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10 tips om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften verder te helpen op
weg naar referentieniveau 1F

In iedere klas en op elke school zitten leerlingen voor wie het halen van taaldoelen lastig is. Bijvoorbeeld leerlingen die snel afgeleid zijn en een groot deel
van de instructie missen, leerlingen die over de hele linie zwak zijn en dus ook in taal, of leerlingen voor wie het een grote uitdaging is om een gesprek te
voeren omdat ze de (vaak impliciete) ‘regels’ om een gesprek te voeren niet beheersen. Deze kwaliteitskaart gaat over de vraag wat we kunnen doen om
leerlingen met dit soort problemen verder te helpen. Specifiek gaan we in op leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze referentieniveau 1F (fundamentele
niveau voor 12-jarige leeftijd) voor taal niet halen op alle onderdelen of op een specifiek taaldomein. Vaak zijn dit leerlingen waarvoor een
ontwikkelingsperspectief is vastgesteld. Geeft u onderwijs aan deze groep leerlingen? Wellicht kunnen onze tips u ook verder helpen om verantwoorde
keuzes voor deze leerlingen te maken.

Wist u dat…
....de referentieniveaus bedoeld zijn als ijkmomenten om in kaart te brengen wat
leerlingen kennen en kunnen? Niveau 1F is het fundamentele niveau dat de
meeste leerlingen aan het eind van het basisonderwijs zouden moeten
beheersen.

….leerlingen vanaf een jaar of 5 begrijpen dat wat zich in hun eigen hoofd
afspeelt niet hetzelfde hoeft te zijn als andere mensen denken? En dat bij
sommige leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte dit besef zich pas
later of niet goed ontwikkelt?

….het ontwikkelingsperspectief voor het eerst gebruikt werd door scholen voor
speciaal basisonderwijs om hun onderwijs te verbeteren? Dit instrument is
bedoeld om een balans te zoeken tussen pedagogisch welzijn en doelgericht
werken aan de cognitieve ontwikkeling van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.

….de hersenen voor slimme omwegen kunnen zorgen als de taalverwerking
niet goed verloopt? Op hersenscans bij leerlingen met dyslexie is te zien dat het
verwerken van taal een andere route volgt dan bij niet-dyslectici.
….leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften soms talenten hebben die hun
beperking compenseren? Zo is bekend dat bij leerlingen met een visuele
beperking vaak hun gehoor beter is en dat opvallend veel leerlingen met ADHD
creatief zijn in het verzinnen van verhalen.

….leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal, naast een vertraagde
taalontwikkeling, ook echt ander taalgebruik kunnen vertonen? Zo is bekend dat
leerlingen met ASS soms dagen of weken later het taalgebruik van een ander
herhalen (echolalie).
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De 10 tips op een rijtje:
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4
Tip 5
Tip 6
Tip 7
Tip 8
Tip 9
Tip 10

Benoem om welke leerlingen het gaat
Kijk goed naar leerlingen: wat zijn hun taalsterke en – zwakke kanten?
Werk aan zo hoog mogelijk haalbare doelen
Zorg voor een brede taalontwikkeling en kies een passend
beoordelingsinstrument
Stimuleer taalvaardigheden die de leerling goed kan gebruiken
Kies de geschikte interventie
Maak gebruik van een leerroute
Zoek op tijd een geschikt hulpmiddel
Motiveer je keuze voor een bepaald leermiddel
Doe meer (=rijke taal) met minder (=inhoudelijke keuzes)





een bepaalde taalvaardigheid? Probeer inzicht te krijgen in het verloop van
taalhandelingen bij leerlingen. Ook het taalverwervingsproces in de jonge jaren
en de taalkenmerken van een bepaalde beperking geven zicht op taalsterke- en
taalzwakke kanten. Observeer, laat leerlingen vertellen, en geef leerlingen de
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6.2.2 Keuzes maken in het onderwijsaanbod

Tip 1 Benoem om welke leerlingen het gaat

Max is 12 jaar en gaat volgend jaar naar het praktijkonderwijs. Naast een lagere
cognitie, heeft Max ook dyslexie en ADHD. Max heeft voor de verschillende
taalonderdelen een score op E3/M4-niveau in het LOVS. Eind groep 8 heeft Max
(de doelen van) het 1F-niveau voor taal niet gehaald.

