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Werken met eigen leerlijnen  

 
Bert de Vos, APS, Utrecht & Elsbeth van der Laan, SLO, Enschede 

Wanneer leerlingen met taken gaan werken waarin taal een rol speelt (en welke zijn dat niet?), dan 

kunnen leerlijnen helpen om de taalvaardigheden echt te verbeteren. Leerlingen kunnen per taak 

(bijvoorbeeld het houden van een werkoverleg) in de klas zelf criterialijsten maken met beginners- en 

expertgedrag. De leerlingen krijgen daarmee zicht op hoe ze zo'n taak zouden kunnen uitvoeren. De 

lijst helpt hen zodoende om doelgericht aan taal te werken. 

 

Bert de Vos en Elsbeth van der Laan hebben een workshop gegeven waarin de deelnemers gezamenlijk 

een leerlijn hebben gemaakt en hebben besproken hoe die in hun onderwijs ingezet kan worden. In 

onderstaand verslag wordt een beschrijving van deze workshop gegeven.  

 

Allereerst werd de deelnemers gevraagd om in de huid van de leerling te kruipen. In de eerste helft 

van de workshop opereren de deelnemers als leerlingen: ze maken een leerlijn, oefenen met een paar 

punten uit die leerlijn en zullen reflecteren op hun ‘vorderingen’. Bert vertelt dat hij deze werkwijze 

ook daadwerkelijk uitvoert met leerlingen, met name op scholen waar hij docenten begeleidt bij het 

invoeren van natuurlijk leren.  

In de tweede helft van de workshop wisselen de deelnemers uit wat voordelen van het werken met 

leerlijnen zijn en wat twijfelachtig gevonden wordt. Verder komen aan bod: de activiteiten die een 

docent zou kunnen aanbieden na de eerste oefening met een taak en de rol van de vak- en taaldocent. 

 

Een leerlijn voor het voeren van een verkoopgesprek 

De deelnemers gaan samen een leerlijn maken voor de taak: het voeren van een verkoopgesprek. Ze 

bespreken samen wat een verkoper een hele goede verkoper maakt. Door de deelnemers worden 

meerdere punten genoemd: iemand die goed luistert naar je wensen, iemand die je dingen laat 

uitproberen en verkopers die beleefd en deskundig zijn. Samen komen de deelnemers tot een rijtje 

punten waaraan je een goede verkoper kunt herkennen. Een goede verkoper:  

 is representatief; 

 is goed gekleed;  

 is empatisch;  

 is betrouwbaar; 

 neemt de tijd voor je;  

 geeft je de ruimte en stuurt je desondanks de goede kant op;  

 past zijn taalgebruik aan aan de klant; 

 maakt eventuele vaktaal begrijpelijk voor je; 

 geeft je nuttige en noodzakelijke informatie (zeker niet oeverloos veel)  

 stelt vragen aan de klant.  

 

Een leerlijn is meer dan een criterialijstje. De punten die de deelnemers nu hebben verzameld, geven 

een beeld van expertgedrag. Nu worden ze uitgenodigd het beginnersgedrag te formuleren. Dat wil 
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zeggen dat ze van ieder punt het tegenovergestelde benoemen. Máár... zonder het woord te 

veranderen in on-x of niet x. Tijdens de workshop is er niet genoeg tijd om alle punten uit het 

expertgedrag te vertalen naar het beginnersgedrag. Een empatische verkoper wordt in 

beginnertermen bijvoorbeeld ‘een verkoper die van zichzelf uit gaat’. In de klas maken leerlingen met 

elkaar de lijst wel compleet, zodat ze voor ieder punt een lijn krijgen van beginner naar expert.  

 

De volgende stap is dat leerlingen zichzelf inschalen op die lijn. Per punt kruisen leerlingen van zichzelf 

aan of ze denken dat ze er een beginner in zijn, een gevorderde of een expert. Zo krijgen ze zicht op de 

taak zelf, op punten waar ze goed in zijn en punten waar ze nog in willen oefenen. 

 

Oefenen met de taak  

De deelnemers aan de themagroep kiezen ook een of twee punten uit waar ze wel in zouden willen 

oefenen. Vervolgens bereiden ze in groepjes van drie met genummerde hoofden (een 1, een 2 en een 

3) een verkoopgesprek voor aan de hand van een voorwerp. Polshorloges worden afgegespt en uit 

handtasjes komen ook handige dingetjes om straks te worden 'verkocht'. Na een minuut of vijf 

voorbereiding, moeten de nummers 2 naar een ander groepje om hun verkoopgesprek te oefenen. 

