
Werken met leerroutes Passende 
perspectieven in en na coronatijd 
(taal en rekenen)

Woensdag 15 september 2021 15.00-16.15 uur
Annette van der Laan
Stephanie Kastelein



Programma
15.00-15.05 uur Opening en welkom
15.05-15.15 uur NPO voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
15.15-15.30 uur Passende perspectieven (algemeen en aan de slag)
15.30-15.38 uur Pauze
15.38-15.55 uur Inzoomen op de leerroutes taal en rekenen (po/sbo/so) 
15.55-16.10 uur Breakout rooms 
16.10-16.15 uur Terugkoppeling en afsluiting



SLO & NPO www.slo.nl/npo
‘SLO-producten in de etalage’ = verzameling van SLO-producten om scholen te ontzorgen en 
extra ondersteuning te bieden. Bedoeld om voor langere tijd een kwaliteitsslag te maken. 

Presentator
Presentatienotities
Per thema is vermeld bij welk doelgebied van de menukaart de producten ondersteuning bieden.Suggestie voor teamgesprek: Scholen hebben voor de start van het nieuwe schooljaar een keuze gemaakt uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs. SLO heeft gesprekskaartjes ontwikkeld om daarover met elkaar in gesprek te gaan.Webinars

http://www.slo.nl/npo


Thema’s bij NPO

- werken vanuit doelen
- het jonge kind
- doorstroom
- maatwerk
- volgen ontwikkeling leerling
- samenhang
- kansengelijkheid
- basisvaardigheden
- sociaal-emotionele, creatieve en fysieke ontwikkeling
- executieve functies

Presentator
Presentatienotities
SLO biedt als expertisecentrum allerlei producten die scholen kunnen ondersteunen bij de gekozen interventies. Op deze pagina vind je thema's met verschillende producten en informatie van SLO. De producten van SLO zijn geen interventies, maar een hulpmiddel om:bewust te werken vanuit doelen met kennis van (doorgaande) leerlijnen.zicht te houden op je curriculum en de gekozen interventies daarin een plek te geven.De letters A t/m F verwijzen naar de doelgebieden van de NPO menukaart en geven aan waar thema's en producten van SLO ondersteunend zijn.



Met o.a.:
- leerroutes Passende perspectieven
- implementatie Passende perspectieven
- webinar Passende perspectieven
- Maatwerkaanpassingen

Presentator
Presentatienotities
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkerenMaatwerkaanpassingen: Concrete suggesties voor inhoudelijke en praktische aanpassingen op het gebied van taal- en leesonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (TOS dyslexie, ADHD, ASS, auditief beperkt, visueel beperkt, lagere cognitie).Voorbeeld ook inhoud, omgeving en hulpmiddelen



Met o.a.:
- samenhang in het primair onderwijs
- taaldomeinen in samenhang

Presentator
Presentatienotities
A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen  kennis en vaardigheden bij te spijkerenB. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkerenOp de themapagina van SLO over samenhang in het primair onderwijs staan verschillende praktijkvoorbeelden, naast leerdoelen en inhoudslijnen. Bij ‘aan de slag’ staat een stappenplan dat je helpt doelen uit verschillende leergebieden te combineren.Vb = Kletsende kubussen groep 4



Met o.a.:
- handreiking executieve functies
- leerlijn zelfregulering en leerlijn 

samenwerken
- handreiking doelen stellen bij 

algemene vaardigheden

Presentator
Presentatienotities
A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen  kennis en vaardigheden bij te spijkerenB. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkerenD. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingenDoelen stellen: Handreiking voor leraren en begeleiders van leerlingen om vaardigheden te integreren in je groep of klas. Het helpt je om met je leerlingen doelen te stellen voor algemene vaardigheden (o.a. zelfsturing, sociaal handelen), een plan van aanpak te maken en te reflecteren op hun ontwikkeling.Ook themakaarten en posters 



Leerroute na corona



Passende perspectieven: Algemeen

Leerroutes taal en rekenen

po/so/sbo               vso arbeid/pro       vmbo bb/kb

https://www.slo.nl/thema/meer/passende/



Waarom ontwikkeld? Wanneer ontwikkeld? Voor 
wie ontwikkeld?

Leerroutes zijn overzichten van doelen (taal en rekenen) die aansluiten bij 
uitstroombestemming van leerlingen.

Heb jij leerlingen die naar verwachting uitstromen naar: 
• VMBO tl of hoger? -> kies dan leerroute 1
• naar VMBO bb/kb?   -> kies dan leerroute 2
• uitstroombestemming PrO/VSO? -> kies dan leerroute 3

• Elke van de leerroutes kent een ander eindniveau, gerelateerd aan 1F. 
• Leerroutes kunnen helpen om taal- en rekendoelen aan te bieden die passen bij 

uitstroombestemming van de leerlingen. Maar pin leerlingen niet vast op een leerroute.



