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Almere is een dynamische en moderne stad.  

Er wonen hier veel jonge mensen en er is ruimte 

voor bijzondere en innovatieve initiatieven. 

Bovendien blijft Almere groeien. In het jaar 2030 

zal Almere uitgegroeid zijn tot één van de grootste 

steden van Nederland. Onze stad bereidt zich nu al 

op allerlei manieren voor op deze ‘schaalsprong’ 

naar Almere 2.0. 

Twintig jaar overzien is heel lastig. Laten we ons eerst 

eens een beeld vormen van Almere over  

10 jaar. Wie wonen er in 2020 in onze stad, wie 

werken er? Wat voor mensen zijn dat? Hoe leven zij? 

De basisschoolverlaters van nu zijn de starters op  

de arbeidsmarkt dan. Zij komen te werken in een 

dynamische, door technologie gedreven wereld, 

waarin zij zichzelf, op eigen kracht, moeten kunnen 

ontplooien en blijvend kunnen ontwikkelen.  

De leerlingen op de basisscholen nu moeten dus 

onderwijs krijgen dat hen voorbereid op de 

(verwachte) situatie dan. 

En daar werken we in onze stad aan. Almere zet in op 

onderwijsinnovatie. Momenteel worden er twee 

zogenaamde Sterrenscholen ontwikkeld in onze stad. 

De Sterrenschool geeft een breed beeld van hoe een 

modern kindcentrum - met in elk geval de diensten 

onderwijs en kinderopvang - er in een moderne stad 

uit ziet. De ambities van De Sterrenschool zijn helder: 

kinderen worden begeleid naar een zo hoog mogelijk 

vervolgonderwijs, gelijkwaardige leerdoelen op 

creatief, sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek 

gebied vormen het hart van het kindcentrum en de 

aansluiting op de moderne maatschappij is zichtbaar 

in de hele organisatie. Het realiseren van de 

gewenste flexibiliteit en talentontwikkeling kan alleen 

als we afstappen van het leerstofjaarklassensysteem 

en maatwerk bieden. Kinderen op De Sterrenschool 

krijgen gepersonaliseerde leerreizen aangeboden. 

Maar wat zijn deze ‘gepersonaliseerde leerreizen’? 

Hoe ziet zo’n leerreis eruit en hoe organiseer je dat? 

Deze uitwerking ontbrak in de doorontwikkeling van 

het concept De Sterrenschool 2.0. De stichting Almere 

Kennisstad heeft als aanjager van innovatie in Almere 

de taak op zich genomen om deze uitwerking te 

realiseren, in de eerste plaats voor Almere, maar ook 

voor andere plaatsen in Nederland die met dit 

gedachtegoed aan de slag willen. 

Dit boek schetst hoe kinderen in hun eigen, 

persoonlijke leerreis gefaciliteerd kunnen worden, 

teneinde het maximale uit elk kind te halen. Niet 

alleen als individu, maar zeker ook als sociaal wezen. 

In dit boek is de kennis over de ondersteuning die 

informatie- en communicatie technologie (ict) kan 

bieden aan gepersonaliseerd leren meegenomen. 

Gepersonaliseerde leerreizen zijn niet mogelijk zonder 

de inzet van ict, is onze overtuiging. De rol die 

moderne technologie speelt in onze samenleving en 

in de levens van kinderen is bovendien enorm en 

neemt alleen nog maar toe. Echter, ict is een middel, 

geen doel. Dit boek beoogt dan ook eerst het wat te 

definiëren en dan pas het hoe. Eerst vaststellen wat je 

wilt bereiken, met de kennis van wat ict kan 

betekenen in het achterhoofd, en dan bedenken hoe 

je dat gaat maken. Op deze manier wordt ict echt 

dienend aan het onderwijs en de kinderopvang, in 

alle facetten: van het primaire proces, tot onder-

steuning bij administratieve taken en communicatie 

met ouders en omgeving.

Op de volgende pagina’s leest en ziet u hoe leren 

eruit ziet als ieder kind haar of zijn op maat gesneden 

aanbod krijgt. Alleen door deze manier van een op 

elk individu toegesneden unieke leerreis krijgen 

kinderen de kans om te schitteren op hun persoonlijke 

sterkten en optimaal ondersteund te worden in hun 

zwakten. Zo bereiden we onze kinderen samen voor 

op de toekomst van Almere. Op naar Almere 

Onderwijs 2020!

Gerard Jansen

Directeur Stichting Almere Kennisstad

Maatwerk voor ieder kind

    VOORWOORD
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Wat is De Sterrenschool 2.1?

 In 2008 verscheen het boek De Sterrenschool. 

De opvolger hiervan, waarin het concept  

De Sterrenschool is verdiept en een hoofdstuk over 

implementatie is opgenomen, verscheen in 2010  

en hebben we De Sterrenschool 2.0 genoemd.

Het voorliggende boek – een gedetailleerde 

uitwerking van de derde ster ‘maatwerk voor ieder 

kind’ uit De Sterrenschool 2.0 – noemen we De 

Sterrenschool 2.1. Wanneer we in de toekomst 

andere deelonderwerpen van De Sterrenschool 2.0 

uitwerken nummeren we dit door. 

De ambities van De Sterrenschool liegen er niet 

om: uitblinken in rekenen en taal, kinderen 

begeleiden naar zo hoog mogelijk vervolg- 

onderwijs, kinderen met zoveel mogelijk laten 

kennismaken, schoolprestaties niet laten afhangen 

van de sociale omgeving van het kind, en kinderen 

breed ontwikkelen op de cognitieve, fysieke, 

sociale, creatieve en emotionele leergebieden.

De Sterrenschool probeert deze ambities waar te 

maken met gepersonaliseerde leerreizen. Het idee 

hierachter is dat De Sterrenschool kinderen niet in 

een voorgevormde mal perst, maar de mal aanpast 

aan het kind om zo de mogelijkheden van het kind 

optimaal te benutten. Dit betekent dus: geen 

jaarklassensysteem meer waar dertig kinderen 

gelijktijdig, op dezelfde manier en in hetzelfde 

tempo door dezelfde leerstof worden geloodst. 

Maar in plaats daarvan: kijken wat de talenten van 

individuele kinderen zijn, hoe ze optimaal leren, 

waar hun belangstelling ligt, waar ze steun nodig 

hebben en waar ze vrijgelaten kunnen worden.  

De Sterrenschool stelt voor ieder kind een eigen en 

unieke ofwel gepersonaliseerde leerreis vast. 

Het concept van De Sterrenschool is uitgewerkt in 

twee elkaar opvolgende boeken: De Sterrenschool 

uit 2008, en De Sterrenschool 2.0 uit 2010. De 

Sterrenschool 2.0 verdiept het oorspronkelijke 

concept, met name door de rol van kinderopvang 

er stevig in te verankeren. Dit betekent onder meer 

dat onderwijs en opvang gezamenlijk de leerdoelen 

vaststellen en hun (gezamenlijke) activiteiten 

inrichten op het bereiken hiervan. Verder kent het 

tweede boek een handleiding voor implementatie 

van het concept. 

In het voorliggende kaartenboek over de geperso-

naliseerde leerreis op De Sterrenschool bouwen we 

voort op het concept van De Sterrenschool 2.0.

Het idee van een gepersonaliseerde leerreis is niet 

nieuw, maar een concrete uitwerking ontbreekt tot 

nog toe. Voor Almere Kennisstad is dit aanleiding 

geweest om een denktank bijeen te roepen om uit 

te denken hoe de gepersonaliseerde leerreizen voor 

de kinderen op De Sterrenschool kunnen worden 

opgebouwd en ingevuld. In de stad Almere staat 

innovatie hoog in het vaandel en worden er twee 

Sterrenscholen ontwikkeld.

Het boek bevat Informatiekaarten, toelichtende 

teksten en visualisaties die een architectuur 

beschrijven waarmee de gepersonaliseerde 

leerreizen kunnen worden opgezet. Deze architec-

tuur is opgezet voor kinderen van 4 tot 12 jaar, 

maar is met de juiste aanvullende informatie op 

analoge wijze gemakkelijk uit te breiden naar de 

groep kinderen tussen 0 tot 4 jaar en de groep 

12-plussers.

We schetsen deze architectuur in vogelvlucht, 

waarmee tegelijkertijd de structuur van dit 

kaartenboek wordt aangegeven. We onder-

scheiden vijf denkstappen. 

Leerdoelen

De eerste denkstap gaat over de leerdoelen die 

gelden voor kinderen op De Sterrenschool. Zoals 

gezegd zijn dit leerdoelen op vijf gebieden: het 

cognitieve, fysieke, sociale, creatieve en emotionele 

leergebied. Deze leerdoelen verdelen we onder in 

drie leerdimensies: een dimensie kennis, een 

dimensie vaardigheden en een dimensie gedrag. 

Op deze manier garandeert De Sterrenschool dat 

gewenst gedrag en gewenste vaardigheden zijn 

geworteld in kennis. Aan het einde van deze 

denkstap weten we wat de kinderen op  

De Sterrenschool leren.

Profiel

De tweede denkstap gaat over de kinderen zelf. We 

beschrijven welke informatie De Sterrenschool van 

het kind nodig heeft om maatwerk te kunnen 

bieden. Dit noemen we het profiel van het kind. 

