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Samenvatting
In dit onderzoek is er sprake van een actieonderzoek, waarbij het doel is een
ontwikkelingsperspectief te ontwerpen voor ZML1-leerlingen in het regulier basisonderwijs.
Het ontwikkelingsperspectief is een plan waarin is opgenomen wat het eindniveau kan zijn
van een ZML-leerling in het reguliere basisonderwijs. In principe beoogt het
ontwikkelingsperspectief de vakken rekenen, schriftelijke taal en lezen (technisch en
begrijpend). Deze onderdelen worden per schooljaar ingevuld en geëvalueerd.
Het onderzoek is gericht op de volgende hoofdvraag:

“Op welke manier is het mogelijk om een ontwikkelingsperspectief voor een ZML-leerling
met een IQ2 tussen de 55 en 70 op het gebied van taal, lezen en rekenen vast te stellen,
zodat deze binnen het regulier basisonderwijs bruikbaar is?”

Om dit te realiseren is er onderzoek gedaan binnen de theorie over ZML-leerlingen. Hierbij
is de groep leerlingen met het Syndroom van Down buiten beschouwing gelaten.
De indicatie criteria vanuit de onderwijsinspectie zijn bekeken. Er is uitgezocht wat de CEDgroep precies doet en tevens wat er bekend is over het gebruik van
ontwikkelingsperspectieven binnen het V(S)O.
De verschillende onderzoeksgroepen zijn ambulant begeleiders, intern begeleiders van de
betrokken scholen, ouder(s)/verzorger(s), onderwijsinspecteur en locatiedirecteur van een
V(S)O school.

In 2006 is er door de CED-groep een onderzoek gestart waarbij er binnen het Voortgezet
Speciaal Onderwijs gekeken werd hoe de ZML-leerlijnen geïmplementeerd kunnen worden.
Dit heeft er toe geleid dat er op de scholen binnen het bestuur een start is gemaakt met het
werken met zorgarrangementen voor ZML-leerlingen, volledig gebaseerd op de ZMLleerlijnen.
Bij de onderwijsinspectie wordt gewerkt met een tabel die als indicator dient voor
doorstroming naar het voortgezet onderwijs en waarin duidelijk wordt aangegeven welk
niveau een leerling met een bepaald IQ moet halen om toegelaten te worden tot een
bepaald type voortgezet onderwijs. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt niet genoemd
in deze tabel.

1
2

ZML staat voor: Zeer Moeilijk Lerend.
IQ staat voor: Intelligentie Quotiënt.
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Met deze gegevens is het mogelijk om een ontwikkelingsperspectief te realiseren waarin de
volgende onderdelen van groot belang zijn:
•

Op basis van het IQ van de leerling wordt er door de school een inschatting gemaakt
of de leerling op het midden niveau of hoge niveau aan het eind van de reguliere
basisschool kan uitstromen.

•

Het beheerste niveau en te behalen niveau worden benoemd en beschreven,
waarbij de ZML-leerlijnen als leidraad kunnen dienen.

•

Gegevens worden weergegeven in DLE.

•

Er kan gebruik gemaakt worden van methodegebonden toetsen om het niveau te
toetsen, CITO toetsen zijn ook een optie.

•

Er wordt minimaal twee keer per jaar geëvalueerd.

•

Ouders/verzorgers moeten het ontwikkelingsperspectief ondertekenen.

Door deze gegevens te bundelen is een ontwerp ontstaan waarmee het voor een reguliere
basisschool mogelijk is, om voor een ZML-leerling een ontwikkelingsperspectief in te vullen
en waarmee voor alle betrokken partijen goed in kaart wordt gebracht wat er van een ZMLleerling verwacht kan en mag worden tijdens de periode op de reguliere basisschool.
Het aankomend schooljaar 2009-2010 wordt het in de praktijk gebruikt en daar waar nodig
wordt het ontwerp uitgebreid en aangescherpt.
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Introductie
Per 1 februari 2008 ben ik werkzaam bij de Dienst Ambulante Begeleiding Amsterdam
cluster 3. Op dit moment begeleid ik alleen ZML-leerlingen. Daarvoor ben ik negen jaar
werkzaam geweest op de 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost en heb daar
gewerkt met verschillende groepen, nauw samengewerkt met de intern begeleider en voor
de school ook o.a. het beleid omtrent de omgangsvormen bedacht.
Ik ben net bevallen van mijn tweede kind. Toch heb ik er voor gekozen om dit jaar met de
opleiding te beginnen, omdat mijn dochter nu in een fase is waarin een studie goed te
combineren valt. In 2002 ben ik gestart met een opleiding aan het Seminarium van
Orthopedagogiek, het eerste jaar een algemeen jaar orthopedagogiek en het tweede jaar
remedial teaching voortgezet leren. De opleiding heeft binnen mijn werk als ambulant
begeleider het voordeel dat ik door het doen van deze studie geleerd heb om op een
bepaalde manier verslaglegging te doen en weet hoe plannen geschreven moeten worden
voor leerlingen met een bepaalde problematiek.

In de korte periode dat ik werkzaam ben als ambulant begeleider, liep ik tegen een aantal
problemen aan. De kennis met betrekking tot het niveau van de ZML-leerling is zwak. Op
de Dienst is er niet altijd iemand aanwezig die op al mijn vragen antwoorden wist. En op
scholen die ik begeleid, merk ik dat er weinig bekend is over de verwachtingen van het
niveau van ZML-leerlingen.
Vanuit de wetgever is besloten dat alle kinderen recht hebben om onderwijs te volgen in het
regulier onderwijs. De kennis over leerlingen die een rugzakfinanciering hebben, is niet in
voldoende mate aanwezig binnen het werkveld. Ik merk dat het voor leerkrachten nog
onvoldoende duidelijk is hoe ze leerlingen kunnen begeleiden die een rugzakfinanciering
hebben, maar ook wat ze mogen verwachten van de ontwikkeling die een leerling
doormaakt.
Heel langzaam ontstond zo de vraag voor dit onderzoek, waar de nadruk ligt op het
cognitieve vlak en het sociaal-emotionele aspect buiten beschouwing werd gelaten. De
onderzoeksvraag werd:

“Op welke manier is het mogelijk om een ontwikkelingsperspectief voor een ZML-leerling
met een IQ tussen de 55 en 70 op het gebied van taal, lezen en rekenen vast te stellen,
zodat deze binnen het regulier basisonderwijs bruikbaar is?”
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Door het doen van dit onderzoek, wil ik de scholen helpen om beter in beeld te krijgen wat
ze van een ZML-leerling kunnen verwachten en hoe een prognose gemaakt kan worden
met betrekking tot het cognitieve niveau van de leerling. Dit ligt dan naast het
handelingsplan en is bedoeld voor meerdere jaren. Dit is zinvol, mede ook voor het werk
van de inspectie.
De inspectie wil graag een duidelijk beeld van de ontwikkeling die een leerling doormaakt
en eist dat er een degelijk plan wordt opgesteld waarin is opgenomen wat er van een
leerling verwacht kan en mag worden.

Voor mijn onderzoek heb ik hulp nodig van de volgende mensen: De intern begeleider van
de vorige school waar ik gewerkt heb; de intern begeleiders van Het Kruispunt en van de
Rozemarn; collega’s van de Dienst en natuurlijk ook de ouder(s)/verzorger(s)
van de twee leerlingen die ik begeleid. Het product dat ik ga ontwikkelen wordt in principe
uitgeprobeerd op de Rozemarn en op Het Kruispunt. Dit zijn scholen in Amsterdam
Zuidoost. De leerlingen waar het om gaat zijn leerling x en leerling y.

Ik wil met mijn onderzoek het volgende bereiken:
•

Met datgene wat ik ga maken, zorg ik er voor dat de scholen waar ik kom een beter
beeld krijgen van wat ze van een ZML-leerling kunnen verwachten.

•

Dat ik er voor zorg dat er met dat product duidelijk in kaart wordt gebracht wat er op
het cognitieve gebied per jaar gehaald gaat worden, maar ook dat je dat over een
langere tijd kan verspreiden.

•

Dat je een periode overbrugt die langer is dan het handelingsplan dat er elk jaar
wordt gemaakt. Zo zie je namelijk ook als ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en school
dat er genoeg tijd is om een aantal doelen te halen voordat de leerling bijvoorbeeld
van school gaat.

•

En dat je misschien minder op het cognitieve niveau van een leerling moet blijven
hangen, omdat je niet alle doelen kunt halen en het sociaal-emotionele- en
sociaalredzaamheid aspect naarmate deze groep leerlingen ouder wordt
waarschijnlijk belangrijker gaat worden.
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Aan het eind van het onderzoek verwacht ik, dat ik een goed beeld heb van de leerlijnen en
doelen die ZML-leerlingen kunnen halen. Ik heb het zelf altijd als zeer prettig ervaren,
tijdens mijn werk als leerkracht, dat je aan ouders kan uitleggen welk niveau er gehaald
moet worden in een leerjaar op cognitief vlak (dat is toch iets dat veel ouders/verzorgers
erg belangrijk vinden).
Ik ben pas tevreden als het product dat ik ga ontwikkelen ook door meerdere personen
gebruikt kan worden. En dat het een product is waarbij de ambulante begeleider(s) in
samenwerking met de scholen en ouder(s)/verzorger(s) een reëel perspectief kunnen
invullen, waarin de ontwikkeling van het kind duidelijk zichtbaar wordt weergegeven.
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Hoofdstuk 1
1.1 Aanleiding
Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?
Op de vorige school waar ik werkte, de 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost,
kregen we steeds meer te maken met leerlingen met leerachterstanden. Dit ging
voornamelijk om MLK-leerlingen3, leerlingen die gediagnosticeerd ADHD4 zijn en leerlingen
die een aan autistisch verwante stoornissen hebben. Voor de eerstgenoemde groep kregen
wij vanuit de inspectie commentaar dat we te weinig op papier hadden staan over de
ontwikkeling van de leerling. Er moest dus betere dossiervorming komen, naast het leerling
volgsysteem dat er al was met alle toetsgegevens.
Samen met de intern begeleider zijn we gaan kijken wat we konden doen om dit te
verbeteren. We hebben met behulp van het GPI5 een lijst bekeken waarop de leerdoelen
rekenen, lezen en taal voor leerlingen in het basisonderwijs met een LWOO6 en PrO7
perspectief zijn opgenomen. Op basis van deze gegevens hebben wij een product
ontwikkeld dat we voor de leerlingen van deze school met deze bovengenoemde
problematiek konden gebruiken en zo een beter beeld gecreëerd kan worden met
betrekking tot de ontwikkeling van de leerling.
Sinds ik werk als ambulant begeleider en wist dat ik het aankomende jaar een studie moest
gaan volgen, leefde er bij mij al het idee om mijn Meesterstuk te laten gaan over een
onderwerp dat hier op lijkt.
Ik merkte dat er op de scholen waar ik kom in Amsterdam Zuidoost er toch nog weinig
bekend is over de mogelijkheden van de ZML-leerlingen. En ook dat de scholen niet
precies weten wat ze eigenlijk mogen en kunnen verwachten van een leerling met deze
beperking.
Ik raakte voor de zomervakantie ook nog in gesprek met de intern begeleider van de
Rozemarn en vertelde haar wat wij op mijn oude werk deden met leerlingen met een
bepaalde leerachterstand. Zij was geïnteresseerd in een eventueel protocol en heeft mij
inmiddels laten weten dat er vanuit de inspectie behoefte bestaat aan een duidelijker beeld.

3

MLK staat voor: Moeilijk Lerend
ADHD staat voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
5
GPI staat voor: Gemeentelijk Pedologisch Instituut
6
LWOO staat voor: Leerweg Ondersteunend Onderwijs
7
PrO staat voor: Praktijk Onderwijs
4
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Dit geheel heeft geleid tot de volgende vraag:
“Op welke manier is het mogelijk om een ontwikkelingsperspectief voor een ZMLleerling met een IQ tussen de 55 en 70 op het gebied van taal, lezen en rekenen vast
te stellen, zodat deze binnen het regulier basisonderwijs bruikbaar is?”

Om achter een bepaalde hoeveelheid informatie te komen, moet ik mijzelf dan ook een
aantal deelvragen stellen. En ook een duidelijke grens stellen in wie en wat ik voor mijn
onderzoek nodig heb.
Deelvragen worden:
Wat is er op de scholen binnen ons bestuur al gemaakt op het gebied van de leerlijnen voor
een ZML-leerling?
Welke collega’s begeleiden een leerling in groep 7/8 van het reguliere onderwijs en welk
niveau hebben deze leerlingen?
Welke ontwikkeling heeft een leerling op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs
doorgemaakt en wat is zijn/haar niveau? (daarbij een vergelijking makend tussen een
cognitief sterke en zwakke leerling).
Wat wordt er vanuit de inspectie precies verwacht met betrekking tot de dossiervorming
voor een leerling met een ZML indicatie?
Door deze vragen te gaan beantwoorden kan ik een protocol opstellen, dat er voor zorgt
dat er voor de school, ouders, ambulant begeleider(s) en anderen die met de leerling
werken een duidelijk beeld wordt geschapen dat aangeeft wat er van de leerling kan
worden gevraagd op het cognitieve vlak.
Ik ben pas tevreden: als er een product ligt dat goed bruikbaar is voor een brede doelgroep,
maar dat wel makkelijk door een school waar de leerling zit is te gebruiken. Het mag niet
teveel tijd kosten om in te vullen, omdat er al zoveel andere dingen gedaan moeten
worden. Er kan voor een langere periode aangegeven worden wat je hoopt te bereiken,
zodat de ouder(s)/verzorger(s)en ook de leerkrachten een goed beeld ontwikkelen over de
cognitie van de leerling en ouder(s)/verzorger(s) ook beter weten wat er door de school de
komende jaren gedaan wordt.
En mocht het doel wat er gesteld is in een bepaald tijdsbestek niet gehaald zijn, dat er tijd is
om een bepaald doel nog een keer te proberen te halen of misschien wel niet na te streven.
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Hoofdstuk 2
2.1 Kenmerken van een ZML-leerling?
2.1.1. Kenmerken van een ZML-leerling, met een IQ tussen 55 en 70
Over het leren van een ZML-leerling is zeer weinig bekend, dit blijkt uit literatuuronderzoek.
((“SLO”, 2003) en (D. Timmens-Huigens & L.H. Damen, blz. 5, 2004))
Wel is er enige informatie beschikbaar over de verschillende didactische stijlen, maar op de
vraag: “Hoe leren ZML-leerlingen?”, is niet een goed antwoord te geven.
De ZML-leerling wordt gekenmerkt door een uitermate complex en divers scala aan
tekorten en stoorzenders. Stoorzenders kunnen gezien worden als factoren buiten het kind
die maken dat niet noodzakelijke belemmeringen ontstaan. Of die maken dat
mogelijkheden die er wel zijn niet worden gekend, gewaardeerd of gebruikt. Allerlei
randvoorwaarden voor het leren lijken niet, nauwelijks of moeizaam vervuld te zijn. Er zijn
veel factoren die de ontwikkeling van een ZML-leerling belemmeren.
Onderstaand volgt een opsomming van kenmerken van de ZML-leerling in verband met de
schoolse activiteiten (D. Timmens-Huigens & L.H. Damen, 2004):
•

gebrek aan planmatig en strategisch handelen (belemmerd probleemoplossend
vermogen

•

gering voorstellingsvermogen (fantasie en rollenspel in een primitief stadium)

•

geringe transfer mogelijkheden van handelen, weinig wendbaar, weinig
overdraagbaar naar andere of nieuwe situaties (inwendig spreken is belemmerd,
weinig effectief strategisch handelen)

•

geringe kennisgerichte nieuwsgierigheid (weinig arousal, weinig intellectuele
belangstelling, weinig selectieve aandacht)

•

trage informatieverwerking

•

een moeizaam of niet voorspelbare werking van het geheugen, met als belangrijk
punt het weinig beschikbare werkgeheugen

•

problemen met selectieve aandacht

•

problemen op het gebied van sociale cognitie

•

problemen met het hanteren, het herkennen en benoemen van emoties

•

problemen met complexe taken

•

vervallen in lichaamsgebonden negatief gedrag in sociale situaties die de ZMLleerling niet aankan

•

een sterke neiging tot afhankelijkheid

•

weinig flexibel
11

2.1.2 Leerstijlen voor het individuele handelingsplan voor een ZML-leerling
Er zijn leerstijlen die aansluiten bij ZML-leerlingen. Die leerstijlen zijn binnen de school te
gebruiken en op verschillende niveaus in te zetten. Uit onderzoek blijkt dat leerstijlen die
gebruikt kunnen worden in een individueel handelingsplan de volgende zijn (D. TimmensHuigens & L.H. Damen, 2004) en (L.H. Damen & M. Cordang, 2007):
•

Leerstijl 8: Voorkeur voor herhaling en vasthouden aan patronen

•

Leerstijl 9: Weinig initiatief nemen, onzelfstandig. Bij stress en angst
lichaamsgebonden reacties laten zien. Op alle prikkels ingaan of afsluitend gedrag
vertonen voor teveel prikkels.

•

Leerstijl 10: Sterke behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid en
contextgebonden leren.

•

Leerstijl 11: Sterk visueel pragmatisch en concreet fysiek ingesteld, de samenhang
wordt alleen in verband herkend.

•

Leerstijl 12:Gevoelig voor over en ondervragen en dan terugtrekken uit de
leersituatie.

•

Leerstijl 13:Behoefte aan aansluiting bij de (tijdelijk of langdurig) dominante
ervaringsordening.

•

Leerstijl 14: Behoefte aan veel aandacht voor de associatieve onderlaag van elk
leven.

Voor meer informatie, zie bijlage 4.
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2.2 Indicatiecriteria voor cluster 3
Een leerling komt in aanmerking voor een leerlinggebonden budget en is toelaatbaar tot het
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO)8, mits de leerling voldoet aan de criteria zoals
omschreven in de artikelen 15 tot en met 23. (W.C.M. Resing, A. Evers, H. Kooyman, N.
Pameijer & N. Bleichrodt, 2008, blz. 278-288)
Het onderzoek heeft betrekking op de leerlingen uit cluster 3 met een verstandelijke
handicap, de Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Er is voor gekozen om de groep met
het Syndroom van Down niet te betrekken in het onderzoek.
Een leerling is toelaatbaar tot het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen ( W.C.M. Resing, et al, 2008):
•

Indien op basis van psychodiagnostisch onderzoek, dat individueel is afgenomen en
rekening houdt met de kenmerken van de leerling, een intelligentiequotiënt lager dan
55 is vastgesteld, niet zijnde een diepe of ernstige stoornis als bedoeld in artikel 22,
eerste lid.

•

Indien op basis van psychodiagnostisch onderzoek, dat individueel is afgenomen en
rekening houdt met de kenmerken van de leerling, een intelligentiequotiënt tussen
54 en 70 is vastgesteld.

•

Indien er sprake is van een beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit: Een
leerachterstand of het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in
artikel 13, onder f. Een zeer geringe sociale redzaamheid als bedoeld in artikel 13,
onder c.

•

Voor leerlingen tot en met 7 jaar waarbij een stoornis is vastgesteld, indien van
toepassing volgens het classificatiesysteem DSM-IV of ICD-109, die de beperking,
ernstig of negatief beïnvloed en daardoor de zorg onvoldoende effect heeft
gesorteerd of zal kunnen sorteren en zo de ondersteuning deelname in het reguliere
onderwijs niet mogelijk maakt.

•

Een leerling is tevens toelaatbaar als er uit een verklaring van een arts blijkt dat er bij
de leerling sprake is van het Syndroom van Down. De toelaatbaarheid van een
leerling met het Syndroom van Down voor de onderwijssoort zeer moeilijk lerende
kinderen, betreft de gehele schoolloopbaan primair onderwijs, voortgezet onderwijs
en middelbaar beroeps onderwijs.

