
Leerlingen die overstappen in het onderwijs, zoals van vmbo naar mbo of havo, lopen het risico studie
vertraging op te lopen of zelfs uit te vallen als de opleidingen niet goed op elkaar aansluiten. Leerlingen 
missen bijvoorbeeld bepaalde kennis of vaardigheden en raken soms gedemotiveerd. Deze brochure biedt 
praktische handreikingen en lesvoorbeelden waarmee schoolleiders en leraren vmboleerlingen van de 
gemengde en theoretische leerweg beter kunnen voorbereiden op een vervolgstap en zo kunnen zorgen  
voor een goede doorstroom. Op http://doorstroomvmbo.slo.nl vindt u uitgebreide achtergrondinformatie  
en praktijkvoorbeelden. 

Vlot doorstromen: niet altijd gemakkelijk
Leerlingen die met hun vmbo-diploma op zak doorstromen naar het mbo of de 
havo ondervinden regelmatig aansluitingsproblemen. Dat blijkt uit meerdere 
onderzoeken. De onderwijsinhoud van met name wiskunde en Nederlands sluit 
niet altijd goed aan. Ook hebben leerlingen regelmatig moeite met de andere 
pedagogisch-didactische aanpak op mbo of havo. Dat levert problemen op: 
ze halen bijvoorbeeld slechte cijfers, verliezen motivatie en lopen het risico 
voortijdig af te haken. Scholen kunnen op verschillende manieren de aansluiting 
verbeteren. Ook voor individuele docenten is het met relatief eenvoudige 
ingrepen mogelijk om de kennis en vaardigheden van vmbo-leerlingen te 
versterken zodat zij beter voorbereid doorstromen naar het vervolgonderwijs. 
Bewustzijn van wat deze leerlingen specifiek nodig hebben is een eerste stap. 

Goed voorbereid van  
vmbo naar havo of mbo  
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Scholen organiseren betere aansluiting

Uit diverse onderzoeken is de laatste jaren naar voren gekomen dat de aansluiting van vmbo (gemengde en 
theoretische leerweg) op mbo en havo niet optimaal is. In beide gevallen zijn er aansluitingsproblemen op 
het gebied van de onderwijsinhoud en de pedagogisch-didactische aanpak. Scholen kunnen leerlingen op 
verschillende manieren beter voorbereiden op het vervolgonderwijs. Afhankelijk van hun onderwijskundige 
visie en van praktische zaken als locatie, leerlingaantallen en mogelijkheden tot samenwerking, kunnen 
zij keuzes maken. SLO heeft drie scenario’s beschreven waarmee scholen de aansluiting (verder) kunnen 
verbeteren:

Aparte klassen gericht op doorstroom
Een eerste optie is om aparte klassen te maken, gericht op doorstroom naar mbo en havo. Zo hebben sommige scholen 
in de bovenbouw van vmbo-tl afzonderlijke klassen, maar er zijn er ook die vanaf het eerste leerjaar een apart traject 
via vmbo-tl naar havo aanbieden, zoals mavo-plus of havo-kansklas. In de meest vergaande vorm is sprake van een 
geïntegreerde, zesjarige leerroute waarin leerlingen zowel een vmbo- als een havo-diploma halen. Docenten gebruiken  
voor hun lessen in deze aparte klassen vaak havo-lesmateriaal. 

Extra lessen Nederlands of wiskunde
Een tweede mogelijkheid is dat de school naast het ‘reguliere’ onder wijsprogramma dat voorbereidt op het vmbo-examen, 
extra lessen geeft aan leerlingen met havo-ambitie. Het gaat dan vaak om de kernvakken Nederlands en wiskunde. Vooral 
leerlingen die naar de natuurprofielen in de havo doorstromen hebben een aanvullend programma nodig voor wiskunde, 
maar ook voor leerlingen die willen doorstromen naar een mbo-opleiding met een belangrijke wiskundecomponent 
(bijvoorbeeld bepaalde technische opleidingen) kan het relevant zijn om extra lessen te volgen. 

