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Voorwoord
Met het Onderwijscontinuüm CED-Groep® geven we inhoudelijk antwoord op de vraag hoe scholen
meer en beter gebruik kunnen maken van data om leeropbrengsten van leerlingen te verhogen.
Met de werk- en denkwijze willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van datagestuurd
opbrengstgericht passend onderwijs. Onder passend onderwijs verstaan we: Op basis van data
bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Leerlingen
worden gegroepeerd op basis van overeenkomstige kenmerken. Aan iedere leerling worden
optimale kansen geboden op ontwikkeling van zijn talenten.
U zorgt voor passend onderwijs voor álle leerlingen door onderwijsarrangementen in te zetten.
Deze zijn een essentieel onderdeel van het Onderwijscontinuüm CED-Groep®.
In onderwijsarrangementen beschrijft de school in de volle breedte wat het onderwijsaanbod is voor
de leerlingen, passend bij de behoeften en mogelijkheden van verschillende groepen leerlingen.
In de arrangementen is concreet te zien wat de school iedere dag doet om leerlingen de leerdoelen
door de leerjaren heen te laten behalen die passen bij hun perspectief op vervolgonderwijs. Het
betekent niet dat als je met arrangementen werkt dat de gebruikte methoden niet meer worden
ingezet. Bij het opstellen van de arrangementen bekijk je kritisch de inzet van de methoden. De
methoden worden afgezet tegen de te behalen doelen. Ook is het niet zo dat je jaarlijks geheel
nieuwe arrangementen moet samenstellen. Als je populatie niet drastisch verandert, zullen er
slechts kleine aanpassingen in de arrangementen plaatsvinden. Werken met arrangementen is een
manier om kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs te bieden dat recht doet aan verschillen
tussen leerlingen en dat toch werkbaar blijft.
In dit boekje willen we naast de inhoudelijke kant van onderwijsarrangementen ook aandacht
besteden aan de praktische toepassing ervan: de toewijzing van de leerlingen aan de onderwijsarrangementen. Nieuw is de bespreking van de wijze waarop de onderwijsarrangementen zijn
verbonden met clusters van specifieke onderwijsbehoeften.
Het boekje biedt dus aanknopingspunten voor het vormen van onderwijsbeleid en de toepassing
ervan in het werken met onderwijsarrangementen. Het zal dus vooral voor directies met een onderwijskundige taakstelling en intern begeleiders in het basisonderwijs relevant zijn. De principes uit
deze publicatie zijn ook toepasbaar in het SBO, SO en VO.
Dit boekje is een vervolg en aanvulling op de publicaties ‘Focus op Feiten’, ‘Resultaten tellen’,
‘Alles is Data’, ‘Duiden en Doen’ en ‘1 Stap verder met 1-zorgroute’. Van de lezer wordt verwacht
dat deze algemene kennis heeft verworven over Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® teneinde de
inhoud van dit boekje te kunnen plaatsen.
De volledige inhoud van deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij collega’s die met
scholen in vier dimensies (Data, Duiden, Doelen, Doen, oftewel 4D) volgens het Onderwijscontinuüm
CED-Groep® werken. De bijdragen bestaan uit publicaties, interne werkdocumenten, praktijkwaarnemingen en gesprekken met intern begeleiders.

5

Werken met arrangementen en groepsplannen

Speciaal wil ik Wijnand Gijzen, Hetty Vosveld, Audrey Machielsen, Marijke Erades en Chris Struiksma
bedanken voor hun waardevolle bijdragen.
Marléone Goudswaard