8

(V)SO staat voor: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
DSM-IV staat voor: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. En ICD-10 staat voor: International
Classification of Diseases and Related Health Problems, 10e versie.
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2.3 CED-groep en de ZML-leerlijnen
2.3.1 CED-groep
De CED10-groep is een onderwijsbegeleidingsdienst die advies geeft aan
onderwijsinstellingen voor leerlingen van 0 tot 18 jaar: voorschoolse opvang in
kinderdagverblijven en scholen in het primair en voortgezet onderwijs.
De organisatie is ontstaan uit een aantal fusies van gelijksoortige stichtingen in de regio
Groot-Rotterdam. Bij de CED-groep werken ongeveer 600 mensen, verdeeld over vijf
vestigingen. De scholen die diensten afnemen van de CED-groep, betalen deze uit
subsidiegelden die hiervoor bestemd zijn. Sinds 1 augustus 2006 is de subsidie van de
overheid te komen vervallen en is het CED een geprivatiseerde organisatie. De organisatie
ondergaat momenteel een groot intern veranderingstraject waarin transparantie en
kennisdelen centraal staan.
De CED-groep is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de leerlijnen, in 2005. De
leerlijnen voorzien in een breed onderwijsaanbod en bereiden leerlingen voor op de
toekomst. Een leerlijn is opgebouwd uit onderwijsactiviteiten die een opklimming in
moeilijkheidsgraad laten zien. Leerlijnen vormen een uitgangspunt voor het
leerlingvolgsysteem en ondersteunen de school. (“CED-groep”, geraadpleegd mei 2009)

2.3.2 ZML-leerlijnen
De CED-groep startte in 2003, samen met het IB-Netwerk REC-ZHZ11, met de ontwikkeling
van leerlijnen voor ZML-leerlingen. De WEC-Raad12 ondersteunt het beheer van leerlijnen.
De leerlijnen worden inhoudelijk up-to-date gehouden en gekoppeld aan diverse
ontwikkelprojecten. (“CED-groep”, geraadpleegd mei 2009)

ZML-leerlijnen zijn opgebouwd volgens het volgende principe:
Er zijn leergebieden ( dit is een begrip op het meest algemene niveau), bijvoorbeeld
‘mondelinge taal’ of ‘rekenen en wiskunde’. Binnen een leergebied zijn de verschillende
kerndoelen breed geformuleerd. De kerndoelen zijn ingedeeld in leergebiedoverstijgende
kerndoelen en vijf leergebieden, Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf
en de wereld, kunstzinnige vormgeving en bewegingsonderwijs. De kerndoelen zijn in
2007/2008 in de wetgeving opgenomen. (“SLO”, geraadpleegd mei 2009)

10

CED staat voor: Centrum Educatieve Dienst.
IB-Netwerk REC-ZHZ staat voor: Interne Begeleiding Netwerk Regionaal Expertise Centrum Zuid-Holland-Zuid.
12
WEC-Raad behartigt de belangen van het speciaal onderwijs. Hieronder vallen scholen de scholen, instellingen, de
Regionale Expertise Centra (REC) en alles wat daarmee verband houdt.
11
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De kerndoelen beschrijven het leerstofaanbod: ‘de leerlingen leren bijvoorbeeld een zo ruim
mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken’.
Een kerndoel beschrijft niet het niveau dat met de leerlingen bereikt moet worden.
Dat is de reden dat een kerndoel wordt onderverdeeld in subdoelen. Zo wordt bij het
kerndoel ‘de leerlingen leren een zo ruim mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken’
leerlijnen uitgewerkt in de subdoelen passieve woordenschat, actieve woordenschat en
woorden omschrijven.
Het ligt voor de hand om voor het niveau van het primair onderwijs uit te gaan van acht
niveaus voor cluster 1, 2 en 4. Voor cluster 3 is gekozen voor 12 niveaus. ( A. Struiksma &
I. Bal, 2003)

2.3.4 Project: Implementatie Leerlijnen (V)SO
In september 2006 is, onder regie van de WEC-raad, het project ‘Aan de slag met
implementatie leerlijnen in het (V)SO’ van start gegaan. Na een gedegen voorbereiding
vanuit het project Kwaliteit Speciaal is door een aantal ontwikkelorganisaties, OCW13 en de
WEC-Raad een meerjarig implementatieplan 2006-2010 opgesteld.
Dit betreft alle clusters en het gehele (V)SO scholenveld en hun vertegenwoordigers (325
scholen, REC’s en clusterverenigingen). Doel van het project is om een bijdrage te leveren
aan de didactische ontwikkeling van het speciaal onderwijs. (“CED-groep”, geraadpleegd
april en mei 2009) en (“Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap”, geraadpleegd
februari 2009)

13

OCW staat voor: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Bij de ontwikkeling en implementatie van leerlijnen neemt cluster 3, Zeer Moeilijk
Lerend/Meervoudig Gehandicapt een voorhoedepositie in. Bij de kerndoelen heeft de
SLO14 tussendoelen/leerlijnen ontwikkeld op vier niveaus. Het Pedologisch Instituut
Rotterdam heeft hierop voortgebouwd en heeft in ruggespraak met de LVC315 leerlijnen
geformuleerd voor de meeste leergebiedspecifieke doelen met een bereik van 4 - 20 jaar.
In het schooljaar 2005-2006 hebben zeven ZML-scholen begeleiding van het Pedologisch
Instituut gevraagd bij de implementatie. Er is landelijk scholing gegeven aan voornamelijk
intern begeleiders van de meeste ZML-MG16-scholen. Die trajecten leveren een
implementatiedraaiboek op waarmee aan de overige clusters ‘good practice’ kan worden
overgedragen. (“WEC-Raad”, geraadpleegd april 2009)

2.3.5 Toekomstvisie, toetsen voor ZML
De CED-groep is bezig met het ontwikkelen van toetsen voor ZML-leerlingen. Door de
specifieke kenmerken van ZML-leerlingen werkt de klassieke toetssituatie niet. De leerling
zou weinig tot niets presteren.
De toetsen die ontwikkeld worden, krijgen voldoende en minimum standaarden.
De criteria waaraan volgens de CED-groep toetsen voor het ZML moeten voldoen, zijn de
volgende ( “CED-groep”, geraadpleegd april en mei 2009):
•

observeren levert bruikbare informatie op

•

er wordt op vaste momenten in het jaar geobserveerd

•

om een leerlijn te toetsen hoeven niet alle doelen getoetst te worden, een uitsnede
levert voldoende informatie op om aan te nemen dat het niveau wordt beheerst

•

beheersing van een niveau betekent dat de leerling zich ontwikkelt, voorgaande
niveaus hoeven dus niet uitputtend getoetst te worden

•

er wordt getoetst in realistische situaties, omgaan met geld wordt bijvoorbeeld
getoetst in een winkel

•

de leerlingen merken niet dat ze getoetst worden

•

het gaat om geprotocolleerde lessen waardoor vergelijking mogelijk wordt

•

verwerking moet zowel handmatig als digitaal mogelijk zijn

•

er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande leerlingvolgsystemen,
zoals het ontwikkelingsvolgmodel en Leerling Volg Systeem 2000

Wanneer de toetsen af zijn is nog niet bekend.
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SLO staat voor: Stichting Leerplanontwikkeling.
LVC3 staat voor: Landelijke Vereniging Cluster 3
16
MG staat voor: Meervoudig Gehandicapt
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2.4 Passend onderwijs, Inclusief onderwijs in binnen en buitenland
2.4.1 Passend onderwijs en Inclusief onderwijs
De termen Passend onderwijs en Inclusief onderwijs worden veelal naast en soms ook door
elkaar gebruikt. Er is een duidelijk onderscheid.
Het steunpunt passend onderwijs 2008, hanteert de volgende definitie:
“Een organisatorische of onderwijskundige setting, lokaal of regionaal, waarbij gezamenlijke
schoolbesturen hun onderwijs zo hebben ingericht dat er voor alle leerlingen in die lokale of
regionale situatie een passend onderwijsarrangement is.”i
Het gaat dus om een zorgstructuur, waarbij zowel in het regulier als in het speciaal
onderwijs zorgleerlingen worden opgevangen. Het speciaal onderwijs wordt niet
opgeheven. Er is ook geen sprake van plaatsingsplicht, maar van trajectplicht.
Inclusief onderwijs gaat ervan uit dat alle zorgleerlingen in het reguliere onderwijs worden
opgevangen en dus ingeschreven staan. Het speciaal onderwijs moet zijn voorzieningen
naar het basisonderwijs brengen, zodat de leerling niet naar de zorg hoeft toe te gaan,
maar de zorg naar de leerling komt.
De officiële lijn van het ministerie van OCW is dat er in 2011 sprake moet zijn van Passend
onderwijs. Scholen en schoolbesturen zijn echter vrij om ook te streven naar Inclusief
onderwijs. (“Steunpunt Passend onderwijs”, geraadpleegd januari 2009)

2.4.2 Passend onderwijs en Inclusief onderwijs in de staat Connecticut Verenigde Staten
Amerika
Onder leiding van R. Franke heeft een FvO17-delegatie in maart 2006 een bezoek gebracht.
Doel van de reis was om een aantal inclusieve scholen, waar kinderen met een beperking
deelnemen aan het regulier onderwijs, te bezoeken.
En twintig leden van de projectgroep Inclusief onderwijs Veldvest zijn in 2008, als sluitstuk
van twee jaar voorbereidend samenwerken hier naar toe afgereisd. Doel van de reis was
om in praktijk te zien hoe het Passend onderwijs is ingericht en hoe dit op strategisch
niveau wordt geregeld. In dit deel van de Verenigde Staten is het geen vraag of kinderen
met speciale leerbehoeften of bijzondere talenten welkom zijn, ze zijn er gewoon, horen
erbij en doen mee in de dagelijkse praktijk.

17

FvO staat voor: Federatie van Ouderverenigingen.
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Onderwijssysteem
Elke school volgt een bepaalde koers die beschreven staat in een strategisch plan, dat
meerdere jaren van kracht blijft. In een jaarplan worden de te behalen doelen beschreven.
Er is vanuit Het State of Department of Education uitgebreid toezicht op het nastreven van
de doelen. De doelen worden ook getoetst, waarbij er gekeken wordt naar de
leeropbrengsten van de leerlingen. En de scholen verdienen dan eventueel een award als
de scores hoog zijn en het kwaliteitsdoel is behaald.
In de scholen tref je veel verschillende werknemers aan, denk aan (gespecialiseerde)
leerkrachten, vakleerkrachten, assistenten, logopedisten, verplegers, psychologen,
maatschappelijk werkers en ergotherapeuten. De inzet is zodanig dat er in een groep
gemiddeld twee tot vier professionals aan het werk zijn.
Waarbij iedereen met elkaar samenwerkt en allen dezelfde visie uitdragen. Naast het
gewone klaslokaal zijn er ook ruimtes, resource rooms, waar leerlingen op hen afgestemde
instructies krijgen en of oefeningen doen onder begeleiding van een deskundige. De
groepsleerkracht bepaalt de regie, stelt de plannen op en laat zich adviseren en
ondersteunen door deskundigen en assistenten.
Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een grote rol toebedeeld en hebben veel macht en inspraak
als het om het onderwijsaanbod van hun kinderen gaat. Met betrekking tot de kwaliteit van
het onderwijs hebben ouders veel zeggenschap. Ze zijn een partner van de school
wanneer het gaat om diagnosticering, het opstellen van stappenplannen en evaluaties.
Vinden zij dat een school niet biedt wat ze denken nodig te hebben voor hun kind, dan
gaan ze verder kijken en zoeken een school die wel het gevraagde biedt.
Het bieden van onderwijs op maat is in Connecticut een belangrijk uitgangspunt. Als de
school of ouder(s)/verzorger(s) signaleren dat een kind extra ondersteuning nodig heeft en
vermoedelijk in aanmerking komt voor een Individual Education Plan, dan wordt het kind
voorgedragen aan het Planning en Placement Team. Dit is een multidisciplinair team dat is
verbonden aan de school. Er wordt vervolgens met ouders/verzorgers bepaald of een
Individual Education Plan noodzakelijk is. In het plan wordt vastgelegd hoe en waartoe het
kind met een beperking wordt begeleid en ondersteund. Zaken die in beeld worden
gebracht zijn bijvoorbeeld: het huidige niveau van functioneren, meetbare doelen voor de
komende jaren en de wijze waarop evaluatie plaats vindt.
(L. Wilting, JSW, blz. 38-43, 2008) en (W. van Kempen, H. de Bruijn & H. Beumer
Inspirerend Amerika Reisverslag, 2006)
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Wetgeving en de financiën
De Federale wetgeving houdt alle afzonderlijke staten goed in de gaten. Het State of
Department of Education is belast met de uitvoering en naleving van het wettelijk kader. Zij
sturen en geven richting aan de scholen. En bieden de scholen ondersteuning om aan de
eisen te voldoen en dragen zorg voor de deskundigheidsvergroting.
Scholen krijgen in deze staat de opdracht, vanuit de regering, dat alle kinderen recht
hebben op onderwijs. Dit wordt bepaald door de IDEA-wet18, ontstaan in 1975. Deze wet
vereist dat kinderen met beperkingen een plaats krijgen in het reguliere onderwijs, behalve
als (letterlijk vertaald) “de aard en de ernst van de beperking zodanig is dat educatie in
reguliere klassen met de ondersteuning van aanvullende hulp of dienstverlening, niet in
voldoende mate kan worden bereikt”.
Een school moet alles in werking stellen om leerlingen met beperkingen binnen het
algemeen regulier onderwijs toe te laten en het onderwijsaanbod op hen af te stemmen.
Tijdens de ambtsperiode van president Bush is dit in 2002 versterkt met het wetsartikel: No
Child Left Behind.
De financiële middelen vanuit de overheid gaan rechtstreeks naar de scholen. Ieder kind
krijgt een bedrag van ongeveer 10000 dollar ongeacht zijn beperkingen of behoeften.
Dan kan er vanuit de gemeentelijke subsidiegelden nog eventueel een aanvulling worden
gegeven. Mocht een leerling echt niet binnen zijn eigen district naar school kunnen, omdat
de specifieke zorg tekortschiet, dan kan de leerling naar een “special school”. Alleen blijft
het district, de school echter verantwoordelijk en kost het hen ongeveer 50000 dollar om de
leerling te plaatsen. Gezien dit hoge bedrag streeft een school er erg naar om alles in
werking te stellen om een leerling binnen de eigen muren te houden.
(L.Wilting, JSW, blz. 38-43, 2008) en (W. van Kempen, H. de Bruijn & H. Beumer
Inspirerend Amerika Reisverslag, 2006)

18

IDEA-wet, Individuals with Disabilaties Education Act.
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Hoofdstuk 3 Het onderzoek
3.1 Inleiding
In dit onderzoek wordt het type actieonderzoek gebruikt. Door het doen van dit onderzoek
wordt er een product ontwikkeld dat in de praktijk gebruikt kan worden.
Aan het eind van dit onderzoek is er een product klaar, waarmee er voor leerlingen op
reguliere basisscholen met een ZML indicatie een goed ontwikkelingsprofiel ingevuld kan
worden.

3.2 Opbouw van het onderzoek
Er wordt contact gezocht met de intern begeleider van mijn vorige school. Aan haar wordt
gevraagd of zij een voorbeeld wil sturen van het concept dat is gemaakt voor de leerlingen
van die school die een bepaalde leerachterstand hebben. Dat concept kan eventueel
gebruikt worden voor het te ontwikkelen product voor de twee leerlingen en scholen die ik
begeleid en gebruik als casus voor mijn onderzoek.

Om te achterhalen wat het eindniveau van ZML-leerlingen is in het regulier onderwijs, zijn
aan 35 collega’s de volgende vragen gesteld:
•

Wie begeleiden er ZML- leerlingen in groep 7/8 van een reguliere basisschool of in
de eerste twee groepen van het PrO?

•

Zo ja, mag ik in de dossiers kijken naar het niveau dat deze leerlingen al bereikt
hebben?

De collega’s worden door middel van een email bereikt.

De leerlingen zijn gediagnosticeerd als ZML-leerling en hebben een cluster 3 indicatie.
De leerlingen die gekozen zijn, zijn allemaal in de leeftijd tussen 11 en 13 jaar. Het zijn
leerlingen die in groep 7 of in de eindgroep van het regulier basisonderwijs zitten. En
leerlingen die in het eerste jaar van het Praktijk Onderwijs zitten.
Ze hebben een gemeten intelligentie door middel van een psychologisch onderzoek en
zitten met de intelligentie tussen een intelligentie quotiënt van 55 tot en met 75.
De gegevens van de leerlingen worden verwerkt op basis van het didactisch
leeftijdsequivalent (DLE).
Op basis van deze zeven leerlingen zal een schatting gemaakt worden van het eindniveau
van een ZML-leerling aan het eind van de basisschoolperiode en beginperiode in het PrO.
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In het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgroepen:
•

Intern begeleider van de 16e Montessorischool

•

35 ambulant begeleiders van de Dienst Ambulante Begeleiding Amsterdam cluster 3

•

Locatiedirecteur van het V(S)O Alphons Laudy in Amsterdam

•

Intern Begeleider van de Van Koetsveldschool in Amsterdam

•

Onderwijsinspecteur

•

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen waar het ontwikkelingsperspectief voor
ingevuld wordt

•

De intern begeleiders van de betrokken scholen

In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksinstrumenten:
Er is gekozen voor een interview met de locatiedirecteur van het Voortgezet Speciaal
Onderwijs Alphons Laudy in Amsterdam. Op deze school zijn ze dit jaar gestart met een
nieuw administratiesysteem dat gekoppeld is aan de ZML-leerlijnen van het CED.
Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst gemaakt.
Hierbij zijn de volgende punten van belang:
•

Wat is er bekend van het niveau van de leerlingen op het gebied van rekenen, taal
en lezen, waarbij het accent ligt bij de leerlingen die binnenkomen op de school.

•

Kan er een onderscheid gemaakt worden tussen cognitief sterke leerlingen en
cognitief zwakkere leerlingen.

•

Wat is het niveau van de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan.

•

Wordt er gebruik gemaakt van toetsen, zo ja, welke zijn dat dan.

•

Hoeveel tijd wordt er besteed aan het invullen van het ontwikkelingsperspectief.

•

Hoe zijn de ZML-leerlijnen in het systeem opgenomen.

•

Hoe werkt het administratie systeem precies.

•

Wat vindt de inspectie van dit systeem.

Op de Alphons Laudy wordt gewerkt met zorgarrangementen, waarbij de leerlingen op een
laag, midden of hoog niveau worden ingeschaald. Dit is gebaseerd op het IQ van de
leerling. Deze schema’s en leerroutes die op de Alphons Laudy worden gehanteerd om de
zorgarrangementen vast te stellen, worden gebruikt om voor de ZML-leerlingen in het
regulier onderwijs een inschatting te maken van het niveau van de leerling. Er kan in het
product dat er ontwikkeld wordt, gebruik worden gemaakt van deze leerroutes.
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Er wordt een vragenlijst gestuurd naar een onderwijsinspecteur die een bezoek aflegt op 2
april 2009, op een school die ik begeleid.
In de vragenlijst zijn de volgende punten van belang:
•

Wat verwacht de inspectie van een school met betrekking tot een ZML-leerling.

•

Wat wil de inspectie eigenlijk dat er op papier staat met betrekking tot de
ontwikkeling van een ZML-leerling.

•

Heeft de onderwijsinspectie enig idee over het niveau van een ZML-leerling.

•

Wat is het uitgangpunt van de onderwijsinspectie met betrekking tot het maken van
CITO toetsen.

•

En hoeveel tijd krijgt een intern begeleider om dit in orde te maken, gezien het feit
dat er al veel tijd in andere werkzaamheden worden gestoken.

De vragenlijst zal per email worden toegestuurd. Onderwijsinspecteur x wordt in de email
gevraagd of zij bereid is de vragenlijst te beantwoorden.

Met antwoord op de bovengenoemde onderdelen wordt een ontwikkelingsperspectief
ontworpen dat gebruikt kan worden door de twee scholen die meedoen aan mijn
onderzoek. Dat ontwikkelingsperspectief moet zo worden ontworpen dat het voor een intern
begeleider snel en adequaat is in te vullen en dat er een duidelijk en helder beeld wordt
gegeven over de cognitieve ontwikkeling van de ZML-leerling op de school. En dus ook een
beeld wordt gegeven over het niveau dat een ZML-leerling ongeveer heeft aan het eind van
de reguliere basisschoolperiode.
Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit een deel met daarin beschreven per cognitief
gebied wat er in de reguliere basisschoolperiode kan worden verwacht en waar aan kan
worden gewerkt. En een deel waarin je alleen de gegevens invoert per leergebied voor de
leerling, zodat er een goed, duidelijk beeld wordt gecreëerd van de ontwikkeling die de
leerling doormaakt per schooljaar. Maar ook waar je meteen kan zien welk niveau de
leerling al beheerst.
Onder elke pagina wordt een mogelijkheid opgenomen waar de ouder(s)/verzorgers hun
handtekening moeten plaatsen. Aan het eind van ontwikkelingsperspectief wordt er een
mogelijkheid opgenomen waar een datum, handtekening ouder(s)/verzorgers en
handtekening directeur/intern begeleider van de school geplaatst moeten worden.
Het ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt in als een Wordbestand, zodat er op
verschillende scholen mee gewerkt kan worden. En zodat het voor de meeste personen
bruikbaar is.
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Pilotstudy
Het ontwikkelingsperspectief wordt voor twee leerlingen ingevuld, deze leerlingen worden
door mij begeleid op twee verschillende scholen. Het aankomende schooljaar kan dit
ontwikkelingsperspectief gebruikt worden als leidraad voor de school en ouders. Het biedt
ondersteuning voor het te maken handelingsplan van het aankomende jaar en ook voor het
begeleidingsplan van de ambulant begeleider. Voor de zomervakantie vullen we het
ontwikkelingsperspectief in. Dit wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerling x en
leerling y uitgelegd en er wordt besproken hoe het werkt. Tevens moeten zij hun
handtekening onder het ontwikkelingsperspectief plaatsen. Dit geldt ook voor de school.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar kan het ontwikkelingsperspectief bij het maken
van het begeleidingsplan en groot handelingsplan worden gebruikt. Halverwege het nieuwe
schooljaar kan het plan worden geëvalueerd en besproken met de ouders. Dit gebeurt ook
aan het eind van het nieuwe schooljaar.
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Hoofdstuk 4 Dataverzameling
4.1 Dossier onderzoek
Alle gegevens zijn verwerkt op basis van het didactisch leeftijdsequivalent (DLE). De
leerlingen die zijn gekozen zijn allemaal in de leeftijd tussen 11 en 13 jaar. Het zijn
leerlingen die in groep 7 of in de eindgroep van het regulier basisonderwijs zitten. En
leerlingen die in het eerste jaar van het Praktijk Onderwijs zitten.
Ze hebben een gemeten intelligentie door middel van een psychologisch onderzoek en
zitten met de intelligentie tussen een intelligentie quotiënt van 55 tot en met 75.
Alle leerlingen zijn gediagnosticeerd als ZML-leerling en hebben een cluster 3 indicatie.

Resultaten

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Rekenen

Taal/spelling

Leerling A:

dle 22

dle 8

dle 8

dle 10

Leerling B:

dle 35

dle 20

dle 10

dle 22

Leerling C:

dle 4

dle 19

dle 16

dle 13

Leerling D:

dle 30

dle 20

dle 8

dle 20

Leerling E:

dle 20

dle 10

dle 8

dle 20

Leerling F:

dle 42

dle 18

dle 20

dle 19

Leerling G:

dle 40

dle 32

dle 22

dle 51

Gemiddeld: dle 26

dle 18

dle 13

dle 22

Als je de leerlingen onderling vergelijkt dan vallen drie leerlingen meteen op. Leerling C
scoort op het technisch lezen onderdeel zeer laag. Leerling A scoort opvallend laag met
begrijpend lezen en met rekenen. Leerling G scoort op alle onderdelen zeer hoog.
Het rekenniveau van alle leerlingen valt bij allemaal tussen dle 8 en dle 22. Terwijl bij alle
andere onderdelen de bandbreedte verder uit elkaar ligt. Technisch lezen, een score die ligt
tussen dle 4 en dle 42. Begrijpend lezen, een score die ligt tussen dle 8 en dle 32. En
Taal/spelling, een score die ligt tussen dle 10 en dle 51.
Bij het gemiddelde van de onderdelen valt tevens op dat de score bij technisch lezen het
hoogst is en het rekenniveau het laagst. Bij begrijpend lezen en taal/spelling zitten de
gemiddeldes dichter bij elkaar.
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4.2 Gegevens van het gesprek met de locatiedirecteur Voortgezet Speciaal Onderwijs
Alphons Laudy
Voorafgaand aan het gesprek, op dinsdag 31 maart 2009, heeft dhr. B. Vloedbeld kennis
kunnen nemen van de onderwerpen die aan bod zouden komen door middel van een
vooraf gemailde vragenlijst, zie bijlage 1.

Zorgarrangementen
Sinds korte tijd werkt de Alphons Laudy met zorgarrangementen. Deze zorgarrangementen
zijn in samenwerking met de CED-groep Rotterdam opgesteld om aan
ouder(s)/verzorger(s) en tevens de onderwijsinspectie duidelijkheid te bieden over het
uitstroomniveau van de desbetreffende leerling. Op basis van deze arrangementen wordt
een ontwikkelingsprofiel opgesteld voor de leerlingen. Zie bijlage 3.
Het niveau van de leerlingen die op deze school starten zit gemiddeld tussen het laag en
midden zorgarrangement. Er is een zeer kleine groep leerlingen die het hoge
zorgarrangement volgen. De school profileert zich als een school voor de lagere niveaus,
dus voor de laag en midden zorgarrangementen.

