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Inleiding 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften boeken de meeste vooruitgang als zij zo lang mogelijk mee 
doen met het reguliere programma, zo nodig aangevuld met extra instructie en geïntensiveerde oefening.  
Wanneer blijkt dat ondanks alle inspanningen de leerling weinig vooruitgang boekt en niet meer mee kan 
komen met het reguliere programma dan kan er, in overeenstemming met de ouders/verzorgers, een 
individuele leerlijn1 worden opgesteld. Voordat er een individuele leerlijn opgesteld kan worden moeten er een 
aantal stappen worden doorlopen. Deze stappen staan beschreven in dit protocol.  
 
Binnen Fidarda en SKOD is afgesproken dat er ook een individuele leerlijn wordt opgesteld wanneer blijkt dat 
een leerling, door cognitieve en/of sociaal- emotionele belemmeringen, maximaal het eindniveau van groep 7 
zal halen voor één of meerdere vakgebieden. 
 
Voorwaarden individuele leerlijn  
Voordat er een individuele leerlijn opgesteld kan worden moeten de volgende problemen zijn gesignaleerd en 
de bijbehoorde stappen zijn ondernomen: 
 

Signalering: De leerling heeft problemen op één of meerdere vakgebieden:  
 De volgende stappen zijn ondernomen:  

 Er is informatie verzameld uit de methodetoetsen; 
 De Cito LVS toetsen en/of andere methodeonafhankelijke toetsen zijn geanalyseerd;  
 Het werk van de leerling is geanalyseerd; 
 Er is geobserveerd hoe de leerling te werk gaat;  
 Er is een analyse gemaakt waar de leerling zit in de leerlijn2;  
 Er zijn plannen opgesteld en uitgevoerd; 
 Er is een gesprek gevoerd met de leerling over wat het nodig heeft om een goed resultaat te 

behalen; 
 Er is een gesprek geweest met de ouders/verzorgers over of zij weten wat werkt voor hun 

kind; 
 De leerling is besproken met de MIB-er. Hier is het formulier leerlingbespreking voor ingevuld 

in ParnasSys; 
 De leerling is besproken in de leerlingbespreking (formulier leerlingbespreking);  

 
Signalering: Ondanks dat er diverse malen planmatig aan de problemen is gewerkt (procesverloop 
en evaluaties zijn geregistreerd) is het gewenste resultaat niet behaald: 
De volgende stappen zijn ondernomen: 

 De leerling is besproken in de CLB met de onderwijsspecialist/ orthopedagoog van Kompas 
nadat deze twee keer een E score heeft behaald op de Cito LVS toetsen en het vooruitzicht is 
dat er voor deze leerling een individuele leerlijn opgesteld moet worden. Tijdens de CLB 
wordt er gekeken of de leerling voldoende wordt voorzien in zijn onderwijsbehoeften en waar 
eventuele aandachtspunten liggen.   

 Bij de definitieve besluitvorming om over te gaan op een individuele leerlijn wordt een 
onderwijsspecialist/ orthopedagoog Kompas betrokken. De criteria om over te gaan op 
individuele leerlijn een zijn: 

 Drie keer een E- score op Cito LVS of een achterstand van meer dan 10 DLE3. 
 Gediagnosticeerd met ernstige dyslexie of dyscalculie en een 

leerrendementsverwachting van < 75%.  
 Er is een op overeenstemming gericht overleg geweest met de ouders/ verzorgers.  

 Indien de onderbouwing incompleet is kan een psychologisch onderzoek aanvullende 
informatie geven.   
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Opstellen individuele leerlijn 
Voor het opstellen van het individuele leerlijn wordt het format individuele leerlijn gebruikt. Het format 
individuele leerlijn wordt door de leerkracht en MIB-er ingevuld.  
 
Verplichte onderdelen van de individuele leerlijn zijn: 

- De verwachte uitstroombestemming4 van een leerling (type VO of uitstroomprofiel VSO);  
- De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. Deze onderbouwing bevat 

een overzicht van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs 
aan de leerling; 

- Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en- indien aan de orde- de 
afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.  

 
Daarnaast worden er tussendoelen en einddoelen geformuleerd. Dit wordt gedaan aan de hand van:  

- De leerrendementsverwachting. Dit is de verwachte vooruitgang van een leerling. Een 
leerrendementsverwachting van 100% wil zeggen dat de leerling een groei maakt van 10 DLE’s per 
schooljaar. Dit is een gemiddelde groei en dit is dus per leerling verschillend. Om het leerrendement 
te berekenen wordt de volgende formule gebruikt: (DLE x 100): DL = leerrendementsverwachting. 
Ook is deze te vinden in ParnasSys: 

- Ga naar het tabblad –Overzichten 
- Kies het tabblad –Leerlingvolgsysteem- 
- Klik op Overig lvs 
- Klik op Grafieken prognose VO 
- Selecteer vervolgens de leerling en de toetsserie(s). 

Op basis van de Cito LVS wordt aangegeven wat de leerrendementsverwachting van de leerling is.  
- Het uitstroomniveau per vakgebied.  

  
De individuele leerlijn wordt besproken en ondertekend door de ouders en school.  
 