Individueel programma voor alle leerlingen
Tot slot kunnen scholen ervoor kiezen om alle vmbo-tl-leerlingen op maat te bedienen met een ambitieus 
onderwijsprogramma dat hen optimaal voorbereidt op mbo of havo. Leerlingen werken aan een goede beheersing  
van functionele taalvaardigheid en algemene vaardigheden die van belang zijn voor schoolsucces op mbo en havo.  
Voor wiskunde ligt differentiatie voor de hand met een specifiek aanbod dat leerlingen voorbereidt op havo-niveau  
en op bepaalde technische mbo-opleidingen. Door bepaalde programma-onderdelen in te dikken, kunnen scholen  
ruimte maken voor een specifiek programma-aanbod.

In deze brochure vindt u concrete tips en handreikingen om de aansluiting tussen vmbo-gtl en 
vervolgonderwijs te verbeteren. Lees meer online voor achtergrondinformatie, lesvoorbeelden en 
handreikingen op de website http://doorstroomvmbo.slo.nl

Vier gebieden waar veel winst te halen is

Een betere voorbereiding van vmbo-leerlingen op havo 
en mbo kan in grote lijnen hetzelfde zijn. Uit onderzoek 
blijkt dat veel winst te halen is op de volgende gebieden:
• Nederlands: functionele taalvaardigheid 
• Wiskunde: een gedifferentieerd programma 
• Ontwikkeling van algemene vaardigheden
• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 

Op elk van deze punten volgt hierna een kort overzicht 
van de knelpunten en de mogelijkheden om de kennis 
en vaardigheden van leerlingen te versterken. 
Op http://doorstroomvmbo.slo.nl is meer verdieping 
te vinden bij elk van deze onderwerpen, zoals 
praktijkvoorbeelden, checklists of stappenplannen. 

lees meer online:
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• Scenario’s voor de aansluiting tussen vmbo-tl en havo.
• Een havo-diploma voor meer leerlingen. Een studie naar een geïntegreerde leerroute vmbo-tl - havo. 
•    Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo. Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het  

Kennemer College in Heemskerk.
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Nederlandse taal: functionele taalvaardigheid vergroten

Wat leerlingen nodig hebben
Goede taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor 
succes in het vervolgonderwijs; dat geldt voor doorstroom 
naar zowel havo als mbo. Leerlingen krijgen op havo én mbo 
te maken met onderwijs waarbij meer zelfstandigheid en 
planningsvaardigheid gevraagd wordt. Ze moeten langere 
teksten lezen en grotere hoeveelheden leerstof bestuderen. 
Ook moeten ze zelfstandig informatie kunnen zoeken 
en verwerken en over allerlei onderwerpen verslagen en 
werkstukken kunnen schrijven. Mondelinge vaardigheden 
zoals presenteren en deelnemen aan discussie en overleg 
zijn eveneens belangrijk. 

Verrijking en aanvulling Nederlands
De meeste leerlingen halen in vmbo-gtl het wettelijk 
voorgeschreven referentieniveau 2F. Uit ervaring van 
havo-en mbo-scholen en uit onderzoek blijkt dat leerlingen 
ondanks een voldoende voor hun eindexamen, zwak zijn op 
een aantal specifieke onderdelen van het vak Nederlands. 
Een betere afstemming van het onderwijs tussen vmbo-
havo-mbo-opleidingen helpt natuurlijk, maar zal niet overal 
te realiseren zijn. Daarom is het zaak om op het vmbo extra 
aandacht te besteden aan onderstaande leerdoelen:
•  studerend lezen en verwerken van de inhoud van 

studieteksten; 
•  langere en complexere schoolse en niet-schoolse teksten 

begrijpen en overzien;
•  verslagen en werkstukken schrijven;
• presenteren; 
• discussiëren en overleggen;
• argumenteren;
• formuleervaardigheid;
• woordenschat, in het bijzonder schooltaal.
 

Werken aan betere taalvaardigheid Nederlands in de praktijk

Er zijn verschillende manieren om (soms relatief eenvoudig) de taalvaardigheid van leerlingen te versterken. 
Door een aantal bewust gekozen accenten in het onderwijsprogramma aan te brengen kunnen leerlingen beter 
voorbereid doorstromen naar havo en mbo. Niet alles hoeft anders, methodes hoeven niet overboord gezet 
te worden en het blijft relevant om aandacht te schenken aan kennis over taal. Ook de voorbereiding op het 
centraal examen mag natuurlijk niet in het gedrang komen. 

