
Begrijpt zinnen met aanduidingen 
als wanneer en erna (eerst mag 
Stan, jij mag erna) 
 
Legt een logische reeks van vier 
plaatjes in tijdopbouw op volgorde 
 
Voert meervoudige niet alledaagse 
opdrachten uit 
 
Begrijpt de hoofdzaak in een 
mondelinge tekst 
 
Vraagt om uitleg of verduidelijking 
wanneer hij iets niet begrijpt (hoe 
moet dat? wat is dat?) 
 
Vertelt over iets dat hij heeft 
beleefd en hoe hij zich daarbij 
voelde (ik zag een spin en was 
bang) 
 
Uit zijn gevoel richting een ander 
zonder uitleg (ik vind jou aardig/ 
lief, ik ben boos) 
 
Begrijpt en gebruikt woorden om 
het gesprek op gang te houden  
 
Geeft en neemt de beurt in een 
gesprek 
Gebruikt troostende woorden om 
een ander te troosten (stil maar, 
gaat het?) 
 
Stelt zichzelf netjes voor (ik ben 
Wouter Smit) 
 
Maakt vijfwoordzinnen 

Begrijpt een aantal zinnen die met 
elkaar samenhangen 
 
Begrijpt middel-doelrelaties met 
het woord om 
 
Generaliseert en sluit uit en geeft 
een toelichting (een paard en een 
koe zijn boerderijdieren, een hond 
is geen boerderijdier maar een 
huisdier) 
 
Onderscheidt hoofd- en bijzaken 
in een eenvoudige mondelinge 
tekst 
 
Vraagt informatie aan een 
onbeken-de persoon in een 
onbekende omgeving (waar is de 
brieven-bus?)   
 
Begint zijn verhaal over een 
gebeurtenis met verduidelijking 
van tijd, plaats en personen 
 
Maakt in zijn verhaal duidelijk of 
het om heden, verleden, toekomst 
gaat  
 
Uit in een gesprek met een 
onbekende op een correcte 
manier zijn gevoelens en wensen 
(ik wil liever een andere taak 
doen) 
 
Neemt deel aan een formeel 
gesprek met één gesprekspartner  
Maakt een grapje in gesprek met 
een ander  
Past woordkeuze aan zijn 
gesprekspartner aan (verschil 
vrienden / volwassenen)  
 

Luistert naar en reageert op 
verhalen met daarin meer 
complexe verbanden ten aanzien 
van middel-doel, vergelijking, 
oorzaak-gevolg, tijdsaanduiding  
 
Luistert naar een presentatie / 
volgt een cursus/workshop 
betreffende zijn 
interesse/opleiding 
 
Luistert naar een boodschap op 
televisie en haalt de kern uit de 
tekst 
 
Maakt een samenvatting van de 
inhoud  
 
Maakt bij het luisteren naar een 
meningtekst onderscheid tussen 
feiten, meningen en argumenten 
 
Onderscheidt meerdere meningen 
 
in een mondelinge tekst zowel van 
anderen als van zichzelf 
 
Luistert kritisch naar een tekst 
(onderscheidt feiten en meningen, 
die de leerling willen overtuigen) 
 
Maakt aantekeningen tijdens het 
luisteren naar een tekst 
 
Benoemt na het luisteren naar 
een meningtekst de verschillende 
meningen over een onderwerp 
(herkennen van een mening als 
luisterdoel) 
 
Vraagt aan een ander of hij zijn 
mening wil toelichten 
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van een volwassene 
(limonade juf) 
 
Noemt een naam om 
duidelijk te maken dat hij 
iets tegen diegene wil 
zeggen (Tim, kijk!) 
 
Geeft antwoord op een 
vraag als die direct aan 
hem gesteld wordt 
 
Begroet op verschillende 
manieren (hoi, zwaaien, 
naar iemand toe komen) 
 
Gebruikt de ontkenning 
niet 
 
Past op bekende 
woorden de regelmatige 
meervoudsregel toe met -
en (kip, kippen) 
 
Begrijpt voor en achter 
 
Benoemt op en af  
 
Reageert op begrippen 
die de leerkracht aanleert 
(zeg: rode auto en de 
leerling rijdt de rode auto 
in de garage) 
 
Wijst verschillende 
voorwerpen en 
handelingen aan die 
duidelijk verschillen (lang 
en kort touw, volle en 
lege beker) 
 

Gebruikt het bezittelijke voor-
naamwoord mijn en jouw  
 
Gebruikt de ontkenningen geen en 
niemand 
 
Maakt zinnen in de verleden tijd 
met ovt met regelmatige vormen (ik 
fietste) 
 
Past op bekende woorden de 
verkleinwoordregel toe (-je, -kje, -
pje, -tje, -etje) 
 
Benoemt boven, beneden, van en 
naar  
 
Begrijpt links en rechts 
 
Herkent of woorden wel of niet 
passen in een logisch verhaal 
 
Vraagt om verduidelijking van de 
betekenis van een woord 
 

Bespreekt de meningen globaal 
vanuit de eigen mening 
 
Kan zich uiten (op een adequate 
wijze) in gesprekssituaties met 
gelijkwaardige interactiepartners 
en relatieve bekenden 
 
Geeft een complimentje over een 
handeling of gedrag (je hebt me 
goed geholpen, wat aardig van je) 
 
Reageert op een complimentje 
Gebruikt het bezittelijke voor-
naamwoord onze, jullie en hun 
 
Gebruikt de ontkenning nergens 
 
Gebruikt zinnen met een 
toekomende tijd (hij zal gaan 
fietsen) 
 
Gebruikt eerst, straks, dan, 
daarna, eerste, laatste, volgende 
met de juiste werkwoordstijd 
Gebruikt onregelmatige vormen 
van de vergrotende en 
overtreffende trap (meer, meest) 
 
Vindt de weg in een bekende 
omgeving na een aanwijzing met 
tijd en plaats (de eerste weg links) 
 
Breidt zijn woordenschat uit met 
uitdrukkingen die letterlijk te 
interpreteren zijn 
 
Produceert uitdrukkingen die 
meestal letterlijk zijn te 
interpreteren 
 

Past informatie die hij geeft aan 
de voorkennis van zijn 
gesprekspartner aan (ik ben bij 
Jan geweest, ik ben bij een vriend 
geweest) 
 
Vat een gesprek samen 
Geeft beleefd informatie aan 
onbekende volwassenen 
 
Verduidelijkt eigen mening met 
voorbeeld 
 
Reageert correct op een 
compliment van een bekende en 
onbekende 
 
Wisselt lange zinnen in het 
taalgebruik af met korte  
 
Kan zich uiten (op een adequate 
wijze) in gesprekssituaties met 
ongelijkwaardige 
interactiepartners en relatieve 
onbekenden 
 
Volgt de gesprekspartner in een 
gesprek zonder onverwachte 
wendingen 
 
Heeft inbreng in een discussie 
Onderscheidt feiten en meningen 
met hulp van signaalwoorden 
(gras is groen, ik vind iets vies) 
 
Heeft interactie met het publiek 
tijdens het spreken 
Kan op een tactvolle en duidelijke 
manier iemand onverwachte 
informatie meedelen 
 
Geeft op een correcte manier 
kritiek aan bekenden 
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Koppelt de begrippen 
warm en koud aan 
verschillende voorwerpen 
 
Gebruikt zelfstandige 
naamwoorden en 
werkwoorden 
 
Gebruikt die en dat om 
het aanwijzen van een 
voorwerp te 
ondersteunen 
 
Beschrijft één duidelijk 
kenmerk bij een concreet 
voorwerp, een handeling 
of een gevoel (kleur, 
grootte, boos, blij, etc.) 
 