Data Care B.V.
Dit schooljaar 2008-2009 is een start gemaakt met de invoering van het
administratiesysteem LVS2000 van Data Care B.V. LVS2000 van Data Care B.V. is een
geavanceerd en gebruiksvriendelijk administratie- en leerlingvolgsysteem. Het biedt de
leerkracht ondersteuning bij zijn of haar dagelijks werk, waarbij het systeem direct inzicht
geeft in het ontwikkelingsproces van de individuele leerling en van de groep. Er ligt een
implementatieplan, 1 augustus 2011 moet op beide locaties, Speciaal Onderwijs en
Voortgezet Speciaal Onderwijs Alphons Laudy, alles volledig zijn ingevoerd. Voortgezet
Speciaal Onderwijs De Kingma is ook op dit systeem overgestapt. Mede om er voor te
zorgen dat er beter op elkaar aangesloten kan worden en sneller en doelgerichter gewerkt
kan worden als leerlingen doorstromen en of overstappen van school.
In dit systeem zijn op de Alphons Laudy, de onderdelen voor rekenen, lezen en schriftelijke
taal geïmplementeerd en geënt op de ZML-leerlijnen. Dit is in samenwerking met de CEDgroep Rotterdam gebeurd.
De leerlijnen Algemene Vorming (rekenen, mondelinge en schriftelijke taal en lezen)
en leerlijnen Beeldende Vorming (textiel, tekenen, keramiek en bewegingsonderwijs)
worden dit schooljaar ingevoerd en behandeld in een groepsplan. Voor wereldoriëntatie zijn
nog geen leerlijnen aanwezig. De stagegroepen gebruiken de leerlijn “Leren leren”.
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Invoering van de gegevens
Invoeren van dit alles, kost in het beginstadium veel tijd. Het varieert per groep en per
leerkracht. Je bent afhankelijk van de eigen vaardigheden van elk individu. Gemiddeld ben
je vier uur per leerlijn per groep bezig met invoeren.

Toetsing
Op de school worden er op dit moment weinig toetsen gebruikt. Wat er aanwezig is, is een
combinatie van de midden en eind toetsen van CITO groep 3 en 4. Nadeel van deze
toetsen is wel dat ze niet goed aansluiten op het niveau van de leerling.
Er wordt gebruik gemaakt van eigengemaakte toetsen. En het niveau van de leerlingen
wordt vastgesteld door observaties van de leerkrachten. LVS2000 van Data Care is een
mooi meetinstrument en door het koppelen van dit systeem aan de ZML-leerlijnen kan er
een goede inschatting worden gemaakt van het niveau van de leerling en de groep. Op dit
moment is de CED-groep bezig met het ontwikkelen van toetsen voor het Speciaal
Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Zie onder andere de nieuwsbrief nr. 6
Implementatie leerlijnen december 2008 (WEC-raad19).

Inspectiebezoek
Eind mei zal er een inspectie bezoek plaatsvinden met betrekking tot het invoeren van de
zorgarrangementen. Volgens de locatiedirecteur voldoen zij nu aan de randvoorwaarden en
zijn zij erg benieuwd wat de inspectie er van vindt.

19

WEC-Raad behartigt de belangen van het speciaal onderwijs. Hieronder vallen scholen de scholen, instellingen, de
Regionale Expertise Centra (REC) en alles wat daarmee verband houdt.
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4.3 Gegevens van de onderwijsinspecteur
Mevr. K. Wegman heeft als onderwijsinspecteur antwoord gegeven op de vragen.
In dit onderstaande stuk geeft zij in de volgorde van de, in bijlage 2, genoemde vragen
antwoord.

Indicator onderwijsbehoeften
De inspectie heeft een indicator (zie het schema) waarmee zij beoordeelt of een leerling
met specifieke onderwijsbehoeften zich naar zijn of haar mogelijkheden ontwikkelt. In veel
gevallen betreft het hier leerlingen die aan het eind van de basisschool maximaal het
niveau van eind groep 7 halen (dit betekent niet dat deze leerlingen al uitstromen na groep
7). In het geval van ZML-leerlingen zal dit niveau waarschijnlijk nog lager liggen. De school
stelt voor deze leerlingen een apart programma op.

Opstellen van een ontwikkelingsperspectief
De inspectie bekijkt bij zo’n leerling allereerst of er een objectief onderzoek ligt waarin staat
dat de leerling inderdaad een beperkt leervermogen heeft. Vervolgens moet de school
vaststellen welke doelen de leerling dan wel kan halen (het ontwikkelingsperspectief). Dit
kan in termen van DLE’s, maar omdat in Amsterdam vaak gewerkt wordt met het CITO20LVS21, kan dit ook worden aangegeven met de vaardigheidsscore. De school kan het
einddoel bepalen door te kijken naar de ontwikkeling die het kind de afgelopen jaren heeft
doorgemaakt (leerwinst) en door de beperkende en compenserende factoren in kaart te
brengen. Mocht de school hier niet genoeg expertise voor in huis hebben, dan verwijzen wij
de school naar het samenwerkingsverband en de Speciaal Basis Onderwijs die in dit
verband zitten. Dezelfde werkwijze verwachten wij namelijk ook van Speciaal Basis
Onderwijs voor al hun leerlingen.
Op basis van het ontwikkelingsperspectief (lange termijndoel) bepaalt de school het
eerstvolgende tussendoel (korte termijndoel) en de leerinhouden die nodig zijn om dit
tussendoel te bereiken. Aan de hand van toetsen uit het LVS of toetsen die horen bij de
gebruikte methoden evalueert de school of de leerling zich ontwikkelt volgens het gestelde
ontwikkelingsperspectief. Mocht dit niet zo zijn (de ontwikkeling verloopt trager of sneller),
dan onderzoekt de school de oorzaak en bepaalt zij vervolgstappen.

20
21

CITO staat voor: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling.
LVS staat voor: Leerling Volg Systeem.
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Dit kan betekenen dat de leerling een kortdurend handelingsplan krijgt waardoor hij
vervolgens weer het ingezette traject kan vervolgen. Het kan ook zo zijn dat de school het
ontwikkelingsperspectief bijstelt op basis van de feitelijke ontwikkeling van de leerling.
Wij houden ongeveer de norm aan dat de school drie maanden na vaststelling dat de
leerling de basisschool op een lager niveau afsluit een ontwikkelingsperspectief heeft
opgesteld of in ieder geval een ontwikkelingsperspectief voor het lopende schooljaar.
Dat is afhankelijk van de leerling in kwestie.

Indicator
De inspectie hanteert de volgende richtlijnen als indicatie om te bepalen of een gesteld
ontwikkelingsperspectief realistisch is:

Uitstroomniveau

Intelligentieniveau

PRO
LWOO
LWOO

IQ 55-80

LWOO

IQ 75-90
IQ 80-90 en
specifieke stoornis
(bv dyslexie,
dyscalculie)
IQ 90-120 en sociaalemotionele problemen

Indicatie
ontwikkelingsperspectief
voor RW, TL, BL
Eind niveau groep 5
Eind niveau groep 6
Eind niveau groep 6 voor het
betreffende vakgebied

Eind niveau groep 7

Toetsing
De inspectie houdt aan dat alle leerlingen die naar het leerwegondersteunend onderwijs
uitstromen, meedoen aan de CITO eindtoets. De school kan overwegen deze leerlingen
mee te laten doen aan de Niveautoets van CITO. Leerlingen die naar het praktijkonderwijs
of het VSO uitstromen hoeven niet mee te doen aan de CITO eindtoets of de Niveautoets.
Als ze wel meedoen, telt de inspectie de score van deze leerlingen in de regel niet mee bij
het beoordelen van de resultaten.(“Onderwijsinspectie”, geraadpleegd april 2009)
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4.4 Gegevens van het telefonisch contact met intern begeleider van de Van
Koetsveldschool
Op vrijdag 17 april om 09.15 uur is er contact gezocht met Elly Kranenburg. Zij is intern
begeleider op de van Koetsveldschool in Amsterdam. Op de van Koetsveldschool wordt
gewerkt aan de invoering van het Ontwikkelingsvolgmodel van Memelink, in samenwerking
met het Seminarium van Orthopedagogiek.
Zij schetst een duidelijk beeld van het niveau van de leerlingen die uitstromen naar het
Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Er zijn dit schooljaar 2008-2009 zestien leerlingen die de
school verlaten. Twee leerlingen gaan naar het Praktijk Onderwijs en de overige veertien
gaan naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Voor de leerlingen die naar het Praktijk Onderwijs uitstromen worden een aantal toetsen
van het CITO afgenomen en de drie minuten test (lezen), om er voor te zorgen dat je bij het
ELKK22 alle gegevens juist kan invoeren. De leerlingen die uitstromen naar het Praktijk
Onderwijs hebben gemiddeld een didactische leeftijdsequivalent (DLE) van tien. Waarbij
het niveau op het gebied van spelling en lezen vaak hoger ligt dan het niveau op het gebied
van rekenen en wiskunde en het niveau van begrijpend lezen. Een didactisch
leeftijdsequivalent van tien is qua niveau vergelijkbaar met het niveau van eind groep 3.
Verder hebben de leerlingen die naar het Praktijk Onderwijs uitstromen een intelligentie
quotiënt dat vaak boven de 55 zit.

22

ELKK is het Elektronisch Loket Kernprocedure en Keuzegidsen, zij geven logistieke en administratieve ondersteuning
bij de overgang van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.
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4.5 Schema en leerroutes die er binnen het (V)SO worden gebruikt
Schema en leerroutes23
Leer
route
A
Laag

Cognitief

Didactisch

IQ <50 of
SON IQ

t/m groep 2
(onder AVI
1, simpele
sommen,
niet
geautomatiseerd)

B
Midden

IQ 50-60

t/m groep 4
(AVI 6-7,
rekenen
t/m 100)

C
Hoog

IQ > 60

Vanaf
groep 5
(AVI 9+,
rekenen
boven 100)

Redzaamheid
Beperkte
praktische
redzaamheid, heeft
aansturing
van een
ander
nodig,
voert veel
voorkomen
de
dagelijkse
activiteiten
zelfstandig
uit (eten
opruimen)
Redelijke
praktische
redzaamheid, kan
met hulp
eigen
kamer
onderhouden, kan
betalen
met vooraf
afgepast
geld, kookt
met hulp/
stappenplan
Zelfstandig
reizen
(fietsen/bus
/brommer),
kan zelf
afrekenen
in een
winkel,
kookt
bekende
gerechten
zelfstandig

Sociaalemotioneel
Beperkte
leefwereld,
individuele
aandachtsbehoefte,
kan keuze
maken,
stelt
zichzelf
voor

Leren leren

Niveau
leerlijn
4-6

Uitstroom
werken
Weinig
eisend
Dag
Centrum
(bijv.
ZuidWester),
creatief
Dag
Centrum

Rekening
houden
met
anderen,
komt voor
zichzelf op,
vertrouwt
de juiste
mensen

Accepteert
ook minder
leuk werk,
plant met
hulp een
taak, vraagt
ook
onbekenden
om hulp

8-10

Kan
zelfstandig
werken,
reflecteert op
zijn werk,
helpt
anderen,
bedenkt zelf
hoe een taak
moet worden
voorbereid en
uitgevoerd

10-12
(12+)

Eisend
Dag
Centrum,
begeleid
werken
met Dag
Centrum
indicatie
B-plus:
Wet
sociale
werkvoor
ziening
(Wsw) of
vrij bedrijf
Wet
sociale
werkvoor
-ziening
(Wsw),
vrij bedrijf
C-min
uitstroom
eisend
Dag
Centrum

Weet wat
zijn/haar
sterke en
zwakke
kanten zijn,
durft op te
komen
voor een
afwijkende
mening

Werkt met
eenvoudig
stappenplan,
maakt korte
opdrachten,
weet welke
spullen nodig
zijn voor een
taak

23

(V)SO Korte Vlietschool, Schubertlaan 131, 2324CR Leiden en (V)SO Alphons Laudy, Van Nijenrodeweg 648,
1082HZ Amsterdam hanteren, beide ZML scholen.
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Streefkwaliteit laag niveau, kernvakken stroom A
aanvang jong
midden/
Groepen
speciaal
Leeftijd
4-5-6
7-8-9 10-11
Rekenen
0
1
2
Mondelinge Taal
0
1
2
Schriftelijke Taal
0
2
5
Leren Leren
0
2
2
Wonen en vrije tijd
0
2
3

eind/
speciaal
12-13
3
3
6
3
4

onderbouw/
praktijkstroom
13-14
3
4
6
4
5

middenbouw/
praktijkstroom
15-16
4
5
6
5
6

bovenbouw/
praktijkstroom
17-18-19-20
5
6
6
6
7

Spel ontwikkeling

5

6

7

8

1

2

4

Streefkwaliteit midden niveau, kernvakken stroom B
Groepen
aanvang jong
midden eind
12-13
Leeftijd
4-5-6
7-8-9 10-11
Rekenen
0
3
5
6
Mondelinge Taal
1
3
5
6
Schriftelijke Taal
1
5
6
7
Leren Leren
1
3
5
6
3
5
6
Wonen en vrije tijd 1

onderbouw
13-14
7
7
8
7
7

middenbouw
15-16
8
8
9
8
8

bovenbouw
17-18-19-20
9
9
11
8
10

Spel ontwikkeling

9

10

11

Streefkwaliteit hoog niveau, kernvakken stroom C
midden eind
Groepen
aanvang jong
12-13
Leeftijd
4-5-6
7-8-9 10-11
Rekenen
0
4
6
8
Mondelinge Taal
2
4
7
8
Schriftelijke Taal
3
5
7
9
Leren Leren
2
4
6
7
Wonen en vrije tijd 2
4
6
8

onderbouw
13-14
9
9
10
8
9

middenbouw
15-16
10
10
11
9
10

bovenbouw
17-18-19-20
11
11
12
10
12

Spel ontwikkeling

9

10

12

2

2

4

4

6

6

7

7

De bovenstaande schema’s zijn op basis van de indeling van ZML-leerlijnen gemaakt. De ZML-leerlijnen zijn
ingedeeld in niveaus, van niveau 0 tot en met niveau 12. Waarbij er een opbouw is in moeilijkheidsgraad.
Een klein voorbeeld van de indeling van zo’n niveau is:
Onderdeel rekenen
Kerndoel 5: De leerlingen kennen geld als betaalmiddel en weten dat met geld ‘waarde’wordt uitgedrukt.
5.4. Elektronisch betalen
Niveau 9: Kent het begrip pinpas en de functie en doet er ervaringen mee op
Niveau 10: Pint met een pinpas of gebruikt zijn chippas in een winkel (pincode mag nog worden verteld)
Niveau 11: Pint bij een betaalautomaat en weet hoeveel geld hij wil pinnen (pincode wordt nog verteld). Pint
of chipt bij een winkel of automaat en kent de pincode.
Niveau 12: Pint of chipt bij een winkel of automaat met het besef van de gepinde waarde.
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Hoofdstuk 5 Data analyse
5.1 Data analyse
Mijn vraag voor het onderzoek was:
Op welke manier is het mogelijk om een ontwikkelingsperspectief voor een ZML-leerling
met een IQ tussen de 55 en 70 op het gebied van taal, lezen en rekenen vast te stellen,
zodat deze binnen het regulier basisonderwijs bruikbaar is?
Het blijkt goed mogelijk om een ontwikkelingsperspectief in te vullen voor een ZML-leerling
in het regulier basisonderwijs. Er zijn inmiddels een aantal leerroutes ontwikkeld die
bruikbaar zijn in het reguliere onderwijs. Zie onder andere hoofdstuk 4, deel 4.5. Waarin je
in het schema duidelijk kunt aflezen welke ontwikkeling een ZML-leerling doormaakt in het
V(S)O.
Er is duidelijkheid over het niveau dat ZML-leerlingen ongeveer halen, door navraag
gedaan te hebben op de Van Koetsveldschool, bij de V(S)O Alphons Laudy en door de
indicatie criteria op te vragen bij de inspectie van onderwijs.
Om dit nog beter te onderbouwen geef ik eerst antwoord op de deelvragen van mijn
onderzoek om zo tot mijn eindconclusie te komen.

Wat is er op de scholen binnen ons bestuur al gemaakt op het gebied van de leerlijnen voor
een ZML-leerling?
Binnen het bestuur waar ik voor werk is er op de V(S)O scholen (Alphons Laudy, Kingma,
Van Koetsveldschool) een start gemaakt met de implementatie van de ZML-leerlijnen. Het
project dat is gestart in 2006, zie hoofdstuk 2.3, deel 2.3.4. heeft als doel dat er een
bijdrage wordt geleverd aan de didactische ontwikkeling van het speciaal onderwijs. Dit
onderzoek heeft invloed op de werkwijze van deze scholen en draagt bij aan een
verbetering van het ontwikkelingsperspectief van een ZML-leerling.
Dit heeft er voor gezorgd dat er sinds dit schooljaar op de V(S)O Alphons Laudy een start is
gemaakt met de ZML-leerlijnen te koppelen aan Data Care BV LVS 2000. En een start is
gemaakt met het inschalen van leerlingen met behulp van de leerroutes, zie bijlage 3. Door
een koppeling te maken met het systeem LVS2000 van Data Care BV kan er beter in kaart
worden gebracht wat het niveau van de leerling is. En door dit al te starten vanaf de laagste
groepen in het Speciaal Onderwijs is de doorstroming en aansluiting naar het V(S)O veel
beter.
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Als dit in het V(S)O ingevoerd kan worden, dan is het mogelijk dit in de toekomst ook toe te
passen binnen het regulier onderwijs. Je zorgt er voor dat op een veel breder vlak de
doorstroming van ZML-leerlingen bij de vervolgschool soepeler verloopt. Er is immers goed
in kaart gebracht wat zijn/haar mogelijkheden zijn. Om dit realiseren zal een goed plan
opgesteld moeten worden, waarbij er tussen V(S)O en het regulier onderwijs duidelijke en
goede communicatie, maar ook afspraken plaats moeten vinden.

Welke collega’s begeleiden een leerling in groep 7/8 van het reguliere onderwijs en welk
niveau hebben deze leerlingen?
Het niveau is erg verschillend. Op het gebied van rekenen is het dle niveau laag, dle 13.
Technisch lezen scoort het hoogst, dle 26. Voor taal/spelling is er een gemiddeld dle van 22
en begrijpend lezen een gemiddeld dle van 18. Dat betekent voor het product dat
ontwikkeld wordt, er een duidelijk verschil zichtbaar zal zijn in de te behalen eindniveaus
van de leerlingen.
Op de Dienst is in de dossiers gezocht naar gegevens van zeven leerlingen die een cluster
3 indicatie ZML hebben en in groep 7 of 8 van het reguliere basisonderwijs zitten. Of in het
eerste jaar van het Praktijkonderwijs (PrO).
Opvallend is dat in alle dossiers de gegevens met betrekking tot rekenen, taal en lezen
(technisch en begrijpend) waren weergegeven door het aantal DLE. Zo geef je duidelijk
weer hoeveel maanden onderwijs een leerling heeft behaald. En geeft meer informatie dan
een score van CITO, die weergegeven wordt via een A, B, C, D of E score. Wat in eerste
instantie niet veel zegt over het niveau van de leerling.

Welke ontwikkeling heeft een leerling op een Voortgezet Speciaal Onderwijs doorgemaakt
en wat is zijn/haar niveau? (daarbij een vergelijking makend tussen een cognitief sterke en
zwakke leerling).
Door het gebruik van de leerroutes op V(S)O scholen wordt een goed beeld geschetst van
het niveau van ZML-leerlingen, zie bijlage 3. Voor het onderzoek is van groot belang, dat
duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn van een ZML-leerling in het reguliere
basisonderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van dat deel van de leerroutes dat gaat tot aan
de leeftijd van 12-13 jaar. En er wordt rekening gehouden met het feit dat een groot deel
van de ZML-leerlingen die in het reguliere basisonderwijs zitten, een jaar langer op de
school blijven.
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Het is goed dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in het ontwikkelingsniveau van
een ZML-leerling. Door in de leerroute al uit te gaan van een laag, midden en hoog niveau,
kun je voor een ZML-leerling in het reguliere basisonderwijs het schema voor een laag
niveau weglaten. Een dergelijke leerling met een IQ<50, didactisch een niveau tot en met
groep 2 enzovoort, wordt veelal niet binnen het regulier onderwijs geplaatst. En valt
daardoor buiten de bandbreedte van dit onderzoek.

Wat wordt er vanuit de inspectie precies verwacht met betrekking tot de dossiervorming
voor een leerling met een ZML indicatie?
De inspectie eist van scholen dat zij een aantal onderdelen in dossiers opnemen.
Onderdelen die van belang zijn binnen dit onderzoek worden nu genoemd:
•

Door middel van een indicator wordt beoordeelt of een leerling met specifieke
onderwijsbehoeften zich naar zijn of haar mogelijkheden ontwikkelt. Voor ZMLleerlingen ligt dit, volgens mevr. K. Wegman (onderwijsinspecteur) nog lager. De
school moet voor deze leerlingen een apart programma opstellen.

•

Er is een objectief onderzoek afgenomen waarin is opgenomen of de leerling een
beperkt leervermogen heeft. De school moet vervolgens doelen bepalen die
haalbaar zijn voor de betreffende leerling. Dit kan in termen van DLE’s of door de
vaardigheidscore die het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt.

•

Door het afnemen van toetsen met behulp van het leerlingvolgsysteem of toetsen die
horen bij de gebruikte methoden evalueert de school of de leerling zich ontwikkelt
volgens het gestelde ontwikkelingsperspectief.

•

Binnen drie maanden na vaststelling dat de leerling de basisschool op een lager
niveau afsluit een ontwikkelingsperspectief heeft opgesteld of in ieder geval een
ontwikkelingsperspectief voor het lopende schooljaar.

•

Het niveau van een ZML-leerling is, volgens mevr. K. Wegman, verschillend en sterk
afhankelijk van de leerling. De inspectie hanteert richtlijnen als indicatie om te
bepalen of een gesteld ontwikkelingsperspectief realistisch is. Voor dit onderzoek is
het deel met betrekking tot het uitstroomniveau PrO van belang. De leerlingen
hebben een intelligentieniveau ongeveer tussen 55-80. Waarbij de indicatie
ontwikkelingsperspectief voor rekenen, taal en begrijpend lezen eindniveau groep 5
moet zijn.
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•

De inspectie houdt aan dat leerlingen die naar het Praktijkonderwijs of het VSO
uitstromen niet mee hoeven te doen aan de CITO-eindtoets of de Niveautoets24.

Een zeer belangrijk aspect dat hier wordt genoemd, is dat het nu mogelijk is om aan
scholen duidelijk te maken dat de ZML-leerling geen CITO toetsen hoeft te maken. Er mag
gebruik worden gemaakt van de methodegebonden toetsen. Iets dat ik erg prettig vind,
omdat de CITO toetsen te frustrerend zijn voor deze groep. Je mag dus gebruik maken van
leerstof die beter aansluit bij het niveau van de ZML-leerling.

Door het beantwoorden van de deelvragen is het mogelijk om antwoord te geven op mijn
hoofdvraag:
“Op welke manier is het mogelijk om een ontwikkelingsperspectief voor een ZML-leerling
met een IQ tussen de 55 en 70 op het gebied van taal, lezen en rekenen vast te stellen,
zodat deze binnen het regulier basisonderwijs bruikbaar is?”