Aanpassing van het leerplan Nederlands  
Scholen kunnen de ruimte die ze hebben in het 
vormgeven van de schoolexamens benutten om 
functionele taalvaardigheid een belangrijkere 
plaats te geven. Het meest effectief is het 
doorlichten en waar nodig aanpassen van het 
totale onderwijsprogramma voor de bovenbouw 
vmbo-gtl, inclusief het PTA. Maar het is ook 
goed mogelijk om kleine stappen te zetten, en 
afzonderlijke lessen of lessenseries aan te passen. 

Anders omgaan met de methode
Docenten kunnen hun lesmethodes onder de 
loep nemen en kijken waar zij taalbeschouwing 
en functionele taken meer aan elkaar kunnen 
koppelen. Beginnen met een functionele opdracht 
en van daaruit bepaalde kennis over taal aanreiken 
werkt vaak beter dan beginnen met de theorie en 
daar vervolgens een opdracht aan koppelen. 

Lessen of lessenseries (her)ontwerpen
Bij het (her)ontwerpen van lessen of lessenseries 
is het belangrijk om uit te gaan van functionele, 
authentieke opdrachten, die uitgaan van ‘echte’ 
situaties die leerlingen herkennen. Leerlingen zien 
het nut ervan in als ze het geleerde direct kunnen 
toepassen, ook buiten het vak Nederlands. Denk 
aan teksten lezen bij andere vakken, het nieuws 
kunnen volgen of een evenement organiseren. 
Het bieden van keuzemogelijkheden aan de 
leerlingen kan hierbij extra motiverend werken.

Tips bij het ontwerpen van 
authentieke, functionele 
opdrachten 

•  Kies voor open, niet te veel in detail uitgewerkte 
opdrachten. Daarmee geeft u leerlingen ruimte 
en verantwoordelijkheid en zo leren ze er meer 
van. Op deze manier hebt u er zelf ook niet meer 
werk aan dan nodig is.

•  Werk samen met collega’s van andere vakken. 
Probeer zo goed mogelijk in beeld te krijgen 
welk lesmateriaal zij gebruiken en welke 
opdrachten leerlingen krijgen. Wat wordt er qua 
schrijfvaardigheid en mondelinge vaardigheid 
van hen verwacht? Het is een kwestie van 
kennis delen, halen en brengen. Wat u in de 
lessen Nederlands doet kan bijdragen aan 
betere resultaten van leerlingen bij andere 
vakken. 

•  Probeer meer zicht te krijgen op het onderwijs 
op havo en mbo. Bekijk welke taalvaardigheid dit 
van leerlingen vraagt en maak taalopdrachten 
die hierop voorbereiden.

•  Een stappenplan om het onderwijs-
programma door te lichten

•  Een checklist voor leerdoelen in de 
bovenbouw van vmbo-gtl

lees meer online:



Wiskunde: een gedifferentieerd programma 

Wat leerlingen nodig hebben 
Het examenprogramma wiskunde voor vmbo-gtl 
volstaat voor iedereen die naar het mbo doorstroomt. 
Wel is voor de beroepskwalificaties van een klein 
deel van de mbo-opleidingen (niveau 4) meer 
wiskundekennis nodig dan in het rekenreferentieniveau 
3F wordt gespecificeerd. Leerlingen die kiezen voor deze 
opleidingen hebben, net als leerlingen die naar de havo 
doorstromen, een meer formele en abstracte insteek 
van wiskunde nodig. Havo-doorstromers moeten 
daarnaast kennisnemen van enkele leerinhouden die in 
de onderbouw van de havo aan bod zijn geweest. 

Verrijking en aanvulling wiskunde
Wie het examenprogramma wiskunde vmbo-gtl 
naast de tussendoelen wiskunde voor het eind van 
de onderbouw havo legt, ziet dat er voor de meeste 
onderwerpen een goede aansluiting is. Maar op een 
paar punten is die aansluiting minder sterk, zoals bij 
algebra, elementaire combinatoriek en kansrekening, 
kwadratische verbanden, kwadratische vergelijkingen 
en dito ongelijkheden. Een verrijkt wiskundeleerplan 
helpt om de leerlingen die doorstromen naar de havo of 
een wiskunde-intensieve mbo-opleiding, meer beslagen 
ten ijs te laten komen. Het formeel en abstract denk- en 
handelingsniveau van gtl-leerlingen kan op verschillende 
manieren worden verhoogd. 