Passende perspectieven actueel

Leerroutes zijn ontwikkeld in 2012, maar nog steeds actueel.

Juist in en na de corona tijd is het (blijven) kijken naar 

ontwikkelingsniveau van de leerling belangrijk.

Omdat leerroutes:

• taal- en rekendoelen aanbieden op die onderdelen die er toe doen 
• tegemoet komen aan de diversiteit van de doelgroep
• al keuzes in doelen heeft gemaakt, uitgaande van drie 

uitstroombestemmingen
• ondersteuning geeft bij de ontwikkeling van individuele leerroutes 
• handvatten biedt voor bepalen voortgang leerling ten opzichte van de 

referentieniveaus 
• hoge doelen nastreeft, gebaseerd op OPP



Passende perspectieven: samengevat

• Op elke school en in iedere klas zitten wel leerlingen die hulp nodig hebben bij het 
behalen van het referentieniveau 1F/1S rekenen of 1F/2F taal.

• Passende perspectieven legt de focus op wat leerlingen wel kunnen. 
• Doelen van Passende perspectieven naar drie leerroutes sluiten meer aan op de 

behoeftes van de leerlingen en dus is er meer maatwerk mogelijk.
• Wat bied je leerlingen aan die extra ondersteuning nodig hebben? En wat bied je de 

leerling juist niet aan? Welke keuzes maak je?



Drie leerroutes Taal en Rekenen voor po/sbo/so



Inhoudelijke accenten per leerroute
Leerroute 1:

• Uitgangspunt: wat vraagt vervolgonderwijs om diploma te halen?
• Minimaal 1F, streven naar 2F/1S (met hulpmiddelen)
• Compensatie/dispensatie op specifieke onderdelen

Leerroute 2: 
• Meer gerichte aandacht om niveau 1F te halen bij het einde van de basisschool
• Prioriteit: inslijpen van vaardigheden
• Van het niveau 1F zijn enkele doelen afgevallen, omdat deze doelen pas verder 

ontwikkeld kunnen worden als de basisvaardigheden voldoende zijn 
geautomatiseerd 

Leerroute 3: 
• Voor deze groep is het belangrijk zoveel mogelijk functioneel met taal/rekenen  

bezig te zijn. 
• Keuzes op basis van taal-/rekenvaardigheden die nodig zijn voor de 

maatschappelijke zelfredzaamheid van leerlingen



Passende perspectieven

Uitgangspunt hoge doelen stellen en (handelingsgericht) doelgericht werken

• Waar sta jij? 
• Positioneer jezelf/je school op de pijl hieronder 
• Voor wie is de methode het primaire vertrekpunt en voor wie gelden de leerroutes/doelen als 

het primaire vertrekpunt? Of is er ook een tussenvorm?

1. 
Methode 

als primair 
vertrek-

punt

2. 
Methode 

als één 
van de 

bronnen

3. 
Leerdoelen
/leerroutes 
als vertrek-

punt



Aan de slag met passende perspectieven



Inschalen van leerlingen in leerroutes
• Houd de OPP van de leerlingen bij de hand

• Neem leerroute 1, 2 en 3 van 'Passende perspectieven' en leg ze onder elkaar: 
• Wat zijn verschillen tussen de leerroutes? 
• Vergelijk de leerroutes met de bekeken OPP’s. 

• In welke mate past de inhoud van de drie leerroutes bij de leerlingen uit je groep? 

• Voor welke leerroute komen de leerlingen in aanmerking? 

Tips

1. Leg bij het maken van de keuze voor een leerroute de lat zo hoog mogelijk. Dus, bij twijfel over bijvoorbeeld route 1 
of 2, kies dan voor route 1. 

2. Leerlingen in leerroutes plaatsen doe je als leerkracht niet alleen!

3. Inschalen in leerroutes vanaf groep 6 (po) en eerder bij so en sbo



Presentator
Presentatienotities
Leerroute 3Leerlingen die op een IQ-test onder de 80 scoren stromen veelal door naar het praktijkonderwijs of vso-arbeid. minder cognitieve capaciteiten zoveel mogelijk functioneel met taal bezig zijn. De meeste leerlingen hebben bijvoorbeeld baat bij duidelijke structuur, hulp bij het plannen, meer tijd en motivatie.