6

Inleiding

‘Wij leveren maatwerk voor elke leerling’ staat er in menig schoolplan. Dat is een mooie ambitie,
maar het is zelden realiseerbaar. Geen enkele leerkracht is in staat om elke leerling een individuele
aanpak te geven. Vergaande differentiatie is niet te organiseren zonder dat het ten koste gaat van de
kwaliteit van de instructie of de effectieve leertijd. Maatwerk betekent dan ook niet dat elke leerling
een eigen onderwijsprogramma moet krijgen (Struiksma & Rurup, 2009).
Elke leerling is uniek maar dat betekent niet dat elke leerling ook een unieke aanpak nodig heeft.
Wanneer een aanpak werkt bij een leerling, waarom zou je dan voor een andere leerling een nieuwe
bedenken? Recht doen aan verschillen tussen leerlingen, doe je door ze gebruik te laten maken van
een aanpak die werkt en waar meerdere leerlingen van kunnen profiteren (van Hasselt & Ligtendag,
2011). Om dit te realiseren, kunt u gebruik maken van onderwijsarrangementen.
Het samenstellen van onderwijsarrangementen en de praktische toepassing ervan staan in dit
boekje centraal. Het eerste hoofdstuk bespreekt enkele inhoudelijke kernpunten van de onderwijsarrangementen. In kort bestek zullen enkele kernpunten terugkomen zoals die ook in de eerdere
publicaties zijn beschreven. Het tweede hoofdstuk gaat in op het proces van toewijzing van leerlingen
aan de onderwijsarrangementen en de wijze waarop dit in een groepsplan wordt vastgelegd. Het
derde hoofdstuk beschrijft welke stappen u kunt doorlopen bij het samenstellen van onderwijsarrangementen. Het boek wordt afgesloten met routekaarten. Deze ‘kaarten’ zijn een hulpmiddel
om onderwijsarrangementen samen te stellen en leerlingen toe te wijzen aan arrangementen.
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1.

De inhoud van de onderwijsarrangementen

1.1

Een dekkend aanbod voor alle leerlingen

Het onderwijsaanbod is opgebouwd uit onderwijsarrangementen per vakgebied per leerjaar. In de
praktijk zijn dit er op de meeste scholen drie of vier. Deze vier arrangementen zijn dekkend voor het
onderwijsaanbod aan alle leerlingen die de school bezoeken:
• Een basisarrangement: de basisstof met de basisaanpak waaraan de meeste leerlingen
voldoende hebben.
• Een verdiept arrangement: de aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan het basisarrangement en naast de basis ook nog een verdiepte aanpak krijgen. Deze wordt wel
aangeduid met ‘compacten en verrijken’.
• Een intensief arrangement: de intensivering voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het
basisarrangement en naast de basis met name extra instructie en extra leertijd krijgen.
• Een zeer intensief arrangement: voor de enkele leerlingen die ook niet voldoende hebben aan
het intensieve arrangement en naast de basis en de intensieve aanpak zeer intensieve zorg
krijgen. Vaak – maar niet altijd – zijn dit individuele trajecten.

1.2

Elementen van het onderwijsleerproces

Elk onderwijsarrangement is opgebouwd uit een samenhangende set van elementen uit het onderwijsleerproces, die in het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs (2012) worden
genoemd:
• Leerstofaanbod: bijvoorbeeld de methodes waarmee de doelen die de school heeft gesteld,
bereikt kunnen worden.
• Leertijd: de hoeveelheid effectieve tijd die besteed moet worden aan een vak of leerlijn.
• Didactisch handelen: het instructiemodel waar de leerkracht gebruik van maakt tijdens de les.
De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen tot leren komen, door in de aard en intensiteit
van de instructie tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen in de drie of vier
arrangementen en onderwijsbehoeften.
• Pedagogisch handelen: een veelomvattend begrip dat inhoudt hoe leerkrachten en ander
personeel van de school met de leerlingen omgaan. Hier past ook het woord bejegening.
• Klassenmanagement: de organisatie van een lesdag en de inrichting van de klas, die het
mogelijk moeten maken dat alle geplande lessen worden gegeven.
• Schoolklimaat: de expliciete en/of impliciete afspraken over hoe er in de school met elkaar
wordt omgegaan.
Elementen worden beschreven op het hoogst mogelijke niveau in de organisatie. Zo wordt het
laatstgenoemde element, het schoolklimaat, in het schoolplan uitgewerkt en met ‘knippen en
plakken’ of met een verwijzing in de onderwijsarrangementen opgenomen.
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1.3