 

Daarbij zijn er de volgende aandachtspunten:
•  Leerlingen die een hoog wiskundecijfer op 

vmbo-gtl halen, geven vooral blijk van een groot 
probleemoplossend vermogen, maar niet noodzakelijk 
van een hoog niveau van formeel en abstract denken 
en handelen. 

•  Verhoging van het niveau van denken en handelen is 
niet iets dat in een korte wiskundecursus na afloop 
van het eindexamen bereikt kan worden, maar vergt 
doorgaans meer inspanning en enige doorlooptijd. 

•  Werken aan niveauverhoging kan gecombineerd 
worden met verwerving van wiskundeleerstof die 
geen deel uitmaakt van het examenprogramma.  
Dit leidt tot een dubbele leerinspanning: formeler of 
abstracter moeten leren denken en handelen én zich 
een nieuw onderwerp eigen moeten maken.  
Om deze reden verdient het aanbeveling voor 
betreffende leerlingen niveauverhoging na te  
streven met bekende leerstof als basis. 
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•  Verrijkingsmogelijkheden formalisatie 
en abstractie

•  Opstroommodules wiskunde: 
docentenhandleiding

•  Opstroommodules wiskunde: 
leerlingboekje

lees meer online:

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 

Wat leerlingen nodig hebben 
Voor leerlingen van nu en werknemers van de toekomst 
zijn zogeheten loopbaancompetenties van groot belang: 
nadenken over wie je bent, wat je kunt en waar je passie 
ligt, mogelijkheden onderzoeken, sturing geven aan je 
loopbaan en gebruik maken van je netwerk. Een leerling 
moet niet alleen kiezen als hij de overstap maakt van 
vmbo-gtl naar mbo of havo, ook in zijn verdere loopbaan 
zal hij regelmatig keuzes moeten maken. De huidige wereld 
van arbeid en beroep is dynamisch en in ontwikkeling. 
Een beroep kiezen voor de rest van je leven komt steeds 
minder voor. Door globalisering en digitalisering verdwijnen 
beroepen, maar komen er ook nieuwe bij. Daarbij wordt 
vaak om nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd. 

Werken aan loopbaancompetenties: dicht bij 
de praktijk blijven
Uit onderzoek is gebleken dat een praktijknabije 
aanpak van LOB effectief is voor het ontwikkelen van 
loopbaancompetenties in het vmbo. Dat betekent dat 
leerlingen veelvuldig in contact moeten komen met 
beroepsbeoefenaren en de beroepspraktijk en leren 
reflecteren op hun ervaringen. Leerlingen die praten met 
een installatietechnicus of een verpleegkundige ontdekken 
wat het werk inhoudt, welke werkzaamheden erbij horen 
en wat de leuke en minder leuke kanten van een bepaald 
werkveld of beroep zijn. 

De leerling blikt terug en ontdekt: kan ik dit? Wil ik dit? 
Past dit bij mij? En wil ik me hiervoor inspannen? In dit 
proces ervaart de leerling ook wat het werk inhoudt 
door activiteiten te doen die representatief zijn voor een 
bepaalde beroepsgroep. Hij leert te reflecteren, te kiezen  
en vervolgactiviteiten te benoemen en te plannen.  
Zo draagt praktijknabije LOB ertoe bij dat de leerling steeds 
competenter wordt in het maken van keuzes en hij een 
concreter beeld van beroepen en opleidingen krijgt.  

Loopbaandossier verplicht

In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s 
van het vmbo is de eis opgenomen dat de leerling 
zijn loopbaanontwikkeling moet vastleggen in een 
loopbaandossier. Met ingang van september 2016 is 
dat ook het geval voor de theoretische leerweg van 
het vmbo. LOB is geen onderdeel van het centraal 
examen, maar van het schoolexamen. De school 
legt de eisen voor LOB vast in een programma 
voor toetsing en afsluiting (PTA). Het PTA heeft 
betrekking op het (derde en) vierde leerjaar, maar 
scholen kunnen natuurlijk altijd eerder beginnen 
met LOB. Meer informatie hierover is te vinden in de 
publicatie van het Platform-TL Aan de slag met Lob 
in de TL/mavo.