Benoemt zelf een voorbeeld van 
een homoniem (bijvoorbeeld 
bank) 
Legt uit wat een woord betekent 
door het uit te beelden 

 
Produceert passieve zinnen (hij 
wordt gefeliciteerd) 
 
Herkent correct en niet grammati-
caal correct opgebouwde zinnen 
(max.9 woorden)  
 
Herkent en gebruikt de juiste 
bezittelijke voornaamwoorden  
 
Vervoegt werkwoorden in de o.t.t. 
(regelmatig) 
 
Herkent en gebruikt de juiste 
aanwijzende voornaamwoorden 
en bepaalt waar het verwijs-woord 
naar verwijst  
 
Herkent en gebruikt persoons-
aanduidende woorden als 
verwijswoord 
Herkent en gebruikt scheidbare 
werkwoorden in zinnen 
 
Vervoegt werkwoorden in o.v.t. 
(sterk, zwak) 
 
Herkent en vormt onregelmatige 
trappen van vergelijking 
 
Legt de weg uit in een bekende 
omgeving m.b.v meerdere plaats- 
en tijdsbepalingen (eerst naar 
links, dan naar rechts) 
 
Legt de weg uit aan een 
onbekende 
 
Maakt eigen woordenlijst/woord-
kaartjes om woorden te 
onthouden 
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Gebruikt met hulp een tweetalig 
woordenboek of computer om 
woorden te leren (betekenis 
opzoeken van leenwoorden) 
 
Maakt bij het afleiden van de 
betekenis gebruik van relaties 
tussen woorden (tegenstellingen, 
synoniemen, gradaties in sterkte 
e.d. in context) 
 
Past geleerde woordleer- en 
onthoudstrategieën zelfstandig toe 
na hierop gewezen te zijn 
Vraagt wat een onbekend woord 
betekent 

Schriftelijke taal 

(Zonder spellen en 

stellen) 

Zegt een reeks van 3 
woorden in de goede 
volgorde na 
 
Herkent een (afwijkende 
of gelijke) letter tussen 
andere letters en in 
woorden (duidelijk 
verschil) 
 
Herkent een bepaald 
woord tussen andere 
woorden 
Herkent een (afwijkende 
of gelijke) letter tussen 
andere letters en in 
woorden (duidelijk 
verschil) 
 
Herkent een bepaald 
woord tussen andere 
woorden 
 
Voegt woorden samen tot 
één woord (deur-bel) 
 

Kent de betekenis van een 
vraagteken 
 
Voegt losse klanken van  
twee- en drieletterwoorden samen 
tot een woord 
 
Voegt losse klanken van twee- en 
drieletterwoorden samen tot een 
woord 
 
Leest vlot MKM wisselrijtjes 
 waarbij het laatste cluster gelijk is 
 
Leest op AVI-Start 
Leest op AVI-M3 
 
Herhaalt een zin van 4-6 woorden  
 
Benoemt het verschil tussen een 
waar gebeurd verhaal en een 
sprookje 
 
Leest een eenvoudige opsomming 
en begrijpt wat er nodig is 
(materiaallijst, boodschappen-lijst, 
inpaklijst) 

Leest op AVI-M4 
Leest op AVI-E4 
 
Maakt een rijmend versje van vier 
regels 
 
Herhaalt de globale inhoud van 
een zin van 7-10 woorden na een 
half uur 
 
Voorspelt aan de hand van de 
samenvatting op de achterkant 
van een boek de inhoud 
 
Begrijpt verschillende soorten 
eenvoudige teksten (verhaal, 
instructie-tekst, info-tekst)  
 
Begrijpt welke teksten geschikt 
zijn om zelf te lezen 

Leest op AVI-E5 
 
Maakt een kort gedicht 
Legt relaties tussen de tekst en de 
werkelijkheid (associatief) 
 
Herkent verschillende emoties in 
de tekst, zoals verdriet, boosheid 
en blijdschap 
 
Geeft mondeling of schriftelijk een 
oordeel over een gelezen tekst/ 
boek (ik vind het leuk omdat...)  
 
Beschrijft en beargumenteert 
eigen voorkeur voor soorten 
boeken, genre of auteur (ik houd 
van spannende verhalen/auteur 
omdat...)  
 
Kiest boeken op basis van eigen 
voorkeur voor onderwerpen en/of 
auteurs 
 
Achterhaalt de betekenis van 
moeilijke woorden door in de tekst 
naar aanwijzingen te zoeken 
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Herhaalt een reeks van 
drie woorden  
 
Hoort hetzelfde woord in 
twee zinnen 
‘Leest’ en begrijpt 
tweewoord-zinnen 
gekoppeld aan dagelijkse 
situaties met behulp van 
symbolen 
 
Luistert geboeid naar een 
voorleesverhaal in een 
groepje  
 
Wijst aan dat bladzijden 
van boven naar beneden 
gelezen worden  
 
Wijst op kleine details van 
plaatjes in het boek 
 

 
Koppelt zelf gelezen zinnen aan 
een concrete situatie  
 

Weet dat titel, tekst en illustraties 
meestal bij elkaar horen 
 
Geeft mondeling of schriftelijk een 
oordeel over een gelezen tekst/ 
boek (ik vind het leuk omdat…) 

Leren Leren 

(zonder computer, dvd 

gebruikt etc) 

Noemt een naam om de 
aandacht van de ander 
op iets te vestigen (Tim, 
kijk!) 
 
Herkent logo’s van 
bekende 
bedrijven/merken (Mac 
Donalds, Albert Heijn) 
 
Zegt ‘nee’ tegen een zeer 
onredelijk verzoek, ook 
na aandringen 
 
Zegt het tegen een ander 
als die iets doet wat hij 
niet leuk vindt (niet doen, 
mag niet) 
 

Vertelt van welke specifieke 
situaties hij boos, verdrietig of bang 
wordt  
 
Vertelt over iets dat hij heeft 
beleefd en hoe hij zich daarbij 
voelde 
 
Herkent wegwijsborden langs de 
weg en straatnaamborden in een 
straat 
 
Zegt het als hij wordt overgeslagen 
of als iets dat beloofd is vergeten 
wordt 
 
Verplaatst zich in de gevoelens van 
een ander (toont medeleven, lacht 
mee, troost) 
 

Vertelt wat hij die week op zijn 
stage heeft gedaan 
Vindt in een simpele index (rond 
10 woorden) een onderwerp 
 
Bekijkt nieuwtjes op een favoriete 
internet- of krantenpagina 
(voetbalpagina, kinderpagina) 
 
Maakt in de bibliotheek 
onderscheid tussen informatieve 
en strip/leesboeken 
 
Leest een aangepast tijdschrift 
(TOF, Okee-krant) 
Weet bij opzoeken van een woord 
op alfabet dat de ‘a’ vooraan te 
vinden is en de ‘z’ achteraan 
 
Komt voor zichzelf op wanneer hij 
onjuist behandeld wordt 

Vraagt gericht naar hoe een ander 
zou handelen in een 
meegemaakte situatie (wat zou jij 
doen?) 
 
Zoekt in een tv-gids op hoe laat 
een programma komt 
 
Zoekt via zoeksites  
informatie voor een werkstuk of 
vrije tijd 
 
Zoekt op de site van de 
spoorwegen op hoe laat treinen 
vertrekken  
 
Zoekt op hoe laat de trein vertrekt 
in een treintijdentabel 
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Zegt tegen een ander dat 
hij iets van hem wil 
hebben (Tim suiker) 
 
Uit gevoelens van angst. 
 