Leerreiselementen

In de derde denkstap kijken we naar de elementen 

waarop De Sterrenschool de leerreis kan variëren 

om aan het profiel van het kind tegemoet te 

komen. Welke variaties zijn er allemaal mogelijk?

Basiscombinaties

In de vierde denkstap maakt De Sterrenschool 

vervolgens een aantal vaste keuzes in deze 

variaties; die noemen we basiscombinaties. Deze 

basiscombinaties komen op een aparte Informa-

tiekaart aan bod. Een dag (of week of jaar) op De 

Sterrenschool bestaat voor kinderen dus uit een 

verzameling basiscombinaties.

Protocollen

Ten slotte kijken we in de vijfde denkstap naar de 

manier waarop De Sterrenschool ingrijpt als een 

kind voorloopt of juist achterblijft. Voor deze 

situaties heeft de denktank een gestandaar-

diseerde aanpak bedacht door te werken met 

protocollen.

Met dit boek is de architectuur van de gepersonali-

seerde leerreis stevig neergezet. De volgende stap 

is uiteraard het toepassen hiervan in de praktijk 

van De Sterrenschool. Voordat dit zover is, is er nog 

veel werk te verzetten. Wij wensen allen die 

daarvoor verantwoordelijk zijn veel succes toe. 

Frank Kalshoven

Jenny Kossen

Anouk Mulder

De Argumentenfabriek 

oktober 2010

INLEIDING

Wie zaten er in de denktank?
• Jaap van Loon, ThiemeMeulenhoff

• Martin de Goffau, ParnasSys 

• Marieke Hochstenbach, Creative Learning Lab

• Jeroen Kroon, Afas ERP Software

• Henk Lamers, Microsoft

• Eduard Beck, Microsoft

• Michael van Wetering, Kennisnet

• Rob in ’t Zand, nul25

• Henk Pullen, Sterrenschool Almere Hout-Noord

• Paulien van Roon, Basisschool Polygoon, 

Almere, namens de Almeerse Scholen Groep 

• San Helfferich, Montessori Lyceum Flevoland

• Jan Overweg, Almere Kennisstad

• Lotte de Rooij, Almere Kennisstad

De Sterrenschool: Optimale resultaten 
dankzij gepersonaliseerde leerreizen
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Leerdoelen in dimensie kennis Normniveau 1 (vwo-niveau) Normniveau 2 (havo-niveau) Normniveau 3 (vmbo-niveau)

Leerdoelen in dimensie vaardigheden Normniveau 1 Normniveau 2 Normniveau 3

Leerdoelen in dimensie gedrag Normniveau 1 Normniveau 2 Normniveau 3

HOOG MIDDEN LAAG

1. LEERDOELEN LEERDOELEN VAN HET KIND 

Op welke dimensies stelt De Sterrenschool 

leerdoelen en wat zijn voorbeelden hiervan?

Waarom deze kaart?

De Sterrenschool streeft naar een optimale en brede 

ontwikkeling van kinderen. Hiertoe definieert De Ster-

renschool leerdoelen op vijf leergebieden: cognitief, 

sociaal, emotioneel, creatief en fysiek. Dit maakt deel uit 

van de visie en missie van De Sterrenschool (zie de visie- en 

missiekaart in het boek De Sterrenschool 2.0 op p.19). 

Op die kaart wordt deze visie concreter gemaakt. 

De kaart hiernaast laat zien dat De Sterrenschool de vijf 

leergebieden vertaalt naar drie gelijkwaardige dimen-

sies: kennis, vaardigheden en gedrag. In elke dimensie 

stelt De Sterrenschool meetbare doelen vast. Hiermee 

komt tot uiting dat ook niet-cognitieve leerdoelen op De 

Sterrenschool serieus worden genomen. Een voorbeeld: 

voor het leergebied ‘sociaal’ worden er leerdoelen in 

de dimensie kennis geformuleerd: kinderen leren feiten 

over sociale omgang, bijvoorbeeld hoe conflictsituaties 

zich ontwikkelen. Daarnaast leren ze vaardigheden voor 

sociale omgang, zoals inleven in een ander persoon. 

Deze opgedane kennis en vaardigheden moeten ze in 

hun gedrag laten zien. De leerdoelen van elk van de drie 

dimensies worden getoetst. Leerdoelen zijn niet altijd in 

elke dimensie terug te vinden. Zo heeft kennis van tijd-

vakken een prominente plek in de dimensie kennis, maar 

ontbreekt een hieraan gerelateerd leerdoel in de dimensie 

gedrag.

De Sterrenschool kent drie basisdiensten: opvang, onder-

wijs en vroeg- en voorschoolse educatie (zie voor uitleg 

over de basisdiensten het boek De Sterrenschool 2.0 p.21). 

Deze drie basisdiensten formuleren de leerdoelen voor de 

kinderen gezamenlijk. Alle activiteiten die in de basisdien-

sten worden ondernomen zijn gericht op het behalen van 

deze leerdoelen. 

De kaart pretendeert niet volledig te zijn wat betreft de 

leerdoelen. Het staat scholen vrij om deze naar eigen 

inzicht aan te scherpen en aan te vullen. Zo kan een 

Sterrenschool met spirituele grondslag leerdoelen op het 

terrein van spiritualiteit formuleren.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

Op de kaart hiernaast staan voorbeelden van leerdoelen 

voor kinderen op De Sterrenschool, geordend in de drie 

leerdimensies. 

De voorbeelden van leerdoelen op de kaart hiernaast 

zijn geïnspireerd op onder meer de kerndoelen van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op de 

referentiekaders taal en rekenen zoals ontwikkeld door de 

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen in 

het kader van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal 

en rekenen (2010), op 21st century skills zoals ontwikkeld 

door The Partnership for 21st century skills, de leerlijn van 

Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding 

(KVLO) en inbreng van deskundigen. 

De Sterrenschool streeft ernaar kinderen zodanig 

te ontwikkelen dat zij kunnen doorstromen naar 

zo hoog mogelijk vervolgonderwijs.

Dit betekent dat De Sterrenschool voor alle 

kinderen (ongeacht hun intelligentie, vaar-

digheden of achtergrond) in eerste instantie 

de leerdoelen zo stelt dat ze aan het einde van 

de basisschool emotioneel, creatief, sociaal en 

fysiek sterk ontwikkeld zijn en wat betreft hun 

cognitieve vaardigheden kunnen doorstromen 

naar het vwo. 

Dit betekent niet dat alle kinderen daadwerkelijk 

naar het vwo moeten doorstromen. 

De Sterrenschool laat kinderen immers juist 

ontdekken wat hun talenten en passies zijn, wat 

kan leiden tot de keuze voor een ander type 

vervolgonderwijs dan het vwo. 

De Sterrenschool stelt voor de drie dimensies 

(kennis, vaardigheden en gedrag) drie niveaus 

met een bijbehorende norm vast. 

De inspanning van De Sterrenschool en dus de 

initiële opzet van de gepersonaliseerde leerreis is 

er op gericht dat ieder kind in elke dimensie aan 

de norm van het hoogste niveau (niveau 1) 

voldoet. Mocht na verloop van tijd blijken dat dit 

voor een kind echt te hoog gegrepen is, dan kan 

de norm worden verlaagd naar het opvolgende 

niveau (2 en 3). Dit wordt echter pas gedaan 

nadat alle ingrepen om het kind te laten 

presteren volgens de hoogste norm te weinig 

vruchten hebben afgeworpen. (over deze 

ingrepen gaat kaart 5). 

Verlaging van de norm wordt altijd in overleg 

met de ouders gedaan.

Het kan voorkomen dat de leerreis van een kind 

voor een aantal leerdoelen is gericht op de norm 

van niveau 1 en voor andere leerdoelen op de 

norm van niveau 2.

Een kind kan (binnen grenzen) net zo lang op 

De Sterrenschool blijven als het nodig heeft om 

de leerdoelen op het voor hem of haar bepaalde 

niveau te behalen. Zo is het mogelijk dat een 

kind van 12 jaar nog maximaal een jaar op 

De Sterrenschool doorbrengt. Ook het spiegel-

beeld is denkbaar: een kind dat met elf jaar de 

leerdoelen op zijn of haar niveau heeft behaald 

kan doorstromen naar het vervolgonderwijs.

DE NORM
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DIMENSIE 

KENNIS

Cognitieve 
vaardigheden

Kennis over  
rekenen

Sociale 
vaardigheden

Sociaal 
gedrag

Emotionele 
vaardigheden

Emotioneel 
gedrag

Creatieve 
vaardigheden

Fysiek 
gedrag

Fysieke 
vaardigheden

Kennis over  
taal

Kennis over  
wereldoriëntatie

Kennis over  
natuur/techniek

Kennis over  
ruimte

Kennis over  
tijd

Kennis over  
economie

Kennis over  
informatie

Kennis over  
sociale omgang

Kennis over 
emoties

Kennis over 
creativiteit

Kennis over  
het lichaam

Op welke 
dimensies stelt  

De Sterrenschool 
leerdoelen en wat 
zijn voorbeelden 

hiervan?

DIMENSIE 

VAARDIGHEDEN

DIMENSIE 

GEDRAG

Informatie kunnen zoeken, beoordelen, gebruiken en kunnen multitasken.
Goede vragen kunnen stellen, kunnen concluderen en kunnen presenteren.
Doelen kunnen formuleren en een stappenplan kunnen maken.
Kunnen omgaan met en duiden van tijd in de eigen situatie.