Om dit te realiseren maak ik een combinatie van de eisen die de inspectie stelt en ook de
schema’s die zijn opgesteld voor leerlingen die deelnemen in het (V)SO, zie bijlage 3.
Waarbij ik in de volgende opsomming conclusies trek, waarmee ik het
ontwikkelingsperspectief vorm kan geven.
Voor het begrijpend lezen maak ik gebruik van het gemiddelde dat ik bereken met behulp
van de gegevens van de leerlingen van de Dienst, omdat in de schema’s van bijlage 3 het
begrijpend lezen niet specifiek benoemd wordt. Voor het midden niveau heb ik afgerond
naar beneden en voor het hoge niveau afgerond naar boven, met de kanttekening dat de
normering van de inspectie voor toelating op PrO hoger is en wel eindniveau groep 5 (DLE
rond de 30).

24

Zie ook: http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/naslag/Alle_publicaties/Analyse_waarderingen_opbrengsten_po.
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Ontwikkelingsperspectief
In het ontwikkelingsperspectief moeten een aantal voorwaarden worden opgenomen:
•

Leerlingen hebben een intelligentieniveau ongeveer tussen 55-80. De inspectie geeft
hierbij aan dat de indicatie ontwikkelingsperspectief voor rekenen, taal en begrijpend
lezen eindniveau groep 5 moet zijn.

•

Leerlingen met een streefkwaliteit midden niveau hebben volgens het schema aan
het eind van de basisschoolperiode op rekenen ongeveer niveau 6, schriftelijke taal
ongeveer niveau 7, technisch lezen ongeveer AVI 3 of 4 (ZML-leerlijnen), en
begrijpend lezen ongeveer een DLE van 10 (gemiddelde van de onderzochte
leerlingen op de Dienst, afgerond naar beneden).

•

Leerlingen met een streefkwaliteit hoog niveau hebben volgens het schema aan het
eind van de basisschoolperiode op rekenen ongeveer niveau 8, schriftelijke taal
ongeveer niveau 9, technisch lezen ongeveer AVI 5 of 6 (ZML-leerlijnen) en
begrijpend lezen ongeveer een DLE van 20 (gemiddelde van de onderzochte
leerlingen op de Dienst, afgerond naar boven).

•

Er moet worden weergegeven welke niveaus de leerling al beheerst of welke doelen
er zijn behaald.

•

Resultaten worden weergegeven in DLE, dit is voor alle partijen duidelijk en geeft
goed aan op welk niveau de leerling functioneert en is vergelijkbaar met de
ontwikkeling van een “gewone” leerling. Het is mogelijk om gebruik te maken van de
vaardigheidsscores van de CITO toetsen, met de kanttekening dat deze toetsen
geen goede aansluiting hebben bij de ZML-leerling, zie hoofdstuk 2, deel 2.3.5. en
hoofdstuk 4, deel 4.2.

•

Er vindt minimaal twee keer per jaar een evaluatie plaats met alle betrokkenen.

•

Per jaar wordt er uitgewerkt, eventueel met behulp van de ZML-leerlijnen, wat de
doelen zijn voor dat schooljaar.

•

Er mag gebruik worden gemaakt van de methodegebonden toetsen. Er kan gebruik
worden gemaakt van eventueel CITO toetsen. Voor het gebruik van andere
toetsvormen raadpleeg: Indicatiestelling speciaal onderwijs en leerlinggebonden
financiering condities en instrumentarium, W.C.M. Resing, et al, 2008.
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•

De school maakt de keuze om de leerling in te schalen op midden of hoog niveau.
Voor het invullen van het ontwikkelingsperspectief wordt gebruik gemaakt van
bijvoorbeeld het psychologisch onderzoek en het dossier dat voor de indicatie cluster
3 aanvraag is gebruikt. Het ontwikkelingsperspectief is dan vastgesteld voor de
gehele schoolloopbaan binnen de reguliere basisschool. Waarbij er per schooljaar
op het gebied van rekenen, taal en lezen (begrijpend en technisch lezen) het
behaalde niveau en te behalen niveau (voor dat betreffende schooljaar) wordt
weergegeven. Op basis van dit perspectief is het mogelijk om uitgebreide
deelplannen te maken per vakgebied (deel handelingsplannen of tussendoelen zoals
de inspectie dit noemt, zie hoofdstuk 4, deel 4.3).

•

Ouder(s) of verzorger(s) van de leerling dienen het ontwikkelingsperspectief te
ondertekenen en gaan zo akkoord met de afspraken die zijn gemaakt.

Opvallend is dat de normering die de inspectie hanteert voor toelating op het PrO, zie
schema hoofdstuk 4 deel 4.3, hoog ligt. Terwijl uit het onderzoek van de leerlingen op de
Dienst blijkt dat er leerlingen op het PrO zitten, die niet het eind niveau van groep 5
beheersen, maar bij aanvang op het PrO op een lager niveau zitten. Het gemiddelde niveau
op het gebied van rekenen is DLE 13, eind groep 3. Voor technisch lezen een gemiddeld
DLE 26, midden groep 5. Voor taal/spelling een gemiddeld DLE 22, begin groep 5. En voor
begrijpend lezen een gemiddeld DLE 18, ongeveer eind groep 4.

Voor de leerlingen die na dit schooljaar vanuit de Van Koetsveldschool doorstromen naar
het PrO, ligt het gemiddelde niveau om en nabij een gemiddeld DLE 10, eind groep 3 op
alle gebieden.
Er zou gekeken moeten worden naar wat op dit moment het daadwerkelijke startniveau op
PrO scholen is om dit terug te koppelen naar de normering van de inspectie.
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In de schema’s voor het V(S)O van bijlage 3 valt op dat het eindniveau van een midden en
hoog ingeschaalde ZML-leerling, ongeveer eind groep 4 zal zijn bij het midden niveau en
vanaf groep 5 bij hoog niveau. Dit beoogt het niveau aan het eind van de schoolloopbaan
(leerlingen zijn dan ongeveer 18 jaar oud). De inspectie verwacht voor doorstroming PrO,
van leerlingen dat zij dit niveau aan het eind van de basisschoolperiode hebben,
meenemend dat deze normering ook geldt voor een doelgroep met een IQ boven de 70, dit
zijn geen ZML-leerlingen. De indicator omvat een bredere doelgroep. De inspectie zou de
indicator misschien moeten aanpassen aan het instroomniveau van dit moment, want dat
ligt volgens mij lager dan zij op dit moment beogen.
Het is van belang bij het ontwikkelingsperspectief al deze normeringen mee te nemen,
maar er rekening mee te houden dat de leerling niet overvraagd mag worden. Er is een
kleine uitstroom van ZML-leerlingen naar het PrO die onder deze normering vallen en daar
ook worden toegelaten.

In bijlage 5 wordt er uitgelegd hoe de ZML-leerlijnen gebruikt kunnen worden en zijn
opgebouwd. Om het ontwikkelingsperspectief op te stellen kunnen deze ZML-leerlijnen als
leidraad fungeren en geven ze een goede indicatie over het te behalen niveau van de ZMLleerling. Het uiteindelijk ontwikkelingsperspectief is toegevoegd in bijlage 7. Tevens is het
opgeslagen als apart Word document, zodat het bruikbaar is op scholen binnen onze
Dienst.

In mijn onderzoek benoem ik in hoofdstuk 2, 2.1 en deel 2.1.1. enkele kenmerken van een
ZML-leerling die ook van belang zijn om mee te nemen in het ontwikkelingsperspectief.
Deze kenmerken worden toegevoegd als bijlage, zie bijlage 6.
Het ontwikkelingsperspectief kan gebruikt worden op een reguliere basisschool en is
opgesplitst in twee niveaus. Het middenniveau (ZML-leerling met IQ tussen 50-60) of het
hoge niveau (ZML-leerling met IQ>60). Door inschaling van het niveau op basis van de
schema’s kan er aan ouders/verzorgers een goed beeld worden gegeven over het te
doorlopen niveau op de reguliere basisschool. En kan er per schooljaar in het perspectief
de behaalde en te behalen niveaus en of doelen worden vastgelegd. De gehele
ontwikkeling is opgenomen in het perspectief, om voor de school ook op de overige
vakgebieden aan te geven wat het niveau ongeveer moet zijn.
Voor het invullen van dit ontwikkelingsperspectief is gebruik gemaakt van de vakken
rekenen, schriftelijke taal en lezen (technisch en begrijpend lezen), dit zijn de vakken die in
het reguliere basisonderwijs de meeste aandacht krijgen, zie bijlage 7.
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Pilotstudy
Eind juni wordt er in ieder geval voor één leerling een ontwikkelingsperspectief ingevuld.
Met behulp van het ontwikkelingsperspectief wordt vervolgens het groot handelingsplan
gemaakt. Er kan dan een goede start worden gemaakt aan het begin van het nieuwe
schooljaar. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling krijgen op deze manier een beeld van
de ontwikkeling die hun kind vermoedelijk doormaakt. Dat kan zeer confronterend zijn. De
ZML-leerlijnen die als leidraad gebruikt kunnen worden behoeven extra toelichting voor de
ouder(s)/verzorger(s). En er moet aangegeven worden dat het eindniveau van de leerling
op de verschillende vakken kan verschillen, maar ook dat de ZML-leerlijnen een laag
niveau handhaven.
Het zou fantastisch zijn als er meerdere collega’s met dit product aan het werk gaan, maar
eerst moet dit product met een kleine groep worden uitgeprobeerd. Binnen de groep die op
de Dienst werkt met ZML-leerlingen zal het aankomend schooljaar een pilot moeten worden
gestart waarbij het ontwikkelingsperspectief wordt ingevuld. De groep moet bestaan uit
ongeveer vijf mensen die dit ontwikkelingsperspectief invullen voor een leerling en het na
een half jaar evalueren. Tevens zal met ouder(s)/verzorger(s) de afspraak gemaakt moeten
worden dat dit voor hun kind ingevuld wordt. Zij moeten daarvoor hun toestemming geven
en akkoord gaan met het gekozen ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief
moet waarschijnlijk nog verder worden uitgewerkt en zal geëvalueerd moeten worden met
de collega’s en de scholen die er mee werken.
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Er volgt nu een voorbeeld van een ontwikkelingsperspectief dat is ontworpen, waarbij de
keuze is gemaakt voor het hoge niveau. Er is sprake van een fictieve leerling.

Ontwikkelingsperspectief hoog niveau (IQ tussen 60-70)
Betreft:
Opgesteld door:

Leerling x
Intern begeleider, ambulant begeleider

Leerling gegevens
Naam leerling: Leerling x
IQ (bijvoorbeeld m.b.v. SON-IQ of WISC-IQ): 62
Geboortedatum: 10-09-2000
Klas/groep: 6
Herindicatie aanvragen: 1 augustus 2012
School gegevens
Naam van de school: School x
Naam interne begeleider/zorgcoördinator: Intern begeleider x
Naam leerkracht: Leerkracht x
Begindatum ontwikkelingsperspectief: 1 augustus 2009
Einddatum ontwikkelingsperspectief: Juli 2013
Betrokkenen bij de evaluatie (minimaal twee keer per jaar): Intern begeleider x, leerkracht
x, ambulant begeleider x, directielid x en ouder(s)/verzorger(s) leerling x
Vorm van evaluatie: Een gesprek van ongeveer een half uur waarin de ontwikkelingen aan
de hand van de toetsgegevens worden besproken.

Er kan gebruik worden gemaakt van de ZML-leerlijnen als leidraad voor de invulling van de
te bepalen en te behalen niveaus, zie bijlage a. Tevens is er een bijlage toegevoegd met
daarin de kenmerken op basis van schoolse vaardigheden voor een zml-leerling, bijlage b.
Er kan per schooljaar gekozen worden om in te stappen op het leeftijdsniveau van de
leerling en zo per jaar en per vak aangeven wat de doelen zijn en hoe die bereikt kunnen
worden.
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Ontwikkelingsperspectief hoog niveau, de leerling zal aan het eind van de
basisschoolperiode ongeveer een Didactisch Leeftijds Equivalent (DLE) voor de cognitieve
vakken behalen dat ligt tussen 20 en 30.
Groepen
Aanvang,
Jong, groep 3 Midden, groep Eind, groep 7
groep 1 en 2
en 4
5 en 6
en 8
Leeftijd
4-5-6 jaar
7-8-9 jaar
10-11 jaar
12-13 jaar
Op het
Einde van
Einde van
Einde van
Einde van
cognitieve vlak
deze groep
deze groep
deze groep
deze groep
behaalt de
geen DLE
ongeveer een ongeveer een ongeveer een
leerling ongeveer normering
DLE dat ligt
DLE dat ligt
DLE dat ligt
DLE niveau
tussen
tussen
tussen
0-10
10-20
20-30
Rekenen,
0
4
6
8
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Mondelinge taal, 2
4
7
8
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Schriftelijke taal, 3
5
7
9
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Spelontwikkeling, 2
4
6
8
Streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Wonen en vrije
2
4
6
8
tijd, streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
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Rekenen
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
Op basis van de ZML-leerlijnen heeft leerling x een niveau dat op alle onderdelen ongeveer
ligt op niveau 4.
De leerling rekent op een DLE 9.
Aanvangsniveau schooljaar (2009/2010): DLE 9
Eindniveau schooljaar (2012/2013): DLE 24
In het schooljaar (2009/2010) wordt er aandacht besteed aan de volgende
leerdoelen/niveaus (maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen):
Leerling x werkt dit schooljaar met Rekenmethode x op het niveau van begin groep 4.
Waarbij er ondersteuning wordt geboden met een remediërende methode x, er wordt
gebruik gemaakt van concreet materiaal en leerling x mag een “tafelkaart” gebruiken.
Aan het eind van dit schooljaar heeft leerling x in principe alle doelen met betrekking tot de
ZML-leerlijnen behaald tot ongeveer niveau 6.
Accenten voor leerling x liggen dit jaar bij de volgende onderdelen,
Terug tellen: 6. Telt synchroon af vanaf 10 met tastbare voorwerpen. Telt synchroon af
vanaf 10 met getekende voorwerpen. Telt synchroon af vanaf 10 met de getallenlijn.
Getallen en cijfers: 6. Leest de cijfersymbolen t/m 10. Schrijft de cijfersymbolen t/m 5.
Herkent het symbool voor plus, min en is gelijk aan (+, - en =).
7. Geeft het verschil aan tussen tientallen een eenheden (1 tiental en 2 losse eenheden).
Leest de cijfersymbolen t/m 20. Schrijft de cijfersymbolen t/m 10.
Handig rekenen: 7.Maakt optelsommen met getallen t/m 10. Maakt aftreksommen met
getallen t/m 10.
Klokkijken: 5. Leest hele uren af.
Meten en wegen: 5. Telt langs een liniaal tot 10 (zonder cm begrip).
Procedure van betalen: 3. Kent de functie van geld (ruilt geld voor producten in
schoolwinkel).
4. Ordent 1 en 2 euromunten. Weet zonder waardebesef dat je geld aan een ander geeft en
daar een product voor terug krijgt.
Schriftelijke taal:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling heeft een spellingsniveau van … DLE.
De leerling beheerst de volgende spellingsregels, ……
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):
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Lezen (technisch en begrijpend):
Technisch lezen:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling beheerst AVI … niveau.
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
De leerling leest op AVI … niveau.
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):

Begrijpend lezen:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling heeft een begrijpend leesniveau van … DLE.
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
De leerling heeft een begrijpend leesniveau van … DLE.
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):

Datum ondertekening: Eind Juni 2009

Akkoord, handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Akkoord directie:
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Hoofdstuk 6, evaluatie van het onderzoek
Ik zag erg op tegen het doen van dit onderzoek. Vooral aan alle eisen waaraan het moet
voldoen, moest ik ontzettend aan wennen. Het kost veel tijd om alle literatuurverwijzingen in
orde te krijgen. In het begin had ik moeite met het zoeken naar de juiste literatuur. Er is niet
veel bekend over de ZML-leerlingen, die niet gediagnosticeerd zijn met het Syndroom van
Down. Dat maakte het voor mij wel lastiger. Ik heb collega’s gevraagd om met mij samen
op zoek te gaan en er voor te zorgen dat ik de juiste literatuur kon vinden, maar ook zij
hadden er moeite mee.
In de meivakantie heb ik mij uiteindelijk er toe weten te zetten om het laatste deel van de
theorie op papier te zetten.
Het gehele onderzoek had ik goed in mijn hoofd wat ik precies wilde en dat was voor mij
een enorme drijfveer om dit onderzoek te doen. Ik wilde ook meer te weten komen over de
leermogelijkheden van de ZML-leerling en ook wat een school precies kan vragen. Dat
zorgde er voor dat ik mijn eigen expertise op het gebied van ZML-leerlingen kon
verbeteren.
Het onderzoek heeft mij veel opgeleverd. Ik heb een goed beeld van het niveau van de
ZML-leerling, ik weet nu hoe ik de ZML-leerlijnen kan inzetten om een ZML-leerling een
goede ontwikkeling te laten doormaken en ik heb een product gemaakt dat naar mijn idee
bruikbaar is en dat aangepast kan worden daar waar dat nodig blijkt te zijn.
Met datgene wat ik heb gemaakt heeft een school een duidelijk beeld van dat wat ze van
een ZML-leerling kunnen/mogen verwachten. Het ontwikkelingsperspectief geeft een goede
weergave van de ontwikkeling op het cognitieve, maar ook het sociaal emotionele vlak.
Voor alle partijen is duidelijk wat de leerling ongeveer voor eindniveau kan halen aan het
eind van de basisschoolperiode. Ik denk dat mijn onderzoek dan ook geslaagd is.
Als er in 2011 een echte start wordt gemaakt met Passend onderwijs en Inclusief onderwijs,
dan zou het mooi zijn dat dit product een rol kan spelen bij het goed in kaart brengen van
de mogelijkheden van een ZML-leerling in het regulier onderwijs. Al ben ik er echt van
overtuigd dat dit product alleen een kans van slagen heeft als alle betrokken partijen
meewerken. En binnen Nederland zijn wij op dit moment nog steeds niet op het punt
aangekomen waar dit gerealiseerd gaat worden. Er is nog teveel weerstand en tevens te
weinig kennis aanwezig op de scholen.
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Om Inclusief onderwijs te realiseren zal er in Nederland nog veel moeten veranderen. Als je
de stukken leest van de studiereizen die er zijn gemaakt en je leest welke voorzieningen er
binnen de scholen aanwezig zijn, dan heb ik sterk mijn twijfels of dat haalbaar is in zo’n kort
tijdsbestek. De overheid moet dan nog veel geld in het onderwijs steken om goede,
degelijke en werkbare plekken te creëren!
Het proces dat ik heb doorgemaakt om tot dit eindresultaat te komen, was een proces met
veel goede en heel veel minder goede momenten. Ik heb mijzelf het doel gesteld om het
onderzoek toch dit jaar te doen. En het krijgen van een kind met de medische invloed de
rest van het jaar speelde een grote rol in dit proces. Of ik dit nog een keer zo zou doen, dat
weet ik niet zeker. Ik zou zeker nog een vervolg willen doen, als dat alleen uit het doen van
een onderzoek zou bestaan. Ik wil bijvoorbeeld graag met de inspectie in overleg over de
indicator met betrekking tot toelating op het PrO. Misschien moet die wel worden aangepast
aan het huidige niveau. Als ik daarnaast nog allerlei andere modules moet volgen dan
haak ik af, tenzij het modules zijn die mij enorm interesseren. Het doen van onderzoek
vergt ontzettend veel tijd en ik denk dat mijn gezin weleens iets tekort kwam, maar op zich
schikten alle partijen zich wel weer.
Ik liep in mijn eigen valkuil, perfectionisme. Als ik iets doe dan wil ik het ook heel goed doen
en verg ik veel van mijzelf. Soms gewoon te veel en ik moest tijdens dit onderzoek ook echt
aan de rem trekken. Dat hield in dat ik soms niet achter de computer mocht zitten of niet
weer tot midden in de nacht doorwerken. En dat ik bewust van het weer ging genieten en
met mijn kinderen op de fiets stapte om de computer te omzeilen.
Wel merkte ik tijdens dit onderzoek dat ik door goed plannen (een goede kernkwaliteit) van
de stappen, ik goed in staat was om binnen het tijdpad te blijven. Ondanks de enorme dip
in januari en maart om verder te kunnen. Maar door de supervisie bijeenkomsten met
Liselot en Jeannette werd ik steeds weer op het goede spoor gezet en ging ik weer verder.
Dat was vaak een goede stimulans en deze bijeenkomsten zorgden er voor dat ik door kon
gaan. Dat gold ook voor de kritiek en aanwijzingen die werden gegeven door Jeannette. Dit
was goede en prettige feedback op de stukken die tussentijds werden verstuurd.
Het onderzoek heeft er voor gezorgd dat ik gedreven bleef en mij ook bleef inzetten voor de
andere modules, die ik namelijk niet allemaal even interessant vond. Maar nodig had om
straks de felbegeerde mastertitel te behalen.
Al met al denk ik dat ik tevreden mag zijn over mijn onderzoek en dat ik voor de Dienst
waar ik werkzaam ben een stuk werk lever dat bijdraagt aan de innovatie van de Dienst.
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Nawoord
Ik wil voor het doen van dit onderzoek een aantal personen via dit nawoord bedanken.
Allereerst Bod Vloedbeld, die mij door het aankaarten van de nieuwe ontwikkelingen
omtrent implementatie van de ZML-leerlijnen de goede richting heeft gegeven aan het doen
van dit onderzoek. Hij tijd vrij maakte om een kijkje te nemen binnen de school en hoe er
namelijk sinds dit jaar gewerkt wordt aan de invoering van de ZML-leerlijnen.
Ook mevr. E. Kranenburg die zeer spontaan aan de telefoon alle antwoorden gaf op mijn
vragen.
Verder ook de onderwijsinspecteur die mijn mail met vragen zeer uitgebreid heeft willen
beantwoorden en mij een goed beeld gaf over de voorwaarden waaraan scholen moeten
voldoen.
Tot slot in het bijzonder wil ik Jeannette Perdok en Liselot Ulijn bedanken voor alle goede
tips en vooral voor de positieve invloed die zij mij gaven, zodat ik het einddoel in zicht bleef
houden.
En verder nog alle collega’s die mij hebben geholpen om er voor te zorgen dat dit
onderzoek goed afgerond kon worden.
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Bijlagen
Bijlage 1

Vragenlijst voor de adjunct van het Voortgezet Speciaal Onderwijs Alphons Laudy.

Beste Bob Vloedbeld,

Voor mijn onderzoek heb ik een aantal gegevens nodig en moet ik even toelichten dat ik
leerlingen heb gekozen die een ZML indicatie hebben, maar niet het Syndroom van Down.
Ik wil graag antwoord op de volgende vragen, mits dat mogelijk is.
•

Op welk niveau komen de leerlingen ongeveer binnen, kijkend naar de vakken taal,
rekenen en lezen?

•

Wordt er gebruik gemaakt van CITO toetsen?