Uit gevoelens van verdriet 
en vraagt om te troosten 
 
Zegt sorry wanneer 
iemand hem er op wijst  
 
Bedankt een ander als hij 
iets krijgt 
 
Beheerst zich als hij boos 
is wanneer dit van hem 
gevraagd wordt 
 

Gaat adequaat om met gevoelens 
van verliefdheid (uit verliefdheid, 
valt een ander er niet mee lastig) 
 
Gaat adequaat om met gevoelens 
van verlies en rouw (uit zich, praat 
erover als hij daar behoefte aan 
heeft) 
 
Gaat adequaat om met gevoelens 
van nervositeit en onrust (heeft 
geduld, zoekt oplossing om rustig 
te worden) 
 
Kent meerdere manieren om 
iemand te troosten (stil maar, arm 
omslaan, zakdoek halen) 
 
Nodigt een vriend uit om mee te 
doen 
 
Deelt uit zichzelf iets met een 
ander 
 
Biedt zijn excuses aan (met 
oogcontact) en past zijn gedrag 
daarna aan 
 
Vertelt waarom hij boos is op een 
ander 
 
Aanvaardt excuses van een ander 
 
Benoemt manieren om rustig te 
blijven als hij boos is (diep 
ademhalen, weglopen) 

Geeft een motivatie voor zijn 
mening in een één op één 
gesprek 
 
Gaat adequaat om met gevoelens 
van verliefdheid (uit verliefdheid, 
valt een ander er niet mee lastig) 
 
Gaat adequaat om met gevoelens 
van verlies en rouw (uit zich, praat 
erover als hij daar behoefte aan 
heeft) 
 
Gaat adequaat om met gevoelens 
van nervositeit en onrust (heeft 
geduld, zoekt oplossing om rustig 
te worden) 
 
Accepteert het gebruik van 
bepaalde hulpmiddelen 
 
Houdt rekening met de voorkeur 
van een ander 
  
Geeft een complimentje over een 
handeling of gedrag  
 
Reageert op een complimentje 
 
Benoemt de oorzaak en het 
gevolg van eigen (agressief) 
gedrag 
 
Vermijdt gedragingen die bij 
anderen boze reacties oproepen 
 
Benoemt verschillende oorzaken 
bij ruzie 

Gebruikt teletekst om informatie 
op te zoeken (nieuws/ 
sportuitslagen) 
 
Zoekt gericht op alfabetische 
volgorde woorden op 
(telefoongids, bibliotheek, 
woordenboek) 
 
Geeft in een één op één gesprek 
een afwijkende mening  
 
Spreekt een collega er op aan als 
deze zich niet aan de afspraak 
houdt zonder ruzie te maken 
 
Toont respect voor de gevoelens 
van een ander 
 
Gaat adequaat om met gevoelens 
van schuld en spijt (probeert recht 
te zetten, accepteert situatie 
waaraan niets te veranderen is) 
 
Maakt afspraken met zijn 
omgeving over welke hulp hij 
nodig heeft 
 
Vraagt iemand die niemand heeft 
om mee te doen met een 
groepsactiviteit 
 
Zoekt hulp bij de juiste persoon 
als een ruzie uit de hand loopt  
 
Luistert bij een ruzie naar wat de 
ander zegt  
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Voorbereiding op 

dagbesteding en 

arbeid 

Bedenkt één voorwerp 
dat hij nodig heeft bij een 
bekende taak en pakt dit 
Blijft rustig als er nieuwe 
mensen komen 

Geeft aan wanneer een taak voor 
hem te moeilijk is 
Vertelt aan het einde van de 
(stage)dag wat hij heeft gedaan en 
wat hij daarvan vond 
 
Weet wat een stageovereenkomst 
is 
 
Stopt na afronding van een taak 
relevante documenten in zijn 
portfolio 
 
Werkt 10 minuten met een ander 
samen aan een bekende taak,  
op basis van een gegeven 
taakverdeling 
 
Weet in elke situatie wie en 
wanneer hij om hulp mag vragen 
volgens de afgesproken regels 
 
Kan eenvoudige verbale instructie 
voor bekende en concrete taken 
uitvoeren 
 
Pakt voor twee onbekende taken 
alle voorwerpen aan de hand van 
materiaallijsten (in 
pictogrammen/foto’s) 
 
Kiest geschikte materialen om een 
bekende taak mee uit te voeren 
 
Rondt een taak af als de tijd 
verstreken is, bij een afgespro-ken 
tijdsplanning 
Weet wat hij moet doen als hij 
vastloopt (hanteert de afgesproken 
regel in plaats van afwachtende 
houding aan te nemen) 
 

Benoemt de taken die in een 
activiteitencentrum dagelijks 
worden uitgevoerd 
 
Vertelt dat de school na het VSO 
overgaat in een werkomgeving 
 
Benoemt verschillende beroepen 
waarmee hij in het dagelijks leven 
wordt geconfronteerd 
 
Onderzoekt tijdens een externe 
stage met vaste begeleiding welke 
taken er op de stageplaats 
worden gedaan  
 
Vertelt van een taak of hij die 
lichamelijk aan kan 
 
Geeft aan welke taken hij leuk 
vindt bij het stagelopen of in het 
activiteitencentrum (bij het 
proefdraaien) 
 
Komt op tijd op zijn stageplek  
 
Benoemt dat er een beperkt 
aantal vakantiedagen is  
Benoemt dat vakantiedagen van  
te voren moeten worden aan-
gevraagd 
 
Neemt (indien relevant) deel aan 
een leerlingenraad, groepsraad of 
commissie  
Vertelt tijdens een introductie-
gesprek op een stageadres dat hij 
graag stage wil lopen 
 
Benoemt het belang van begelei-
ding bij het stagelopen/werken  
of proefdraaien  
 

Benoemt de taken die hij naast de 
huidige taken als werknemer in 
het stagebedrijf uit kan gaan 
voeren 
 
Benoemt voorbeelden van 
stagetaken waarbij praktische 
vaardigheden van belang zijn (bij 
het onkruid wieden moet ik 
kunnen schoffelen) 
 
Benoemt voorbeelden van 
stagetaken die hij zelfstandig uit 
moet kunnen voeren 
Benoemt twee voor hem haalbare 
werkplekken in de regio 
 
Zit op één lijn met de begeleiders 
welke praktische vaardigheden 
nodig zijn in het bedrijf 
 
Vertelt van een beroep/functie of 
hij dit lichamelijk aan kan 
 
Benoemt dat als je goed je werk 
doet, je soms kunt leren voor een 
andere taak binnen het bedrijf  
 
Benoemt dat je voor werk (het 
vrije bedrijf, SWV) betaald krijgt 
 
Vult zelf zijn naam en adres-
gegevens in op officiële stukken 
(de stageovereenkomst)  
 
Benoemt dat hij zelf mag tekenen 
als hij 18 is 
Herkent aanvraagformulieren rond 
stage en werk  
 
Vertelt in hoofdlijnen over de 
functies van aanvraagformulieren 
rond stage en werk (dat er geld 
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Doet langere tijd zelfstandig een 
bekende, terugkerende taak 
 
Geeft aan of hij alle stappen (4-6) 
van een bekende taak heeft 
doorlopen en vertelt per stap hoe 
dat ging (goed/fout) 
 
Controleert met een voorbeeld of 
zijn werk goed/netjes is gedaan 
 
Past veelvoorkomende sociale 
regels toe (kloppen op de deur voor 
binnenkomst, iemands naam 
noemen voor het aanspreken) 
 
