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Lijn brengen in de leerlijnen 
taal en rekenen

Leerlijnen taal en rekenen   ||   Schoolontwikkeling   ||   Ontwikkelingsperspectief

“Twee jaar geleden kwamen er op onze school voor praktijkonderwijs veel nieuwe zaken bij elkaar van-
uit de inspectie, het Landelijk Werkverband PrO en landelijke beleidsontwikkelingen. Bij elkaar was het 
net een bord spaghetti. Als je aan het ene sliertje trekt,  gaat het andere ook bewegen. Waar moet je 
beginnen? Heel cruciaal om aan te pakken waren de leerlijnen taal en rekenen. We hebben KPC Groep 
ingeschakeld om hierin lijn aan te brengen.” 

Aan het woord is Diana van de Pol, onderwijscoör-
dinator  van de school voor praktijkonderwijs  De 
Sprong. Een school die volop in ontwikkeling is en 
graag inzicht geeft in de stappen die de afgelopen 
jaren zijn gezet. Diana: “Het vraaggestuurd werken 
in onze organisatie was in onze school doorgescho-
ten. Iedereen had zijn eigen aanpak, methodes en 
mappen. Docenten werkten teveel vanuit eigen 
eilandjes. Het ontbrak aan één lijn. Met ondersteu-
ning van  KPC Groep hebben we geconcludeerd 
dat we terug moesten naar een schoolbreed plan: 
structuren, ordenen en een nieuwe focus  aanbren-
gen.” 

SPEERPUNTEN 
De Sprong bepaalde een nieuw startpunt voor de 
schoolontwikkeling met het kiezen van drie speer-
punten: taal en rekenen, thematisch werken en 
het curriculum van de praktijkvakken. Diana: “Die 
speerpunten raken elkaar ook. Zo komt bij thema-
tisch werken taal en rekenen ook terug. Hiervoor 
gebruiken we PrOmotie. We merkten dat sommige 
kinderen bepaalde basisvaardigheden misten om 
PrOmotie te kunnen begrijpen. Als je die reken- en 
taalvaardigheden niet beheerst kun je bijvoorbeeld 
een recept ook niet goed lezen.  We hebben daar-
om de doelen taal en rekenen voor PrO en de re-
ferentieniveaus op een rij gezet: wat doen we, hoe 
doen we het, waarom doen we dat en wat zijn de 
beoogde opbrengsten? In de nieuwe situatie wordt 
veel beter gedifferentieerd vanuit een door het 
team gedragen visie en aanpak. Leerlingen onder-
houden en ontwikkelen nu met een eigen program-
ma hun taal- en rekenvaardigheden elke dag op een 
bepaald moment. We hebben voor taal en rekenen 
arrangementen gemaakt: basisarrangementen, 
intensieve arrangementen en verdiepende arran-

gementen en aan die verschillende arrangementen 
methodes en toetsen gekoppeld en werkafspraken 
gemaakt. En niet onbelangrijk, leerlingen wordt op 
basis van het ontwikkelingsperspectief het passende 
arrangement geboden. Tussen de arrangementen 
differentiëren we nu zelfs ook. Dat heeft ook groot 
effect op onze leerlingen. Ze zien door de toetsen 
dat ze vooruitgang boeken en dat maakt hen trots 
en gemotiveerder. Het thematisch werken biedt 
mogelijkheden voor uitdagend onderwijs aanslui-
tend op de individuele leervraag vanuit het IOP.”  

MEER DIALOOG 
Een belangrijke sleutel voor de omslag, zo vertelt Di-
ana, was een andere veranderkundige benadering: 
minder top-down en meer dialoog. Diana: “We heb-
ben het team vanaf het begin, nu twee jaar gele-
den,  betrokken bij het vernieuwingstraject. Leraren 
kwamen zelf met ideeën en weten nu ook waarom 
we dingen doen zoals we ze doen. We deden vroe-
ger heel veel vanuit ons onderbuikgevoel voor de 
leerlingen. De leerling stond altijd al centraal, maar 

Praktijkvoorbeeld



we werken nu planmatiger en doelgerichter en onze 
benadering van het theoretische deel van het curri-
culum ligt schoolbreed vast.” 

CURRICULUM VAN DE PRAKTIJKVAKKEN 
Met tevredenheid stelt Diana vast dat de onder-
wijskundige basis op orde is. ”Taal en rekenen staat, 
het IOP staat. Maar we blijven in ontwikkeling. De 
theorie staat; nu richten we ons op het curriculum 
van het praktijkdeel. We zijn nu bezig met de prak-
tijkvakken, de arbeidscompetenties, de vakspeci-
fieke competenties; zeg maar het hele curriculum. 
Waarom geven we deze praktijkvakken? We zijn 
terug aan het redeneren vanuit de kwalificatiedos-
siers en de domeinen van zorg en welzijn, economie 
etc. Vanuit dit eindpunt, passende arbeidsplekken 
voor onze leerlingen, denken we terug: wat heeft de 
leerling dan nodig?” 

ONDERSTEUNING DOOR KPC GROEP 
Ook bij het curriculum voor de praktijkvakken is KPC 
Groep partner voor De Sprong. Diana over de keuze 
voor KPC Groep. “Op het domein van het praktijkon-
derwijs weten we dat bij KPC Groep sterke mensen 
zitten. Bevlogen adviseurs die weten waar het over 
gaat. 

We werken veel met Wout Schafrat samen. Wout 
ordent onze gedachten en helpt ons het op papier 
te zetten en te vertalen naar de onderwijspraktijk. 
Hij geeft ons tegelijkertijd alle ruimte; het moet ook 
ons verhaal zijn en we moeten onze eigen ontwik-
keling doormaken. We hebben ook een bepaalde 
eigengereidheid als school. We passen niet in 
modellen en kiezen niet voor standaard leerlingvolg-
systemen of methodes. Zo komen we samen met 
KPC Groep tot vernieuwingen die bij onze school 
en leerlingen passen. Daar gaat het uiteindelijk om: 
maatwerk leveren om de leerling zover mogelijk te 
helpen.”

Praktijkschool De Sprong heeft ca. 215 leerlingen en 
maakt deel uit van de stichting SPON. Praktijkon-
derwijs wordt gegeven op twee locaties in Slie-
drecht en een vestiging in Zwijndrecht.
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Wout 
Schafrat

06 - 51227516

w.schafrat@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

Bekijk de website van KPC Groep 
voor meer over dit onderwerp 
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mailto:w.schafrat%40kpcgroep.nl?subject=
http://www.kpcgroep.nl
http://www.kpcgroep.nl/schoolontwikkeling