•

Gebruiken jullie andere toetsen? Zo ja, welke zijn dat dan?

•

Hoe werkt jullie administratie systeem?

•

Hoeveel tijd wordt er besteed aan het maken van een ontwikkelingsperspectief?

•

Hoe zijn de ZML-leerlijnen gekoppeld aan dit systeem? En hoe kan je aan de hand
van de niveaus die deze lijnen gebruiken een inschatting maken van het niveau van
de leerling? Ik bedoel eigenlijk: Als je er niet mee werkt en je leest het plan van een
leerling, hoe schat je het niveau dan in denkend aan het niveau van een gewone
reguliere basisschool groep 3, 4 enzovoort?

•

Wat zijn de bevindingen van de inspectie over dit systeem?
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Bijlage 2

Vragenlijst voor de inspecteur(s) van de onderwijsinspectie

Beste Mevrouw K. Wegman,

In het kader van mijn onderzoek en na u te telefonisch te hebben gesproken stuur ik u deze
vragenlijst.

•

Wat willen jullie dat een school doet voor de ZML-leerling?

•

Hoe moet een school volgens jullie alles in kaart brengen?

•

Hoeveel tijd denken jullie dat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen? Denkend aan
het feit dat een intern begeleider en ambulant begeleider er eventueel samen aan
werken?

•

Wat denken jullie dat het eindniveau van een ZML-leerling is?

•

Moeten leerlingen met een ZML indicatie meedoen aan de CITO toetsen? Zo ja,
mag dat dan op het niveau worden afgestemd? Zo nee, wat zijn de eventuele
alternatieven die er gebruikt mogen/kunnen worden?

•

Moeten deze leerlingen meedoen aan de eindtoets van CITO? Wat is daar nu
precies over afgesproken? Want scholen in de grote steden moeten allemaal
verplicht meedoen aan de CITO.
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Bijlage 3
Leerroute en bijbehorende schema’s die de:
(V)SO Korte Vlietschool, Schubertlaan 131, 2324CR Leiden en (V)SO Alphons Laudy, Van
Nijenrodeweg 648, 1082HZ Amsterdam hanteren, beide ZML scholen.
Leerroute
Leer
route
A
Laag

Cognitief

Didactisch

IQ <50 of
SON IQ

t/m groep 2
(onder AVI
1, simpele
sommen,
niet
geautomatiseerd)

B
Midden

IQ 50-60

t/m groep 4
(AVI 6-7,
rekenen
t/m 100)

C
Hoog

IQ > 60

Vanaf
groep 5
(AVI 9+,
rekenen
boven 100)

Redzaamheid
Beperkte
praktische
redzaamheid, heeft
aansturing
van een
ander
nodig,
voert veel
voorkomen
de
dagelijkse
activiteiten
zelfstandig
uit (eten
opruimen)
Redelijke
praktische
redzaamheid, kan
met hulp
eigen
kamer
onderhouden, kan
betalen
met vooraf
afgepast
geld, kookt
met hulp/
stappenplan
Zelfstandig
reizen
(fietsen/bus
/brommer),
kan zelf
afrekenen
in een
winkel,
kookt
bekende
gerechten
zelfstandig

Sociaalemotioneel
Beperkte
leefwereld,
individuele
aandachtsbehoefte,
kan keuze
maken,
stelt
zichzelf
voor

Leren leren

Niveau
leerlijn
4-6

Uitstroom
werken
Weinig
eisend
Dag
Centrum
(bijv.
ZuidWester),
creatief
Dag
Centrum

Rekening
houden
met
anderen,
komt voor
zichzelf op,
vertrouwt
de juiste
mensen

Accepteert
ook minder
leuk werk,
plant met
hulp een
taak, vraagt
ook
onbekenden
om hulp

8-10

Kan
zelfstandig
werken,
reflecteert op
zijn werk,
helpt
anderen,
bedenkt zelf
hoe een taak
moet worden
voorbereid en
uitgevoerd

10-12
(12+)

Eisend
Dag
Centrum,
begeleid
werken
met Dag
Centrum
indicatie
B-plus:
Wet
sociale
werkvoorziening
(Wsw) of
vrij bedrijf
Wet
sociale
werkVoorziening
(Wsw),
vrij bedrijf
C-min
uitstroom
eisend
Dag
Centrum

Weet wat
zijn/haar
sterke en
zwakke
kanten zijn,
durft op te
komen
voor een
afwijkende
mening

Werkt met
eenvoudig
stappenplan,
maakt korte
opdrachten,
weet welke
spullen nodig
zijn voor een
taak
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Schema’s
Streefkwaliteit laag niveau, kernvakken stroom A
Groepen

aanvang

jong
7-8-9
1
1
2
2
2

midden/
speciaal
10-11
2
2
5
2
3

eind/
speciaal
12-13
3
3
6
3
4

onderbouw/
praktijkstroom
13-14
3
4
6
4
5

middenbouw/
praktijkstroom
15-16
4
5
6
5
6

bovenbouw/
praktijkstroom
17-18-19-20
5
6
6
6
7

Leeftijd
Rekenen
Mondelinge Taal
Schriftelijke Taal
Leren Leren
Wonen en vrije tijd

4-5-6
0
0
0
0
0

Spel ontwikkeling

1

2

4

5

6

7

8

Streefkwaliteit midden niveau, kernvakken stroom B
Groepen
Leeftijd
Rekenen
Mondelinge Taal
Schriftelijke Taal
Leren Leren
Wonen en vrije tijd

aanvang
4-5-6
0
1
1
1
1

jong
7-8-9
3
3
5
3
3

midden
10-11
5
5
6
5
5

eind
12-13
6
6
7
6
6

onderbouw
13-14
7
7
8
7
7

middenbouw
15-16
8
8
9
8
8

bovenbouw
17-18-19-20
9
9
11
8
10

Spel ontwikkeling

2

4

6

7

9

10

11

Streefkwaliteit hoog niveau, kernvakken stroom C
Groepen
Leeftijd
Rekenen
Mondelinge Taal
Schriftelijke Taal
Leren Leren
Wonen en vrije tijd

aanvang
4-5-6
0
2
3
2
2

jong
7-8-9
4
4
5
4
4

midden
10-11
6
7
7
6
6

eind
12-13
8
8
9
7
8

onderbouw
13-14
9
9
10
8
9

middenbouw
15-16
10
10
11
9
10

bovenbouw
17-18-19-20
11
11
12
10
12

Spel ontwikkeling

2

4

6

7

9

10

12
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Bijlage 4
Het leren van ZML-leerlingen, (‘Timmers-Huigens, D.’; ‘Damen, L. H.’, Het leren van zeer
moeilijk lerenden, Leerstijlen, 2004 Stichting leerplanontwikkeling (SLO) Enschede)
Niveau I schoolniveau
Leerstijl 1: Kennen, waarderen en gebruiken: Leerlingen leren via de drieslag leren kennen,
leren waarderen en leren gebruiken.
• Het leren kennen. Ruim de tijd nemen om, ook bij veelvoudige herhaling, uitvoering en
intensief, te leren kennen van de eigen mogelijkheden in een praktisch verband van het
leven, waarbij (al is het maar
gering) positief effect wordt gegenereerd (vreugde beleven aan je mens-zijn) om het proces
gaande te houden.
• Het leren waarderen. Uiterst voorzichtig en terughoudend de werkelijkheid verkennen,
weinig exploratiebehoefte, angst voor het onbekende, en behoefte aan persoonlijke
begeleiding en externe uitingen van
vertrouwen in de situatie.
• Het leren gebruiken. Alleen datgene spontaan gebruiken wat zeer vertrouwd is en zeer
goed gekend en gewaardeerd wordt en verder passief afwachten en pas een eenmaal
gekende en gewaardeerde mogelijkheid inzetten als anderen daartoe aansporen. Het
eenmaal gekende en gewaardeerde snel weer vergeten en (onbewust) laten vervagen.
Leerstijl 2: Vasthouden aan interfererende mentale modellen
De schema’s, overtuigingen uit vroegere ervaringen, zijn heel sterk bij veel zml-leerlingen.
Naarmate de handicap ernstiger is worden de schema’s die het gevolg zijn van vroege
ervaringen sterker. En waar het inzicht ontbreekt dat deze schema’s beter kunnen worden
ingeruild voor adequatere schema’s blijven de vroege schema’s in al hun sterkte bestaan.
Leerstijl 3: Planmatig werken
Het planmatig werken van de leerling is beperkt vanwege de mogelijkheden die hij of zij
heeft m.b.t. algemene strategieën, vakspecifieke strategieën en metacognitie.
Niveau II groepsniveau
Leerstijl 4: Sensomotorisch, gevoelsmatig leren.
De leerling leert vanuit een directe en emotioneel sterke betrokkenheid bij de werkelijkheid
die momentaan concreet aanwezig is (hoe). Het leren is sterk gebonden aan het hier en nu
en aan de fysieke omgang met de omgeving en de eigen lichamelijkheid (wat).
Leerstijl 5: Pragmatisch leren: nuttige handvaten voor de beheersing van het alledaagse
oefenen.
Een drang om fysiek bezig te zijn, en alleen kunnen leren wanneer de fysieke kant
nadrukkelijk betrokken is in het leerproces, terwijl de emotionaliteit egocentrisch van
karakter is. Dat wat mij niet raakt, is er ook niet en hoef ik niet te leren! De sensomotoriek
wordt als basis van de pragmatische verwerking van het geleerde ingezet (bewegen,
proeven, ruiken, aanraken, manipuleren, langdurig fysiek verkennen en dergelijke).
Leerstijl 6: Egocentrische leren
De leerling wil leren wat duidelijk nut heeft om zelfstandig het alledaagse leven te
hanteren, concreet dichtbij in tijd en ruimte en gericht op de eigen emotionele beleving
behorend bij een egocentrisch standpunt aangaande de werkelijkheid.
Leerstijl 7: Performaal leren
Performaal leren wordt gekenmerkt als: leren door langdurig te doen, in de
praktijk al het te leren (ook cognitieve) materiaal oefenend. Het mentale aspect van de
fysiek-mentale dynamiek houdt een extra risico in voor interfererende mentale schema's bij
de leerlingen.
52

Niveau III Individueel niveau
Leerstijl 8: Voorkeur voor herhaling en vasthouden aan patronen
Leerstijl 9: Weinig initiatief nemen, onzelfstandig. Bij stress en angst lichaamsgebonden
reacties laten zien. Op alle prikkels ingaan of afsluitend gedrag vertonen voor teveel
prikkels.
Leerstijl 10: Sterke behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid en contextgebonden
leren.
Leerstijl 11: Sterk visueel pragmatisch en concreet fysiek ingesteld, de samenhang wordt
alleen in verband herkend.
Leerstijl 12:Gevoelig voor over en ondervragen en dan terugtrekken uit de leersituatie.
Leerstijl 13:Behoefte aan aansluiting bij de (tijdelijk of langdurig) dominante
ervaringsordening.
Leerstijl 14: Behoefte aan veel aandacht voor de associatieve onderlaag van elk leven.
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Bijlage 5
Inleiding voor het gebruik van de ZML-leerlijnen in het ontwikkelingsperspectief (CED-groep:
http://www.cedgroep.nl)
De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft leerlijnen ontwikkeld die speciaal voor ZMLleerlingen zijn bedoeld. In het volgende stuk staat een weergave van de kerndoelen met
betrekking tot rekenen, schriftelijke taal en lezen (onderverdeeld in technisch en begrijpend).
Ieder kerndoel omvat een onderdeel dat weer in verschillende niveaus is ingedeeld. Dit loopt
van niveau 1 t/m niveau 12, waarbij niet bij ieder onderdeel geteld wordt vanaf
niveau 1.
Voor een ZML-leerling geldt dat niet alle niveaus behaald hoeven worden en dat je de
onderdelen ook niet in de opeenvolgende volgorde hoeft te doen. Een ZML-leerling
(streefkwaliteit midden en hoog) doorloopt in het reguliere basisonderwijs alle kerndoelen tot
ongeveer het niveau 7, 8 à 9. Op het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs wordt ingegaan vanaf
ongeveer niveau 8 à 9. Een belangrijke kanttekening blijft wel, dat dit ontzettend per ZMLleerling verschilt en dat je ten allen tijde goed moet blijven kijken naar de individuele
ontwikkeling.
REKENEN
Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken.
1.1
1.2

Ordeningsbegrippen kennen
Ordenen van hoeveelheden

Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties rekenhandelingen uitvoeren, al dan
niet met behulp van materiaal of modellen.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

De telrij
Terugtellen
Cijfers en getallen
Handig rekenen
Rekensommen

Kerndoel 3: De leerlingen herkennen een tijdstip en kunnen tijdsduren gebruiken.
3.1

Klokkijken

Kerndoel 4: De leerlingen kennen begrippen tijd, lengte, snelheid en grootte (twee- en
driedimensionaal) en kunnen die in voorkomende gevallen gebruiken. Ze kennen en hanteren
weeg- en meet apparatuur.
4.1
4.2
4.3

Meten en wegen
Standaardmaten
Eigen referentiemaat

Kerndoel 5: De leerlingen kennen geld als betaalmiddel en weten dat met geld ‘waarde’wordt
uitgedrukt.
5.1
5.2
5.3
5.4

Procedure van betalen
Prijzen van artikelen aflezen
Prijzen vergelijken
Elektronisch betalen
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SCHRIFTELIJKE TAAL
Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik
1.1

Boekoriëntatie

Technisch lezen
1.2
Temporele orde waarneming
1.3
Auditieve discriminatie
1.4
Visuele discriminatie
1.5
Visuele analyse
1.6
Leesbegrippen
1.7
Auditieve synthese
1.8
Visuele synthese
1.9
Klank-teken koppeling
1.10
Woord- en tekst lezen
1.11
Begrijpend lezen
1.12
Begrijpend luisteren
Kerndoel 2: De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Schrijven
Handschriftontwikkeling
Auditieve analyse
Spellen
Stellen

In het ontwikkelingsperspectief zijn de volgende onderdelen van toepassing:
Met betrekking tot rekenen alle kerndoelen, dus alle onderdelen.
Met betrekking tot schriftelijke taal, beide kerndoelen en alleen de volgende onderdelen:
Kerndoel 1, 1.1 t/m 1.11.
Kerndoel 2, 2.2 en 2.3.

55

ZML-leerlijnen
In dit stuk wordt per onderdeel weergegeven wat een ZML-leerling op het gebied van
schriftelijke taal, lezen (technisch en begrijpend) en rekenen moet leren. Het is per
onderdeel ingedeeld, waarbij de niveaus worden aangegeven zó dat het team dat met de
leerling werkt weet welk niveau haalbaar is voor de reguliere basisschool (waarbij een
redelijke normering gehanteerd kan worden tot niveau 7,8 en 9, alle niveaus daarboven zijn
eigenlijk voor de periode na de basisschool).
Schriftelijke taal en lezen
1.1. Boekoriëntatie
1. Herkent een boek en weet dat er een verhaal in staat, wijst plaatjes aan op een
bladzijde, slaat de bladzijden van een boek één voor één om en bekijkt prenten in boekjes
samen met de leerkracht.
2. Begrijpt dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen, luistert geboeid naar een
voorleesverhaal in een één op één situatie en wijst genoemde woorden aan op plaatjes in
een boek.
3. Luistert geboeid naar een voorleesverhaal in een groepje, wijst aan dat bladzijdes van
boven naar beneden gelezen worden en wijst op kleine details van plaatjes in het boek.
4. Pakt met regelmaat een boek om zelf in te kijken of te lezen, voorspelt aan de hand van
de omslag (het plaatje) van een boek een onderwerp uit het boek en kiest aan de hand van
het plaatje op de omslag zelf de boeken uit die hem aanspreken.
5. Stelt vragen over het verhaal om het beter te begrijpen.
6. Benoemt het verschil tussen een waar gebeurd verhaal en een sprookje.
7. Voorspelt aan de hand van de omslag of het een leesboek of een informatief boek
betreft. Benoemt het verschil tussen een verhaal en poëzie.
8. Leest boeken in zichzelf. Benoemt het verschil tussen een waar gebeurd verhaal en een
fictief verhaal.
9. Voorspelt aan de hand van de samenvatting op de achterkant van een boek de inhoud.
10. Kiest aan de hand van de samenvatting op de achterkant zelf de boeken uit die hem
aanspreken.
11. Geeft een (onderbouwde) mening over een gelezen boek.
12. Houdt in de klas een boekenbeurt (vertelt de opbouw van het verhaal en geeft zijn
mening).
1.2. Temporele ordening
3. Zegt een reeks van 3 woorden in de goede volgorde na.
4. Benoemt het laatste woord van een zin of een reeks. Benoemt het eerste woord van een
zin of een reeks.
5. Wijst een bepaalde letterpositie in een woord aan (een kruisje zetten in het hok waar je
de letter hoort). Benoemt de eerste klank van een woord. Benoemt de laatste klank van een
woord.
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1.3 Auditieve discriminatie
2. Herkent een trefwoord in een reeks of verhaal. Geeft aan of twee woorden hetzelfde of
verschillend zijn. Herkent afzonderlijke woorden in een zin (legt een blokje voor ieder
woord).
3. Herkent een klank in reeks losse klanken. Herkent dezelfde klank in twee woorden.
4. Rijmt op een éénlettergrepig woord (bus – kus). Onderscheidt verschillende klanken
(fonemen) binnen een woord.
5. Onderscheidt de veranderende klank in wisselrijtjes (slechts één klank verandert). Hoort
het verschil tussen lange en korte woorden.
1.4. Visuele discriminatie
1.Wijst grote verschillen tussen plaatjes aan.
2. Herkent details in een afbeelding.
3. Herkent een (afwijkende of gelijke) letter tussen andere letters en in woorden (duidelijk
verschil). Herkent een bepaald woord tussen andere woorden.
4. Herkent een bepaalde letter tussen (gelijke en andere) letters en in woorden (gering
verschil).
1.5. Visuele analyse
4. Herkent grafemen van een woord (in een rij losse grafemen het juiste grafeem
omcirkelen)
5. Deelt een woord op in losse grafemen.
1.6. Leesbegrippen
1. Wijst aan wat een boek is.
2. Gebruikt de begrippen verhaal/ boek lezen. Wijst de leesrichting aan (links naar rechts).
3. Kent de begrippen: voorste, middelste. Kent de begrippen: woord, zin, regel en bladzijde.
4. Kent de begrippen: daarna, ervoor, volgende, erachter, eerste, tweede, klank, letter.
5. Kent de betekenis van een punt. Gebruikt de begrippen: woord, zin, regel en bladzijde.
6. Kent de betekenis van een vraagteken.
7. Kent de betekenis van een komma en een hoofdletter.
8. Kent de betekenis van een uitroepteken.
1.7. Auditieve synthese
3. Voegt woorden samen tot één woord (deur-bel).
4. Voegt lettergrepen samen tot een nieuw woord.
5. Voegt woorden samen tot een zin.
6. Voegt losse klanken van twee- en drie-letterwoorden samen tot een woord.
7. Voegt losse klanken van woorden met medeklinkercombinaties samenvoegen tot een
woord.
1.8. Visuele synthese
5. Leest vlot MKM wisselrijtjes waarbij het eerste cluster gelijk is.
6. Leest vlot MKM wisselrijtjes waarbij het laatste cluster gelijk is.
7. Leest vlot wisselrijtjes met medeklinkercombinaties.
1.9.Klank-teken koppeling
4. Leest de eerste 10 grafemen uit de leesmethode. Koppelt het juiste foneem aan het
waargenomen grafeem (met bekende grafemen).
5. Koppelt aan elk grafeem het juiste foneem (36 grafemen).
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1.10 Woord- en Tekst lezen
5. Leest op AVI 1 instructieniveau (systeem voor 2008), leest op AVI-start.
6. Leest op AVI 1 beheersingniveau (systeem voor 2008). Leest op AVI 2 instructieniveau
(systeem voor 2008), leest op AVI-start en leest op AVI M3.
7. Leest op AVI 2 beheersingniveau (systeem voor 2008). Leest op AVI 3 instructieniveau
(systeem voor 2008), leest op AVI M3 en op AVI E3
8. Leest op AVI 3 beheersingniveau (systeem voor 2008). Leest op AVI 4 instructieniveau
(systeem voor 2008), leest op AVI E3 en AVI M4
9. Leest op AVI 4 beheersingniveau (systeem voor 2008). Leest op AVI 5 instructieniveau
(systeem voor 2008), leest op AVI M4 en AVI E4
10. Leest op AVI 5 beheersingniveau (systeem voor 2008), leest op AVI E4.
11. Leest op AVI 6 instructieniveau (systeem voor 2008), leest op AVI M5.
12. Leest op AVI 7 instructieniveau (systeem voor 2008), leest op AVI E5
1.11 Begrijpend lezen (picto)
1. Geeft een juiste reactie na het zien van een symbool* van dagelijkse activiteiten
(dagritme), personen, voorwerpen (drie verschillende).
2. Geeft een juiste reactie na het zien van alle in de groep gebruikte symbolen* van
dagelijkse activiteiten (dagritme), personen, voorwerpen.
3. ‘Leest’ en begrijpt twee woordzinnen gekoppeld aan dagelijkse situaties met behulp van
symbolen.
4. Begrijpt meerwoord zinnen binnen het hier en nu met behulp van symbolen (passend bij
belevingswereld).
Leert ‘lezen’ m.b.v. signaalwoorden.
5. Koppelt een zelf gelezen woord of korte zin aan een afbeelding of handeling. Legt van
losse woordjes een logische zin bij een afbeelding (Jip eet soep).
6. Leest een eenvoudige opsomming en begrijpt wat er nodig is (materiaallijst,
boodschappenlijst, inpaklijst). Koppelt zelf gelezen zinnen aan een concrete situatie.
7. Begrijpt een eenvoudige tekst (1 -3 zinnen). Begrijpt van wie een eenvoudige
boodschap afkomstig is en wat de bedoeling ervan is.
8. 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).
9. Begrijpt verschillende soorten eenvoudige teksten (verhaal, instructietekst, infotekst).
Begrijpt welke teksten geschikt zijn om zelf te lezen.
10. Begrijpt de belangrijkste inhoud van een deel van een authentieke tekst
(oorzaakgevolg, doel – middel etc.).
11. Leest en interpreteert authentieke teksten (krant, tijdschrift, boek, reclame,
aankondiging, advertentie).
12. Geeft een onderbouwde mening over de inhoud van een authentieke tekst.
* Symbolen kunnen de vorm hebben van: voorwerpen, foto’s, pictogrammen, tekeningen
Leerlingen die niet technisch leren lezen, gaan ‘lezen’ met signaalwoorden. Deze aparte lijn
is niet gericht op lezen, maar om het begrijpen van veel voorkomende afbeeldingen in zijn
omgeving. De lijn staat hier niet verder uitgewerkt. De gehele lijn van signaalwoorden
begrijpen valt onder niveau 4 van het begrijpend lezen. Dit doel hoeft niet worden gehaald
met leerlingen die wel technisch kunnen of gaan lezen.
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2.2 Auditieve analyse
3. Verdeelt woorden op het gehoor in lettergrepen.
4. Benoemt de eerste en de laatste klank van een woord.
5. ‘Hakt’ MKM-woorden in fonemen.
6. ‘Hakt’ MKMM-woorden in fonemen.
7. ‘Hakt‘ MMKM-woorden in fonemen.
8. ‘Hakt’ woorden met verschillende medeklinkercombinaties in fonemen.
2.3 Spellen, waar ‘schrijft’ staat kan eveneens ‘typt’, ‘legt ‘ of ‘stempelt’ gelezen worden.
5. Schrijft letters (letterdictee).
6. Schrijft klankzuivere MKM woorden met korte en lange klinkers.
7. Schrijft klankzuivere, eenlettergrepige woorden met tweeteken klanken, schrijft woorden
met sch- en schrijft woorden met –eer, -oor, -eur.
8. Schrijft klankzuivere, eenlettergrepige MKMM en MMKM woorden en schrijft MKM(M)MKM-woorden (huismus)
9. Schrijft woorden met –ng. Schrijft veelkomende woorden met s en z (zon, slak).
10. Schrijft woorden met –aai, -ooi, -oei. Schrijft veelvoorkomende woorden met ei en ij.
Schrijft veelkomende woorden met f en v (fiets, vis).
11. Schrijft woorden met –nk. Schrijft veelvoorkomende woorden met ou en au, met ch en g
(gauw, lachen).
12. Schrijft woorden met –eeuw, -ieuw, -uw. Schrijft woorden met –ee
2.4 Stellen, waar ‘schrijft’ staat kan eveneens ‘typt’, ‘legt ‘ of stempelt’ worden gelezen
6. Schrijft zijn eigen naam op een (ansicht)kaart.
7. Schrijft een woord bij een afbeelding of eigen werkstuk (bal).
8. Schrijft losse woorden bij een afbeelding of eigen werkstuk (hond, lief).
9. Schrijft een tweewoordszin bij een afbeelding of eigen werkstuk (ik ren). Schrijft een
verlanglijst (pen, kompjoeter, srift, stikker).
10. Schrijft een driewoordszin bij eigen werkstuk (Robin loopt hard). Schrijft kaartje met
aanhef (hallo/dag) en afsluiting (dag/van en naam). Schrijft afspraken in een agenda
(voetbal, feest).
11. Schrijft een korte zin als antwoord op gestelde vraag (Wat doe jij graag?). Schrijft op
een kaartje in een korte zin over een activiteit (ik voetbal veel). Schrijft een gedichtje van
vier zinnen.
12. Vult zijn naam en adresgegevens op officiële stukken in (stagecontract). Schrijft in een
brief/e-mail meerdere zinnen over een gebeurtenis (Het is mooi weer. Ik eet veel ijs.).
Schrijft een verhaal met een gegeven titel.