Luistert naar nieuwe ideeën van 
anderen 
 
Probeert zijn taak nog een keer als 
het de eerste keer niet lukt 
 

Houdt zijn portfolio bij (stopt er 
recente dingen in, houdt het 
ordelijk) 
 
Weet met welke verbruiks-
materialen hij zuinig om moet 
gaan (spijkers, afwasmiddel) 
 
Benoemt verschillende schoon-
maakmiddelen en het doel 
waarvoor ze gebruikt worden 
(afwas- en schuurmiddel, 
allesreiniger, wc-eend) 
 
Zorgt dat hij zijn portfolio mee 
terug neemt naar school 
 
Maakt voor een bekende taak (3-4 
stappen) met meer dan twee 
anderen een taakverdeling en 
voert de taak samen uit 
 
Geeft in een gesprek met 
leerkracht of stagecoördinator aan 
welke werkzaamheden hij graag 
wil doen 
Overlegt met anderen als hij 
vastloopt bij een taak 
 
Volgt een instructie op volgens 
‘Denken, Doen en Nakijken’ bij 
bekende taken 
 
Benoemt op welke wijze hij op tijd 
op zijn werk komt of kan komen 
 
Vertelt wie in het stagebedrijf aan 
hem opdrachten geeft en voert die 
opdrachten uit 
 
Houdt zich aan 
kledingvoorschriften op het werk 
(muts, overall) 

mee aangevraagd wordt om te 
zorgen dat hij bij dit bedrijf kan 
werken) 
 
Benoemt een voor hem 
belangrijke organisatie 
(bijvoorbeeld MEE) 
 
Vertelt in een  
begeleidingsgesprek wat hij 
makkelijke en moeilijke 
werkzaamheden vindt van de 
stage 
 
Geeft in een begeleidingsgesprek 
aan wat hij al kan en wat hij nog 
wil leren tijdens de stage 
 
Maakt een taakverdeling waarbij 
hij rekening houdt met de kwalitei-
ten van zichzelf en van een ander 
 
Vraagt gericht naar hoe een ander 
zou handelen in een situatie die 
hij binnenkort gaat meemaken 
(eerste dag op stage, nieuwe 
sport) 
Maakt een praatje met collega’s 
tijdens pauzes 
Stelt collega’s vragen over het 
werk 
 
Zit op één lijn met de begeleiders 
over goede omgang met zijn 
collega’s 
 
Gaat zorgvuldig en milieubewust 
om met de apparaten in een 
bedrijf (deuren dicht, kraan dicht, 
machines uit) 
 
Benoemt het belang van meedoen 
aan een brandoefening 
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Wijst aan waar hij de veiligheids-
voorschriften kan vinden op zijn 
stageplaats 
 
Begrijpt met welke regelmaat 
verschillende taken gedaan 
moeten worden 
 
Doet zelfstandig twee op zichzelf 
staande bekende taken na elkaar 
 
Controleert achteraf of zijn werk 
aan meerdere kwalitatieve 
(subjectieve) eisen voldoet 
 
Geeft van alle stappen (4-6) van 
een onbekende taak aan wat er 
goed ging en wat er niet goed 
ging 
 
Levert na een afgesproken tijd het 
aantal producten af dat hij vooraf 
had  
afgesproken als hij ruim de tijd 
krijgt 
 
Kiest uit verschillende oplossingen 
om een taak uit te voeren de 
beste en voert die uit 
 
Maakt onderscheid tussen wat hij 
aan klanten en collega’s vertelt 
 
Luistert naar de vraag of opdracht 
van een klant 
Is beleefd tegen een klant  
(u zeggen, aankijken) 
 
Blijft rustig als er even onduidelijk-
heid is over wat hij moet gaan 
doen 
 

 
Doseert onbekende 
(schoonmaak)- middelen volgens 
voorschrift 
Verzamelt en sorteert afval en 
restmateriaal op de juiste wijze 
 
Beschrijft hoe hij twee taken 
achter elkaar gaat doen in een 
taakplanning 
 
Schat in hoeveel taken hij kan 
doen in een half uur 
 
Zit op één lijn met de begeleiders 
over uit zich zelf beginnen aan 
een nieuwe taak  
 
Vertelt of zijn aangepaste aanpak 
geleid heeft tot een beter resultaat 
Vertelt of zijn aangepaste aanpak 
geleid heeft tot een betere 
werkwijze 
 
Stelt zijn voorafgemaakte 
stappen-plan bij tijdens het werk 
als hij merkt dat deze niet 
helemaal goed is 
 
Levert na een dagdeel het aantal 
producten af dat hij vooraf had 
afgesproken 
 
Stelt het uiten van zijn gevoelens 
even uit tot een geschikt moment 
(niet boos worden in aanwezig-
heid van klanten, tijdens de pauze 
even spuien bij een collega) 
 
Stelt zich flexibel op bij 
regelmatige wisseling van taken 
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Zet zich langere tijd in voor werk 
dat hij niet leuk vindt 
 
Kan omgaan met eigen fouten 
door dit met de coach te 
bespreken 
 

Geeft het aan als de werkdruk 
voor hem te hoog wordt 

Burgerschap (mens 

en maatschappij / 

6.1/ 7.1 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: dikgedrukt zijn de 

globale kerndoelen 

aangezien er nog geen 

leerlijnen beschikbaar 

zijn voor het VO 

  Benoemt de verschillende 
culturen en de invloed op 
omgeving ( feesten, kleding, 

inrichting)  
Geeft zijn mening op kiest voor 
een optie bij beslissingen in de 
klas. 
Zit in een leerlingenraad, 
groepsraad of commissie. 
Vertelt dat mensen boven de 18 
jaar mogen stemmen. 
Vertelt dat de burgemeester de 
baas van de stad/ dorp is. 
Vertelt dat de koning de baas van 
Nederland is. 
Vertelt wat de politie in 
Nederlands precies doet. 
Voert een gekozen besluit uit, ook 
al staat hij er niet helemaal 
achter. 
 

De leerling leert deel te nemen 
aan werk en activiteitengroepen 
en daarin sociale gedragsregels 
te onderkennen ten toepassen 
 
De leerling leert herkennen dat 
in de samenleving, onder meer 
op het gebeid van seksualiteit, 
verschillen en overeenkomsten 
zijn tussen mensen en groepen 
mensen in de wijze waarop ze 
leven. 
 
De leerling leert hoe hij 
betrokken kan zijn in 
medezeggenschap en 

Accepteert mensen met een 
andere religie, seksuele voorkeur 
en normen en waarden. 

 
Vertelt dat de regering bestaat uit 
ministers. 
Vertelt dat de EU regels en 
afspraken maakt voor Europa. 
Vertelt dat een politieke partij 
een groep mensen is met 
dezelfde ideeen / meningen 
Vertelt dat partijen met veel 
stemmen in de regering komen. 
Vertelt dat de regels en afspraken 
worden nagekeken door de eerste 
en tweede kamer. 
Stemt op een politieke partij. 
Deelt in een bewonersraad zijn 
mening. 
 

De leerling leert over 
burgerschap in de Nederlandse 
samenleving en de eigen rol als 
burger in te vullen en leert 
respectvol om te gaan met 
seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, 
waaronder seksuele diversiteit 
 
De leerling leert op hoofdlijnen 
hoe het Nederlandse politiek 
bestel als democratie 
functioneert en hoe hij zelf 
daarbij betrokken kan zijn. 
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besluitvormingsprocessen en 
welke bijdragen hij kan leveren 
aan een plezierige en 
stimulerende leer-, werk- en 
woonomgeving. 
 
De leerling ontwikkelt een open 
en flexibele houding ten opzicht 
van de wereld om hem heen.  
 