•  Praktijknabije LOB in de theoretische 
leerweg

•  Onderzoek naar de effecten van 
praktijknabije loopbaanoriëntatie  
in de school

lees meer online:



Betere aansluiting Engels

Sommige vervolgopleidingen signaleren dat er bij 
leerlingen uit vmbo-gtl soms basiskennis van Engels 
ontbreekt, zoals woordenschat of elementaire 
grammatica. Een specifieke voorbereiding op 
doorstroom naar havo is echter niet nodig voor 
dit vak. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de 
examenresultaten van tl-doorstromers gemiddeld  
beter zijn dan die van havisten.

Voor het mbo hebben leerlingen meer praktische 
taalvaardigheid nodig, zo blijkt. Communiceren in 
beroepscontexten is het belangrijkste doel voor Engels in 
het mbo, met name in mondelinge contacten. Een goede 
manier om vmbo-leerlingen hiermee in aanraking te 
brengen en hen tegelijkertijd kennis te laten maken met 
de praktijk van het beroep en met het mbo (wat immers 

 
ook een LOB-doel is) is vmbo- en mbo-leerlingen  
samen te laten werken aan realistische taaltaken. 
Daarvoor is samenwerking tussen vmbo-scholen  
en mbo-opleidingen nodig. 
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lees meer online:

•  Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo. 
Ervaringen vanuit de onderwijspraktijk

•  Samen werken aan taaltaken. Handreiking voor 
het werken met taaltaken bij de moderne vreemde 
talen in het kader van de aansluiting vmbo-mbo

Ontwikkeling algemene vaardigheden

Wat leerlingen nodig hebben 
Op basis van diverse onderzoeken blijkt dat vier algemene 
vaardigheden belangrijk zijn voor een succesvolle 
doorstroom. Het gaat in de eerste plaats om zelfstandig 
leren: het vermogen om zelf een aanpak en planning te 
kiezen bij het leren en erop te reflecteren. Samenwerken, 
gezamenlijk een doel realiseren en anderen kunnen 
aanvullen en ondersteunen, is een tweede. Ten derde is 
presenteren een belangrijke vaardigheid: het effectief 
en doelgericht kunnen overbrengen van een boodschap. 
Tot slot is abstract en kritisch kunnen denken onmisbaar. 
Belangrijk dus om extra aandacht te besteden aan de 
ontwikkeling van deze vier vaardigheden.

Werken aan algemene vaardigheden
Voor de ontwikkeling van algemene vaardigheden zijn 
twee dingen van belang: leeractiviteiten die leerlingen 
uitdagen de betreffende vaardigheden in te zetten én 
bewustwording. Het meest effectief is als docenten  
deze vaardigheden expliciet als leerdoel benoemen en een 
herkenbare plek geven in het leerproces.  
Zo is het niet alleen belangrijk dat leerlingen opdrachten 
krijgen waarbij zij moeten samenwerken, maar vooral 
ook dat zij leren samenwerken. Dat vraagt om gerichte, 
terugkerende en bewuste oefening en reflectie. Dit kan 
zowel in projecten als in het reguliere vakonderwijs 
gebeuren.

Zorg voor leeractiviteiten met inhoud  
en een eigen inbreng
Algemene vaardigheden worden altijd in een bepaalde 
context geoefend. Leeractiviteiten gaan altijd ergens over, 
een bepaald vak of een algemeen onderwerp. Daarbij 
moet de vorm van de opdracht met zich meebrengen dat 
leerlingen de betreffende vaardigheden moeten inzetten. 
Dus leren samenwerken, door dat in de praktijk te doen.  
Open opdrachten, met veel gelegenheid voor eigen inbreng, 
laten hen daarbij de ruimte om zelfstandig en op hun eigen 
niveau te functioneren. Het is zinvol om het onderwijs 
zo in te richten dat de te ontwikkelen vaardigheden daar 
zo veel mogelijk een vanzelfsprekende plaats in hebben. 
Samenwerken of presenteren leren leerlingen niet door 
een eenmalige opdracht, maar door onderwijs waarin dit 
regelmatig aan bod komt.