Kennis hebben van getallen, verhoudingen, meetkunde en verbanden.

Kennis hebben van woorden, zinsbouw, grammatica, begrippen en taalverzorging.

Kennis hebben van staatsinrichting en geestelijke stromingen.
Kennis hebben van mondiale spreiding van bevolkingen en godsdiensten.

Kennis hebben van (bouw van) planten, dieren, mensen en de menselijke psyche.
Kennis hebben van materialen en natuurkundige verschijnselen.
Kennis hebben van weer en klimaat, seizoenen en dag en nacht.

Kennis hebben van ict.

Kennis hebben van topografie, Nederland in de wereld en wonen in waterrijk gebied.
Kennis hebben van mondiale spreiding van klimaten, energiebronnen en landschappen.

Kennis van historische bronnen, tijdsaanduidingen en -indelingen, tijdvakken en historische personen.

Kennis hebben van ruilen en ruilmiddelen.

Kennis hebben van digitale informatiebronnen, informatietotstandkoming en ethisch gedrag op internet.

Kennis hebben van de eigen (culturele) achtergrond en algemeen aanvaarde normen en waarden.
Kennis hebben van rollen en taken, conflictsituaties en beoordelingsmechanismen.

Kennis hebben van feedback en emotionele interactie.

Kennis hebben van materialen, muziektheorie en cultureel erfgoed.
Kennis hebben van variaties in uitingsvormen en de impact van kunst.

Kennis hebben van gezonde voeding, een gezond leefpatroon, bewegen, sport en spelregels.

Uiting kunnen geven aan eigen gevoelens en opvattingen en kunnen reflecteren.

Zichzelf zijn, handelen vanuit zelfvertrouwen en zichzelf belonen.
Omgaan met lof en kritiek en winnen en verliezen.
Competitief zijn, omgaan met tegenslagen en eigen impulsen beheersen.
Verantwoord omgaan met geld.

Zich kunnen uiten via beeld, taal, muziek, spel en beweging.

Eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en verantwoord deelnemen aan de bewegingscultuur.
Zorgen voor gezondheid van zichzelf en van anderen en verantwoord met voedsel omgaan.

Kunnen mikken, zwaaien, balanceren, hardlopen, springen en klimmen.
Kunnen bewegen op muziek en zichzelf kunnen verdedigen.
Fijnmotorisch kunnen bewegen, zoals schrijven.

Kunnen leidinggeven, volgen, samenwerken en overleggen.
Zich kunnen presenteren en zich kunnen inleven in anderen.
Een mening kunnen vormen en overbrengen.
Kunnen omgaan met conflictsituaties.

Contact maken met anderen en een sociale omgeving opbouwen en onderhouden.
Zich flexibel opstellen, rekening houden met gevoelens van anderen en conflictsituaties hanteren.
Verantwoordelijkheid nemen, verschillende rollen uitoefenen en successen vieren.
Omgaan met verschillen in opvattingen en culturele achtergronden.
Verantwoord omgaan met de fysieke omgeving en internet (mediawijsheid).

1
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2. PROFIEL

Waaruit bestaat het profiel van kinderen op  

De Sterrenschool?

  

Waarom deze kaart?

De vorige kaart laat zien dat kinderen op De Sterrenschool 

leren binnen drie dimensies: kennis, vaardigheden en 

gedrag. De Sterrenschool bepaalt voor elk van deze 

dimensies leerdoelen voor de kinderen alsook per kind 

een gepersonaliseerde route (de leerreis) om deze doelen 

te behalen. Om de leerreis zo goed mogelijk uit te kunnen 

stippelen heeft De Sterrenschool bepaalde informatie over 

het kind nodig. Deze informatie noemen we het profiel 

van het kind. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart hiernaast laat zien dat het profiel van het kind is 

opgebouwd uit drie onderdelen: de status, eventuele 

beperkingen en de leeftijdscategorie. 

De status geeft de prestaties van het kind op de leer-

doelen weer en geeft aan hoe deze prestaties zich 

verhouden tot de norm. In de status staat ook welke norm 

voor elk leerdoel voor het kind van toepassing is. 

De status is altijd een momentopname, omdat de 

ontwikkeling van het kind voortdurend doorgaat. 

Het tweede element van het profiel zijn de beperkingen 

waarmee het kind te maken heeft. Deze kunnen tijdelijk of 

permanent zijn. Het gaat hier zowel om eigen 

beperkingen zoals fysieke, geestelijke of leerbeperkingen, 

maar ook om beperkingen vanuit de sociale omgeving 

van het kind die invloed uitoefenen op de ontwikkeling. 

Voorbeelden hiervan zijn een zieke ouder, een sterfgeval, 

een uithuisplaatsing of een ouder in detentie. 

Het derde element van het profiel is de leeftijdscategorie 

waartoe het kind behoort. Leeftijd bepaalt voor een groot 

deel de ontwikkelingsfase van een kind. Vooral bij de 

jonge kinderen van 0 tot 4 jaar is leeftijd heel bepalend 

en zal de leerreis grotendeels op basis van leeftijd worden 

bepaald. Ook zullen de leeftijdscategorieën korte  

periodes omvatten (zoals van 0 tot 3 maanden, van 3 tot 

6 maanden). Naarmate kinderen ouder worden neemt 

het belang van leeftijd om de ontwikkelingsfase te 

bepalen wat af en zullen de leeftijdscategorieën langere 

periodes omvatten (zoals van 9 tot 10 jaar).

Het profiel van het kind wijzigt voortdurend, omdat alle 

drie de onderdelen veranderlijk zijn. De status van het 

kind verandert non-stop; gisteren kende het kind de 

Nederlandse provincies bijvoorbeeld nog niet en vandaag 

wel. Beperkingen kunnen ook in de loop van de tijd 

veranderen. Een kind kan ziek worden of zijn ouders 

kunnen uit elkaar gaan. Ten slotte wordt het kind 

natuurlijk ook ouder waardoor het vanzelf in een hogere 

leeftijdscategorie terechtkomt.

De Sterrenschool gebruikt de informatie uit het profiel om 

de leerreis vast te stellen en om deze tussentijds aan te 

passen. De Sterrenschool kan de leerreis bijvoorbeeld elke 

maand of elke twee maanden aanpassen. Met deze 

aanpassingen blijft de leerreis gepersonaliseerd: 

toegesneden op de (nieuwe) situatie van het kind. Op 

deze manier faciliteert De Sterrenschool de optimale 

ontwikkeling van elk kind. 

PROFIEL VAN HET KIND

De gepersonaliseerde leerreis van ieder 

kind is uniek en sluit aan bij de situatie van 

het kind. 

Het profiel van het kind beschrijft de 

situatie van het kind. Dit profiel bepaalt de 

manier waarop de leerreis wordt geperson-

aliseerd: toegesneden op de situatie van 

het kind: diens ontwikkeling, leeftijd en 

eventuele beperkingen. 

Dit aanpassen van de leerreis op basis van 

het profiel van het kind gebeurt periodiek 

(bijvoorbeeld elke twee maanden).

Het profiel is niet statisch. De status van het 

kind (de leerprestaties) verandert dagelijks 

en de leeftijd van kinderen verandert 

natuurlijk ook. Eventuele beperkingen waar 

kinderen mee te maken hebben zijn in de 

meeste gevallen redelijk stabiel.

Maatwerk voor ieder kind dankzij continue terugkoppeling

status

profi el

leerdoelen

leerreis resultatenleeftijd

beperkingen
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De prestaties van het kind op de leerdoelen, in relatie tot de norm.

Fysieke beperkingen (zoals ziekte, beperkte mobiliteit, slecht gehoor of gezichtsvermogen).
Geestelijke beperkingen (zoals gedragsproblemen of beperkingen als gevolg van een laag IQ).
Leerbeperkingen (zoals dyslexie of discalculie).
Beperkingen vanuit de sociale omgeving (zoals echtscheiding of zieke ouder).

De leeftijdscategorie waartoe het kind behoort. 

Waaruit  

bestaat het profiel  

van kinderen op  

De Sterrenschool? 

StatuS

Beperkingen

LeeftijDScategorie

2
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1. Hoe heeft Thomas zich in de drie dimensies ontwikkeld tussen 1 februari en 1 december 2013?

 1 juni 2013

1 december 2013

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

1 februari 2013

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

Thomas

Thomas

Thomas

1. Hoe heeft Thomas zich in de drie dimensies ontwikkeld tussen 1 februari en 1 december 2013?

 1 juni 2013

1 december 2013

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

1 februari 2013

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

Thomas

Thomas

Thomas

1. Hoe heeft Thomas zich in de drie dimensies ontwikkeld tussen 1 februari en 1 december 2013?

 1 juni 2013

1 december 2013

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

1 februari 2013

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

KENNIS

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

Thomas

Thomas

Thomas
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STATUS

De prestaties van Thomas in beeld

De Sterrenschool stippelt voor alle kinderen de weg naar 

de uiteindelijke leerdoelen uit via tussendoelen. De weg 

naar de (tussen)doelen wordt voor ieder kind op maat 

vastgesteld: de leerreis wordt gepersonaliseerd door deze 

af te stemmen op het profiel van het kind. De prestaties 

van een kind zijn onderdeel van het profiel. 