De leerling leert verschillende 
soorten informatie te zoeken, te 
beoordelen en te gebruiken. 
 
De leerling leert op basis van 
feiten een mening te vormen, 
deze adequaat te uiten en 
respectvol om te gaan met 
andere meningen 
 
De leerling leert op adequate 
wijze om te gaan met eigen 
gevoelens en wensen. 
 
De leerling leert respectvol en 
verantwoordelijk om te gaan 
met anderen. 
 
De leerling krijgt zicht op de 
eigen voorkeuren, interesses en 
toekomstwensen op het gebied 
van werken, wonen, vrije tijd en 
burgerschap 

De leerling ontwikkelt een open 
en flexibele houding ten opzicht 
van de wereld om hem heen 
 
De leerling leert verschillende 
soorten informatie te zoeken, te 
beoordelen en te gebruiken 
 
De leerling leert op basis van 
feiten een mening te vormen, 
deze adequaat te uiten en 
respectvol om te gaan met 
andere meningen. 
 
De leerling leert op adequate 
wijze om te gaan met eigen 
gevoelens en wensen. 
 
De leerling leert respectvol en 
verantwoordelijk om te gaan 
met anderen 
 
De leerling krijgt zicht op de 
eigen voorkeuren, interesses en 
toekomstwensen op het gebied 
van werken, wonen, vrije tijd en 
burgerschap 

Bewegen en sport Stapt een halfhoge bank 
op en af 
 
Glijdt zittend van een 
schuine bank (op de 
eerste sport van het 
wandrek) met afsprong 
Loopt staand en niet 
alternerend een trap met 
leuningen op 

Loopt over een smalle balk 
(bijvoorbeeld omgekeerde bank) 
 
Loopt over een wipwap-bank 
 
Loopt over blokken op de grond 
 
Skateboarden zittend vanaf schuin 
vlak 
 

Komt tot hurkzit en weer overeind 
op een bank  
 
Staat 10 seconden op één been 
met de ogen dicht (op 
voorkeursbeen en de grond) 
Loopt over een bank op 1 meter 
hoogte 
 
Skateboarden staand op de grond 

Maakt met een medeleerling een 
‘stoeltje’ (onderpersoon staat, 
bovenpersoon houdt één hand 
los)  
 
Maakt een handstand 
Klimt over de hoogste sport van 
het klimraam en gaat aan de 
andere kant weer naar beneden 
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Schommelt vanuit 
achterzwaai 
 
Maakt koprol vanuit 
hurkzit tot langzit vanaf 
een hellend vlak 
(verhoging van circa 20 
cm onder einde van de 
mat) 
 
Springt met 2 benen 
naast elkaar  
5 keer sprongen naar 
voren 
 
Landt op zijn voeten en 
kan meteen weer verder 
gaan  
Gooit een grote, zachte 
bal richting een ander 
 
Vangt een door anderen 
goed aan-gegooide ballon  
Rolt een aangerolde bal 
direct terug 
 
Schopt gericht een bal 
richting doel  
 
Loopt estafette in een 
rechte lijn met 1 
medeleerling 
 
Slaat een grote bal met 
een racket 
 
Pakt een bal van een 
ander af die deze in bezit 
moet proberen te houden 
op de grond 

Klimt alternerend tot de hoogste 
sport omhoog in het klimraam in de 
schuine stand 
 
Klimt alternerend tot de hoogste 
sport opzij in het klimraam in de 
schuine stand 
 
Klimt alternerend tot de hoogste 
sport naar beneden in het klim-raam 
in de schuine stand 
 
Klimt tot de helft omhoog in het 
klimraam in de rechte stand 
 
Klimt tot de helft omhoog in het 
zwengelraam 
 
Remt een schommelbeweging af 
 
Vergroot de zwaai op een 
schommel door in de voorzwaai 
naar achte-ren te hangen 
 
Duwt een medeleerling en houdt 
rekening met wensen van de ander 
 
Zwaait van mat naar mat (20 cm uit 
elkaar) aan de trapezestok 
Trekt zich op aan een rekstok op 
borsthoogte en blijft 10 seconden 
steunen 
 
Maakt koprol vanuit hurkzit tot 
langzit vanaf een hellend vlak 
(verhoging van circa 20 cm onder 
einde van de mat) 
 
Springt van mat tot mat over een 
slootje van 50 cm (loopspringen) 
 

 
Klimt alternerend tot de hoogste 
sport omhoog, opzij en naar 
beneden in het zwengelraam 
 
Springt vanaf de grond op de 
knoop van een touw  
Schommelt staand op een 
schommel  
 
Springt uit vanuit zittend zwaaien 
op een schommel  
Springt op bij hangend zwaaien 
 
Schommelt staand op een touw 
 
Zwaait aan de rekstok op reik-
hoogte 
 
Zwaait van bank naar bank aan 
de trapezestok 
 
Maakt een koprol over een kleine 
verhoging (touw/stok) 
 
Maakt een wendsprong vanaf de 
grond over een bank 
(steunspringen) 
 
Springt over een elastiek van 50 
cm hoog vanaf een springplank 
(loopspringen) 
Springt 3 keer in een springtouw 
dat door anderen gedraaid wordt 
(touwtje springen) 
 
Laat een frisbee horizontaal 
zweven 
 
Gooit een pittenzakje op vanaf 
een plankje en vangt deze met het 
plankje op 

Klimt op een zelf gekozen wijze 
omhoog en naar beneden in een 
touw 
 
Zwaait in de ringen en maakt een 
halve draai in en uit in de voor-
zwaai 
 
Landt vanuit een zwaai over een 
lijn 
 
Zwaait van bank naar bank aan 
de trapezestok 
 
Hangt aan twee knieën aan de 
rek-stok met handen los 
 
Duikelt achterover aan twee 
touwen 
 
Springt vanaf een trampoline met 
een wendsprong over een hoge 
kast (steunspringen) 
 
Springt vanaf een trampoline in 
spreidsprong over een lage bok 
(steunspringen) 
 
Springt met twee voeten van de 
springplank op de kast (vrije 
sprongen) 
 
Springt vanuit aanloop twee meter 
verder (loopspringen) 
Springt vanuit aanloop over een 
elastiek van 80 cm hoog 
(loopspringen) 
Gooit over met een ander via de 
muur 
 
Speelt volgens de regels 
balspelen (lijnbal, slagbal, voetbal, 
basket-bal) 
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Kantelt een ander liggend 
van buik naar rug en vice 
versa 
 
Voert tegelijk twee grof 
motorische handelingen 
uit in een liedje (handen 
in de lucht, stampen met 
de voeten)  
 
Helpt de leerkracht met 
het op-ruimen en 
klaarzetten van lichte 
materialen (matten, 
hoepels, pionnen) 
 
Wacht op zijn beurt 
Volgt aanwijzingen van 
de leer-kracht op 
 
Doet na aanmoediging 
van de leerkracht een 
poging om zonder hulp de 
opdracht uit te voeren 
 

Maakt loopsprong (afzetten en 
landen met één voet, loop-
springen) 
 
Springt over een wiegend touw 
(touwtje springen) 
 
Draait springtouw over eigen hoofd 
en springt erover (touwtje springen) 
 
Gooit een bal met een zwaai-
beweging 
 
Vangt een naast het lichaam aan-
gegooide trefbal met 2 handen 
 
Vangt zelfopgegooide pittenzakjes 
 
Stuitert met een grote bal met de 
niet-voorkeurshand 
Legt rollende voetbal met de voet 
stil 
 
Houdt een ballon met hoofd  
10 seconden in de lucht (koppen) 
 