59

Rekenen
1.1. Ordenings-begrippen kennen
2. Wijst het juiste voorwerp aan als groot of klein wordt gezegd (grote bal, kleine bal)
3. Begrijpt de woorden groter, kleiner, grootst(e), kleinst(e). Begrijpt de woorden lang en
kort. Begrijpt de woorden zwaar en licht. Begrijpt de woorden hoog en laag. Begrijpt de
woorden vol en leeg. Begrijpt het woord middelst(e).
4. Begrijpt de woorden zwaarder, lichter, zwaarst(e), lichtst(e) Begrijpt de woorden hoger,
lager, hoogst(e), leegst(e)Begrijpt de woorden meer, minder, meest(e), minst(e)Begrijpt de
woorden langer, korter, langst(e), kortst(e).
5. Begrijpt het woord evenveel.
6. Benoemt vier verschillen waarop je voorwerpen kunt ordenen.
7. Begrijpt de woorden tweede, derde, vierde (t/m tiende).
1.2. Ordenen van hoeveelheden
1. Neemt verschillen van voorwerpen waar (ervaart het verschil tussen groot-klein en
zwaar- licht).Geeft bij geclassificeerde voorwerpen met een zichtbaar onderscheid aan of
het juist is (bekers-borden).
2. Neemt verschillen tussen voorwerpen waar (lang-kort en hoog-laag). Geeft bij
geclassificeerde voorwerpen van groot naar klein aan of het juist wordt gedaan.
Classificeert voorwerpen met een duidelijke zichtbaar onderscheid (bekers-borden).
3. Neemt verschillen tussen voorwerpen waar (vol-leeg). Geeft bij geclassificeerde
voorwerpen lang-kort, hoog-laag aan of het juist is. Geeft bij geclassificeerde voorwerpen
van vol naar leeg aan of het juist is. Classificeert voorwerpen naar groot- klein
4. Classificeert voorwerpen naar vol-leeg. Classificeert voorwerpen naar lang-kort.
Classificeert voorwerpen naar hoog-laag. Brengt volgorde aan in vier concrete voorwerpen
van groot naar klein. Brengt volgorde aan in concrete voorwerpen van zwaar naar licht.
Vergelijkt twee groepen voorwerpen en wijst aan welke groep meer of minder voorwerpen
telt met een duidelijk verschil in aantal.
5. Geeft aan of de volgorde van concrete voorwerpen van hoog naar laag juist is. Geeft aan
of de volgorde van concrete voorwerpen van lang naar kort juist is. Geeft aan of de
volgorde van concrete voorwerpen van vol naar leeg juist is. Brengt volgorde aan in vijf
concrete voorwerpen van groot naar klein. Brengt volgorde aan in concrete voorwerpen van
zwaar naar licht. Vergelijkt twee groepen voorwerpen en benoemt welke groep meer of
minder voorwerpen telt met een duidelijk verschil in aantal.
6. Brengt volgorde aan in concrete voorwerpen van hoog naar laag. Brengt volgorde aan in
concrete voorwerpen van voller naar leger. Vergelijkt hoeveelheden door tellend te
vergelijken t/m 5.
7. Vergelijkt hoeveelheden door tellend te vergelijken t/m 10
8. Vergelijkt hoeveelheden (meer/minder) door tellend te vergelijken t/m 20
9. Schat hoeveelheden (niet tellen) en geeft aan of het er meer of minder dan 10 zijn (grote
verschillen, 4 en 30
10. Schat van twee groepen (niet tellen) welke groep meer of minder voorwerpen telt (tot 50
met een verschil van 20)
11. Schat van twee groepen (niet tellen) welke groep meer of minder voorwerpen telt (tot 50
met een verschil van 10)
12. Schat van twee groepen (niet tellen) welke groep meer of minder voorwerpen telt (tot
100 met een verschil van min 25)
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2.1. De telrij
1. Ervaart het tellen en de telrij in liedjes en via andere werkvormen
Ervaart het tellen en de telrij in relatie tot het lichaamsschema (tellen op je vingers
2. Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen). Beseft het tellen in relatie
tot concrete voorwerpen (tellen met blokjes). Beseft het tellen in relatie tot symbolen op
papier (tellen met plaatjes en turfstreepjes)
3. Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen). Imiteert synchroon tellen
tot 5. Overziet in één keer 2 voorwerpen (subiteert groepjes van twee voorwerpen).
4. Imiteert synchroon tellen tot 10. Telt synchroon t/m 5 met tastbare voorwerpen. Telt
synchroon t/m 5 met getekende voorwerpen. Overziet in één keer 3 voorwerpen (subiteert
groepjes van drie voorwerpen).
5. Telt synchroon t/m 10 met tastbare voorwerpen. Telt synchroon t/m 10 met getekende
voorwerpen. Telt synchroon t/m 10 met de getallenlijn. Herkent gestructureerde
getalbeelden herkennen t/m 6 (dobbelsteen, domino, doos eieren, sixpack).
6. Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 20. Telt resultatief met tastbare
voorwerpen t/m 5. Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m 5. Telt mentaal (in het
hoofd) t/m 5. Telt door met getallen onder de 10
7. Telt synchroon t/m 20 met de klassikale getallenlijn (kaartjes). Telt mentaal (in het hoofd)
t/m 10. Telt door met getallen onder de 20. Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m
10. Telt mentaal (in het hoofd) t/m 10.
8. Telt synchroon t/m 30, 50, 100 met de getallenlijn. Telt mentaal (in het hoofd) t/m 20. Telt
handig met sprongen van 2 met tastbare, getekende voorwerpen en met de getallenlijn
onder de 20. Telt structurerend en telt herhaald op met gelijke hoeveelheden t/m 5 (3, 6, 9,
12) en (5, 10, 15, 20).
9. Telt handig met sprongen van 5 met de getallenlijn tot 50.
10. Telt handig met sprongen van 10 met de getallenlijn tot over de 100.
11. Telt handig met sprongen van 100 met de getallenlijn tot 1000.
2.2. Terugtellen
3. Loopt akoestisch de telrij af met de hele klas van 5 tot 0 (meetellen)
4. Loopt akoestisch de telrij af met de hele klas van 10 tot 0 (meetellen)
5. Telt synchroon af vanaf 5 met tastbare voorwerpen. Telt synchroon af vanaf 5 met
getekende voorwerpen.
6. Telt synchroon af vanaf 10 met tastbare voorwerpen. Telt synchroon af vanaf 10 met
getekende voorwerpen. Telt synchroon af vanaf 10 met de getallenlijn.
7. Telt akoestisch de telrij af met de hele klas tot 20. Telt synchroon af vanaf 10 met de
getallenlijn. Telt mentaal af (in het hoofd) vanaf 5. Telt af naar 0 vanaf een willekeurig getal
onder de 10.
8. Telt synchroon af t/m 20 met de getallenlijn. Telt mentaal af (in het hoofd) t/m 10. Telt af
naar 0 vanaf een willekeurig getal onder de 20.
9. Telt synchroon af vanaf 100 met de getallenlijn. Telt mentaal af (in het hoofd) t/m 20. Telt
verkort terug met sprongen van 2 met tastbare/getekende voorwerpen. Telt verkort terug
met sprongen van 2 met de getallenlijn onder de 20.
10. Telt verkort terug met sprongen van 5 met tastbare en getekende voorwerpen en met
de getallenlijn.
11. Telt verkort terug met sprongen van 10 met tastbare en getekende voorwerpen en met
de getallenlijn
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2.3. Getallen en cijfers
3. Beseft het tellen in relatie met cijfersymbolen (1-5). Wijst de cijfersymbolen t/m 5 aan.
4. Leest de cijfersymbolen t/m 5
5. Wijst de cijfersymbolen t/m 10 aan
6. Leest de cijfersymbolen t/m 10. Schrijft de cijfersymbolen t/m 5. Herkent het symbool
voor plus, min en is gelijk aan (+, - en =).
7. Geeft het verschil aan tussen tientallen een eenheden (1 tiental en 2 losse eenheden).
Leest de cijfersymbolen t/m 20. Schrijft de cijfersymbolen t/m 10.
8. Geeft het verschil aan tussen het honderdtal, tientallen en een eenheden (10 en 2
lossen). Wijst de cijfersymbolen t/m 100. Schrijft de cijfersymbolen t/m 20
9. Leest de cijfersymbolen t/m 100.
10. Schrijft de cijfersymbolen t/m 100. Geeft het verschil aan tussen het honderdtal,
tientallen een eenheden (1 honderdtal, 1 tiental en 2 lossen). Leest de cijfersymbolen
boven de 100. Herkent het keer-symbool (x)
11. Herkent het symbool voor delen (:).
2.4. Handig rekenen
3.Splitst concrete voorwerpen met het besef d.m.v. tellen dat het totaal hetzelfde blijft (3
splitsen in 1 en 2).
4. Splitst hoeveelheden op plaatjes met het besef d.m.v. tellen dat het totaal hetzelfde blijft
(3 splitsen in 1 en 2).
5. Splitst een aantal turfstreepjes met het besef d.m.v. tellen dat het totaal hetzelfde blijft (4
splitsen in 3 en 1).
6. Splitst en voegt cijfersymbolen samen t/m 5.
7. Splits en voegt getallen samen in tientallen en eenheden (12; 1 tiental en 2 losse
eenheden).
8. Splitst en voegt getallen samen door het tiental heen (12 splitsen in 8 en 4).
9. Splitst en voegt getallen samen in tientallen door t/m 100 (50 splitsen in 40 en 10). Typt
op- en aftelsommen in op de rekenmachine en ervaart zodoende de werkwijze.
10. Splitst en voegt getallen samen door het honderdtal heen (115 splitsen in 100 en 15).
Typt op- en aftelsommen in op de rekenmachine en controleert eigen gemaakte sommen.
11. Typt keersommen in op de rekenmachine en controleert eigen gemaakte sommen.
12. Typt deelsommen in op de rekenmachine en controleert eigen gemaakte sommen.
2.5. Rekensommen
6. Maakt optelsommen met getallen t/m 5. Maakt aftreksommen met getallen t/m 5.
7.Maakt optelsommen met getallen t/m 10. Maakt aftreksommen met getallen t/m 10.
8. Maakt optel- en aftreksommen met getallen t/m 20 (niet door het tiental heen, 12 + 3
=…). Maakt optelsommen door het tiental heen (8 + 4 = …)
9. Maakt optelsommen met getallen t/m 50. Maakt aftreksommen met getallen t/m 50. Deelt
handelend concrete voorwerpen door 2.
10. Telt onder elkaar op en af t/m 50. Maakt optelsommen met getallen t/m 100.
Vermenigvuldigt een getal met 2. Deelt handelend concrete voorwerpen door 3. Deelt
handelend afbeeldingen door 2.
11. Maakt aftreksommen met getallen t/m 100. Vermenigvuldigt met 5 en 10 (tafels). Deelt
een getal door 2
Deelt handelend concrete voorwerpen door 3 en 4 (taart in drie of vier stukken). Deelt
handelend afbeeldingen door 3 en 4 (taart in drie of vier stukken).
12. Telt onder elkaar op af t/m 1000. Vermenigvuldigen met getal t/m 10. Deelt door een
getal t/m 5. Deelt handelend concrete voorwerpen door 5 t/m 10. Deelt handelend
afbeeldingen door 5 t/m 10. Noemt de tafels 1 t/m 10 op.
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3.1. Klokkijken
2.Vertelt dat activiteiten aan tijd gekoppeld worden (begin, eind; start, stop).
3. Vertelt dat de tijd van een activiteit op een klok af te lezen is.
4. Koppelt de dagelijkse activiteiten aan de hele uren (bijv. 12.00 uur eten).
5. Leest hele uren af.
6. Leest hele en halve uren af. Koppelt dagelijkse activiteiten aan hele en halve uren.
7. Leest kwart voor en over af. Koppelt activiteiten aan de kwartieren (pauze begint om
kwart over drie).
8. Leest op vijf minuten nauwkeurig de tijd af. Leest op een digitale klok de hele uren tot 12
uur. Koppelt activiteiten aan minuten(duurt tot vijf over half)
9. Leest de klok op de minuut nauwkeurig af. Leest op een digitale klok de hele en halve
uren tot 12.00
10. Leest op een digitale klok hele en halve uren tot 24.00
Zet digitale tijden om in analoge tijden met betrekking tot de hele uren (13.00 = 1 uur)
11. Leest op een digitale klok 5,10 en 15 minuten (kwartieren) tot 24.00. Zet digitale tijden
om in analoge tijden met betrekking tot halve uren en kwartieren. (13.30 = half twee)
12. Zet digitale tijden om in analoge tijden (13.32 = twee over half twee). Voert
tijdsberekeningen uit gekoppeld aan activiteiten (reisplanner, tv-gids)
4.1. Meten en wegen
5. Telt langs een liniaal tot 10 (zonder cm begrip).
6. Wijst de lengte aan op een liniaal tot 10 cm.
7. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 12 cm (hele cm).
8. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 20 cm (hele cm).
9. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 30 cm (hele centimeters). Weegt pakken
van exact 1 kilo af met een keukenweegschaal. Leest het eigen lichaamsgewicht af op een
weegschaal. Meet een halve en een liter vloeistof af.
10. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 1 meter (met een duimstok of rolmaat).
Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen in halve centimeters. Weegt 50 en 100 gram
nauwkeurig af. Meet vloeistof af in deciliters (1-10 dl).
11. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 2 meter (met een rolmaat). Meet en
geeft de lengte aan van voorwerpen in halve centimeters. Weegt 100, 200, 300, 400, 500
gram nauwkeurig af (digitaal en analoog). Meet vloeistof af in milliliters (tot 100 ml).
12. Meet en noteert de lengte van een afstand die langer is dan de rolmaat of duimstok.
Meet en noteert de lengte aan van voorwerpen in millimeters. Weegt een willekeurig
gewicht af en noteert het op de 10 gram nauwkeurig (digitaal en analoog). Meet een
vloeistof af en noteert het in 50 milliliter nauwkeurig.
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4.2. Standaardmaten
6. Gebruikt voor lengte het begrip centimeter
7. Gebruikt voor lengte het begrip centimeter en meter
8. Geeft aan dat 100 centimeter een meter is
9. Gebruikt met gewicht het begrip kilo
Gebruikt bij vloeistof het begrip liter
Schrijft de afkorting voor liter als (l.)
Schrijft de afkorting voor gram als (gr.)
Schrijft de afkorting voor centimeter/meter/kilometer als (cm. m. km.)
Gebruikt met gewicht de begrippen ons en gram
Geeft aan dat 100 gram een ons is
10. Gebruikt bij vloeistof het begrip deciliter
Schrijft de afkorting voor deciliter als (dl.)
Geeft aan dat 10 deciliter een liter is
Geeft aan dat 1000 gram een kilo is
Gebruikt het begrip km/uur
11. Gebruikt bij vloeistof het begrip milliliter
Geeft aan dat 100 milliliter een deciliter is
Geeft aan dat 1000 milliliter een liter is
Schrijft de afkorting als milliliter (ml.)
Geeft aan dat 500 gram een pond is
12. Gebruikt het begrip m/s
4.3. Eigen referentiemaat
3. Geeft aan of iemand groter of kleiner dan hij is.
4. Doet ervaring op bij het “meten” van een voorwerp met een zelfgekozen maateenheid
(meten met voetstappen, vijf bekers in 1 fles). Vergelijkt de snelheid van voorwerpen (auto
is snel, lopen gaat langzaam).
5. “Meet” met een zelfgekozen maateenheid (iets is 5 voetstappen lang).
6. Schat van voorwerpen in hoe zwaar ze zijn (tafel is zwaar, stoel is lichter). Schat van
voorwerpen in hoe hoog een object is (op de kast is hoog, op de stoel is lager).
7. Vergelijkt schattend de snelheden van voertuigen, wat is sneller (lopen, boot, auto,
vliegtuig).
8. Vergelijkt schattend zijn eigen lichaamsgewicht met het gewicht van andere voorwerpen
(zwaarder of lichter).
9. Schat van voorwerpen in hoe zwaar ze zijn (1 pak suiker is 1 kilo en geen 10). Schat van
voorwerpen in hoe hoog een object is (deur is 2 m hoog en geen 10).
10. Schat de hoeveelheid van een beker water in en controleert het (minder of meer dan
een liter).
11. Schat afstanden tot 10 meter (in meters).
12. Schat afstanden tot 100 meter (ongeveer 50 meters). Schat de hoeveelheid vloeistof in
(deci)liters.
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5.1. Procedure van betalen
1. Vertelt dat je zuinig moet zijn op geld (geld niet verliezen). Speelt met (nep)geld.
2. Herkent munten en papiergeld als geld. Vertelt dat je dat je op biljetten extra zuinig moet
zijn (geld niet verliezen). Vertelt dat je bij betalen (nep)geld uit je portemonnee aan een
ander geeft.
3. Kent de functie van geld (ruilt geld voor producten in schoolwinkel).
4. Ordent 1 en 2 euromunten. Weet zonder waardebesef dat je geld aan een ander geeft en
daar een product voor terug krijgt.
5. Benoemt munten van 1 en 2 euro. Vergelijkt munten en biljetten. Benoemt dat hij voor
een 2 eurostuk meer krijgt dan voor 1 eurostuk (objectgebonden). Geeft portemonnee bij
betalen, met het besef dat er ook geld overblijft (gaat niet om de juiste hoeveelheid geld
terug).
6. Ordent biljetten op uiterlijke kenmerken. Weet dat je voor 1 euro/2 euro meer krijgt dan
voor het kleingeld.
Betaalt gepast met het juiste bedrag mee (telt mee met 1 en 2 euromunten).
7. Ordent het kleingeld op vorm. Wijst bij biljetten het juiste biljet aan. Betaalt gepast met 1
en 2 euromunten.
8. Wijst met kleingeld het juiste muntje aan. Benoemt de biljetten tot 100 euro. Beseft dat je
voor een 10 eurobiljet meer koopt dan met een 5 eurobiljet. Betaalt gepast met 5, 10
eurobiljetten en 1 en 2 euromunten.
9. Benoemt het kleingeld. Legt biljetten opklimmend in waarde op volgorde
(5,10,20,50,100). Betaalt gepast met 5, 10 eurobiljetten, 1 en 2 euromunten en 20 cent en
50 cent. Benoemt dat een 2 euromunt evenveel is als twee losse euromunten.
10. Telt teruggekregen geld. Benoemt dat 5 losse euromunten evenveel waard zijn als een
5 eurobiljet.
11. Legt kleingeld opklimmend in waarde op volgorde (5,10,20,50). Betaalt gepast
complexe bedragen zoals 4,55 met strategieën zoals een euro meer betalen. Controleert
het bedrag met de bon. Benoemt dat 1 euro evenveel is als twee munten van 50 cent.
12. Betaalt gepast complexe bedragen gepast (ook met kleingeld). Maakt met kleingeld een
groter bedrag (2 x20 cent +10 cent =50 cent)
5.2. Prijzen van artikelen aflezen
7. Leest prijzen geschreven in hele euro’s onder de tien (gaat ook om met .00 en ,-).
8. Leest prijzen afgerond op 50 cent onder de 20 euro.
9. Leest prijzen afgerond op 50 cent boven de twintig euro. Leest prijzen afgerond op 10 en
20 cent.
10. Leest prijzen van producten met onafgeronde getallen tot 20 euro.
11. Leest prijzen van producten met onafgeronde getallen tot 100 euro.
12. Leest prijzen van producten met onafgeronde getallen boven de 100 euro.
5.3. Prijzen vergelijken
8. Vergelijkt producten met afgeronde prijzen op de hele euro t/m 5 euro.
9. Vergelijkt producten met afgeronde prijzen op de hele euro t/m 10 euro.
Vergelijkt producten met prijzen afgerond op 50 cent onder de 10 euro.
10. Vergelijkt producten met prijzen afgerond op 50 cent boven de 10 euro. Vergelijkt
producten met prijzen afgerond op 10 en 20 cent (12,10 met 7,20/ 7,30 met 7,60).
11. Vergelijkt onafgeronde prijzen, waarvan het verschil nog zit in de hele euro’s (2,65
minder dan 7,10).
12. Vergelijkt artikelen van verschillende winkels in reclamefolders. Vertelt dat de euro en
buitenlandse valuta verschillen. Benoemt het verschil tussen sparen en lenen en het
voordeel van sparen.
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5.4. Elektronisch betalen
9. Kent het begrip pinpas en de functie en doet er ervaringen mee op
10. Pint met een pinpas of gebruikt zijn chippas in een winkel (pincode mag nog worden
verteld)
11. Pint bij een betaalautomaat en weet hoeveel geld hij wil pinnen (pincode wordt nog
verteld). Pint of chipt bij een winkel of automaat en kent de pincode.
12. Pint of chipt bij een winkel of automaat met het besef van de gepinde waarde.
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Bijlage 6

