Alles is te leren

Meer informatie?
•

Voor meer informatie over dit aanbod kunt u contact
opnemen met: leerlijnen@cedgroep.nl

•

Wilt u ons relatiemagazine KlasseApart ontvangen?
Mail dan naar klasseapart@cedgroep.nl.

•

Begeleidingsaanbod

nieuwsbrieven.
•

De CED-Groep heeft professionele adviseurs die u

Via www.cedgroep.nl kunt u zich inschrijven voor onze
Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor cursussen,
trainingen en workshops en de gratis cursusbrochure.

kunnen ondersteunen bij het implementeren van de leerlijnen. Een implementatietraject is voor iedere school
anders en afhankelijk van de beginsituatie en de
innovatieve kracht van de school. Aan de hand van een
intake stelt de CED-adviseur een implementatieplan op.

www.cedgroep.nl

Dat kan de volgende elementen bevatten: begeleiding van
management en/of stuurgroep, teambijeenkomsten,
coaching van de ib’er(s), of klassenconsultaties. Ook
bieden we oriëntatiebijeenkomsten aan voor intern/
ambulant begeleiders, waarin in het kort de systematiek,

CED-Groep

uitgangspunten en materiaal van de leerlijnen worden

Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam

geschetst.

Bezoekadres: Dwerggras 30, Rotterdam

Leerlijnen in perspectief

Tel: 010 407 15 99
Kijk op www.cedgroep.nl/leerlijnen voor meer informatie

Leerlijnen in relatie tot uitstroombestemming

en gratis downloads.
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Leerlijnen en ontwikkelingsperspectieven
Een leerlijn is een praktisch hulpmiddel om het onderwijs inhoudelijk vorm te geven. Het gaat om de doelen,
waaraan het onderwijs achtereenvolgens werkt om een
einddoel te bereiken. Dit einddoel is heel duidelijk
omschreven. Een leerlijn is daarmee een praktisch
handvat om te bepalen welk onderwijsaanbod goed
aansluit bij het ontwikkelings- en/of het didactisch
niveau van uw leerlingen en de uitstroombestemmingen.
Leerlijnen zorgen er ook voor dat scholen een veel

Leerlijnen en het Onderwijscontinuüm
CED-Groep®

duidelijker ontwikkelingsperspectief kunnen expliciteren.
De leerrendementen in dit ontwikkelingsperspectief

Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® is een werkwijze

worden altijd gekoppeld aan de uitstroombestemmingen.

waarmee schoolteams, directieleden en schoolbesturen
aan de hand van leerlijnen datagestuurd en opbrengstgericht kunnen gaan werken. Hiermee verbeteren

Planmatige onderwijsaanpak met
groepsplannen

scholen hun kwaliteit én bereiden ze zich voor op
passend onderwijs. Uitgangspunt: de leeropbrengsten
van leerlingen zijn leidend voor verbetertrajecten op

Met de leerlijnen bereidt u uw leerlingen op een plan-

groeps- en schoolniveau. Als u werkt volgens het

matige en doelgerichte manier voor op de toekomst.

onderwijscontinuüm, stelt u per vakgebied een reeks

Hoewel we van mening zijn dat elk kind uniek is, heeft

onderwijsarrangementen samen. Het niveau van de

niet ieder kind een individueel onderwijsaanbod nodig.

leerling en de uitstroombestemming bepalen in welk

Leerlijnen zijn een uitstekend hulpmiddel om met

arrangement de leerling terecht komt. Dus niet voor

voor zeer moeilijk lerenden. Daarna hebben we niet stil

groepsplannen te gaan werken. Daarin beschrijft u voor

iedere leerling een apart plan, maar een aanpak voor

gezeten en zijn we verder gegaan met leerlijnen voor alle

welke leerlingen de basisaanpak geldt, respectievelijk

groepen van leerlingen met dezelfde onderwijs-

doelgroepen in het speciaal en primair onderwijs. Die

een aanpak voor talenten en een intensieve aanpak voor

behoeften. Dit houdt het primaire proces voor leer-

expertise komt goed van pas bij het koppelen van leerlijnen

leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben. Iedere

krachten hanteerbaar. Alle onderwijsarrangementen

aan de uitstroombestemmingen, zoals Dagbesteding VSO-

aanpak heeft bijpassende leerlijndoelen. We noemen

samen vormen een sluitend continuüm, waarmee

Arbeidstoeleiding VSO – PRO- VMBO profielen

deze aanpakken ook wel arrangementen. Deze

leerkrachten concreet aan de slag kunnen. Onze

(TL/GL/KB/BB) – HAVO/VWO.

arrangementen hebben een plaats binnen het onderwijs-

systematiek van leerlijnen gekoppeld aan uitstroom-

continuüm.

bestemmingen past hier uitstekend bij.

De CED-Groep ontwikkelde in 2003 de eerste leerlijnen,