De Sterrenschool moet blijvend zicht hebben op de 

prestaties van het kind, omdat deze ertoe kunnen leiden 

dat de leerreis moet worden aangepast.

De Sterrenschool houdt de prestaties hierom nauwkeurig 

in de gaten zodat op elk moment zichtbaar is hoe het 

kind presteert op zijn leerdoelen binnen de drie 

dimensies. Op de leerdoelenkaart is de dimensie kennis 

verdeeld in twaalf overkoepelende leerdoelen, de 

dimensie vaardigheden in vijf en de dimensie gedrag in 

drie. Het aantal overkoepelende leerdoelen kan in de 

praktijk ook anders zijn.

De prestaties van een kind kunnen per dimensie 

verschillen, zoals goede voortgang op kennis en matig op 

gedrag. Ook kunnen de prestaties binnen de dimensies 

verschillen zoals goede prestaties op taal maar matige 

prestaties op kennis over tijd binnen de dimensie kennis.

De figuren hiernaast geven de informatie weer die De 

Sterrenschool over de prestaties van voorbeeldleerling 

Thomas heeft. De eerste figuur laat de ontwikkeling van 

Thomas zien op het niveau van de drie dimensies. De 

tweede figuur zoomt in op de dimensie kennis en geeft 

de prestaties van Thomas weer op de overkoepelende 

leerdoelen. Een vergelijkbare figuur is te maken van de 

overkoepelende leerdoelen van de dimensie vaar-

digheden en van de dimensie gedrag. De weergegeven 

overkoepelende leerdoelen, zoals rekenen, zouden in een 

figuur ook verder uitgeklapt kunnen worden. Dan wordt 

de voortgang op de concrete leerdoelen zichtbaar zoals 

op ‘kennis van getallen’ of ‘kennis van verhoudingen’.

De derde figuur laat zien hoe de prestaties van Thomas 

zich verhouden tot de voor hem gestelde norm op vier 

leerdoelen. Waarvan er twee uit de dimensie kennis 

komen, een uit de dimensie vaardigheden en een uit  

de dimensie gedrag. 

De horizontale balk geeft de gemiddelde prestatie van Thomas  per dimensie weer. 

Deze gemiddelde prestatie is opgebouwd uit alle prestaties op de onderliggende 

leerdoelen in die dimensie. 

Te zien is dat Thomas zich gestaag ontwikkelt in de dimensies kennis en vaar-

digheden. In de dimensie gedrag is zijn voortgang in het laatste halfjaar 

gestagneerd. De Sterrenschool zal hierop ingrijpen door zijn leerreis aan te passen. 

Hoe De Sterrenschool dit doet komt aan bod in de Protocollenkaart op p 19.

Wat is de gemiddelde prestatie van Thomas op de drie 
dimensies op drie elkaar opvolgende momenten?
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GEDRAG

VAARDIGHEDEN

2. Hoe ver is de ontwikkeling van Thomas op de leerdoelen in de dimensie kennis op 1 december 2013?

Thomas

NATUUR & TECHNIEK

RUIMTE

TIJD

ECONOMIE

INFORMATIE

SOCIALE OMGANG

EMOTIES

LICHAAM

CREATIVITEIT

REKENEN

TAAL

WERELDORIËNTATIE

KENNIS:

TUSSENDOEL

3. Wat is de status van Thomas op vier voorbeeldleerdoelen op 1 december 2013? 

EMOTIONEEL GEDRAG

WERELDORIËNTATIE

REKENEN

Thomas

SOCIALE VAARDIGHEDEN

NORM REKENEN

NORM WERELDORIËNTATIE

NORM SOCIALE VAARDIGHEDEN

NORM EMOTIONEEL GEDRAG

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS

De horizontale balk geeft de tussendoelen aan van de overkoepelende leerdoelen 

(rekenen, taal, etc). Het donkere gedeelte geeft aan welke tussendoelen Thomas al 

behaald heeft. Het lichte deel geeft aan welke tussendoelen hij nog moet behalen. 

Te zien is dat Thomas het erg goed doet bij taal en minder goed bij informatie.

Het gemiddelde van al deze prestaties leidt tot het gemiddelde in de dimensie kennis 

op 1 december 2013 zoals links aangegeven. 

Te zien valt dat Thomas het erg goed doet wat betreft sociale vaardigheden, hier scoort 

hij ver boven de norm. Wat rekenen betreft loopt Thomas achter op de norm.

Dit voor- en achterlopen heeft gevolgen voor de leerreis van Thomas. Welke dit zijn komt 

bij de kaart over protocollen op p. 19 aan bod.

Wat zijn de prestaties van Thomas op de twaalf overkoepelende 
leerdoelen van de dimensie kennis op 1 december 2013?

Wat zijn de prestaties van Thomas op vier voorbeeldleerdoelen 
in relatie tot de norm op 1 december 2013?
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3. LEERREISELEMENTEN ELEMENTEN VAN DE LEERREIS

Op basis van welke elementen kan de 

leerreis worden gepersonaliseerd en wat 

zijn de variaties hierin? 

Waarom deze kaart?

Op de vorige kaart hebben we laten zien met welke 

informatie over het kind, vastgelegd in het profiel, 

De Sterrenschool rekening houdt bij het bepalen 

van de gepersonaliseerde leerreis. De volgende 

vraag is dan: Op welke manier houdt De Sterren-

school hier dan rekening mee? Wat betekent het 

concreet dat de gepersonaliseerde leerreis van het 

kind aan zijn profiel wordt aangepast? Het eerste 

deel van het antwoord op deze vraag is te vinden 

op de kaart hiernaast, waar de elementen van de 

leerreis waarop De Sterrenschool kan variëren in 

beeld zijn gebracht. Het tweede deel van het 

antwoord, staat op de volgende kaart over 

‘basiscombinaties’.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart hiernaast geeft een overzicht van de tien 

elementen waarin gevarieerd kan worden om de 

leerreis voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar toe 

te spitsen op het individuele kind. De variaties die 

per element mogelijk zijn staan ook op de kaart.  

De denktank heeft niet expliciet nagedacht over 

kinderen van 0 tot 4 jaar. De variabele elementen  

in hun leerreis en de variaties daarbinnen kunnen 

voor deze groep anders zijn dan voor 4 tot 

12-jarigen.

Als eerste kan de inhoud van wat kinderen leren 

variëren. De beperking hierin is dat kinderen ten 

minste de leerstof aangeboden moeten krijgen 

waarmee ze de kerndoelen - zoals vastgesteld door 

het ministerie van OCW - kunnen halen. Deze 

kerndoelen worden door het CITO getoetst. Maar 

daarbuiten neemt De Sterrenschool de vrijheid om 

kinderen inhoud aan te bieden die bij ze past en die 

ze boeit. Een kind met talent voor muziek leert meer 

over muziek (los van de vraag of dit terugkomt in 

CITO) en een kind met interesse voor dieren wordt 

hierin gevoed. 

Het tweede variabele element is de leerstijl waarin 

kinderen leren. De Sterrenschool biedt drie 

leerstijlen aan: zien/horen, doen/maken en 

denken. Kinderen kunnen leren door ergens naar te 

kijken of er iets over te horen (bijvoorbeeld van een 

leraar). Kinderen kunnen ook leren door ergens zelf 

mee aan de slag te gaan, dus door iets zelf te 

maken of te doen. De leerstijl denken houdt in dat 

kinderen leren door ergens zelf actief over na te 

denken. Bij elke leerstijl horen eigen leermiddelen, 

die zijn daarom niet als apart variabel element 

onderscheiden.

Het derde variabele element gaat over de persoon 

van wie het kind leert. Het boek De Sterrenschool 

2.0 benoemt deze personen expliciet (zie de 

rollen- en takenkaart in het boek De Sterrenschool 

2.0 op p.29).  Op De Sterrenschool leren kinderen 

via de computer, zoals bijvoorbeeld via games, die 

we op de kaart hiernaast onder ‘de persoon’ 

scharen . Verder leren kinderen op De Sterrenschool 

van kinderen die de stof al onder de knie hebben, 

van een onderwijsassistent, leraar of specialist. 

Maar kinderen leren ook van zichzelf. Hier is op De 

Sterrenschool tijd voor ingeruimd (zie kaart 

basiscombinaties op p. 15). Hiermee is natuurlijk 

niet gezegd dat kinderen verder van niemand leren. 

Een kind leert natuurlijk ook van zijn ouders en 

sociale omgeving, maar dit is niet voor alle kinderen 

gelijk. Sommige ouders doen hierin meer dan 

andere. Uitgangspunt van De Sterrenschool is dat 

de prestaties van kinderen niet afhankelijk mogen 

zijn van hun sociale omgeving. Concreet betekent 

dit dat inspanningen van ouders ten behoeve van 

de leerreis zeker welkom zijn en uiteraard invloed 

op de resultaten hebben. De Sterrenschool rekent er 

echter niet op bij het opstellen van de gepersonali-

seerde leerreis. Door deze keuze lopen kinderen die 

niet of minder gestimuleerd worden door hun 

sociale omgeving geen achterstand op. 

Het vierde element gaat over de plaats: kinderen op 

De Sterrenschool leren op verschillende plaatsen. 