Kenmerken van een ZML-leerling met betrekking tot schoolse vaardigheden ( ‘TimmersHuigens, D.’; ‘Damen, L. H.’, Het leren van zeer moeilijk lerenden, Leerstijlen, 2004 Stichting
leerplanontwikkeling (SLO) Enschede):
•

gebrek aan planmatig en strategisch handelen (belemmerd probleemoplossend
vermogen)

•

gering voorstellingsvermogen (fantasie en rollenspel in een primitief stadium)

•

geringe transfer mogelijkheden van handelen, weinig wendbaar, weinig
overdraagbaar naar andere of nieuwe situaties (inwendig spreken is belemmerd,
weinig effectief strategisch handelen)

•

geringe kennisgerichte nieuwsgierigheid (weinig arousal, weinig intellectuele
belangstelling, weinig selectieve aandacht)

•

trage informatieverwerking

•

een moeizaam of niet voorspelbare werking van het geheugen, met als belangrijk
punt het weinig beschikbare werkgeheugen

•

problemen met selectieve aandacht

•

problemen op het gebied van sociale cognitie

•

problemen met het hanteren, het herkennen en benoemen van emoties

•

problemen met complexe taken

•

vervallen in lichaamsgebonden negatief gedrag in sociale situaties die de ZMLleerling niet aankan

•

een sterke neiging tot afhankelijkheid

•

weinig flexibel
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Bijlage 7
Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief midden niveau (IQ tussen 50-60)
Betreft:
Opgesteld door:

Naam leerling
Naam van desbetreffende personen

Leerling gegevens
Naam leerling:
IQ (bijvoorbeeld m.b.v. SON-IQ of WISC-IQ):
Geboortedatum:
Klas/groep:
Herindicatie aanvragen:
School gegevens
Naam van de school:
Naam interne begeleider/zorgcoördinator:
Naam leerkracht:
Begindatum ontwikkelingsperspectief:
Einddatum ontwikkelingsperspectief:
Betrokkenen bij de evaluatie (minimaal twee keer per jaar):
Vorm van evaluatie:
Er kan gebruik worden gemaakt van de ZML-leerlijnen als leidraad voor de invulling van de
te bepalen en te behalen niveaus, zie bijlage a. Tevens is er een bijlage toegevoegd met
daarin de kenmerken op basis van schoolse vaardigheden voor een zml-leerling, bijlage b.
Er kan per schooljaar gekozen worden om in te stappen op het leeftijdsniveau van de
leerling en zo per jaar en per vak aangeven wat de doelen zijn en hoe die bereikt kunnen
worden.
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Ontwikkelingsperspectief midden niveau, de leerling zal aan het eind van de
basisschoolperiode ongeveer een Didactisch Leeftijds Equivalent (DLE) voor de cognitieve
vakken behalen dat ligt tussen 10 en 20.
Groepen
Aanvang,
Jong, groep 3 Midden, groep Eind, groep 7
groep 1 en 2
en 4
5 en 6
en 8
Leeftijd
4-5-6 jaar
7-8-9 jaar
10-11 jaar
12-13 jaar
Op het
Einde van
Einde van
Einde van
Einde van
cognitieve vlak
deze groep
deze groep
deze groep
deze groep
behaalt de
geen DLE
ongeveer een ongeveer een ongeveer een
leerling ongeveer normering.
DLE dat ligt
DLE dat ligt
DLE dat ligt
DLE niveau
tussen
tussen
tussen
0-7
8-12
13-20
Rekenen,
0
3
5
6
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Mondelinge taal, 1
3
5
6
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Schriftelijke taal, 1
5
6
7
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Spelontwikkeling, 1
3
5
6
Streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Wonen en vrije
1
3
5
6
tijd, streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
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Rekenen
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling rekent op een … DLE.
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal): … DLE
Eindniveau schooljaar (jaartal): … DLE
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):

Schriftelijke taal:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling heeft een spellingsniveau van … DLE.
De leerling beheerst de volgende spellingsregels, ……
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):

Lezen (technisch en begrijpend):
Technisch lezen:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling beheerst AVI … niveau.
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
De leerling leest op AVI … niveau.
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):

70

Begrijpend lezen:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling heeft een begrijpend leesniveau van … DLE.
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
De leerling heeft een begrijpend leesniveau van … DLE.
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):
Datum ondertekening:

Akkoord, handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Akkoord directie:
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Ontwikkelingsperspectief hoog niveau (IQ tussen 60-70)
Betreft:
Opgesteld door:

Naam leerling
Naam van desbetreffende personen

Leerling gegevens
Naam leerling:
IQ (bijvoorbeeld m.b.v. SON-IQ of WISC-IQ):
Geboortedatum:
Klas/groep:
Herindicatie aanvragen:
School gegevens
Naam van de school:
Naam interne begeleider/zorgcoördinator:
Naam leerkracht:
Begindatum ontwikkelingsperspectief:
Einddatum ontwikkelingsperspectief:
Betrokkenen bij de evaluatie (minimaal twee keer per jaar):
Vorm van evaluatie:
Er kan gebruik worden gemaakt van de ZML-leerlijnen als leidraad voor de invulling van de
te bepalen en te behalen niveaus, zie bijlage a. Tevens is er een bijlage toegevoegd met
daarin de kenmerken op basis van schoolse vaardigheden voor een zml-leerling, bijlage b.
Er kan per schooljaar gekozen worden om in te stappen op het leeftijdsniveau van de
leerling en zo per jaar en per vak aangeven wat de doelen zijn en hoe die bereikt kunnen
worden.
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Ontwikkelingsperspectief hoog niveau, de leerling zal aan het eind van de
basisschoolperiode ongeveer een Didactisch Leeftijds Equivalent (DLE) voor de cognitieve
vakken behalen dat ligt tussen 20 en 30.
Groepen
Aanvang,
Jong, groep 3 Midden, groep Eind, groep 7
groep 1 en 2
en 4
5 en 6
en 8
Leeftijd
4-5-6 jaar
7-8-9 jaar
10-11 jaar
12-13 jaar
Op het
Einde van
Einde van
Einde van
Einde van
cognitieve vlak
deze groep
deze groep
deze groep
deze groep
behaalt de
geen DLE
ongeveer een ongeveer een ongeveer een
leerling ongeveer normering
DLE dat ligt
DLE dat ligt
DLE dat ligt
DLE niveau
tussen
tussen
tussen
0-10
10-20
20-30
Rekenen,
0
4
6
8
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Mondelinge taal, 2
4
7
8
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Schriftelijke taal, 3
5
7
9
streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Spelontwikkeling, 2
4
6
8
Streefniveau
volgens ZMLleerlijnen
Wonen en vrije
2
4
6
8
tijd, streefniveau
volgens ZMLleerlijnen

73

Rekenen
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling rekent op een … DLE.
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal): … DLE
Eindniveau schooljaar (jaartal): … DLE
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):

Schriftelijke taal:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling heeft een spellingsniveau van … DLE.
De leerling beheerst de volgende spellingsregels, ……
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):

Lezen (technisch en begrijpend):
Technisch lezen:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling beheerst AVI … niveau.
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
De leerling leest op AVI … niveau.
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):
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Begrijpend lezen:
Beheersingsniveau (de leerling beheerst de volgende onderdelen):
De leerling heeft een begrijpend leesniveau van … DLE.
Aanvangsniveau schooljaar (jaartal):
De leerling heeft een begrijpend leesniveau van … DLE.
Eindniveau schooljaar (jaartal):
In het schooljaar (jaartal) wordt er aandacht besteed aan de volgende leerdoelen/niveaus
(maak eventueel gebruik van de ZML-leerlijnen, zie bijlage a):

Datum ondertekening:

Akkoord, handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Akkoord directie:
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Bijlage a
Inleiding voor het gebruik van de ZML-leerlijnen in het ontwikkelingsperspectief
De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft leerlijnen ontwikkeld die speciaal voor ZML- leerlingen zijn
bedoeld. In het volgende stuk staat een weergave van de kerndoelen met betrekking tot rekenen, schriftelijke taal
en lezen (onderverdeeld in technisch en begrijpend).
Ieder kerndoel omvat een onderdeel dat weer in verschillende niveaus is ingedeeld. Dit loopt van niveau 1 t/m
niveau 12, waarbij niet bij ieder onderdeel geteld wordt vanaf
niveau 1.
Voor een ZML-leerling geldt dat niet alle niveaus behaald hoeven worden en dat je de onderdelen ook niet in de
opeenvolgende volgorde hoeft te doen. Een ZML-leerling (streefkwaliteit midden en hoog) doorloopt in het
reguliere basisonderwijs alle kerndoelen tot ongeveer het niveau 7, 8 à 9. Op het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
wordt ingegaan vanaf ongeveer niveau 8 à 9. Een belangrijke kanttekening blijft wel, dat dit ontzettend per ZMLleerling verschilt en dat je ten allen tijde goed moet blijven kijken naar de individuele ontwikkeling.
REKENEN
Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken.
1.1
1.2

Ordeningsbegrippen kennen
Ordenen van hoeveelheden

Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties rekenhandelingen uitvoeren, al dan niet met behulp van
materiaal of modellen.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

De telrij
Terugtellen
Cijfers en getallen
Handig rekenen
Rekensommen

Kerndoel 3: De leerlingen herkennen een tijdstip en kunnen tijdsduren gebruiken.
3.1

Klokkijken

Kerndoel 4: De leerlingen kennen begrippen tijd, lengte, snelheid en grootte (twee- en driedimensionaal) en
kunnen die in voorkomende gevallen gebruiken. Ze kennen en hanteren weeg- en meet apparatuur.
4.1
4.2
4.3

Meten en wegen
Standaardmaten
Eigen referentiemaat

Kerndoel 5: De leerlingen kennen geld als betaalmiddel en weten dat met geld ‘waarde’ wordt uitgedrukt.
5.1
5.2
5.3
5.4

Procedure van betalen
Prijzen van artikelen aflezen
Prijzen vergelijken
Elektronisch betalen
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SCHRIFTELIJKE TAAL
Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik
1.1

Boekoriëntatie

Technisch lezen
1.2
Temporele orde waarneming
1.3
Auditieve discriminatie
1.4
Visuele discriminatie
1.5
Visuele analyse
1.6
Leesbegrippen
1.7
Auditieve synthese
1.8
Visuele synthese
1.9
Klank-teken koppeling
1.10
Woord- en tekst lezen
1.11
Begrijpend lezen
1.12
Begrijpend luisteren
Kerndoel 2: De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Schrijven
Handschriftontwikkeling
Auditieve analyse
Spellen
Stellen