Doet een poging om het eigen doel 
te verdedigen 
Onderschept als tegenstander 
rollende ballen 
 
Mikt met bal op korf van 2 meter 
hoog, vanaf 2 meter 
Loopt estafette in een pionnen-
parcours 
 
Loopt wedstrijdje met mede-leerling 
van meerdere banen 
 
Speelt tikkertje met extra taak (bijv. 
blokjes verzamelen, 
slingertikkertje) 

Vangt een naast het lichaam aan-
gegooide tennisbal met 2 handen 
 
Gooit een grote bal tegen de muur 
en vangt deze zonder stuit op de 
grond op 
 
Onderneemt na mislukte 
doelpoging direct een nieuwe 
doelpoging 
 
Weet ballen te ontwijken bij trefbal 
 
Gooit lopers gericht af met een bal 
 
Rolt een bal tegen een bal op  
5 meter afstand (jeu-de-boules) 
 
Passeert een tegenspeler om een 
doel te raken 
 
Start met sprinten vanuit efficiënte 
starthouding 
 
Slaat een tennisbal met een 
tennis-racket met backhand 
 
Raakt een tennisbal met een slag-
plankje 
 
Slaat een hockeybal in de richting 
van een medespeler of doel 
 
Houdt zich tijdens een stoeispel 
bewust in, zodat er geen ruzie 
ontstaat 
 
Springt/huppelt/danst geïnspireerd 
door videoclips bij popmuziek 
 
Reageert met een eigen beweging 
op de beweging van anderen 
 

 
Loopt estafette in een rechte lijn 
op-en-neer door de gymzaal met 
medeleerlingen 
  
Speelt tennis, tafeltennis en 
badminton met een medeleerling 
 
Speelt slagspelen in het veld/de 
zaal (hockey, slagbal, softbal) 
 
Past schijnbewegingen toe 
Slaat een shuttle/tennisbal 5 keer 
over naar een medeleerling 
 
Slaat tennisbal met tennisracket 
met back- en forehand 
 
Hanteert de bolle en platte kant 
van zijn hockeystick 
 
Zingt en danst tegelijk op een 
eenvoudig liedje 
 
Stapt op een door een instrument 
gespeeld eenvoudig ostinaat ritme 
(lang achter elkaar herhaald ritme) 
 
Beeldt een tempowisseling in de 
muziek uit door anders te bewegen 
(snellere bewegingen  
als ritme versnelt) 
 
Werkt samen met andere 
leerlingen bij het opruimen van 
grote en zware spullen (toestellen, 
dikke mat) 
 
Lost zelfstandig 
regelovertredingen op 
 
Schakelt soepel om naar een spel 
met en zonder wedstrijdelement 
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Slaat een tennisbal met een 
tennisracket met forehand 
 
Trekt touw met drie medeleer-
lingen 
 
Doet een poging anderen uit 
balans te krijgen terwijl hij zelf uit 
balans wordt gebracht (door een 
ander) 
 
Tilt een medeleerling op 
Duwt een ander van de mat af als 
diegene op zijn knieën zit 
 
Houdt een leerling vast in twee 
verschillende houdgrepen 
Loopt mee op muziek 
 
Doet mee met een reeks 
eenvoudige bewegingen in 
stilstaande kring (volksdans) 
 
Beweegt met de leerkracht mee bij 
een geleidelijk sneller of langzamer 
wordende maat 
 
Ruimt na een precieze instructie 
een bekende opstelling op 
 
Zet een specifiek aantal spullen 
neer na opdracht van de leerkracht 
(pionnen, max. 5) 
 
Herkent wanneer anderen zich niet 
aan de regels houden 
(voordringen, lopen met de bal) 
 
Wisselt bij een duidelijk 
omschreven instructie op tijd en 
eerlijk van functie 
 

Bedenkt eigen bewegingen 
passend bij de gedraaide muziek  
 
Spoort anderen aan om mee te 
helpen met opruimen of 
klaarzetten 
 
Houdt de tussenstand van 
doelspel bij  
 
Houdt zich aan de basisregels van 
veel gespeelde tik-, slag- en 
doelspelen (naar de andere 
leerlijnen) 
 
Accepteert hulp van alle 
medeleer-lingen 
Biedt hulp aan alle 
medeleerlingen 
 
Geeft aan welke vormen van 
beweging hij meer en minder leuk 
vindt 
 
 

 
Geeft pas een startsein wanneer 
medeleerlingen klaar zijn om te 
beginnen  
 
Spreekt anderen er op aan 
wanneer zij zich niet aan de 
regels houden 
 
Bepaalt het juiste tempo om 
langere tijd hard te kunnen lopen 
 
Bepaalt voorafgaand aan een 
bewegingsactiviteit waar hij 
specifiek op zichzelf gaat letten 
(wat wil je verbeteren bij jezelf?) 
 
Beoordeelt bewegingen van 
anderen en zichzelf 
Biedt hulp aan vrienden 
Laat een zwakkere medeleerling 
winnen 
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Speelt met plezier een spel waarin 
de kans op verliezen bestaat 
 
 

Uitstroom Dagbesteding 

activerend 

Dagbesteding taakgericht Dagbesteding 

arbeidsmatig / beschut 

werk 

Arbeid 
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Pedagogisch en didactisch handelen per leerroute 
 

 

Het onderwijsaanbod op De Groote Aard sluit aan bij de mogelijkheden van de leerling in relatie tot de groep, rekening houdend met zijn 
mogelijkheden en beperkingen en gericht op zijn toekomstperspectief. In bovengenoemde hoofdstukken is een overzicht te zien van het 
plannend aanbod per leeftijd en leerroute. Het emotionele ontwikkelingsniveau van leerlingen is bepalend voor wat zij (aan)kunnen met hun 
intellectuele vermogen. Als ze op het juiste ontwikkelingsniveau aangesproken worden komen ze tot leren. In het ontwikkelingsperspectiefplan 
van de leerling staat beschreven wat zijn ondersteuningsbehoefte zijn, wat de uitstroombestemming is en in welk leerlingprofiel hij ingedeeld is. 
Begeleiders op de Groote Aard stemmen het pedagogisch handelen af op de ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen en het didactisch handelen 
is gebaseerd op het expliciete directie instructiemodel. 
 
Op De Groote Aard wordt gewerkt volgens de cyclus opbrengst- en handelingsgericht werken.  
Opbrengstgericht werken wil zeggen dat de begeleider1 op basis van verzamelde leeropbrengsten planmatig en resultaatgericht werkt aan het 
verhogen van de opbrengsten waarbij vooraf een hoge ambitie (leerstandaard) is vastgesteld. Hierbij ligt het accent op de leeropbrengsten op 
groeps, school en leerling niveau en op het onderwijskundig handelen van de begeleider op basis van opbrengsten. 
Handelingsgericht werken wil zeggen dat de begeleider het onderwijs planmatig doelgericht afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerling, 
rekening houdend met de verschillen binnen de groep. Hierbij gaat het vooral om het passend maken van het onderwijsaanbod en worden alle 
partijen betrokken; onderwijs, leerling, ouders (ervaringsdeskundigen) en overige betrokkenen. 
Zowel bij opbrengst- als handelingsgericht werken, werkt de begeleider aan de kerntaak van de school. Namelijk leerlingen voorbereiden op 
hun naschoolse situatie die overeenkomt met hun mogelijkheden.  Opbrengstgericht werken zien we dan ook als het kader waarbinnen 
handelingsgericht werken een zinvolle plek krijgt voor een beperkte groep leerlingen. Binnen een niveaugroep worden sublesgroepen 
samengesteld op basis van instructiebehoefte. Mocht een leerling hier onvoldoende bij aan kunnen sluiten dan richt een begeleider zich binnen 
de niveaugroep specifiek op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot de groep. Individueel gericht onderwijs is slechts 
met momenten mogelijk en vaak ook niet wenselijk, leerlingen worden immers voorbereid op het zo optimaal mogelijk leren participeren in de 
maatschappij waar ze ook met medemensen in aanraking komen.  
Als school kiezen we er voor om eerst te kijken naar het onderwijs dat wordt geboden aan de groep en vervolgens te kijken welke 
aanpassingen er nodig zijn om tegemoet te komen aan behoefte van de individuele leerlingen. Met andere woorden, we kijken eerst 
opbrengstgericht en vervolgens handelingsgericht.  
 