Vooraf krijgen de 'klanten' te horen welk punt uit de leerlijn de 'verkoper' wil oefenen. Na het gesprek 

krijgt de 'verkoper' feedback op zijn gesprek van zijn 'klanten', maar alleen op de punten die hij van 

tevoren had aangegeven. 

In de basisgroep verbeteren de deelnemers hun presentatie op basis van het commentaar. Nu volgt 

een tweede oefenronde. De nummers 1 gaan hun verkoopgesprek houden in een ander groepje, 

krijgen daar weer feedback en vullen vervolgens in de basisgroep hun leerlijn weer aan. 

 

Pluspunten en twijfelpunten ten aanzien van het werken met leerlijnen 

Nu de deelnemers ervaren hebben hoe je met leerlijnen zou kunnen werken, is het tijd om uit de rol 

van de leerling te stappen en de rol van docent te nemen. Wat is er goed of handig aan het werken op 

deze manier en waar is voorbehoud? 

 

Pluspunten Twijfelpunten 

- De leerling is actief met taal én vak 

- De vaardigheid staat centraal 

- Het stimuleert zelfreflectie 

- Deze reflectie (feedback geven en krijgen) is 

ook handig voor in het portfolio 

- De leerling ziet dat hij vordert door oefening 

- Het maakt taal zichtbaar (staat op papier + 

oefenen) 

- De leerling raakt betrokken en gemotiveerd 

- Levensecht 

- De leerling doet iets  

- Het is veilig door het werken in kleine 

groepjes 

- Leerlingen oefenen en leren van elkaar (leren 

omgaan met elkaar)  

- Het zou beter een ontwikkelinglijn kunnen 

heten 

- Punten geven vooral aan wat een expert doet, 

dat zou nog geconcretiseerd moeten worden 

(hoe ziet dat eruit)  

- Leerlijn kun je overal gebruiken. De leerlingen 

nemen hem bijvoorbeeld mee als ze bij bouw 

presenteren.  

- Wat doe je met overschattende leerlingen die 

overal invullen dat ze een expert zijn (ook na 

feedback)? 
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Competentiegericht leren (inzicht in kennen, 

kunnen en verbeteren)  

- Het geeft vertrouwen: leerling kiest eigen 

verbeterpunten en krijgt daar een tip voor 

- Geen enkele leerling is overal een beginner in.  

 

 

 

Bij overschattende leerlingen kun je als docent een afweging maken of je de leerlingen in interactie 

met elkaar of de docent laat inschatten (dus niet in stilte zelf). Leerlingen kunnen ook gevraagd 

worden een bewijs van hun inschatting te leveren, bijvoorbeeld door op het einde van een periode 

een video van zijn presentatie te bespreken met de docent in een soort functioneringsgesprek. 

 

Activiteiten na de taak 

Na het samen vaststellen van een leerlijn en het oefenen van de taak kunnen leerlingen bijvoorbeeld 

opdrachten maken of workshops volgen voor het bewust verbeteren van de taalvaardigheid. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 

 lessen op basis van wat tijdens het leren en oefenen is opgevallen; 

 een circuit: in verschillende hoeken staan materialen en opdrachten (bijvoorbeeld een hoek 

met rollenspel, een hoek met videofragmenten en observatieformulieren en een hoek met 

opdrachten uit een boek). De leerlingen doorlopen alle hoeken; 

 keuzeworkshops voor de leerlingen; 

 groepswerk op basis van een gelijke leervraag; 

 practice&drill-taken met oefeningen en computers; 

 keuzeopdrachten uit de methode of andere bronnen; 

 het maken van aandachtkaartjes om in andere lessen te gebruiken; 

 het maken van stappenplannen voor leerlingen die dat nodig hebben; 

 het doen van contextrijke taken waarin oefenkansen voor specifieke taalvaardigheden 

zitten; 

 enzovoort. 

 

Aan de rollen en mogelijke samenwerking van de taaldocent en de vakdocent bij het werken met 

leerlijnen komen we helaas niet meer toe. Wellicht is dat een interessante themagroep voor de 

volgende conferentie. 

 

 