In dit ontwikkelingsperspectief zijn de volgende onderdelen van toepassing:
Met betrekking tot rekenen alle kerndoelen, dus alle onderdelen.
Met betrekking tot schriftelijke taal, beide kerndoelen en alleen de volgende onderdelen:
Kerndoel 1, 1.1 t/m 1.11.
Kerndoel 2, 2.2 en 2.3.
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ZML-leerlijnen
In dit stuk wordt per onderdeel weergegeven wat een ZML-leerling op het gebied van schriftelijke taal, lezen
(technisch en begrijpend) en rekenen moet leren. Het is per onderdeel ingedeeld, waarbij de niveaus worden
aangegeven zó dat het team dat met de leerling werkt weet welk niveau haalbaar is voor de reguliere
basisschool (waarbij een redelijke normering gehanteerd kan worden tot niveau 7,8 en 9, alle niveaus
daarboven zijn eigenlijk voor de periode na de basisschool).
Schriftelijke taal
1.1.
Boekoriëntatie
1. Herkent een boek en weet dat er een verhaal in staat, wijst plaatjes aan op een bladzijde, slaat de
bladzijden van een boek één voor één om en bekijkt prenten in boekjes samen met de leerkracht.
2. Begrijpt dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen, luistert geboeid naar een voorleesverhaal in
een één op één situatie en wijst genoemde woorden aan op plaatjes in een boek.
3. Luistert geboeid naar een voorleesverhaal in een groepje, wijst aan dat bladzijdes van boven naar beneden
gelezen worden en wijst op kleine details van plaatjes in het boek.
4. Pakt met regelmaat een boek om zelf in te kijken of te lezen, voorspelt aan de hand van de omslag (het
plaatje) van een boek een onderwerp uit het boek en kiest aan de hand van het plaatje op de omslag zelf de
boeken uit die hem aanspreken.
5. Stelt vragen over het verhaal om het beter te begrijpen.
6. Benoemt het verschil tussen een waar gebeurd verhaal en een sprookje.
7. Voorspelt aan de hand van de omslag of het een leesboek of een informatief boek betreft. Benoemt het
verschil tussen een verhaal en poëzie.
8. Leest boeken in zichzelf. Benoemt het verschil tussen een waar gebeurd verhaal en een fictief verhaal.
9. Voorspelt aan de hand van de samenvatting op de achterkant van een boek de inhoud.
10. Kiest aan de hand van de samenvatting op de achterkant zelf de boeken uit die hem aanspreken.
11. Geeft een (onderbouwde) mening over een gelezen boek.
12. Houdt in de klas een boekenbeurt (vertelt de opbouw van het verhaal en geeft zijn mening).
1.2. Temporele ordening
3. Zegt een reeks van 3 woorden in de goede volgorde na.
4. Benoemt het laatste woord van een zin of een reeks. Benoemt het eerste woord van een zin of een reeks.
5. Wijst een bepaalde letterpositie in een woord aan (een kruisje zetten in het hok waar je de letter hoort).
Benoemt de eerste klank van een woord. Benoemt de laatste klank van een woord.
1.3 Auditieve discriminatie
2. Herkent een trefwoord in een reeks of verhaal. Geeft aan of twee woorden hetzelfde of verschillend zijn.
Herkent afzonderlijke woorden in een zin (legt een blokje voor ieder woord).
3. Herkent een klank in reeks losse klanken. Herkent dezelfde klank in twee woorden.
4. Rijmt op een éénlettergrepig woord (bus – kus). Onderscheidt verschillende klanken (fonemen) binnen een
woord.
5. Onderscheidt de veranderende klank in wisselrijtjes (slechts één klank verandert). Hoort het verschil tussen
lange en korte woorden.
1.4. Visuele discriminatie
1.Wijst grote verschillen tussen plaatjes aan.
2. Herkent details in een afbeelding.
3. Herkent een (afwijkende of gelijke) letter tussen andere letters en in woorden (duidelijk verschil). Herkent
een bepaald woord tussen andere woorden.
4. Herkent een bepaalde letter tussen (gelijke en andere) letters en in woorden (gering verschil).
1.5. Visuele analyse
4. Herkent grafemen van een woord (in een rij losse grafemen het juiste grafeem omcirkelen)
5. Deelt een woord op in losse grafemen.
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1.6. Leesbegrippen
1. Wijst aan wat een boek is.
2. Gebruikt de begrippen verhaal/ boek lezen. Wijst de leesrichting aan (links naar rechts).
3. Kent de begrippen: voorste, middelste. Kent de begrippen: woord, zin, regel en bladzijde.
4. Kent de begrippen: daarna, ervoor, volgende, erachter, eerste, tweede, klank, letter.
5. Kent de betekenis van een punt. Gebruikt de begrippen: woord, zin, regel en bladzijde.
6. Kent de betekenis van een vraagteken.
7. Kent de betekenis van een komma en een hoofdletter.
8. Kent de betekenis van een uitroepteken.
1.7. Auditieve synthese
3. Voegt woorden samen tot één woord (deur-bel).
4. Voegt lettergrepen samen tot een nieuw woord.
5. Voegt woorden samen tot een zin.
6. Voegt losse klanken van twee- en drie-letterwoorden samen tot een woord.
7. Voegt losse klanken van woorden met medeklinkercombinaties samenvoegen tot een woord.
1.8. Visuele synthese
5. Leest vlot MKM wisselrijtjes waarbij het eerste cluster gelijk is.
6. Leest vlot MKM wisselrijtjes waarbij het laatste cluster gelijk is.
7. Leest vlot wisselrijtjes met medeklinkercombinaties.
1.9.Klank-teken koppeling
4. Leest de eerste 10 grafemen uit de leesmethode. Koppelt het juiste foneem aan het waargenomen grafeem
(met bekende grafemen).
5. Koppelt aan elk grafeem het juiste foneem (36 grafemen).
1.10 Woord- en Tekst lezen
5. Leest op AVI 1 instructieniveau (systeem voor 2008), leest op AVI-start.
6. Leest op AVI 1 beheersingniveau (systeem voor 2008). Leest op AVI 2 instructieniveau (systeem voor
2008), leest op AVI-start en leest op AVI M3.
7. Leest op AVI 2 beheersingniveau (systeem voor 2008). Leest op AVI 3 instructieniveau (systeem voor
2008), leest op AVI M3 en op AVI E3
8. Leest op AVI 3 beheersingniveau (systeem voor 2008). Leest op AVI 4 instructieniveau (systeem voor
2008), leest op AVI E3 en AVI M4
9. Leest op AVI 4 beheersingniveau (systeem voor 2008). Leest op AVI 5 instructieniveau (systeem voor
2008), leest op AVI M4 en AVI E4
10. Leest op AVI 5 beheersingniveau (systeem voor 2008), leest op AVI E4.
11. Leest op AVI 6 instructieniveau (systeem voor 2008), leest op AVI M5.
12. Leest op AVI 7 instructieniveau (systeem voor 2008), leest op AVI E5
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1.11 Begrijpend lezen (picto)
1. Geeft een juiste reactie na het zien van een symbool* van dagelijkse activiteiten (dagritme), personen,
voorwerpen (drie verschillende).
2. Geeft een juiste reactie na het zien van alle in de groep gebruikte symbolen* van dagelijkse activiteiten
(dagritme), personen, voorwerpen.
3. ‘Leest’ en begrijpt twee woordzinnen gekoppeld aan dagelijkse situaties met behulp van symbolen.
4. Begrijpt meerwoord zinnen binnen het hier en nu met behulp van symbolen (passend bij belevingswereld).
Leert ‘lezen’ m.b.v. signaalwoorden.
5. Koppelt een zelf gelezen woord of korte zin aan een afbeelding of handeling. Legt van losse woordjes een
logische zin bij een afbeelding (Jip eet soep).
6. Leest een eenvoudige opsomming en begrijpt wat er nodig is (materiaallijst, boodschappenlijst, inpaklijst).
Koppelt zelf gelezen zinnen aan een concrete situatie.
7. Begrijpt een eenvoudige tekst (1 -3 zinnen). Begrijpt van wie een eenvoudige boodschap afkomstig is en
wat de bedoeling ervan is.
8. 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).
9. Begrijpt verschillende soorten eenvoudige teksten (verhaal, instructietekst, infotekst). Begrijpt welke teksten
geschikt zijn om zelf te lezen.
10. Begrijpt de belangrijkste inhoud van een deel van een authentieke tekst (oorzaakgevolg, doel – middel
etc.).
11. Leest en interpreteert authentieke teksten (krant, tijdschrift, boek, reclame, aankondiging, advertentie).
12. Geeft een onderbouwde mening over de inhoud van een authentieke tekst.
* Symbolen kunnen de vorm hebben van: voorwerpen, foto’s, pictogrammen, tekeningen
Leerlingen die niet technisch leren lezen, gaan ‘lezen’ met signaalwoorden. Deze aparte lijn is niet gericht op
lezen, maar om het begrijpen van veel voorkomende afbeeldingen in zijn omgeving. De lijn staat hier niet
verder uitgewerkt. De gehele lijn van signaalwoorden begrijpen valt onder niveau 4 van het begrijpend lezen.
Dit doel hoeft niet worden gehaald met leerlingen die wel technisch kunnen of gaan lezen.
2.2 Auditieve analyse
3. Verdeelt woorden op het gehoor in lettergrepen.
4. Benoemt de eerste en de laatste klank van een woord.
5. ‘Hakt’ MKM-woorden in fonemen.
6. ‘Hakt’ MKMM-woorden in fonemen.
7. ‘Hakt‘ MMKM-woorden in fonemen.
8. ‘Hakt’ woorden met verschillende medeklinkercombinaties in fonemen.
2.3 Spellen, waar ‘schrijft’ staat kan eveneens ‘typt’, ‘legt ‘ of ‘stempelt’ gelezen worden.
5. Schrijft letters (letterdictee).
6. Schrijft klankzuivere MKM woorden met korte en lange klinkers.
7. Schrijft klankzuivere, eenlettergrepige woorden met tweeteken klanken, schrijft woorden met sch- en schrijft
woorden met –eer, -oor, -eur.
8. Schrijft klankzuivere, eenlettergrepige MKMM en MMKM woorden en schrijft MKM(M)-MKM-woorden
(huismus)
9. Schrijft woorden met –ng. Schrijft veelkomende woorden met s en z (zon, slak).
10. Schrijft woorden met –aai, -ooi, -oei. Schrijft veelvoorkomende woorden met ei en ij. Schrijft veelkomende
woorden met f en v (fiets, vis).
11. Schrijft woorden met –nk. Schrijft veelvoorkomende woorden met ou en au, met ch en g (gauw, lachen).
12. Schrijft woorden met –eeuw, -ieuw, -uw. Schrijft woorden met –ee
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2.4 Stellen, waar ‘schrijft’ staat kan eveneens ‘typt’, ‘legt ‘ of stempelt’ worden gelezen
6. Schrijft zijn eigen naam op een (ansicht)kaart.
7. Schrijft een woord bij een afbeelding of eigen werkstuk (bal).
8. Schrijft losse woorden bij een afbeelding of eigen werkstuk (hond, lief).
9. Schrijft een tweewoordszin bij een afbeelding of eigen werkstuk (ik ren). Schrijft een verlanglijst (pen,
kompjoeter, srift, stikker).
10. Schrijft een driewoordszin bij eigen werkstuk (Robin loopt hard). Schrijft kaartje met aanhef (hallo/dag) en
afsluiting (dag/van en naam). Schrijft afspraken in een agenda (voetbal, feest).
11. Schrijft een korte zin als antwoord op gestelde vraag (Wat doe jij graag?). Schrijft op een kaartje in een
korte zin over een activiteit (ik voetbal veel). Schrijft een gedichtje van vier zinnen.
12. Vult zijn naam en adresgegevens op officiële stukken in (stagecontract). Schrijft in een brief/e-mail
meerdere zinnen over een gebeurtenis (Het is mooi weer. Ik eet veel ijs.). Schrijft een verhaal met een
gegeven titel.
Rekenen
1.1. Ordenings-begrippen kennen
2. Wijst het juiste voorwerp aan als groot of klein wordt gezegd (grote bal, kleine bal)
3. Begrijpt de woorden groter, kleiner, grootst(e), kleinst(e). Begrijpt de woorden lang en kort. Begrijpt de
woorden zwaar en licht. Begrijpt de woorden hoog en laag. Begrijpt de woorden vol en leeg. Begrijpt het
woord middelst(e).
4. Begrijpt de woorden zwaarder, lichter, zwaarst(e), lichtst(e) Begrijpt de woorden hoger, lager, hoogst(e),
leegst(e)Begrijpt de woorden meer, minder, meest(e), minst(e)Begrijpt de woorden langer, korter, langst(e),
kortst(e).
5. Begrijpt het woord evenveel.
6. Benoemt vier verschillen waarop je voorwerpen kunt ordenen.
7. Begrijpt de woorden tweede, derde, vierde (t/m tiende).
1.2. Ordenen van hoeveelheden
1. Neemt verschillen van voorwerpen waar (ervaart het verschil tussen groot-klein en zwaar- licht).Geeft bij
geclassificeerde voorwerpen met een zichtbaar onderscheid aan of het juist is (bekers-borden).
2. Neemt verschillen tussen voorwerpen waar (lang-kort en hoog-laag). Geeft bij geclassificeerde voorwerpen
van groot naar klein aan of het juist wordt gedaan. Classificeert voorwerpen met een duidelijke zichtbaar
onderscheid (bekers-borden).
3. Neemt verschillen tussen voorwerpen waar (vol-leeg). Geeft bij geclassificeerde voorwerpen lang-kort,
hoog-laag aan of het juist is. Geeft bij geclassificeerde voorwerpen van vol naar leeg aan of het juist is.
Classificeert voorwerpen naar groot- klein
4. Classificeert voorwerpen naar vol-leeg. Classificeert voorwerpen naar lang-kort. Classificeert voorwerpen
naar hoog-laag. Brengt volgorde aan in vier concrete voorwerpen van groot naar klein. Brengt volgorde aan in
concrete voorwerpen van zwaar naar licht. Vergelijkt twee groepen voorwerpen en wijst aan welke groep
meer of minder voorwerpen telt met een duidelijk verschil in aantal.
5. Geeft aan of de volgorde van concrete voorwerpen van hoog naar laag juist is. Geeft aan of de volgorde van
concrete voorwerpen van lang naar kort juist is. Geeft aan of de volgorde van concrete voorwerpen van vol
naar leeg juist is. Brengt volgorde aan in vijf concrete voorwerpen van groot naar klein. Brengt volgorde aan in
concrete voorwerpen van zwaar naar licht. Vergelijkt twee groepen voorwerpen en benoemt welke groep
meer of minder voorwerpen telt met een duidelijk verschil in aantal.
6. Brengt volgorde aan in concrete voorwerpen van hoog naar laag. Brengt volgorde aan in concrete
voorwerpen van voller naar leger. Vergelijkt hoeveelheden door tellend te vergelijken t/m 5.
7. Vergelijkt hoeveelheden door tellend te vergelijken t/m 10
8. Vergelijkt hoeveelheden (meer/minder) door tellend te vergelijken t/m 20
9. Schat hoeveelheden (niet tellen) en geeft aan of het er meer of minder dan 10 zijn (grote verschillen, 4 en
30
10. Schat van twee groepen (niet tellen) welke groep meer of minder voorwerpen telt (tot 50 met een verschil
van 20)
11. Schat van twee groepen (niet tellen) welke groep meer of minder voorwerpen telt (tot 50 met een verschil
van 10)
12. Schat van twee groepen (niet tellen) welke groep meer of minder voorwerpen telt (tot 100 met een verschil
van min 25)
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2.1. De telrij
1. Ervaart het tellen en de telrij in liedjes en via andere werkvormen
Ervaart het tellen en de telrij in relatie tot het lichaamsschema (tellen op je vingers
2. Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 5 (meetellen). Beseft het tellen in relatie tot concrete
voorwerpen (tellen met blokjes). Beseft het tellen in relatie tot symbolen op papier (tellen met plaatjes en
turfstreepjes)
3. Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 10 (meetellen). Imiteert synchroon tellen tot 5. Overziet in
één keer 2 voorwerpen (subiteert groepjes van twee voorwerpen).
4. Imiteert synchroon tellen tot 10. Telt synchroon t/m 5 met tastbare voorwerpen. Telt synchroon t/m 5 met
getekende voorwerpen. Overziet in één keer 3 voorwerpen (subiteert groepjes van drie voorwerpen).
5. Telt synchroon t/m 10 met tastbare voorwerpen. Telt synchroon t/m 10 met getekende voorwerpen. Telt
synchroon t/m 10 met de getallenlijn. Herkent gestructureerde getalbeelden herkennen t/m 6 (dobbelsteen,
domino, doos eieren, sixpack).
6. Zegt akoestisch de telrij op met de hele klas tot 20. Telt resultatief met tastbare voorwerpen t/m 5. Telt
resultatief met getekende voorwerpen t/m 5. Telt mentaal (in het hoofd) t/m 5. Telt door met getallen onder de
10
7. Telt synchroon t/m 20 met de klassikale getallenlijn (kaartjes). Telt mentaal (in het hoofd) t/m 10. Telt door
met getallen onder de 20. Telt resultatief met getekende voorwerpen t/m 10. Telt mentaal (in het hoofd) t/m
10.
8. Telt synchroon t/m 30, 50, 100 met de getallenlijn. Telt mentaal (in het hoofd) t/m 20. Telt handig met
sprongen van 2 met tastbare, getekende voorwerpen en met de getallenlijn onder de 20. Telt structurerend en
telt herhaald op met gelijke hoeveelheden t/m 5 (3, 6, 9, 12) en (5, 10, 15, 20).
9. Telt handig met sprongen van 5 met de getallenlijn tot 50.
10. Telt handig met sprongen van 10 met de getallenlijn tot over de 100.
11. Telt handig met sprongen van 100 met de getallenlijn tot 1000.
2.2. Terugtellen
3. Loopt akoestisch de telrij af met de hele klas van 5 tot 0 (meetellen)
4. Loopt akoestisch de telrij af met de hele klas van 10 tot 0 (meetellen)
5. Telt synchroon af vanaf 5 met tastbare voorwerpen. Telt synchroon af vanaf 5 met getekende voorwerpen.
6. Telt synchroon af vanaf 10 met tastbare voorwerpen. Telt synchroon af vanaf 10 met getekende
voorwerpen. Telt synchroon af vanaf 10 met de getallenlijn.
7. Telt akoestisch de telrij af met de hele klas tot 20. Telt synchroon af vanaf 10 met de getallenlijn. Telt
mentaal af (in het hoofd) vanaf 5. Telt af naar 0 vanaf een willekeurig getal onder de 10.
8. Telt synchroon af t/m 20 met de getallenlijn. Telt mentaal af (in het hoofd) t/m 10. Telt af naar 0 vanaf een
willekeurig getal onder de 20.
9. Telt synchroon af vanaf 100 met de getallenlijn. Telt mentaal af (in het hoofd) t/m 20. Telt verkort terug met
sprongen van 2 met tastbare/getekende voorwerpen. Telt verkort terug met sprongen van 2 met de
getallenlijn onder de 20.
10. Telt verkort terug met sprongen van 5 met tastbare en getekende voorwerpen en met de getallenlijn.
11. Telt verkort terug met sprongen van 10 met tastbare en getekende voorwerpen en met de getallenlijn
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2.3. Getallen en cijfers
3. Beseft het tellen in relatie met cijfersymbolen (1-5). Wijst de cijfersymbolen t/m 5 aan.
4. Leest de cijfersymbolen t/m 5
5. Wijst de cijfersymbolen t/m 10 aan
6. Leest de cijfersymbolen t/m 10. Schrijft de cijfersymbolen t/m 5. Herkent het symbool voor plus, min en is
gelijk aan (+, - en =).
7. Geeft het verschil aan tussen tientallen een eenheden (1 tiental en 2 losse eenheden). Leest de
cijfersymbolen t/m 20. Schrijft de cijfersymbolen t/m 10.
8. Geeft het verschil aan tussen het honderdtal, tientallen en een eenheden (10 en 2 lossen). Wijst de
cijfersymbolen t/m 100. Schrijft de cijfersymbolen t/m 20
9. Leest de cijfersymbolen t/m 100.
10. Schrijft de cijfersymbolen t/m 100. Geeft het verschil aan tussen het honderdtal, tientallen een eenheden
(1 honderdtal, 1 tiental en 2 lossen). Leest de cijfersymbolen boven de 100. Herkent het keer-symbool (x)
11. Herkent het symbool voor delen (:).
2.4. Handig rekenen
3.Splitst concrete voorwerpen met het besef d.m.v. tellen dat het totaal hetzelfde blijft (3 splitsen in 1 en 2).
4. Splitst hoeveelheden op plaatjes met het besef d.m.v. tellen dat het totaal hetzelfde blijft (3 splitsen in 1 en
2).
5. Splitst een aantal turfstreepjes met het besef d.m.v. tellen dat het totaal hetzelfde blijft (4 splitsen in 3 en 1).
6. Splitst en voegt cijfersymbolen samen t/m 5.
7. Splits en voegt getallen samen in tientallen en eenheden (12; 1 tiental en 2 losse eenheden).
8. Splitst en voegt getallen samen door het tiental heen (12 splitsen in 8 en 4).
9. Splitst en voegt getallen samen in tientallen door t/m 100 (50 splitsen in 40 en 10). Typt op- en
aftelsommen in op de rekenmachine en ervaart zodoende de werkwijze.
10. Splitst en voegt getallen samen door het honderdtal heen (115 splitsen in 100 en 15). Typt op- en
aftelsommen in op de rekenmachine en controleert eigen gemaakte sommen.
11. Typt keersommen in op de rekenmachine en controleert eigen gemaakte sommen.
12. Typt deelsommen in op de rekenmachine en controleert eigen gemaakte sommen.
2.5. Rekensommen
6. Maakt optelsommen met getallen t/m 5. Maakt aftreksommen met getallen t/m 5.
7.Maakt optelsommen met getallen t/m 10. Maakt aftreksommen met getallen t/m 10.
8. Maakt optel- en aftreksommen met getallen t/m 20 (niet door het tiental heen, 12 + 3 =…). Maakt
optelsommen door het tiental heen (8 + 4 = …)
9. Maakt optelsommen met getallen t/m 50. Maakt aftreksommen met getallen t/m 50. Deelt handelend
concrete voorwerpen door 2.
10. Telt onder elkaar op en af t/m 50. Maakt optelsommen met getallen t/m 100. Vermenigvuldigt een getal
met 2. Deelt handelend concrete voorwerpen door 3. Deelt handelend afbeeldingen door 2.
11. Maakt aftreksommen met getallen t/m 100. Vermenigvuldigt met 5 en 10 (tafels). Deelt een getal door 2
Deelt handelend concrete voorwerpen door 3 en 4 (taart in drie of vier stukken). Deelt handelend
afbeeldingen door 3 en 4 (taart in drie of vier stukken).
12. Telt onder elkaar op af t/m 1000. Vermenigvuldigen met getal t/m 10. Deelt door een getal t/m 5. Deelt
handelend concrete voorwerpen door 5 t/m 10. Deelt handelend afbeeldingen door 5 t/m 10. Noemt de tafels
1 t/m 10 op.
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3.1. Klokkijken
2.Vertelt dat activiteiten aan tijd gekoppeld worden (begin, eind; start, stop).
3. Vertelt dat de tijd van een activiteit op een klok af te lezen is.
4. Koppelt de dagelijkse activiteiten aan de hele uren (bijv. 12.00 uur eten).
5. Leest hele uren af.
6. Leest hele en halve uren af. Koppelt dagelijkse activiteiten aan hele en halve uren.
7. Leest kwart voor en over af. Koppelt activiteiten aan de kwartieren (pauze begint om kwart over drie).
8. Leest op vijf minuten nauwkeurig de tijd af. Leest op een digitale klok de hele uren tot 12 uur. Koppelt
activiteiten aan minuten(duurt tot vijf over half)
9. Leest de klok op de minuut nauwkeurig af. Leest op een digitale klok de hele en halve uren tot 12.00
10. Leest op een digitale klok hele en halve uren tot 24.00
Zet digitale tijden om in analoge tijden met betrekking tot de hele uren (13.00 = 1 uur)
11. Leest op een digitale klok 5,10 en 15 minuten (kwartieren) tot 24.00. Zet digitale tijden om in analoge
tijden met betrekking tot halve uren en kwartieren. (13.30 = half twee)
12. Zet digitale tijden om in analoge tijden (13.32 = twee over half twee). Voert tijdsberekeningen uit
gekoppeld aan activiteiten (reisplanner, tv-gids)
4.1. Meten en wegen
5. Telt langs een liniaal tot 10 (zonder cm begrip).
6. Wijst de lengte aan op een liniaal tot 10 cm.
7. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 12 cm (hele cm).
8. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 20 cm (hele cm).
9. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 30 cm (hele centimeters). Weegt pakken van exact 1 kilo
af met een keukenweegschaal. Leest het eigen lichaamsgewicht af op een weegschaal. Meet een halve en
een liter vloeistof af.
10. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 1 meter (met een duimstok of rolmaat). Meet en geeft de
lengte aan van voorwerpen in halve centimeters. Weegt 50 en 100 gram nauwkeurig af. Meet vloeistof af in
deciliters (1-10 dl).
11. Meet en geeft de lengte aan van voorwerpen tot 2 meter (met een rolmaat). Meet en geeft de lengte aan
van voorwerpen in halve centimeters. Weegt 100, 200, 300, 400, 500 gram nauwkeurig af (digitaal en
analoog). Meet vloeistof af in milliliters (tot 100 ml).
12. Meet en noteert de lengte van een afstand die langer is dan de rolmaat of duimstok. Meet en noteert de
lengte aan van voorwerpen in millimeters. Weegt een willekeurig gewicht af en noteert het op de 10 gram
nauwkeurig (digitaal en analoog). Meet een vloeistof af en noteert het in 50 milliliter nauwkeurig.
4.2. Standaardmaten
6. Gebruikt voor lengte het begrip centimeter
7. Gebruikt voor lengte het begrip centimeter en meter
8. Geeft aan dat 100 centimeter een meter is
9. Gebruikt met gewicht het begrip kilo
Gebruikt bij vloeistof het begrip liter
Schrijft de afkorting voor liter als (l.)
Schrijft de afkorting voor gram als (gr.)
Schrijft de afkorting voor centimeter/meter/kilometer als (cm. m. km.)
Gebruikt met gewicht de begrippen ons en gram
Geeft aan dat 100 gram een ons is
10. Gebruikt bij vloeistof het begrip deciliter
Schrijft de afkorting voor deciliter als (dl.)
Geeft aan dat 10 deciliter een liter is
Geeft aan dat 1000 gram een kilo is
Gebruikt het begrip km/uur
11. Gebruikt bij vloeistof het begrip milliliter
Geeft aan dat 100 milliliter een deciliter is
Geeft aan dat 1000 milliliter een liter is
Schrijft de afkorting als milliliter (ml.)
Geeft aan dat 500 gram een pond is
12. Gebruikt het begrip m/s
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4.3. Eigen referentiemaat
3. Geeft aan of iemand groter of kleiner dan hij is.
4. Doet ervaring op bij het “meten” van een voorwerp met een zelfgekozen maateenheid (meten met
voetstappen, vijf bekers in 1 fles). Vergelijkt de snelheid van voorwerpen (auto is snel, lopen gaat langzaam).
5. “Meet” met een zelfgekozen maateenheid (iets is 5 voetstappen lang).
6. Schat van voorwerpen in hoe zwaar ze zijn (tafel is zwaar, stoel is lichter). Schat van voorwerpen in hoe
hoog een object is (op de kast is hoog, op de stoel is lager).
7. Vergelijkt schattend de snelheden van voertuigen, wat is sneller (lopen, boot, auto, vliegtuig).
8. Vergelijkt schattend zijn eigen lichaamsgewicht met het gewicht van andere voorwerpen (zwaarder of
lichter).
9. Schat van voorwerpen in hoe zwaar ze zijn (1 pak suiker is 1 kilo en geen 10). Schat van voorwerpen in
hoe hoog een object is (deur is 2 m hoog en geen 10).
10. Schat de hoeveelheid van een beker water in en controleert het (minder of meer dan een liter).
11. Schat afstanden tot 10 meter (in meters).
12. Schat afstanden tot 100 meter (ongeveer 50 meters). Schat de hoeveelheid vloeistof in (deci)liters.
5.1. Procedure van betalen
1. Vertelt dat je zuinig moet zijn op geld (geld niet verliezen). Speelt met (nep)geld.
2. Herkent munten en papiergeld als geld. Vertelt dat je dat je op biljetten extra zuinig moet zijn (geld niet
verliezen). Vertelt dat je bij betalen (nep)geld uit je portemonnee aan een ander geeft.
3. Kent de functie van geld (ruilt geld voor producten in schoolwinkel).
4. Ordent 1 en 2 euromunten. Weet zonder waardebesef dat je geld aan een ander geeft en daar een product
voor terug krijgt.
5. Benoemt munten van 1 en 2 euro. Vergelijkt munten en biljetten. Benoemt dat hij voor een 2 eurostuk meer
krijgt dan voor 1 eurostuk (objectgebonden). Geeft portemonnee bij betalen, met het besef dat er ook geld
overblijft (gaat niet om de juiste hoeveelheid geld terug).
6. Ordent biljetten op uiterlijke kenmerken. Weet dat je voor 1 euro/2 euro meer krijgt dan voor het kleingeld.
Betaalt gepast met het juiste bedrag mee (telt mee met 1 en 2 euromunten).
7. Ordent het kleingeld op vorm. Wijst bij biljetten het juiste biljet aan. Betaalt gepast met 1 en 2 euromunten.
8. Wijst met kleingeld het juiste muntje aan. Benoemt de biljetten tot 100 euro. Beseft dat je voor een 10
eurobiljet meer koopt dan met een 5 eurobiljet. Betaalt gepast met 5, 10 eurobiljetten en 1 en 2 euromunten.
9. Benoemt het kleingeld. Legt biljetten opklimmend in waarde op volgorde (5,10,20,50,100). Betaalt gepast
met 5, 10 eurobiljetten, 1 en 2 euromunten en 20 cent en 50 cent. Benoemt dat een 2 euromunt evenveel is
als twee losse euromunten.
10. Telt teruggekregen geld. Benoemt dat 5 losse euromunten evenveel waard zijn als een 5 eurobiljet.
11. Legt kleingeld opklimmend in waarde op volgorde (5,10,20,50). Betaalt gepast complexe bedragen zoals
4,55 met strategieën zoals een euro meer betalen. Controleert het bedrag met de bon. Benoemt dat 1 euro
evenveel is als twee munten van 50 cent.
12. Betaalt gepast complexe bedragen gepast (ook met kleingeld). Maakt met kleingeld een groter bedrag (2
x20 cent +10 cent =50 cent)
5.2. Prijzen van artikelen aflezen
7. Leest prijzen geschreven in hele euro’s onder de tien (gaat ook om met .00 en ,-).
8. Leest prijzen afgerond op 50 cent onder de 20 euro.
9. Leest prijzen afgerond op 50 cent boven de twintig euro. Leest prijzen afgerond op 10 en 20 cent.
10. Leest prijzen van producten met onafgeronde getallen tot 20 euro.
11. Leest prijzen van producten met onafgeronde getallen tot 100 euro.
12. Leest prijzen van producten met onafgeronde getallen boven de 100 euro.
5.3. Prijzen vergelijken
8. Vergelijkt producten met afgeronde prijzen op de hele euro t/m 5 euro.
9. Vergelijkt producten met afgeronde prijzen op de hele euro t/m 10 euro.
Vergelijkt producten met prijzen afgerond op 50 cent onder de 10 euro.
10. Vergelijkt producten met prijzen afgerond op 50 cent boven de 10 euro. Vergelijkt producten met prijzen
afgerond op 10 en 20 cent (12,10 met 7,20/ 7,30 met 7,60).
11. Vergelijkt onafgeronde prijzen, waarvan het verschil nog zit in de hele euro’s (2,65 minder dan 7,10).
12. Vergelijkt artikelen van verschillende winkels in reclamefolders. Vertelt dat de euro en buitenlandse valuta
verschillen. Benoemt het verschil tussen sparen en lenen en het voordeel van sparen.
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5.4. Elektronisch betalen
9. Kent het begrip pinpas en de functie en doet er ervaringen mee op
10. Pint met een pinpas of gebruikt zijn chippas in een winkel (pincode mag nog worden verteld)
11. Pint bij een betaalautomaat en weet hoeveel geld hij wil pinnen (pincode wordt nog verteld). Pint of chipt
bij een winkel of automaat en kent de pincode.
12. Pint of chipt bij een winkel of automaat met het besef van de gepinde waarde.
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Bijlage b
Kenmerken van een ZML-leerling met betrekking tot schoolse vaardigheden:

•

gebrek aan planmatig en strategisch handelen (belemmerd probleemoplossend vermogen)

•

gering voorstellingsvermogen (fantasie en rollenspel in een primitief stadium)

•

geringe transfer mogelijkheden van handelen, weinig wendbaar, weinig overdraagbaar naar andere of
nieuwe situaties (inwendig spreken is belemmerd, weinig effectief strategisch handelen)

•

geringe kennisgerichte nieuwsgierigheid (weinig arousal, weinig intellectuele belangstelling, weinig
selectieve aandacht)

•

trage informatieverwerking

•

een moeizaam of niet voorspelbare werking van het geheugen, met als belangrijk punt het weinig
beschikbare werkgeheugen

•

problemen met selectieve aandacht

•

problemen op het gebied van sociale cognitie

•

problemen met het hanteren, het herkennen en benoemen van emoties

•

problemen met complexe taken

•

vervallen in lichaamsgebonden negatief gedrag in sociale situaties die de ZML-leerling niet aankan

•

een sterke neiging tot afhankelijkheid

•

weinig flexibel

Leerstijlen die bruikbaar kunnen zijn bij het opstellen van een handelingsplan, op individueel niveau:
•
•
•
•
•
•
•

Leerstijl 8: Voorkeur voor herhaling en vasthouden aan patronen
Leerstijl 9: Weinig initiatief nemen, onzelfstandig. Bij stress en angst lichaamsgebonden reacties laten
zien. Op alle prikkels ingaan of afsluitend gedrag vertonen voor teveel prikkels.
Leerstijl 10: Sterke behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid en contextgebonden leren.
Leerstijl 11: Sterk visueel pragmatisch en concreet fysiek ingesteld, de samenhang wordt alleen in
verband herkend.
Leerstijl 12:Gevoelig voor over en ondervragen en dan terugtrekken uit de leersituatie.
Leerstijl 13:Behoefte aan aansluiting bij de (tijdelijk of langdurig) dominante ervaringsordening.
Leerstijl 14: Behoefte aan veel aandacht voor de associatieve onderlaag van elk leven.
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