PAUZE
8



https://www.slo.nl/thema/meer/passende/po/taal/ https://www.slo.nl/thema/meer/passende/po/rekenen/

Inzoomen op leerroutes taal en rekenen

https://www.slo.nl/thema/meer/passende/po/taal/
https://www.slo.nl/thema/meer/passende/po/rekenen/


Leerroutes 1, 2 en 3: 
- van meer naar minder naar 

anders
- van prioriteit naar keuzes
- verdeling in 4 groepen 
- inzetten vanaf groep 6

• taal domeinen: 
Gesprekken/Spreken, 
Luisteren, Lezen, Schrijven

• leercurves, dus cumulatief van 
opbouw

Voorbeeld leerroute taal







Uitwerking schrijven in 3 leerroutes

Maak een uitnodiging voor een schoolfeest/diploma uitreiking

Leerroute 1:
• Schrijfproducten zijn verzorgd, weinig tot geen spel- en interpunctiefouten
• Weet verschil tussen formeel en informeel schrijven
Leerroute 2:
• Informatie zodanig ordenen dat de lezer de gedachtegang kan volgen
• Enige samenhang in tekst aanbrengen
• Redelijk accuraat gebruik van eenvoudige zinsconstructies
Leerroute 3:
• Leesbare berichtjes aan familie, vrienden en bekenden
• Correspondentie, formulieren invullen, berichten schrijven
• Taalverzorging staat ten dienste van functionaliteit

Presentator
Presentatienotities
Eind niveaus



Twee tips voor gebruik leerroutes in en na corona

1. Stellen van tijdelijke prioriteiten

Focus op aanleren van bepaalde vaardigheden. Wanneer de leerling deze vaardigheden 
beheerst, kan een stapje verder worden gegaan met het aanbieden van complexere 
vaardigheden binnen het domein. 

Neem bijvoorbeeld Tom. Hij zit in groep 8 en gaat straks naar vmbo bb/kb. Zijn leestechniek en het spellen zijn zwak. De 
school kiest er voor om extra tijd te investeren in lezen. Voor spellen mag hij gebruik maken van een computer. Door 
meer te lezen zal zijn leesniveau verbeteren en zijn spellingsvaardigheid wellicht ook.  



2. Inzet van hulpmiddelen taal
• bepaalde methodieken, bijvoorbeeld het Repeated Assisted Level Feedback Interactie 

(RALFI) lezen (Braams & Smits, 2006) en passende en motiverende boeken
• technische hulpmiddelen voor bepaalde leerlingen kan bijvoorbeeld Sprint-plus 

(2020) en Yoleo een uitkomst bieden 
• zorg wel voor een plan wanneer een leerling het hulpmiddel mag gebruiken

Presentator
Presentatienotities
Harald, vader van dyslectische Dani (12 jaar): "Dani zou juist nog wel wat meer voor zichzelf mogen opkomen, vind ik. Op zijn school zijn geen vast regels. De ene keer moet de spellingcontrole uit, de andere keer weer niet. Soms mag hij een kladblaadje gebruiken bij het hoofdrekenen soms mag dat niet. Hij zal moeten leren dat hij zegt: ik ben dyslectisch ik mag er een blaadje bij gebruiken." (Volkskrant, 15 september 2009)   MONDELING



Voorbeeld leerroute rekenen

Leerroutes 1, 2 en 3: 
- Cruciale momenten
- Verdeling in 8 groepen 
- Lineaire opbouw van het vak
- Inzetten vanaf groep 6
- Leerroutes voor getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, 

verbanden

Presentator
Presentatienotities
In de leerroute vind je WELK rekenonderdeel op welk moment aan de orde komt.De doelenlijsten vermelden: in welke mate en hoe dat rekenonderdeel in de instructie aan de orde komt.



Voorbeeld doelenlijst rekenen

Presentator
Presentatienotities
In de doelenlijsten staan de drie leerroutes naast elkaar afgebeeld. Dat is gedaan om te voorkomen dat een leerlingen in een route ‘vast’ komt te zitten. Een leerkracht kan immers altijd kijken wat in de andere routes gevraagd wordt.  De doelen uit het referentiekader zijn vet gedrukt in de doelenlijsten. Onder het vetgedrukte doel, staan verschillende voorbeelden genoemd waar een leerkracht bij dat doel aan kan denken. Door middel van een meer of minder intensieve kleur is aangegeven of een doel, al naar gelang de mogelijkheden van de leerling, meer of minder prioriteit heeft (zie ook volgende pagina). De meest donker blauwe kleur geeft aan, dat in het betreffende doel geïnvesteerd moet worden. De lichtere kleur blauw met een fijne arcering laat zien, dat investeren in het doel kan, maar er niet teveel onderwijstijd aan besteed moet worden. De lichtste arcering  ten slotte, geeft aan dat de leerkracht hier niet in hoeft te investeren. In de afbeelding is te zien dat voor leerroute 1 alles donkerblauw is, voor route 2 ook nog, en voor route 3 begint er al een onderscheid te ontstaan. 