De variaties hierin zijn in het boek De Sterrenschool 

2.0 omschreven (zie de ruimtes-kaart in het boek 

De Sterrenschool 2.0 op p.33). Daarnaast leren 

kinderen ‘extern’. Hiermee worden locaties bedoeld 

buiten het terrein van De Sterrenschool, zoals de 

locatie waar een excursie plaatsvindt.

Het volgende element waarop gevarieerd wordt op 

De Sterrenschool is tempo. Kinderen maken zich de 

leerstof langzaam of snel eigen, afhankelijk van hun 

eigen mogelijkheden. Dit betekent dat de 

gepersonaliseerde leerreis niet voor ieder kind even 

lang duurt. Kinderen op De Sterrenschool kunnen 

de leerdoelen snel of langzaam behalen en  kunnen 

dus eerder of later klaar zijn dan op twaalfjarige 

leeftijd. De Sterrenschool houdt kinderen in principe 

tot ze elf jaar zijn op school, en streeft ernaar dat ze 

uiterlijk op hun dertiende De Sterrenschool verlaten.

Op De Sterrenschool werken kinderen in groepen 

van verschillende grootte, van een tot pakweg 

honderd kinderen. Deze groepen kunnen tijdelijk of 

vast zijn, en bestaan uit kinderen met vergelijkbaar 

profiel of juist niet. 

De overige variabele elementen zijn de volgorde 

waarop het kind de leerstof tot zich neemt, de duur 

van de activiteiten die De Sterrenschool aanbiedt en 

het tijdstip waarop het kind leert. 

Het laatste variabele element is de verschijnings-

vorm van de leerstof. Deze kan worden aangepast 

aan de belangstelling van het kind. Zo kunnen 

kinderen leren rekenen door balletjes op te tellen, 

maar ook door computers, zangeressen of treintjes 

op te tellen. De variatie hierin is oneindig en wordt 

op De Sterrenschool bepaald door wat digitaal en 

fysiek voorhanden is. 

Het aantal mogelijke combinaties van deze tien 

aanpasbare elementen is enorm en benadert een 

half miljoen mogelijkheden. Het is voor 

De Sterrenschool organisatorisch onmogelijk en 

overigens ook niet zinvol al deze combinaties aan te 

bieden. De Sterrenschool werkt daarom met vaste 

combinaties van variabele elementen. Deze 

basiscombinaties zijn het onderwerp van de 

volgende kaart. 

Didactisch partnerschap houdt in dat docent-onderzoekers, 

leerkrachten, ouders en schooldirecties samen een aanpak 

ontwikkelen om de (vaak werkende) ouder te betrekken bij 

de onderwijsinhoud. Dit vanuit het idee dat een school en 

ouders gezamenlijk werken aan de opvoeding en dat 

gerichte betrokkenheid van ouders kan bijdragen aan 

hogere resultaten van de school.

De wensen en mogelijkheden van de ouders staan hierin 

centraal, het gaat er dus niet om – zoals op veel scholen 

gangbaar is - ouders alleen maar in te zetten ten behoeve 

van schoolactiviteiten. 

In Almere is het didactisch partnerschap sinds oktober 2009 

op meerdere openbare basisscholen ingevoerd. Op de 

Sterrenscholen in Almere wordt het didactisch partnerschap 

onderdeel van het contract met wederzijdse rechten en 

plichten dat ouders en De Sterrenschool met elkaar sluiten.

Didactisch partnerschap in Almere
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Inhoud gericht op de leerdoelen.
Vrije inhoud.

Zien / horen.
Doen / maken.
Denken.

Zichzelf.
Computer.
Kind(eren).
Onderwijsassistent.
Leraar.
Pedagogisch medewerker.
Specialist.

Thuisruimte.
Juniorruimte.
Atelier.
Centrale werkruimte.
Aula.
Buitenruimte.
Gymzaal.
Extern.

Tussen 1 en 100.

Van heel langzaam tot heel snel.
De leerreis op De Sterrenschool eindigt tussen 11 en 13 jaar.

Tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
Afwijkende tijden.

Variabel, bijvoorbeeld 30 minuten.

Afhankelijk van inhoudelijke volgtijdelijkheid.

Skateboards.
Dieren.
Treinen.
..............

Op basis van  

welke elementen  

kan de leerreis worden  

gepersonaliseerd en  

wat zijn de variaties  

hierin?

DE INHOUD  
die het kind leert

DE LEERSTIJL  
waarin het kind leert

DE PERSOON 
van wie het kind leert

DE PLAATS 
waar het kind leert

DE GROEP 
waarin het kind leert

HET TEMPO
waarin het kind leert

HET TIJDSTIP
waarop het kind leert

DE DUUR 
van de activiteiten van het kind

DE VOLGORDE 
waarin het kind de leerstof tot zich neemt

DE VERSCHIJNINGSVORM 
van de leerstof die het kind tot zich neemt

3

Didactisch partnerschap in Almere
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BASISCOMBINATIES VOOR ONDERWIJS EN OPVANG

Wat zijn de basiscombinaties voor  

onderwijs en opvang waaruit de leerreizen 

van kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn 

opgebouwd? 

Waarom deze kaart?

De vorige kaart geeft de tien variabele elementen weer 

en de mogelijke variaties in de leerreis van kinderen op 

De Sterrenschool. 

Door alle variaties van deze elementen met elkaar te 

combineren, ontstaat een omvangrijke hoeveelheid 

combinaties. Kinderen leren van de onderwijsassistent 

in het atelier, maar ook van de pedagogisch 

medewerker, leraar of specialist. Ze kunnen alleen leren, 

in een groep van vijf of van dertig kinderen. Ze kunnen 

een kwartier bezig zijn, vijftig minuten of een uur. Het is 

voor De Sterrenschool organisatorisch niet mogelijk en 

ook niet nuttig om alle afzonderlijke combinaties aan te 

bieden. 

De Sterrenschool maakt daarom een aantal vaste 

combinaties voor de basisdiensten onderwijs en opvang. 

Deze vaste combinaties van aanpasbare elementen 

noemen we basiscombinaties, het zijn omschrijvingen 

van activiteiten op De Sterrenschool. 

Aan elke basiscombinatie hangt een bepaalde prijs: 

sommige basiscombinaties zijn duurder dan andere. 

Bij het aanbod van basiscombinaties moet De Sterren-

school uiteraard met deze kosten rekening houden. 

Aangezien het gebruik van ict een positief effect op 

zowel kosten als uitvoerbaarheid heeft, maakt De 

Sterrenschool veel gebruik van de basiscombinatie 

‘zelfstandig leren met de computer’.

De basiscombinaties zijn bedacht op basis van kennis 

van en ervaring met het huidige onderwijs. Het is goed 

denkbaar dat De Sterrenschool op grond van opgedane 

ervaring in de loop der tijd basiscombinaties schrapt of 

toevoegt. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart hiernaast geeft een overzicht van de basiscom-

binaties voor de diensten onderwijs en opvang aan 

kinderen van 4 tot 12 jaar. De basiscombinaties voor de 

dienst opvang aan kinderen tot 4 jaar en voor de dienst 

onderwijs aan kinderen vanaf 12 jaar blijven buiten 

beschouwing. Hiervoor is het nodig om eerst de 

leerdoelen en de variabele elementen in de leerreis te 

definiëren. 

Op De Sterrenschool sluiten ouders een contract met de 

school waarin afspraken staan over de tijd dat het kind 

op school is. De Sterrenschool maakt op basis hiervan 

het rooster van het kind. Dit rooster bevat een bepaalde 

samenstelling van basiscombinaties die gebaseerd is op 

het profiel van het kind. Binnen deze basiscombinaties 

kan het kind vanalles zelf bepalen. Zo geeft de kaart 

weer dat in de basiscombinatie ‘zelfstandig leren met 

computer’ het kind bepaalt wat het leert (de inhoud), in 

welke leerstijl, in welk tempo, in welke volgorde en in 

welke verschijningsvorm. De Sterrenschool bepaalt dan 

in het rooster waar, wanneer en hoeveel tijd het kind 

bezig is met de basiscombinatie ‘zelfstandig leren met 

computer’.

Op basis van het profiel past De Sterrenschool de leerreis 

van het kind periodiek aan, bijvoorbeeld elke twee 

maanden. Dit betekent dat het kind elke twee maanden 

een andere samenstelling van basiscombinaties krijgt. 

Naast deze vaste periodieke bijstelling kan de leerreis 

worden aangepast als het kind slecht of juist erg goed 

presteert. De Sterrenschool heeft hier meteen zicht op 

dankzij ict. 

Een deel van de activiteiten vindt plaats onder begelei-

ding, een deel van de activiteiten doen kinderen 

zelfstandig. Zelfstandig leren is niet hetzelfde als alleen 

leren; kinderen kunnen op deze momenten ook samen 

met andere kinderen spelen of leren. Er is bovendien 

altijd een volwassene aanwezig (zoals een onderwijsas-

sistent of leraar) die toezicht houdt. 

De kaart noemt ook de lunch en avondmaaltijd. Deze 

hebben ook variabele elementen (tijd, plaats, wie 

begeleidt, duur, groepsgrootte) maar zijn niet gericht op 

leren. Het zijn wel belangrijke momenten op De 

Sterrenschool, reden om ze op te nemen op deze kaart. 