Bewustwording en leren reflecteren
Leerlingen moeten niet alleen gaan inzien wat bepaalde 
vaardigheden inhouden en waarvoor deze van belang zijn, 
maar ook leren om naar zichzelf te kijken: wat kan ik goed 
en wat wil ik nog verbeteren? Het werken met rubrics (*zie 
kader op pagina 11) kan leerlingen en docenten helpen hier 
meer bewust mee bezig te zijn. Leerlingen leren zo zichzelf 
te beoordelen en feedback te geven aan medeleerlingen, en 
ook de docent kan feedback geven aan de leerlingen en met 
hen in gesprek gaan over verdere ontwikkelstappen. 

•  Een uitgebreid overzicht van alle algemene 
vaardigheden die leerlingen nodig hebben om  
goed te kunnen doorstromen

•  Starten met algemene vaardigheden in de school
•  Werken met rubrics voor algemene vaardigheden

lees meer online:



AANPAK KIEZEN EN 
PLANNING MAKEN

Ik verdiep me in 
een opdracht zodat 
ik overzicht heb. Ik 
kan een passende 
aanpak kiezen en 
een eigen planning 
maken.

Ik verdiep me in 
een opdracht om 
overzicht te krijgen. 
Het lukt me meestal 
wel om zelfstandig 
een passende 
aanpak te kiezen 
en een planning te 
maken.

Ik vind het soms 
lastig om overzicht 
te krijgen over een 
opdracht. Ik heb 
hulp nodig bij het 
kiezen van een 
passende aanpak en 
het maken van een 
planning. 

Ik wacht met een 
opdracht tot de 
docent zegt wat ik 
moet doen en hoe ik 
het moet aanpakken. 

UITVOERING VAN  
DE OPDRACHT  
BEWAKEN EN  
BIJSTELLEN

Ik houd overzicht 
over de uitvoering 
van de opdracht. 
Zo nodig pas ik de 
aanpak en/of de 
planning aan. 

Ik kijk af en toe of 
ik nog volgens de 
planning werk en of 
mijn aanpak werkt. 
Soms pas ik dan 
de planning of de 
aanpak aan.

Als ik bezig ben met 
de opdracht kijk ik 
zelden of de plan-
ning nog klopt en 
of mijn aanpak nog 
werkt. Als ik merk 
dat ik in problemen 
kom, vraag ik aan de 
docent hoe ik verder 
moet gaan.

Ik werk zonder naar 
de planning te kijken 
of over de gekozen 
aanpak na te denken. 

REFLECTEREN OP  
DE GEKOZEN  
AANPAK

Ik kijk terug op 
de aanpak van 
de opdracht. Ik 
kan aangeven 
welke aanpak ik 
heb gekozen en 
waarom. Ik kan 
verbeterpunten 
benoemen.

Ik kijk vaak terug 
op de aanpak van 
de opdracht. Als ik 
problemen ben te-
gengekomen, kan ik 
meestal wel enkele 
verbeterpunten be-
noemen.

Ik kijk af en toe terug 
op de aanpak van 
de opdracht. Als er 
grote problemen zijn 
geweest, vraag ik 
aan mijn docent wat 
ik een volgende keer 
anders moet doen. 

Als de opdracht af is, 
ben ik klaar. Ik kijk 
zelden terug op de 
aanpak en vraag me 
bijna nooit af wat ik 
een volgende keer 
anders kan doen. 

REFLECTEREN OP  
HET BEHAALDE  
RESULTAAT

Ik kan mijn eigen 
resultaten goed 
beoordelen. Ik kan 
benoemen hoe ik een 
volgende keer een 
nog beter resultaat 
kan bereiken.

Ik weet vaak wel of 
het resultaat van 
mijn werk goed is. 
Meestal kan ik ook 
wel bedenken wat 
ik een volgende keer 
beter zou kunnen.

Na commentaar van 
de docent begrijp 
ik wat ik goed en 
minder goed heb 
gedaan en wat een 
volgende keer beter 
kan.

Ik lever mijn werk 
in en wacht af wat 
voor beoordeling 
ik krijg. Ook na 
commentaar van 
de docent begrijp ik 
vaak niet wat ik goed 
of minder goed heb 
gedaan. 

REFLECTEREN OP  
DE EIGEN MANIER 
VAN LEREN

Ik weet wat ik leer 
van een opdracht. 
Ik weet goed welke 
manier van leren 
bij mij past en ik 
kan dingen op mijn 
manier aanpakken.