jonge leeftijd vaststellen van een ontwikkelingsperspectief en het op basis daarvan kiezen van
aangepaste doelen en inhouden kleeft zoals gezegd het gevaar van 'self fulfilling prophecy'. Blijf
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De groep leerlingen die taaldoelen niet haalt is divers. Waarschijnlijk zijn dit de
leerlingen waarvoor een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld. Ook de
redenen waarom ze de doelen niet halen kunnen sterk variëren:
- een (boven)normale intelligentie in combinatie met een beperking als ADHD
of ASS
- een specifiek taalprobleem zoals dyslexie
- lage cognitieve capaciteiten (deze leerlingen stromen vaak door naar het
praktijkonderwijs, vso-arbeid of de vmbo-basisberoepsgerichte (vmbo-b) of
vmbo-kaderberoepsgerichte (vmbo-k) leerwegen met leerwegondersteuning).
- een combinatie van factoren, bijvoorbeeld lagere cognitieve capaciteiten én
een beperking.
Het kan ook zijn dat een leerling op een school heeft gezeten waar het niet
gelukt is het aanbod of de instructie op de leerling af te stemmen. Evalueer
daarom ook altijd het gegeven onderwijs.
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termijn en vertaal die in doelen voor een kortere periode. Wat zijn bijvoorbeeld
de doelen aan het eind van het schooljaar? En welke doelen worden na een blok
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Rachel haalt op specifieke onderdelen het referentieniveau 1F niet, terwijl ze op
andere onderdelen boven niveau 1S (streefniveau 1) functioneert. Rachel zit in
groep 8 en heeft dyslexie. De resultaten op het leerlingvolgsysteem voor taal zijn
wisselend: voor sommige onderdelen haalt ze een A/B-score en met andere zit
ze op het D/E-niveau.
Tip 2 Kijk goed naar leerlingen: wat zijn hun taalsterke en – zwakke
kanten?

Tip 4 Zorg voor een brede taalontwikkeling en kies een passend
beoordelingsinstrument

Het lezen van Max gaat nu goed vooruit. Ook spelling gaat steeds beter. Eerst
wilde hij niet lezen.Maar hij wil net als zijn vader vrachtwagenchauffeur worden.
Toen hij het daar met de leraar over had, begreep Max dat hij wel moet leren
lezen. En zijn vader en moeder kunnen thuis gelukkig goed helpen met lezen.

Wilt u leerlingen verder helpen met taal? Dan moet u eerst weten wat ze kunnen.
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is het belangrijk om de
ontwikkeling op alle taaldomeinen goed in beeld te brengen. Dus zowel de
leesvaardigheden, als de mondelinge taalvaardigheden en het spellen en
stellen. Neem als uitgangspunt wat u wilt dat de leerling op een bepaald
moment beheerst (de beheersingsdoelen) en zoek daarbij een geschikte toets of
observatiemiddel. Hierbij is het altijd belangrijk dat u een instrument kiest dat
antwoord op de vraag geeft waarom u de gegevens verzamelt. Wilt u weten of
de leerling voorruit gegaan is? Wilt u diagnosticeren met welke taken de leerling
moeite heeft, of in welke hij juist goed is? Wilt u weten hoe de leerling presteert

Goed onderwijs begint bij goed kijken naar leerlingen. Denk aan vragen als: hoe
leren leerlingen een taal? Waar zijn ze goed in? Met welke taalonderdelen
hebben ze moeite? En wat zijn interesses en aanknopingspunten om leerlingen
te stimuleren? In het ontwikkelingsperspectief van de leerling staan bij de
protectieve en belemmerende factoren aanknopingspunten voor de spraaktaalontwikkeling. Vaak zult u die nog wel moeten vertalen naar het taalonderwijs:
hoe hangen omgevingsfactoren bijvoorbeeld samen met het beheersen van
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voor uw leerlingen? Heeft de leerling met
name extra tijd nodig? Of Is de instructie
misschien niet aangekomen bij de
leerlingen en moet u die instructie eens
anders inrichten? De interventie zal ook
afhangen van de leeftijd van een leerling.
In de bovenbouw maakt u waarschijnlijk
eerder de keuze om onderwijsaanbod te
schrappen, of om een hulpmiddel in te zetten als dispensatie. Vaak zult u intuïtief
wel weten wat geschikt is voor deze leerling. Leg uw keuzes voor een bepaalde
interventie vast en evalueer met betrokkenen of het voldoende vooruitgang
oplevert.
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moeten maken dan misschien bij een gemiddelde leerling nodig is.