4. BASISCOMBINATIES
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Onderwijs

welkom door 
pedagogisch 
medewerker

dagopening  
met leraar

Activiteit met 
pedagogisch 
medewerker

Zelfstandig  
leren met  
computer

Zelfstandig  
leren met  
ander(e) 

kind(eren)

Zelfstandig  
alleen leren

Vrije 
leerruimte 

Zelfstandig  
spelen

rustmoment

Avondmaaltijd 

Leren met  
vakspecialist

Leren met 
leraar

Leren met  
onderwijs- 
assistent

Zelfstandig leren 
met computer

Zelfstandig  
leren met 
ander(e) 

kind(eren)

Zelfstandig  
alleen leren

Zelfstandig 
spelen

Overleg met 
mentor

Vrije 
leerruimte

rustmoment

Lunch

 wat zijn de  

basiscombinaties  

voor onderwijs en  

opvang waaruit de  

leerreizen van kinderen  

tussen 4 en 12 jaar  

zijn opgebouwd?

OPVAnG

De Sterrenschool levert op maat: plaats, inhoud, tempo, duur.
Het kind bepaalt: activiteit met pedagogisch medewerker.

De Sterrenschool levert op maat: inhoud, leerstijl, plaats, tempo, groepsgrootte, volgorde, duur, 
tijdstip, verschijningsvorm.
Het kind bepaalt: eventueel verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: plaats, inhoud, tempo, duur.
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, tempo, volgorde, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: plaats. 
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, tempo, groepsgrootte, volgorde, duur, tijdstip, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: plaats, groepsgrootte, duur, tijdstip. 
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, tempo, volgorde, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: duur, tijdstip. 
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, plaats, tempo, groepsgrootte, volgorde, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: plaats, groepsgrootte, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, tempo, volgorde, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: inhoud, plaats, groepsgrootte, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: eventueel inhoud.

De Sterrenschool levert op maat: persoon, plaats, groepsgrootte, duur, tijdstip.

Het kind wordt bij binnenkomst verwelkomd door de pedagogisch medewerker

 de leraar opent de dag met een groep kinderen gezamenlijk

 de vakspecialist geeft instructie aan groepen kinderen op vergelijkbaar niveau en/of laat ze 
oefenen met de leerstof

 de leraar geeft instructie aan groepen kinderen en/of laat ze oefenen met de leerstof

 Het kind werkt samen met de onderwijsassistent aan de leerstof

 Het kind werkt zelfstandig met de computer aan de leerstof (instructie of zelf oefenen)

Kinderen leren van elkaar:  ze leggen elkaar de leerstof uit of ze werken samen aan de leerstof

 Het kind werkt zelfstandig aan de leerstof en bepaalt zelf op welke manier

 Het kind speelt alleen of samen met andere kinderen

 Het kind (evt met de ouders) overlegt met de mentor

 Het kind mag zelf weten wat het doet

Het kind is even niet actief met leren bezig en komt tot rust

Het kind  luncht samen met andere kinderen

de pedagogische medewerker doet een activiteit met een aantal kinderen

Het kind werkt zelfstandig met de computer aan de leerstof (instructie of zelf oefenen)

Kinderen leren van elkaar: ze leggen elkaar de leerstof uit of ze werken samen aan de leerstof

Het kind werkt zelfstandig aan de leerstof en bepaalt zelf op welke manier

Het kind mag zelf weten wat het doet

Het kind speelt alleen of samen met andere kinderen

Het kind rust of slaapt

Het kind eet een warme avondmaaltijd

De Sterrenschool levert op maat: inhoud, leerstijl, plaats, tempo, groepsgrootte, volgorde, duur, 
tijdstip, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: inhoud, leerstijl, plaats, groepsgrootte, volgorde, duur, tijdstip, 
verschijningsvorm.

Het kind bepaalt: tempo.

De Sterrenschool levert op maat: inhoud, leerstijl, plaats, groepsgrootte, volgorde, duur, tijdstip,  
 verschijningsvorm.

Het kind bepaalt: tempo, eventueel verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: inhoud, leerstijl, plaats, groepsgrootte, volgorde, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: tempo, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: plaats, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, tempo, volgorde, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: plaats, groepsgrootte, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, tempo, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: plaats, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, tempo, volgorde, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: plaats, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: groepsgrootte. 

De Sterrenschool levert op maat: inhoud, plaats, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: inhoud, volgorde.

De Sterrenschool levert op maat: duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: inhoud, leerstijl, plaats, tempo, groepsgrootte, volgorde, verschijningsvorm.

De Sterrenschool levert op maat: inhoud, plaats, groepsgrootte, duur, tijdstip.
Het kind bepaalt: eventueel inhoud.

De Sterrenschool levert op maat: persoon, plaats, groepsgrootte, duur, tijdstip.

4
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Twee voorbeelddagen van Thomas 

De gepersonaliseerde leerreis van Thomas bestaat uit 

een bepaald samenstel van basiscombinaties, gebas-

eerd op het profiel van Thomas. De Sterrenschool 

bepaalt het rooster voor Thomas, dat wil zeggen welke 

basiscombinaties hij op de verschillende dagen van de 

week doorloopt. 

Als het profiel van Thomas daar aanleiding toe geeft 

past De Sterrenschool zijn leerreis aan. Thomas krijgt 

dan een ander pakket basiscombinaties. Zo kan De 

Sterrenschool bepalen dat Thomas meer of minder 

zelfstandig werkt, meer of minder leert me een leraar 

of specialist, et cetera.

In de figuur hiernaast zijn twee dagen van Thomas 

weergegeven. Te zien is dat niet elke dag er hetzelfde 

uitziet, dat Thomas niet elke dag op dezelfde tijd op  

De Sterrenschool komt en ook niet op dezelfde tijd 

vertrekt.

VOORBEELDDAGEN

Hoe 
zien twee 

voorbeelddagen 
van Thomas 

eruit?
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HOE ZIEN TWEE DAGEN  VAN THOMAS ERUIT?

Thomas 
wordt  

gebracht 
door zijn 

moeder en 
verwelkomd 

door de  
pedagogisch
medewerker

Zelfstandig spelen: 
Thomas tennist  

op de Wii.

Dagopening 
met leraar: 

Thomas  
opent met 

dertig  
kinderen de 
dag onder 
leiding van  
de leraar. 

Vandaag is 
het thema: 

water.
 

Leren met leraar: 
Thomas krijgt in een groep  

van dertig kinderen les  
van de leraar in  

wereldoriëntatie.
 

   
   
   
 

Leren met 
onderwijsassistent: 

Thomas werkt aan zijn  
opstel over honden.

 

   
  

Zelfstandig 
leren met 
computer: 

Thomas  
oefent  

spelling.
 

  
  
  
  
  

Rustmoment: 
Thomas 

luistert in 
een groep 
van twintig 

kinderen  
naar de 

onderwijs-
assistent die 
een verhaal 
over water 
voorleest.

  
  
 
 

Zelfstandig 
leren met 
computer: 

Thomas doet 
een dictee-
toets op de  
computer.

  
 

Lunch Zelfstandig 
werken met 
computer: 

Thomas 
oefent 

sommen.

Rustmoment: 
Thomas 
luistert  

in een groep 
van tien  
kinderen  
naar de 

pedagogisch 
medewerker 

die een  
verhaal 
vertelt.

Zelfstandig 
spelen: 
Thomas  

voetbalt met 
Youri, Abdel  
en Yvonne in 

de buiten-
ruimte.

Avond-
maaltijd

Zelfstandig 
spelen: 
Thomas  
speelt  

een  
computerspel.

Thomas  
wordt  

opgehaald 
door zijn 

vader.

Activiteit met pedagogisch 
medewerker: 

Thomas krijgt in een groep 
van vijf kinderen uitleg van 

de pedagogisch medewerker 
over zoet en zout water.

Leren met vakspecialist: 
Thomas krijgt met vijftien 

kinderen rekenles van  
de vakspecialist  

Rekenen.

 

Thomas wordt 
gebracht  
door zijn 

vader.

Dagopening 
met leraar: 

Thomas opent 
met dertig 

kinderen de 
dag onder 
leiding van 
de leraar.

 Vandaag is 
het thema: 

vriendschap.

Leren met 
onderwijsas-

sistent: 
Thomas  

werkt met de  
onderwijs-

assistent aan  
zijn tijdbalk 
van de 20e 
eeuw voor 

geschiedenis.

  
 

Leren met leraar: 
Luisterles over vulkanen  

in de aula met  
honderd kinderen.

   
   

Overleg met 
mentor: 
Thomas 

bespreekt 
met zijn 

mentor de 
voortgang.

Vrije ruimte: 
Thomas 

werkt zijn 
Hyves-site bij.

 

Leren met 
onderwijsassistent: 

Met dertig kinderen op  
excursie naar kinderboerderij 

om dieren te tekenen.

Lunch Leren met vakspecialist: 
Thomas krijgt in een groep 

van dertig kinderen instructie 
Nederlandse grammatica  
 van de vakspecialist Taal.

Zelfstandig leren  
met computer: 
Thomas oefent  

Nederlandse grammatica.
 

Leren met  
onderwijs-
assistent: 
Thomas 

bekijkt in een 
groepje van 
vijf kinderen 
een film over 
vriendschap.