Ik weet meestal wel 
wat ik leer van een 
opdracht. Ik weet 
aardig goed welke 
manier van leren bij 
mij past.

Ik weet vaak niet zo 
goed wat ik leer van 
een opdracht. Ik weet 
niet zo goed welke 
manier van leren bij 
mij past. 

Als ik mijn opdracht 
uitgevoerd heb, kijk 
ik niet meer terug.  
Ik kan weinig zeggen 
over mijn manier van 
leren.

Rubrics voor algemene vaardigheden: Zelfstandig leren
Ook voor de vaardigheden Samenwerken, Presenteren en Abstract en kritisch kunnen denken zijn rubrics ontwikkeld.

Een praktijkvoorbeeld:  
moord oplossen als in CSI

Een lijk in een museum: wat is er gebeurd, wie is de 
moordenaar? Net als in de succesvolle tv-serie CSI gaan 
leerlingen in dit project als rechercheurs aan de slag om 
deze zaak op te lossen. Het project, waarmee op een aantal 
scholen ervaring is opgedaan, is geschikt voor 3e-jaars 
vmbo’ers gtl, die nog niet zo veel ervaring hebben met 
zelfstandig leren en samenwerken. Zij hebben aan de ene 
kant behoefte aan tamelijk sturende opdrachten, maar 
ook ruimte nodig om te leren samenwerken en te leren 
zelfstandig hun werk te organiseren en uitvoeren. 

De leerlingen speuren de dader op door zelfstandig of 
gezamenlijk een aantal gegeven vragen te beantwoorden. 
Ze schrijven een rapport over hun onderzoek en presenteren 
de conclusies in een journaalbericht. De projectopzet en 
de bijbehorende docentenhandleiding geven docenten die 
nog niet zoveel ervaring hebben met het ondersteunen en 
begeleiden van deze manieren van leren, houvast.

Uit het pilotproject blijkt dat het een aansprekende manier 
van werken is voor leerlingen. Ze analyseren bijvoorbeeld 
bloedsporen en komen tot conclusies over wie de moord  
wel of niet gepleegd kan hebben. Daarbij gebruiken zij 
kennis en vaardigheden van de vakken biologie, nask 1 en 2 
en Nederlands. De manier van werken in dit project bereidt 
leerlingen voor op hoe het er in het mbo aan toe gaat.  
Ze werken aan verschillende opdrachten waarbij zelfstandig 
leren, samenwerken, presenteren en kritisch en abstract 
denken aan bod komen. Met behulp van rubrics (zie kader 
op pagina 11) reflecteren ze op de beheersing van deze 
vaardigheden. 
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Wat kan en wil deze leerling? 
Leerlingen determineren  
voor mbo of havo

Op enig moment in de schoolloopbaan moeten 
leerlingen een keuze voor een vervolg maken. Daarvoor 
is het van belang dat alle betrokkenen inzicht krijgen 
in de leercapaciteit en leerhouding van een leerling. 
Determinatie is een doorlopend proces, met rollen voor 
docenten, mentoren, leerlingen en ouders, dat gericht 
is op de keuze voor een passende en perspectiefrijke 
plek voor de leerling in het onderwijs. SLO heeft een 
instrumentarium voor determinatie ontwikkeld dat:
•  de leerling en de ouders ondersteunt bij het maken  

van keuzes in de leerloopbaan;
•  de school ondersteunt bij het adviseren van  

leerlingen en ouders bij hun keuze.
Het kan daarnaast ook gebruikt worden bij beslissingen 
over de overgang van leerlingen van het ene naar het 
andere leerjaar. 

•  Determinatie-instrumenten voor leerling en docent,  
in verschillende varianten

lees meer online:

•  Uitgewerkte lesopdrachten en docenten handleiding 
voor dit project dat in een week kan worden 
uitgevoerd. Dit praktijkvoorbeeld is samen met 
docenten van Het Erasmus in Almelo ontwikkeld; 
daarbij werd voortgebouwd op bestaand 
lesmateriaal van het Baudartius College in Zutphen 
en van NTR: Schooltv.

lees meer online:



Meer informatie? 

Kijk op de website http://doorstroomvmbo.slo.nl

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich 
op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het 
onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee 
scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.
 
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan 
onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 
tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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