Uitwerking in 3 leerroutes

Verschillen tussen de leerroutes zijn bijvoorbeeld: 
- Temporisering: route 1 gaat sneller dan route 2 en 3, leerlingen in route 2 krijgen 

meer tijd voor minder doelen, in route 3 zijn bovendien doelen weggelaten; 
- Al dan niet komen tot memoriseren van bewerkingen; 
- Een doel beheersen op een ander handelingsniveau of met de rekenmachine 



Uitgangspunten

1. Op basis van de ijsbergmetafoor en handelingsniveaus

2. Selecteren, in plaats van aftoppen 
• minder formeel, maar wel alle domeinen

3. Prioriteren
• niet alle tafels uit het hoofd 
• niet alle oplossingsstrategieën, tenminste 1

4. Inzetten hulpmiddelen
• rekenmachine
• denkpapier

Bron: Boswinkel & Moerlands (2003)

Presentator
Presentatienotities
Passende Perspectieven – rekenen maakt keuzes in rekenaanbod, gebaseerd op de IJsbergmetafoor (Boswinkel & Moerlands, 2003). Hoewel uit presentaties blijkt dat de ijsbergmetafoor goed bekend is, geven we hier toch nog even een korte uitleg:�Een ijsberg bestaat uit een topje en een drijfvermogen, vertaald naar rekenonderwijs uit informeel rekenen (drijfvermogen) en formeel rekenen (topje). Binnen het drijfvermogen zijn er globaal nog weer enkele niveaus aan te wijzen: het werken met contexten, het werken met modellen en materialen en het bestuderen van getalrelaties. Aan de basis van de ijsberg ligt het werken met voor de kinderen betekenisvolle contexten. Daarna volgt het kunnen representeren van aantallen op bijvoorbeeld vingers, kralenketting of rekenrek. Voor zwakke rekenaars kan hier een struikelblok liggen. Zij begrijpen niet, dat vingers, kralen, fiches en dergelijke een representatie zijn van iets anders. Na het werken met een voor een telbare objecten als vingers en kralen wordt gewerkt met grootheden die niet meer een voor een telbaar zijn (unitizing). Het rekenen met geld of gewichten is hier een voorbeeld van. In iedere nieuwe fase is het handelen steeds opnieuw betekenisvol voor de kinderen. De ijsbergmetafoor maakt het mogelijk keuzes te maken in leerstofaanbod (zie ook volgende dia). Keuzes zijn weerspiegeld in de doelenlijsten en de overzichten van leerroutes. Handelingsniveaus (Passende Perspectieven – rekenen, doelenlijsten, p.13-14)Naast de ijsbergmetafoor en het drieslagmodel ligt het handelingsmodel aan de keuzes in Passende perspectieven ten grondslag. 



Methode-uitwerkingen Pape rekenen

De Wereld in Getallen 4  
Pluspunt 3
Maatwerk
Rekenrijk
Startrekenen
Wizwijs
Alles Telt Q en Excel bestand
De Wereld in Getallen 5 (leerroute 1 in de methode) en Rekenroute
(leerroute 2 en 3)
Pluspunt 4 (leerroute 1 in de methode) en Rekenroute (leerroute 2 en 3)
Alles Telt (uitwerking vind je op de site als je inlogt)
In Getal en Ruimte Junior (verwerkt in de niveaulijn gr 5 t/m 8)

https://www.bco-onderwijsadvies.nl/sites/bco-onderwijsadvies.nl/files/files/Uitwerking%20WIG%20en%20Passende%20Perspectieven%20versie%201.1.pdf
https://www.bco-onderwijsadvies.nl/sites/bco-onderwijsadvies.nl/files/files/Uitwerking%20pluspunt%20en%20passende%20perspectieven%20versie%201.1.pdf
https://www.bco-onderwijsadvies.nl/sites/bco-onderwijsadvies.nl/files/files/Passende%20perspectieven%20met%20Maatwerk%20rekenen.pdf
https://www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs/methoden/rekenen/rekenrijk/voor-gebruikers
https://rekenkracht.files.wordpress.com/2020/07/startrekenen-en-passende-perspectieven-leerroute-2.docx
https://www.zwijsen.nl/rekenen/passende-perspectieven-van-het-slo-en-wizwijs/
https://www.cedinonderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/04/algemene-handleiding-passende-perspectieven.pdf
https://www.cedinonderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/04/passende-perspectieven.xlsx
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/rekenroute.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/rekenroute.htm




Breakout rooms

• Wat zijn lastige domeinen taal/rekenen voor jouw leerlingen?
• Zie je extra behoeften vanuit leerlingen door de coronatijd? 
• Wat zijn je ervaringen met de leerroutes Passende perspectieven?
• Met welke methodes werk je?



Hartelijk dank voor je komst! 

Vragen over SLO en het programma NPO?
Mail naar: npo@slo.nl

mailto:npo@slo.nl
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