Zelfstandig alleen  
leren:  

Thomas zoekt op internet 
informatie over  

vulkanen voor het  
gezamenlijke werkstuk.

Zelfstandig 
spelen: 
Thomas  

gamet met  
andere  

kinderen.

Avond- 
maaltijd

Thomas 
wordt 

opgehaald  
door zijn 

vader.
 
 

Leren met leraar:  
Thomas krijgt in een groep 
van dertig kinderen dansles  

van de leraar.
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HOE ZIEN TWEE DAGEN  VAN THOMAS ERUIT?

Thomas 
wordt  

gebracht 
door zijn 

moeder en 
verwelkomd 

door de  
pedagogisch
medewerker

Zelfstandig spelen: 
Thomas tennist  

op de Wii.

Dagopening 
met leraar: 

Thomas  
opent met 

dertig  
kinderen de 
dag onder 
leiding van  
de leraar. 

Vandaag is 
het thema: 

water.
 

Leren met leraar: 
Thomas krijgt in een groep  

van dertig kinderen les  
van de leraar in  

wereldoriëntatie.
 

   
   
   
 

Leren met 
onderwijsassistent: 

Thomas werkt aan zijn  
opstel over honden.

 

   
  

Zelfstandig 
leren met 
computer: 

Thomas  
oefent  

spelling.
 

  
  
  
  
  

Rustmoment: 
Thomas 

luistert in 
een groep 
van twintig 

kinderen  
naar de 

onderwijs-
assistent die 
een verhaal 
over water 
voorleest.

  
  
 
 

Zelfstandig 
leren met 
computer: 

Thomas doet 
een dictee-
toets op de  
computer.

  
 

Lunch Zelfstandig 
werken met 
computer: 

Thomas 
oefent 

sommen.

Rustmoment: 
Thomas 
luistert  

in een groep 
van tien  
kinderen  
naar de 

pedagogisch 
medewerker 

die een  
verhaal 
vertelt.

Zelfstandig 
spelen: 
Thomas  

voetbalt met 
Youri, Abdel  
en Yvonne in 

de buiten-
ruimte.

Avond-
maaltijd

Zelfstandig 
spelen: 
Thomas  
speelt  

een  
computerspel.

Thomas  
wordt  

opgehaald 
door zijn 

vader.

Activiteit met pedagogisch 
medewerker: 

Thomas krijgt in een groep 
van vijf kinderen uitleg van 

de pedagogisch medewerker 
over zoet en zout water.

Leren met vakspecialist: 
Thomas krijgt met vijftien 

kinderen rekenles van  
de vakspecialist  

Rekenen.

 

Thomas wordt 
gebracht  
door zijn 

vader.

Dagopening 
met leraar: 

Thomas opent 
met dertig 

kinderen de 
dag onder 
leiding van 
de leraar.

 Vandaag is 
het thema: 

vriendschap.

Leren met 
onderwijsas-

sistent: 
Thomas  

werkt met de  
onderwijs-

assistent aan  
zijn tijdbalk 
van de 20e 
eeuw voor 

geschiedenis.

  
 

Leren met leraar: 
Luisterles over vulkanen  

in de aula met  
honderd kinderen.

   
   

Overleg met 
mentor: 
Thomas 

bespreekt 
met zijn 

mentor de 
voortgang.

Vrije ruimte: 
Thomas 

werkt zijn 
Hyves-site bij.

 

Leren met 
onderwijsassistent: 

Met dertig kinderen op  
excursie naar kinderboerderij 

om dieren te tekenen.

Lunch Leren met vakspecialist: 
Thomas krijgt in een groep 

van dertig kinderen instructie 
Nederlandse grammatica  
 van de vakspecialist Taal.

Zelfstandig leren  
met computer: 
Thomas oefent  

Nederlandse grammatica.
 

Leren met  
onderwijs-
assistent: 
Thomas 

bekijkt in een 
groepje van 
vijf kinderen 
een film over 
vriendschap.

Zelfstandig alleen  
leren:  

Thomas zoekt op internet 
informatie over  

vulkanen voor het  
gezamenlijke werkstuk.

Zelfstandig 
spelen: 
Thomas  

gamet met  
andere  

kinderen.

Avond- 
maaltijd

Thomas 
wordt 

opgehaald  
door zijn 

vader.
 
 

Leren met leraar:  
Thomas krijgt in een groep 
van dertig kinderen dansles  

van de leraar.
 

4
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Uitgebreide diagnose stellen
Als de eerste stappen van een protocol onvoldoende effect sorteren, vindt er 

een gesprek plaats tussen mentor en het kind. Tijdens dit gesprek stelt de 

mentor een uitgebreide diagnose om te achterhalen op welke manier (anders 

dan de aanpassingen tot nog toe) de leerreis van het kind aangepast moet 

worden. De diagnose wordt gesteld aan de hand van een gestandaardiseerde 

vragenlijst, observatie, didactisch onderzoek en/of een psychologische test.

5. PROTOCOLLEN PROTOCOLLEN

Volgens welke protocollen past  

De Sterrenschool de gepersonaliseerde 

leerreis aan als een kind voor- of 

achterloopt?

Waarom deze kaart?

De vorige kaart laat zien met welke basiscombina-

ties de gepersonaliseerde leerreizen van kinderen 

samengesteld worden. Hierbij is aangeven dat de 

mix van basiscombinaties waaruit de leerreis van 

een kind is opgebouwd afhangt van het profiel van 

het kind. Ieder kind heeft een eigen profiel dat 

continu wijzigt, met name omdat de leerresultaten 

onderdeel van het profiel zijn. De leerreis wordt hier 

periodiek op aangepast. Deze aanpassingen zijn 

erop gericht dat het kind de leerdoelen haalt die 

voor hem of haar gesteld zijn. 

Voor ieder kind worden leerdoelen gesteld (en  

De Sterrenschool zet daarbij in op leerdoelen op het 

hoogste niveau – zie p. 6) en een daarbij behorend 

pad met tussenresultaten uitgezet. Bijvoorbeeld: 

over zes maanden een uitbreiding van de woorden-

schat van 500 woorden, opgesplitst in tussendoelen 

met 100 woorden als uitbreiding over een maand, 

200 woorden over twee maanden, etcetera.

De Sterrenschool volgt de ontwikkeling van 

kinderen en kijkt of de gestelde tussendoelen 

gehaald worden. Hierin zijn er een aantal 

varianten: het kind leert sneller en heeft in het 

voorbeeld zijn woordenschat al na twee maanden 

uitgebreid met 400 woorden. Dan loopt het kind 

voor op de norm. Het kind leert conform de norm 

en haalt de tussendoelen binnen de daarvoor 

gestelde tijd. Of het kind haalt de tussendoelen niet 

en heeft bijvoorbeeld de woordenschat na een 

maand slechts uitgebreid met tien woorden. Dan 

loopt het kind achter op de norm.

Ingeval van voorlopen of achterblijven past De 

Sterrenschool de leerreis van het kind aan door een 

verandering van de basiscombinaties bijvoorbeeld 

meer leren met een leraar en minder zelfstandig 

leren met andere kinderen. Deze aanpassingen 

gaat per leerdimensie (kennis, vaardigheden, 

gedrag) volgens een vast stramien dat we 

protocollen noemen. De inhoud van deze proto-

collen staat op de kaart hiernaast.

Deze protocollen zijn gebaseerd op ervaringen uit 

de praktijk, kostenoverwegingen en organisato-

rische overwegingen. De dimensies kennis en 

vaardigheden kennen een protocol voor zowel 

voorlopen als achterlopen, de dimensie gedrag 

heeft alleen een protocol voor achterlopen. Het 

gaat hier om de normale gedragsontwikkeling van 

een kind. Indien een kind echt gedragsproblemen 

heeft is dat een beperking die onderdeel van het 

profiel is. Dit betekent dat de leerreis daar al op 

wordt aangepast. 

Wat staat er op de kaart hiernaast? 

De kaart hiernaast beschrijft de protocollen 

waarmee De Sterrenschool de leerreis aanpast als 

een kind achterloopt op één van de leerdoelen 

binnen de dimensies kennis, vaardigheden en 

gedrag en als het kind voorloopt op een leerdoel 

binnen kennis of vaardigheden. Deze protocollen 

geven de aard van de opeenvolgende interventies 

weer. De exacte reikwijdte (hoeveel ‘meer’ zelf 

oefenen is in deze situatie nodig?) moet De 

Sterrenschool nog bepalen.

 

De status van een kind kan in de drie leerdimensies 

meerdere dingen tegelijk laten zien (zie ook de 

visualisatie op p. 10). Een kind kan voorlopen op het 

leerdoel ruimte en achterlopen op het leerdoel taal, 

beide binnen de dimensie kennis. Een kind kan ook 

achterlopen op de dimensie kennis, maar juist 

voorlopen waar het vaardigheden betreft. Bij 

achterlopen op een leerdoel binnen de dimensie 

kennis of vaardigheden is de eerste interventie om 

het kind meer zelfstandig met de computer te laten 

leren om zich de stof eigen te maken. De keuze voor 

leren met de computer is om meerdere redenen 

gewenst. Het kind kan de tijd nemen voor extra 

instructie of juist meer oefenen met de leerstof. De 

keuze voor de computer vloeit ook voort uit het 

organisatorische principe van De Sterrenschool dat 

goedkope oplossingen boven dure gaan (zie de 

organisatorische principes-kaart in het boek De 

Sterrenschool 2.0 op p. 27). Instructie en oefenen 

via technologische hulpmiddelen zoals een 

computer is goedkoop en kinderen kunnen de 

leerstof eindeloos herhalen en oefenen, in hun 

eigen tempo, volgens hun eigen leerstijl. Als deze 

interventie onvoldoende helpt, zal het kind meer 

gaan werken aan de leerstof met – in oplopende 

volgorde van kosten - de onderwijsassistent, de 

leraar of zelfs de specialist.  

