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Voorwoord 9

Voorwoord

 
In mijn vorige boek Van Kerndoel tot Leerlijn heb ik me gericht op de concretisering van de kern-
doelen voor het speciaal en basisonderwijs. Als leerkracht en intern begeleider in het speciaal on-
derwijs ben ik steeds op zoek naar de beste didactische benadering en afstemming op de presta-
ties van de individuele leerling. 
Binnen de werkwijze van mijn vorige boek Van Kerndoel tot Leerlijn wordt de leerling ingedeeld in 
een van de drie leerlijnen: 1.0 (1F), 0.75 en een 0.5 leerlijn (moeilijk lerend niveau). In de verschil-
lende kolommen kun je de concretisering van de leerdoelen aflezen, verdeeld over twee keer een 
half schooljaar.
In dit boek wil ik het onderwijsaanbod meer belichten vanuit de nieuwe ontwikkelingen in het on-
derwijs, namelijk referentieniveaus, kaders en arrangementen. Daarnaast ga ik dieper in op de leer-
lingen die méér kunnen (meerbegaafde leerlingen). Deze leerlingen zijn gelukkig een steeds min-
der vergeten groep binnen het speciaal en basisonderwijs. Ik hoop dat ik met dit boek daaraan een 
bijdrage kan leveren. Doel is om leerkrachten didactische handvatten te bieden zodat ze ook voor 
de leerlingen die méér kunnen een goed didactisch aanbod hebben.
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