Tip 7 Maak gebruik van een leerroute
Heeft de leerling een ontwikkelingsperspectief en is de leerling 10 jaar of ouder?
Dan kunt u gebruik maken van leerroutes. Een leerroute geeft u een overzicht
van wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het oog op hun
vervolgonderwijs. Voor leerlingen die doorstromen naar bijvoorbeeld het
praktijkonderwijs geeft de afgebeelde leerroute een selectie van doelen uit het
referentiekader taal. Door de leerroutes vorm te geven als leercurves is het
mogelijk een aantal zaken met elkaar te combineren die niet in een lijst met
doelen weer te geven zijn. Zo is met behulp van een leerroute in een oogopslag
te zien in welk leerjaar een leerling een bepaald doel moet behalen, met welke
soort tekst en in welke mate van abstractheid. Ook kunt u, terugkijkend, zien
welke noodzakelijke vaardigheden een leerling in eerdere leerjaren (groep 2 en
4) had moeten ontwikkelen. De leercurve geeft weer dat ook leerlingen die naar
het praktijkonderwijs doorstromen met behulp van essentiële doelen, concretere
onderwerpen en functionele teksten een groei in hun leerproces doormaken.

sen twee groepen leerlingen:
Tip 5 Stimuleer de taalvaardigheden die de leerling goed kan gebruiken
itieve capaciteiten hebben problemen met taal
ng.
Doordat leerlingen er gemiddeld lang over doen om taalvaardigheden te
ve capaciteiten
taalproblemen
hebben.
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ookwaarom
mogelijk,
integratie
van taalis in
zaakvakken:
een aparte tekst voor begrijpend
eperkingen.
lezen als u ook een geschikte tekst uit de geschiedenismethode kunt nemen?
Daarnaast kunt u ook focussen op taalvaardigheden die belangrijk zijn voor het
verwachte vervolgonderwijs van een leerling. Zo is het voor alle leerlingen
belangrijk om met begrip te kunnen lezen en bijvoorbeeld een standaardformulier
met adresgegevens in te kunnen vullen Functionaliteit is daarbij het uitgangspunt:
heeft de leerling deze vaardigheid later in de maatschappij nodig? Uiteraard
verschilt het antwoord hierop per leerling en type vervolgonderwijs: met name
voor leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs en vso arbeid zult u
keuzes moeten maken op basis van functionaliteit.

Tip 6 Kies de geschikte interventie
De interventie hangt af van de reden waarom leerlingen het gewenste niveau
niet halen (zie tip 1), de taalsterke- en zwakke kanten van de leerling (zie tip 2), en
haalbare doelen (tip 3). Ook verschilt het type interventie van inhoudelijk,
didactisch, pedagogisch tot meer organisatorisch. Inhoudelijke interventies
kunnen bijvoorbeeld zijn
- een keuze tussen intensiveren/herhalen;
- hulpmiddelen inzetten;
- gemotiveerde keuzes maken (oftewel inhouden schrappen).
Bepaal welke interventie u wilt toepassen. Bent u bijvoorbeeld tevreden over de
lesmethode, maar denkt u het met kleine aanpassingen beter geschikt te maken
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Tip 8 Zoek op tijd een geschikt hulpmiddel