Tussen de stappen in het protocol is er altijd een 

meetmoment om te beoordelen of de interventie 

heeft gewerkt of dat er meer nodig is en de 

volgende stap van het protocol in werking treedt. 

Als zelfs extra tijd met de leraar of de specialist niet 

werkt, vindt er een gesprek met de mentor plaats. 

Tijdens dit gesprek wordt een uitgebreide diagnose 

gedaan naar de oorzaken van het achterlopen. Op 

basis van deze diagnose wordt de leerreis 

aangepast. In het uiterste geval wordt voor het kind 

de norm voor het desbetreffende leerdoel verlaagd 

tot een lager niveau. Een gesprek met de mentor 

vindt ook plaats als in het profiel van een kind een 

beperking geconstateerd is, bijvoorbeeld als het 

kind ziek is of als er een beperking vanuit de sociale 

omgeving optreedt, zoals een scheiding van de 

ouders.  

Als het kind voorloopt op kennis of vaardigheden 

krijgt een kind in eerste instantie inhoud van een 

hogere leeftijdscategorie en daarna meer vrije 

ruimte. De mentor bepaalt samen met het kind hoe 

deze vrije ruimte wordt ingevuld en organiseert de 

daarbij behorende ondersteuning en stimulans. Het 

is ook een optie om stap 1 en 2 tegelijk te doen, 

bijvoorbeeld als het kind ergens talent voor blijkt te 

hebben en dit wil ontwikkelen.



19

1.	 Inhoud	van	een	hoger	niveau.
2.	Inhoud	van	een	hogere	leeftijdscategorie.
3.	Mentorgesprek	met	ouders	over	schoolverlaten	op	elfjarige	leeftijd	en/of	meer	verdieping	en/of	verbreding.
4.	Meer	vrije	leerruimte.

1.	 Inhoud	van	een	hoger	niveau.
2.	Inhoud	van	een	hogere	leeftijdscategorie.
3.	Mentorgesprek	met	ouders	over	meer	verdieping	en/of	verbreding.
4.	Meer	vrije	leerruimte.

1.	 Meer	zelfstandig	leren	met	computer.
2.	Meer	leren	met	onderwijsassistent.
3.	Meer	leren	met	leraar.
4.	Meer	leren	met	specialist.
5.	Mentorgesprek	met	ouders	voor	uitgebreide	diagnose	naar	de	oorzaken	van	het	achterlopen.
6.	Maatregelen	op	maat,	waaronder	meer	onderwijstijd	op	school	(per	dag	of	in	jaren).
7.	 Mentorgesprek	met	ouders	over	verlaging	norm.
8.	De	norm	voor	dit	leerdoel	verlagen	tot	het	niveau	van	de	opvolgende	categorie.

1.	 Meer	zelfstandig	leren	met	computer.
2.	Meer	leren	met	onderwijsassistent.
3.	Meer	leren	met	leraar.
4.	Mentorgesprek	met	ouders	voor	uitgebreide	diagnose	naar	de	oorzaken	van	het	achterlopen.
5.	Maatregelen	op	maat,	waaronder	meer	onderwijstijd	op	school	(per	dag	of	in	jaren).
6.	Mentorgesprek	met	ouders	over	verlaging	norm.
7.	 De	norm	voor	dit	leerdoel	verlagen	tot	het	niveau	van	de	opvolgende	categorie.

1.	 Meer	leren	met	onderwijsassistent.
2.	Meer	mentoroverleg.
3.	Mentorgesprek	met	ouders	voor	uitgebreide	diagnose	naar	de	oorzaken	van	het	achterlopen.
4.	Maatregelen	op	maat.
5.	Mentorgesprek	met	ouders	over	verlaging	norm.
6.	De	norm	voor	dit	leerdoel	verlagen	tot	het	niveau	van	de	opvolgende	categorie.

Volgens welke  

protocollen past  

De Sterrenschool de  

gepersonaliseerde leerreis  

aan als een kind voor-  

of achterloopt?

Voorlopen  
DimenSie kenniS

Voorlopen  
DimenSie VaarDigheDen

achterlopen  
DimenSie kenniS

achterlopen  
DimenSie VaarDigheDen

achterlopen  
DimenSie geDrag 5
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PROTOCOLLEN PROTOCOLLEN TREDEN IN WERKING

De protocollen op basis waarvan  

De Sterrenschool de leerreizen aanpast

Zoals in het kader bij de leerdoelenkaart op  

p. 6 aangegeven heeft ieder kind op De Sterrenschool 

leerdoelen op een passend niveau. De Sterrenschool 

streeft ernaar alle kinderen de norm op het hoogste 

niveau te laten halen, als dat echt niet kan past  

De Sterrenschool de norm voor het kind aan.

De status van het kind (de prestaties die het kind boekt 

ten aanzien van de norm) is een van de ankers om  

te bepalen of de leerreis moet worden aangepast.  

Dat aanpassen gaat volgens protocollen zoals op  

de protocollenkaart op p. 19 aangegeven.

De Sterrenschool werkt met een bandbreedte rond  

de norm. Zolang het kind binnen deze bandbreedte 

presteert wordt de leerreis niet aangepast op basis van 

de prestaties. De leerreis kan wel om andere redenen 

worden aangepast zoals een ziekte. 

Als de prestaties van het kind buiten de onder- of 

bovengrens van de bandbreedte vallen past De 

Sterrenschool zijn of haar gepersonaliseerde leerreis 

aan. De Sterrenschool doet dit conform het  

desbetreffende protocol. 

Deze bandbreedte (hoeveel mag een kind afwijken van 

de norm) is gelijk voor alle leerdoelen, met uitzondering 

van taal, lezen en rekenen. Voor deze leerdoelen is de 

marge aan de onderkant smaller. Dat betekent dat De 

Sterrenschool eerder ingrijpt. Taal, lezen en rekenen zijn 

belangrijk voor het succes in het (vervolg)onderwijs en 

De Sterrenschool tolereert hierop daarom geen 

achterstanden. 

Als het protocol achterlopen voor taal en rekenen in 

werking treedt zijn er ook meer meetmomenten dan 

voor de andere leerdoelen. Deze meetmomenten volgen 

elkaar snel op. Zo weet De Sterrenschool snel of de 

interventie heeft gewerkt. Als dit niet zo is treedt de 

volgende stap van het protocol in werking. 

Bij Thomas treden er twee protocollen in werking, 

omdat hij achterloopt bij rekenen, en voorloopt bij 

sociale vaardigheden.
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De bandbreedtes voor de normen op de leerdoelen in de drie dimensies. Voor taal, lezen en rekenen 

is de norm ten aanzien van achterlopen het strengst, hier tolereert De Sterrenschool geen achterstand.

Thomas loopt zozeer achter met rekenen dat het ‘protocol achterlopen taal, lezen en 

rekenen’ in werking treedt. Bij sociale vaardigheden loopt Thomas voor, daar treedt het 

‘protocol voorlopen vaardigheden’ in werking. De Sterrenschool past zijn leerreis volgens 

deze protocollen aan.

Bandbreedtes rond de norm. Wanneer treden de protocollen in werking? Welke protocollen treden in werking bij de status van Thomas  
op vier overkoepelende leerdoelen op 1 december 2013?4. Wanneer treden de protocollen in werking?

PROTOCOL ACHTERLOPEN KENNIS

PROTOCOL ACHTERLOPEN VAARDIGHEDEN

PROTOCOL ACHTERLOPEN GEDRAG

PROTOCOL VOORLOPEN KENNIS

PROTOCOL VOORLOPEN TAAL, LEZEN EN REKENENPROTOCOL ACHTERLOPEN TAAL, LEZEN EN REKENEN

PROTOCOL VOORLOPEN VAARDIGHEDEN

NORM LEERDOELEN TAAL, LEZEN EN REKENEN

NORM LEERDOELEN KENNIS

NORM LEERDOELEN VAARDIGHEDEN

NORM LEERDOELEN GEDRAG

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS

SOCIALE VAARDIGHEDEN

EMOTIONEEL GEDRAG

WERELDORIËNTATIE

5. Welke protocollen treden in werking bij de status van Thomas op vier voorbeeldleerdoelen op 1 december 2013? 

PROTOCOL ACHTERLOPEN TAAL, LEZEN EN REKENEN IN WERKING

GEEN PROTOCOL IN WERKING

GEEN PROTOCOL IN WERKING

PROTOCOL VOORLOPEN VAARDIGHEDEN IN WERKING

Thomas

REKENEN

NORM REKENEN

NORM WERELDORIËNTATIE

NORM SOCIALE VAARDIGHEDEN

NORM EMOTIONEEL GEDRAG

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS BOVENGRENS

ONDERGRENS
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