 
1 Lees bij ‘begeleider’: leerkracht en/of onderwijsassistent 
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Ondersteuningsbehoeften per leerroute 

 
Ondersteuningsbehoeften Leerroute 1 volgens Landelijk Doelgroepenmodel: Zeer intensief 
 
Algemeen:  
Er wordt door de begeleider een grote mate van basisvertrouwen, voorspelbaarheid, duidelijkheid en herkenbaarheid gecreëerd. Daarnaast 
wordt er regelmaat en rust geboden. De begeleider blijft in het hier en nu. Er wordt rustig en gedoseerd contact gemaakt met de leerling. Deze 
wordt individueel aangesproken en de begeleider is in de directe fysieke nabijheid van de leerling. Indien mogelijk kan er iets meer fysieke 
afstand genomen worden.  
De begeleider biedt de leerling een veilige plek ten opzichte van medeleerlingen. De leerling krijgt de tijd en ruimte om nabijheid op te bouwen 
met medeleerlingen. Er wordt directe of indirecte nabijheid geboden als een leerling moeite heeft met overgangen of verandering in structuur. 
De leerling is gebaat bij een aanbod van eenvoudige praktische schoolvaardigheden. Het onderwijs richt zich vooral op de volgende domeinen: 
zintuiglijke ontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, communicatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, taakontwikkeling en zelfredzaamheid 
en spelontwikkeling.  
Het aanleren van vaardigheden gebeurt via trainen en herhalen van vaste enkelvoudige (deel)handelingen, via fysiek helpen, handelend mee 
laten doen, handeling over laten nemen en voordoen – nadoen. Leren verloopt via beleven en ervaren, herhalen, actie-reactie, opbouwen van 
de geheugenfunctie vanuit betekenisvolle belevingen. Vaste handelings- en gedragsstructuren worden aangeleerd door in trainen, herhalen, 
voordoen waarbij de leerling onmiddellijk kan imiteren. Cognitief leren is verbonden met de behoeften, belangstelling, fysieke omgang van de 
leerling met de omgeving. De leerling vraagt  derhalve een uitlokkende pedagogisch-didactische omgeving binnen concrete contexten die 
uitdaagt zich verder te ontwikkelen en het geleerde praktisch toe te passen. Er wordt gesproken in korte zinnen met ondersteuning van 
lichaamstaal en ondersteunende gebaren. Visualisering neemt een belangrijke plaats in. Bij negatief gedrag wordt er negerend gestuurd 
doordat de begeleider afleidt en de leerling uit de situatie haalt. Er wordt een evenwicht gecreëerd tussen inspanning, ontspanning en rust. 
 
Ondersteuningsbehoeften uit ‘Landelijk Doelgroepenmodel’ 
Leren en ontwikkelen:  

• eigen ruimte ( individuele werkplek ) met een individueel onderwijsaanbod binnen de groep 

• een ruimte die prikkelarm en rustig is 

• een voorspelbare leeromgeving 

• visuele ondersteuning d.m.v. verwijzers 

• aanleren en gebruiken van gebaren 

• het onderwijsaanbod gebeurt d.m.v. ontdekkend leren 

• primaire begeleiding bij de zelfredzaamheid 
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• veelvuldige herhaling (inslijpen) 
SEO: 

• een begeleider die zorgt voor een veilige omgeving 

• toezicht en nabijheid 

• aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

• basisbehoeften van de leerling staan voorop 

• een begeleider met een neutrale basishouding 

• contact met de leerling vraagt tijd, rust en nabijheid 

• inzet van extra ondersteuning (zorg) 
Communicatie: 

• aanleren en gebruiken van gebaren 

• communicatie gericht op hier-en-nu 

• visuele ondersteuning van het dagprogramma d.m.v. verwijzers en foto’s 

• informatieverwerking d.m.v. waarnemen en beleven van zintuigelijke sensaties 
 
Ondersteuningsbehoeften Leerroute 2 volgens Landelijk Doelgroepenmodel: Intensief 
 
Algemeen:  
De begeleider is onvoorwaardelijk, evenwichtig en betrouwbaar. Deze stuurt de leerling veelal in nabijheid, wat in balans is met loslaten De 
nadruk ligt hierbij op het vergroten van de autonomie. De leerling wordt de kans geboden om te experimenteren en nieuwe ervaringen op te 
doen. 
De begeleider geeft concreet aan wat er positief verwacht wordt. 
In een breed programma zien we zowel leergebied specifieke als leergebied overstijgende vakgebieden terug. Een belangrijk accent ligt op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Instructie is praktisch, concreet en/of sluit aan bij de ervaringskennis van de leerling, bij concrete associaties (concrete dingen die de leerling 
aan elkaar gekoppeld heeft in zijn denken, zoals beker = ik krijg drinken), bij oorzaakgevolg-relaties en bij afbeeldingen. De begeleider 
stimuleert dit leerproces door te zorgen voor voldoende herhaling, voordoen en imiteren en zelf laten experimenteren, zodat de leerling met 
voldoende uitdaging tot leren kan komen.  
De begeleider biedt de leerling hulp bij het vinden van een oplossing of alternatief. 
Bij negatief gedrag, corrigeert en stuurt de begeleider bij op basis van gemaakte regels en afspraken. 
De begeleider respecteert de grenzen die de leerling zelf aangeeft. Bij positief gedrag wordt de eigen inbreng vergroot, waarbij de begeleider 
waakt voor overschatting van de leerling. De begeleider biedt de leerling de vrijheid die de leerling positief kan hanteren. Het gevoel zorg te 
laten dragen voor de eigen spullen wordt gestimuleerd. 
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Ondersteuningsbehoeften uit ‘Landelijk Doelgroepenmodel’ 
Leren en ontwikkelen: 

• een concreet en themagericht onderwijsaanbod in zeer kleine groepen 

• onderwijsaanbod is voorspelbaar d.m.v. een vaststaande dagstructuur 

• een begeleider die de leerling tot leren stimuleert 

• na een korte tijd van inspanning ontspanning (taakspanne 5-10 min) 
SEO: 

• een beschermende en beschutte omgeving 

• basisklimaat is gericht op het hechtingsproces 

• de basishouding is gericht op het bieden van veiligheid door veel nabijheid en begrenzing 

• een begeleider die voorspelbaar, in het zicht en nabij is en die vaste rituelen en ritmes hanteert 
Communicatie: 

• korte, bondige en concrete taal gekoppeld aan het hier en nu  

• visuele ondersteuning van het dagprogramma (picto’s, foto’s en gebaren) 
 
 
Ondersteuningsbehoeften Leerroute 3 volgens Landelijk Doelgroepenmodel: Voortdurend 
 
