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Basisberoeps-

gerichte leerweg



Basisberoepsgerichte leerweg

Onderwijskundig rapport: 

leerling kenmerken zoals in de volgende dia 

genoemd worden: werkhouding, SE-

problematiek, enz.

LA 25 – 50% /  1½ - 3 jaar  (vooral begrijpend lezen, 

rekenen)

Richtlijn IQ 80-90

Grensgebied IQ 75-80 -> overleg SO/PO en VMBO -

Praktijkonderwijs



BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG



Basisberoepsgerichte leerweg

Typisch voor het gedrag van de docent:

• vaak individuele aandacht geeft waarbij hij ook aansluiting 

zoekt op het affectieve niveau bij de belevingswereld van de 

leerling 

• hierbij gericht is op positieve stimulans en positieve beloning 

van de leerling

• veel begeleiding en feedback geeft

• een prikkelarme omgeving probeert te creëren

• communiceert in heldere korte zinnen, eenvoudige woorden 

gebruikt, langzaam spreekt en veel herhaalt

• Communiceert met een rustige stem, agitatie vermijdt, vaak 

met gebaren of voordoen ondersteunt

• Veel didactische processen voorstructureert

• Overwegend pedagogisch bezig is

• Probeert veelvuldig contact met ouder te onderhouden



Kaderberoeps-

gerichte leerweg



Kaderberoepsgerichte leerweg

• Onderwijskundig rapport: 

leerling kenmerken zoals in de olgende dia 

genoemd worden: werkhouding, SE-

problematiek, enz.
• Leerachterstanden 15 – 30%  (vooral begrijpend 

lezen, rekenen)

• richtlijn IQ 90- 100

• Grensgebied Basis/kader: 

• IQ tussen 85 en 90 met stimulerende 

leerlingkenmerken en weinig leerachterstanden.



Kaderberoepsgerichte leerweg



Kaderberoepsgerichte leerweg

Typisch voor het gedrag van de docent:

• Een ‘gangbare’ hoeveelheid aandacht geeft aan leerlingen 

(meer dan TL, minder dan Basis)

• Vaak bij de leerling reflectie op gang probeert te brengen

• De leerling begeleidt met sturende feedback

• Sfeer en veiligheid creëert door direct te reageren op wat er 

gebeurt

• Communiceert in helder taalgebruik, maar niet perse heel 

eenvoudig

• Overwegend didactisch bezig is



Theoretische-

leerweg



Theoretische leerweg

 Onderwijskundig rapport: 

leerling kenmerken zoals in de volgende dia genoemd 

worden: werkhouding, SE- problematiek, enz.

 LOVS niveau C/III (met name begrijpend lezen, 

rekenen)

 Richtlijn IQ 100-110

Grensgebied Kader/TL: 

 IQ tussen 95 en 100 met stimulerende leerlingkenmerken

en weinig leerachterstanden



(Gemengde)Theoretische Leerweg



Theoretische leerweg

Typisch voor het gedrag van de docent:

• De leerling meer benadert  ‘in de groep’ en wat afstandelijker 

is 

• Minder stuurt en de leerling meer aanspreekt op de eigen 

verantwoordelijkheid 

• (Nog steeds) structuur geeft

• Sfeer en veiligheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid 

benadert

• Vaker vaktaal gebruikt in de communicatie met leerlingen

• Meer de rol van coach aanneemt bij het begeleiden van de 

leerling



Theoretische-

Leerweg/HAVO



Theoretische leerweg/Havo

 Criteria/cijfers:

 - IQ >110

 -LOVS niveau B/II (met name begrijpend lezen, rekenen)

 - Onderwijskundig rapport: leerling kenmerken: 

werkhouding, SE-problematiek, enz.

Typisch voor een LEERLING van deze leerweg is dat 

hij:
- Probleemoplossend vermogen en werkhouding

- Zelfstandigheid

- Intrinsieke motivatie 

- Concentratie

- Positieve huiswerkattitude



VWO



VWO

 Criteria/cijfers:

 - IQ >120

 -LOVS niveau A/I (met name begrijpend lezen, rekenen)

 - Onderwijskundig rapport: leerling kenmerken: 

werkhouding, SE-problematiek, enz.

Typisch voor een LEERLING van deze leerweg is dat 

hij:
- Probleemoplossend vermogen en werkhouding

- Zelfstandigheid

- Intrinsieke motivatie 

- Concentratie

- Positieve huiswerkattitude



TTO/Gymnasium



TTO/Gymnasium

 Criteria/cijfers:

 - IQ >120

 -LOVS niveau A/I (met name begrijpend lezen, rekenen)

Typisch voor een LEERLING van deze leerweg is dat 

hij:
• Nieuwsnieuwsgiering naar taal en cultuur 

• deel kunnen nemen aan het uitwisselingsprogramma 

• brede belangstelling hebben 

• Goede sociale vaardigheden in verband met veel samenwerking

• tempo kunnen maken


