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Stapsgewijs naar een hoger niveau
De drie leerroutes sluiten goed aan bĳ  een hande-
lings- of opbrengstgerichte werkwĳ ze. Een leerroute 
wordt stapsgewĳ s ingevoerd:
Stap 1: kies een leerroute op basis van verzamelde 
leerlinggegevens en neem de leerroute op in het ont-
wikkelingsperspectief.
Stap 2: selecteer taal- en/of rekendoelen en leg deze 
vast in het groepsplan.
Stap 3: zoek uit bestaande methoden of andere leer-
middelen, lesmateriaal dat aansluit bĳ  de doelen.
Stap 4: voer het geplande onderwĳ saanbod uit.
Stap 5: evalueer het onderwĳ saanbod: heeft de leer-
ling het gestelde doel bereikt en is de leerroute juist 
ingeschat?

Scholen die de leerroutes en andere instrumenten 
van Passende perspectieven systematisch hebben 
uitgeprobeerd, merken duidelĳ ke verschillen. Zĳ  
zĳ n zich meer bewust hoe zĳ  weloverwogen keu-

Het fundamentele niveau 1F en streefniveau 1S zĳ n de 
ĳ kpunten voor het primair onderwĳ s, ook voor leer-
lingen met specifi eke onderwĳ sbehoeften. Als school 
streef je naar een zo hoog mogelĳ k niveau om kin-
deren met een goed gevoel ‘af te leveren’ bĳ  het ver-
volgonderwĳ s. Maar wat kun je doen als bĳ voorbeeld 
eind groep 6 al blĳ kt dat het fundamentele niveau 1F 
voor taal en/of rekenen moeilĳ k te halen zal zĳ n als 
de leerling 12 jaar is? Dan heb je als school nog twee 
jaar om de leerling doelgericht zo ver mogelĳ k verder 
te helpen. Voor leerlingen met specifi eke onderwĳ s-
behoeften zĳ n er leerroutes van Passende perspec-
tieven. 

Leerroutes
Passende perspectieven is een uitwerking van de re-
ferentieniveaus taal en rekenen. Drie verschillende 
leerroutes omschrĳ ven wat leerlingen moeten ken-
nen en kunnen met het perspectief op een bepaalde 
uitstroombestemming. 
Leerroute 1 is voor leerlingen met uitstroomper-
spectief vmbo-t, havo of vwo. Het uitgangspunt in deze 
leerroute is: wat vraagt het vervolgonderwĳ s om een 
bepaald diploma te halen? Dit betekent minimaal 1F, 
gestreefd wordt naar 1S. Waar nodig kunnen onderdelen 
gecompenseerd worden door hulpmiddelen in te zetten.
Leerroute 2 is bedoeld voor leerlingen die door-
stromen naar het vmbo-bb/kb, al dan niet met leer-
weg-ondersteuning. Voor deze leerlingen is er meer 
gerichte aandacht voor de basisonderdelen van taal 
en rekenen. 
Leerroute 3 is voor leerlingen die naar het praktĳ k-
onderwĳ s of vso-arbeid gaan. Binnen niveau 1F zĳ n 
keuzes gemaakt voor praktische en functionele taal- 
en rekendoelen, zodat leerlingen zich kunnen redden 
op school en in de maatschappĳ .

Passende perspectieven 
bĳ  specifi eke 
onderwĳ sbehoeften
Op elke school en in iedere klas zitten leerlingen die moeite hebben 
met fundamentele doelen van het referentiekader taal en rekenen. 
Hoe kunnen scholen rekening houden met hun specifi eke onderwijs-
behoeften en wat betekent dit voor het toetsen van deze leerlingen? 
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Meer informatie
Meer weten over het toetsen van leerlingen 
met specifi eke onderwijsbehoeften? Op 
www.cito.nl kun je de ‘Wegwijzer toetsgebruik 
bij leerlingen met specifi eke onderwijsbehoef-
ten’ gratis downloaden. 
Op www.slo.passendeperspectieven.nl 
vind je alles over Passende perspectieven. 