Bijstellen individuele leerlijn 
Een goede voortgangsregistratie is van belang. Minimaal één keer per jaar evalueert de school met ouders de 
individuele leerlijn middels een op overeenstemming gericht overleg. Mede op basis van deze evaluatie stelt 
de school, indien nodig, de individuele leerlijn bij. Criteria voor het bijstellen van de verwachte 
ontwikkelingslijn zijn:  

 De leerling scoort twee keer onder de bandbreedte (3 DLE) van de verwachte ontwikkelingslijn.  
 Middels de CLB met de onderwijsspecialist/ orthopedagoog van Kompas wordt de leerling gevolgd. 

 
Leerstofplanningslijn 
Een onderdeel van het individuele leerlijn is de leerstofplanningslijn. Een leerlijnstofplanningslijn geeft de 
doelen en de inhouden aan van wat geleerd moet worden en het onderwijs dat daarvoor nodig is. We 
spreken van een leerstofplanningslijn als een leerling een onderwijsaanbod krijgt dat past bij de eigen 
mogelijkheden, en dat dus afwijkt van het lesprogramma en de omschreven einddoelen van het 
basisonderwijs. De leerstofplanningslijn wordt verwerkt in een hulpplan. Deze wordt, door de leerkracht, 
opgesteld in ParnasSys.  
 
Voor het vaststellen van tussendoelen en einddoelen kan gebruik gemaakt worden van: 

- Van kerndoel tot leerlijn, Marielle van der Stap, ISBN 9789088500060; 
- Leerlijnen CED, zie http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/.  
- Passende perspectieve SLO, zie http://www.passendeperspectieven.slo.nl/ 
- Referentieniveaus, zie http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/ 

 
De uitvoering (het procesverloop) hoort regelmatig bijgehouden te worden. Het is een groeidocument.  
De ouders/verzorgers van de leerling worden twee keer per jaar uitgenodigd om de evaluaties te bespreken.  

 
Ontwikkelprognose aanpassen 
Voor leerlingen met een individuele leerlijn moet de ontwikkelprognose in ParnasSys worden aangepast. Dit 
kan alleen nadat de individuele leerlijn in overleg is bijgesteld.  
Dit kan gedaan worden door de volgende stappen te nemen: 

http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/
http://www.passendeperspectieven.slo.nl/
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/
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- Ga naar het tabblad –Groep-; 
- Kies de betreffende groep en leerling; 
- Ga naar het tabblad -Toetsen-; 
- Klik op –Ontwikkelprognose-; 
- Klik vervolgens op Wijzigen; 
- Pas nu voor het vakgebied waar de leerling een individuele leerlijn voor heeft de 

ontwikkelprognose aan. Vul bijvoorbeeld voor een leerling met een leerrendement van 80% voor 
rekenen, 80 in bij Rekenen-Wiskunde; 

-  Klik op Opslaan; 
- De ontwikkelprognose is nu aangepast.  

 
Begrippenlijst 
 

 

1Individuele leerlijn: De formulering van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een leerlingen, tegen de 
achtergrond van het te bereiken uitstroomniveau, passend bij de 
meest waarschijnlijke uitstroombestemming, het onderwijsaanbod 
dat daar bij hoort en de tussendoelen tussen beginniveau en 
uitstroomniveau.    
 
2Leerlijn: Ordening van concrete leerdoelen in niveaus. Een 
leerlijn bestaat uit tussendoelen die toewerken naar een einddoel, 

4Uitstroombestemming: Beschrijft het type vervolgonderwijs 
waar de leerling naar uit zal stromen. Een uitstroombestemming, 
ook wel uitstroomprofiel/perspectief genoemd, komt tot stand op 
basis van de geplande vaardigheidsgroei, de uitstroomniveaus bij 
verschillende leergebieden en bevorderende en belemmerende 
factoren, talenten en interesses van de leerling. Omgekeerd kan 
een uitstroombestemming invloed hebben op de geplande 
vaardigheidsgroei en uitstroomniveaus.  
 

afgestemd op de kerndoelen. 
 
3Didactisch leeftijdsequivalent: Een DLE is de ruwe testscore 
van een didactische toets die met behulp van scoringstabellen 
worden omgezet in DLE. DLE stat voor het aantal onderwijs-
maanden dat een gemiddelde leerling met de score heeft gevolgd 

5Uitstroomniveau: De (functionerings) niveaus die een leerling 
bij de overgang naar het voortgezet onderwijs voor de 
verschillende vakgebieden bereikt (moet) hebben. Deze zijn 
afgeleid van de instroomeisen passen bij de geplande 
uitstroombestemming. Een uitstroomniveau wordt opgesteld per 
leergebied en komt overeen met de einddoelen voor de 
leergebieden. Het uitstroomniveau is niet hetzelfde als de 
uitstroombestemming. Leerlingen zullen dikwijls voor verschillende 
vakken een verschillende uitstroomniveau bereiken. Uitzonderlijk 
gaan ze naar één school voor voortgezet onderwijs, er is dan ook 
maar één uitstroombestemming.  
 

 
 
 
 
 
 
 