Steven werkt in de klas op een laptop. Dat is een goed hulpmiddel voor hem. De
reden is dat hij een paar jaar geleden heel langzaam schreef. Hij was de
langzaamste van de klas. “Als ik
teveel schrijf dan stopt mijn hand.
Dan lijkt de r op een p en kan ik ook
niet meer geconcentreerd schrijven.
Zo kun je niet schrijven.” Hierdoor
raakte hij achterop met taal. De
leerkracht heeft hem toen achter de
computer gezet. “Ze heeft alles
uitgelegd en nu maak ik het werk op
de computer. Laatst was ik zelfs de
snelste van de klas. Nu gaat alles goed”, zegt Steven met enige trots.
Heeft u al eens onderzocht of er een hulpmiddel is dat geschikt zou zijn om een
bepaalde leerling te helpen? Dit kan een hulpmiddel zijn dat bedoeld is voor
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor blinde of slechtziende leerlingen.
Weer andere hulpmiddelen helpen bij het structuren: bijvoorbeeld het gebruik
van een 4W (wie, wat, waar, wanneer)- schema. En natuurlijk zijn er ook
softwareprogramma’s die goed bruikbaar zijn. Sommige hulpmiddelen worden
ingezet als dispensatie: in plaats van dat een leerling een doel zelfstandig haalt,
doet hij dit met inzet van een hulpmiddel. In het geval van leerlingen die moeite
blijven houden met bepaalde spellingcategorieën (zoals leerlingen met dyslexie
of met lagere cognitieve capaciteiten) kan het helpen om de leerling op de
computer te laten werken met gebruik van een speciaal softwareprogramma
zoals Sprint Plus.

Wie

Wat Waar

dan kunt u op zoek naar een ander (aanvullend) leermiddel. Hiervoor kunt u
gericht zoeken in geschikte databases (zoals leermiddelenplein.nl), of websites
specifiek voor de doelgroep (bijvoorbeeld de website van Kentalis voor leerlingen
met een spraak-taalproblemen).

Tip 10 Doe meer (rijke taal) met minder (=inhoudelijke keuzes)
Voor taalzwakke leerlingen maakt u waarschijnlijk keuzes waar u de onderwijstijd
aan besteedt, bijvoorbeeld met behulp van een leerroute (tip 7). U moet het
taalonderwijsaanbod voor deze leerlingen echter heel rijk maken: met pakkende
voorbeelden, passende teksten en functionele taken. Dat wat u de leerling wilt
leren is betekenisvol en goed doordacht. Een passende en uitdagende
leeromgeving zal bij deze leerlingen stimulerend werken. Bijvoorbeeld een
luisterhoek met diverse materialen, zoals bij een ‘makkelijk-lezen-plein’ in de
bibliotheek. Kortom, u doet meer met minder. Kies teksten zorgvuldig. Pas op
voor taalarme zinnen (zoals bij teksten in een laag AVI-niveau). Sluit aan bij
interesses van de leerling.
Voor sommige leerlingen maakt dat ze hierdoor de tekst pas echt begrijpen. Een
leerling met ASS zal teksten met figuurlijk taalgebruik niet begrijpend lezen. Het
maken van inhoudelijke keuzes is vaak niet minder maar meer!

Passende Perspectieven

Wanneer

Tip 9 Motiveer de keuze voor een bepaald leermiddel
U gebruikt waarschijnlijk een methode of een arrangement van leermiddelen.
Het kan zijn dat u tevreden bent over dit leermiddel voor de leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften. Het kan ook zijn dat u het leermiddel geschikt
vindt, maar dat het aanpassingen vraagt voor deze (groep) leerling(en).
Bijvoorbeeld het schrappen van bepaalde opgaven die niet geschikt zijn, het
aanpassen van de bladspiegel of het inkorten van lange leesteksten. Wellicht
moet u vooraf meer instructie geven om deze leerlingen aan de slag te kunnen
laten gaan met het leermiddel. U kijkt of de doelen in de methode overeenkomen
met de door u gestelde doelen voor deze leerling. Voldoet het leermiddel niet,

Een project dat zich – in opdracht van het ministerie van OCW – specifiek met
deze problematiek bezighoudt is Passende Perspectieven. Daarin zijn
leerroutes en doelen geformuleerd voor leerlingen met rekenproblemen
voor wie 1F echt niet haalbaar is. Het project beoogt een passend
onderwijsaanbod voor deze groepen leerlingen aan te bieden en heeft
verschillende producten ontwikkeld, zoals:
- Profielschetsen: over welke leerlingen hebben we het?
- Leerroutes/doelenlijsten: welke keuzes in doelen zijn denkbaar?
Deze producten zijn te downloaden op
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/pape/
Naast Passende Perspectieven taal is er ook een vergelijkbaar traject
voor rekenen. Die producten zijn te vinden op
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/pape/
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