TAAL & REKENEN

zes kunnen maken voor beter maat-
werk. Leerkrachten staan met meer 
energie voor de klas omdat ze zelf 
bepalen waar de les over gaat en 
waartoe deze moet leiden. Sommige 
scholen zien e� ect bĳ  leerlingen: ze 
vinden de taal- en/of rekenles leuker 
en doen het ook iets beter op de on-
derdelen die aan bod zĳ n gekomen. 

Toetsen 
Juist voor leerlingen die afwĳ ken 
van de reguliere groep, zĳ n toet-
sen een hulpmiddel voor het plannen en bĳ stellen 
van een passend onderwĳ saanbod. Voor deze leer-
lingen is het extra belangrĳ k dat de toets aansluit 
bĳ  het niveau, de belevingswereld en de specifi eke 
behoeften. Alleen dán is de toets een zinvol hulpmid-
del voor afstemming van het onderwĳ s op de moge-
lĳ kheden van leerlingen en dragen toetsen bĳ  aan 
optimale ontwikkelingskansen voor elke leerling.

Drie toetswĳ zen zĳ n cruciaal om het passend onder-
wĳ saanbod te evalueren: 
1|  observaties en mondelinge vragen tĳ dens de les 

om rechtstreekse feedback te geven en de les 
direct af te stemmen op de behoeften van de leer-
ling; 

2|  methodeafhankelĳ ke toetsen om te bepalen of de 
leerling de aangeboden leerstof beheerst; 

3|  methodeonafhankelĳ ke toetsen om op objectieve 
wĳ ze vast te stellen hoe de leerling presteert in 
vergelĳ king met leeftĳ dsgenoten.

De eerste twee toetswĳ zen mag en kan de leerkracht 
zelf aanpassen, maar met methodeonafhankelĳ ke 
toetsen kan dat niet. Iedere inhoudelĳ ke aanpassing 
maakt de toetsresultaten onvergelĳ kbaar. Methode-
onafhankelĳ ke toetsen zĳ n daarnaast bedoeld om aan 
te tonen wat een leerling kan of juist niet kan en kun-
nen daarmee de noodzaak van dispensatie voor een 
bepaald onderdeel aantonen. 

Specifi eke behoeften 
Toch is het mogelĳ k om ook bĳ  methodeonafhankelĳ -
ke toetsen, z oals de toetsen van het Cito Volgsysteem 
primair en speciaal onderwĳ s, rekening te houden 
met de specifi eke onderwĳ sbehoeften van een leer-
ling. Dat kan door: 

•  de speciale kenmerken van een leerling in ogen-
schouw te nemen. Cito-toetsen voor speciale leer-
lingen zĳ n gebaseerd op de standaard toetsen en 
aangepast voor leerlingen met specifi eke onder-
wĳ sbehoeften. Cito heeft ook toetsen voor leerlingen 
met visusproblemen en toetsen voor zml-leerlingen. 

•  aan te sluiten bĳ  het niveau van de leerling. Voor 
leerlingen die zich minder snel ontwikkelen dan ge-
middeld, stemt de leerkracht het niveau van de toets 
af op het niveau van de leerling in plaats van op het 
aantal jaren onderwĳ s dat de leerling gevolgd heeft. 

•  zelf kleine aanpassingen te doen aan de toetsomstan-
digheden. In sommige gevallen kan de leerkracht zelf 
de toetsomstandigheden op kleine punten aanpas-
sen om de toets aan te laten sluiten bĳ  de leerlingen. 
Dergelĳ ke aanpassingen staan beschreven in de 
toetshandleidingen.

Door verantwoorde keuzes te maken in onderwĳ saan-
bod en toetsing kunnen ook leerlingen met specifi eke 
onderwĳ sbehoeften zich optimaal ontwikkelen. 
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