Leerstandaarden

De ordening van de onderwijsarrangementen en de toewijzing van leerlingen aan de arrangementen
zijn gebaseerd op leerstandaarden, een begrip dat is geïntroduceerd door de Onderwijsraad (1999).
Een leerstandaard is een punt op een vaardigheidsschaal dat aangeeft wat u met een bepaald
percentage van uw leerlingen wilt bereiken. Bijvoorbeeld: uw leerstandaard is dat 75% van de leerlingen op het eind van de basisschool moet voldoen aan referentieniveau 1F. Schoolstandaarden
maken, al dan niet in opdracht van het bestuur of een groep samenwerkende besturen, het schoolbeleid concreet . Als eerste stap brengt u in kaart welke leeropbrengsten u feitelijk realiseert. Op
basis van uw feitelijke resultaten bepaalt u vervolgens welke standaarden u impliciet hanteerde
(Struiksma, 2012). We noemen deze eerste stappen waarin u expliciet maakt wat u doet, fase 0.
We gaan uit van drie leerstandaarden: de voldoende standaard, de minimum standaard en de
gevorderde standaard. De voldoende standaard geeft aan welk vaardigheidsniveau driekwart van
uw leerlingen minimaal heeft. Met de minimum standaard geeft u aan wat u wil bereiken met leerlingen die niet aan de voldoende standaard voldoen. De gevorderde standaard is voor leerlingen die
verdieping aankunnen.
Leerstandaarden en arrangementen zijn één-op-één met elkaar verbonden. De onderwijsarrangementen worden door de standaarden begrensd, zoals weergegeven in figuur 1.
Om te bepalen welke leerlingen welk arrangement nodig hebben, maakt u gebruik van de
standaarden. Voldoet een leerling aan de voldoende standaard, dan wordt hij aan het basisarrangement toegewezen, voldoet hij aan de minimumstandaard, dan wordt hij aan het intensief
arrangement toewezen. Enzovoorts. Zo biedt u iedere leerling een passend aanbod.

Figuur 1: Leerstandaarden en onderwijsarrangementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Voor de verschillende leerjaren maakt u allereerst passende onderwijsarrangementen door per
leergebied vast te stellen wat per leerjaar (of half jaar) realistische doelen zijn en wat de middenmoot van elke groep leerlingen nodig heeft om de doelen te halen. Iedere school is in principe vrij
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om haar eigen standaarden vast te stellen. Maar ze moet de keuzes wel verantwoorden en zal zich
daarom spiegelen aan de landelijke standaarden die kunnen worden afgeleid uit de normtabellen
van de LOVS-toetsen. De schoolstandaarden laten dan zien welke positie een school inneemt ten
opzichte van de landelijke standaarden. Deze is bepalend voor de inhoud van de arrangementen.
Een SBO-school zal een ander basisarrangement hebben dan een school die wordt bezocht door
kinderen van ouders die hoogopgeleid zijn. Op de SBO-school zal het basisarrangement waarschijnlijk leiden naar de uitstroombestemming VMBO basisberoepsgerichte leerweg. Op de andere school
leidt het basisarrangement tot de uitstroom richting VWO . Arrangementen moeten worden aangepast als de populatie van de school wijzigt, er een wijziging in het curriculum wordt doorgevoerd
of de school de ambitie heeft om hogere standaarden te realiseren. De onderwijsarrangementen
van het continuüm zijn dus voor langere tijd relatief vaststaand.

1.4

Differentiatiemodel

Hoe de onderwijsarrangementen worden ingericht, hangt af van het differentiatiemodel waarvoor
de school kiest: het model van convergente differentiatie of het model van divergente differentiatie.
Wij gaan uit van convergent differentiëren; we zullen hierna deze keuze toelichten. Vertragen,
waardoor de instructieniveaus in een groep uit elkaar gaan lopen (divergeren) gebeurt alleen als
het niet anders meer kan en dan nog alleen voor die paar leerlingen voor wie dat geldt.
Divergente differentiatiemodel
Van divergente differentiatie is sprake als leerlingen in verschillende snelheden het curriculum
doorlopen. Elke leerling heeft dus zijn eigen leerlijn. Er wordt niet gedifferentieerd in hoeveelheid
leertijd en instructie, waardoor er variatie ontstaat in de snelheid waarmee leerlingen zich door het
curriculum heen werken en in het eindniveau waarmee de leerlingen uiteindelijk de school verlaten
(Struiksma, Kernimplementatieteam Leerlijnen, 2011). Hiermee ontstaan leerroutes die leiden tot
een uitstroombestemming (zie 1.6).
De onderwijsarrangementen bestaan in het divergente model eigenlijk alleen uit basisarrangementen. De differentiatie vindt plaats in doelen, niet in instructie of leertijd.
Intensief aanbod

Basisaanbod

Talentaanbod

BASIS 1

BASIS 2

BASIS 3

Figuur 2: Onderwijsarrangementen bij divergente differentiatie

De organisatievorm die bij divergente differentiatie nogal eens gekozen wordt, is het werken met
niveaugroepen. Daarvan weten we uit onderzoek, dat dat een negatief effect heeft op de leeropbrengsten, vooral van de zwakkere leerlingen.
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