Algemeen:  
Binnen leerroute 3 staat de groepsgerichte benadering centraal. De begeleider heeft een voorbeeldfunctie en blijft onvoorwaardelijk met de 
leerling in contact.  
De begeleider stimuleert de leerling in het nemen van initiatief, dragen van beperkte eigen verantwoordelijkheid, sociale redzaamheid, 
zelfstandigheid, oplossingen bedenken en het vormen van een eigen identiteit. En geeft daarnaast grenzen en kaders aan en legt deze uit. Bij 
negatief gedrag is de begeleider aanwezig om het gedrag te corrigeren. Sociaal wenselijk gedrag in de omgang met anderen wordt preventief 
besproken. 
De leerling wordt gestimuleerd en uitgedaagd op basis van hoge verwachtingen. De leerling krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen door hem 
die vrijheid te geven die hij positief aan kan. De begeleider geeft de leerling vertrouwen, door in overleg, bepaalde verantwoordelijkheid en 
ruimte te geven. De leerling is mede regisseur van zijn eigen leren. De begeleider geeft de leerling positieve feedback, zodat de zelfmotivatie 
van de leerling geactiveerd wordt.  
De leerling is gebaat bij een onderwijsaanbod in een uitdagende leeromgeving, gericht op de cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden, met name 
in de SO-leeftijd.  
In de VSO-leeftijd verschuift het accent meer naar praktisch leren en het toepassen van het geleerde in de praktijk gericht op wonen, werken, 
vrije tijd en burgerschap. 
Instructie, volgens het EDI-model, wordt steeds belangrijker. Daarbij wordt er structureel gewerkt met vormen van horizontale interactie; de 
leerlingen gaan met elkaar in gesprek en beslissen samen hoe ze het aan gaan pakken en/of vergelijken samen een oplossingsstrategie. 
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Instructie wordt gegeven op basis van voordoen (modeling) en sturend zijn d.m.v. taal, visualisatie, voorstructurering en zelf structuren 
hanteren. Middels interactieve instructie en verwerkingsvormen, wordt de leerling gestimuleerd te leren en denken in vaste strategieën, welke 
ze hardop verwoorden. Onder begeleiding van de begeleider, reflecteert de leerling op de gebruikte strategieën. 
De leerling wordt de mogelijkheid tot samenwerken en samenspel geboden op basis van een duidelijke rol- en taakverdeling. Eventueel verlies 
bij samenspel wordt door de begeleider gerelativeerd.  
 
Ondersteuningsbehoeften uit ‘Landelijk Doelgroepenmodel’ 
Leren en ontwikkelen: 

• een voorspelbaar onderwijsaanbod in eigen groep 

• het onderwijsaanbod dat aansluit bij de belevingswereld en dagelijkse praktijk 

• een begeleider die het initiatief van de leerling stimuleert 

• alle begeleiders hanteren regels en afspraken duidelijk en consequent 

• een begeleider die de leerling begeleidt in (les)overgangen 

• balans tussen in- en ontspanningsmomenten (taakspanne 10-20 min) 

• een begeleider zelfstandigheid bevordert 
SEO: 

• een basisklimaat gericht op autonomie en individuatie (maakt onderscheid tussen ik en de ander) 

• grenzen en structuur om veiligheid te bieden 

• een begeleider die corrigeert en bijstuurt op grond van gemaakte regels en afspraken 

• herhaling en ondersteuning bij samenspel 
Communicatie: 

• korte verbale instructie (3- en 4 woordzinnen) 

• visuele ondersteuning waar nodig (foto’s/picto’s) 

• begeleiding in het stimuleren en het verwoorden van gevoelens en gedachten 
 
 
Ondersteuningsbehoeften Leerroute 4 (leerlingprofiel 4 en leerlingprofiel 4+) volgens Landelijk Doelgroepenmodel: Regelmatig 
 
Algemeen:  
De begeleider biedt ondersteuning op afstand, steunt het handelen en schept voorwaarden.  Ze bouwt vertrouwen op, op basis van 
gelijkwaardigheid en gesprek en straalt onvoorwaardelijkheid uit. Zij richt zich op het op een coachende manier stimuleren van een zo groot 
mogelijke zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde. En daarnaast op het leren van sociale regels, 
gewetensvorming, samenwerken, overleggen, conflicten aangaan en oplossen en vormen van vriendschappen. De leerling kan zijn cognitie 
inzetten om zijn gedrag te sturen. Deze leerlingen hebben weliswaar behoefte aan een veilige leer- en leefomgeving, maar kunnen binnen 
duidelijke kaders hun gedrag voldoende reguleren om te kunnen functioneren in de maatschappij. 
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De leerling leert door langdurig doen en praktische oefening. In de SO-leeftijd zijn voornamelijk didactische vakken aan de orde en in de VSO-
leeftijd praktijkgericht onderwijs. 
De begeleider draagt er zorg voor dat het cognitief leren, middels groepsinstructie volgens het EDI-model voor de leerling inpasbaar is in wat hij 
al weet en heeft ervaren. Daarbij wordt er structureel gewerkt met vormen van horizontale interactie; de leerlingen gaan met elkaar in gesprek 
en beslissen samen hoe ze het aan gaan pakken en/of vergelijken samen een oplossingsstrategie. De leerling is in grote mate, in overleg met 
de begeleider, regisseur van zijn eigen leren.  
De leerling wordt gestimuleerd en uitgedaagd op basis van hoge verwachtingen die de begeleider heeft van en kenbaar maakt aan de leerling. 
Middels interactieve instructie en verwerkingsvormen, wordt de leerling gestimuleerd te leren en denken in verschillende oplossingsstrategieën, 
welke ze hardop verwoorden. Onder toezicht van de begeleider, reflecteert de leerling op de gebruikte strategieën. De leerling kan bewust een 
keuze maken voor het inzetten van een passende oplossingsstrategie. 
De begeleider geeft als uitgangspunt de leerling vertrouwen in situaties die hij positief aan kan en bouwt dit uit naar andere situaties. De leerling 
krijgt de ruimte om verantwoord risico’s te nemen en te leren van de eigen fouten en/of beslissingen. Situaties en beslissingen wordt met de 
leerling besproken, om zo inzicht te geven in zijn eigen functioneren in concrete situaties. 
De begeleider stimuleert coachend samenwerking in taken, arbeid, sport en spel. Waarbij de hiërarchie wordt besproken en hier sturing aan 
gegeven wordt, zoals ook de wijze van omgang met elkaar bij groepsactiviteiten. 
Seksualiteit wordt besproken met leerlingen waarbij in groepssamenstelling rekening wordt gehouden met leeftijd, cognitie, sociale en 
emotionele en lichamelijk ontwikkeling en eventueel sekse. 
 
Ondersteuningsbehoeften uit ‘Landelijk Doelgroepenmodel’ 
Leren en ontwikkelen: 

• een onderwijsaanbod die verder weg staat van de directe, concrete belevingswereld 

• een begeleider die initiatief uitlokt bij de leerling 

• verhouding in- en ontspanningsmomenten (taakspanne 20-30 min). 

• een begeleider die de taakwerkhouding bevordert 
SEO: 

• een basisklimaat gericht op autonomie, initiatiefname en verantwoordelijkheid leren dragen 

• een begeleider op afstand, waar nodig nabijheid, (meer coachend) 

• een basishouding van ingrijpen en uitleggen 

• een begeleider die stimuleert tot zelf doen en zelf  oplossingen bedenken 

• een groepsgerichte benadering, sociaal leren 
Communicatie: 

• begeleiding in het stimuleren en het verwoorden van gevoelens en gedachten 

• korte verbale instructie (eenvoudige zinnen) 

• visuele ondersteuning waar nodig (picto’s/ geschreven tekst) 
 


