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Inhoud

Inleiding  7

Handleiding  9

Leerlijnen

1 Basale ontwikkeling
2 Speel- en leergedrag
3 Motoriek 
4 Zintuiglijke ontwikkeling
5 Communicatie
6 Wereldverkenning

Bijlage
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Inleiding

Welkom bij het Curriculum “Kijk wat kan!”. Een 

curriculum dat is samengesteld om onderwijs 

mogelijk te maken voor leerlingen met een Zeer 

Ernstige Meervoudige Beperking waaronder een 

visuele. De hiergenoemde doelgroep wordt in 

het werkveld vaak aangeduid met de afkorting 

(Z)EMB en in het doelgroepenmodel van Lecso 

met doelgroep 1. Het gaat om leerlingen met 

een uitstroomprofiel richting belevingsgerichte 

dagbesteding. Vanaf hier zult u alleen de term  

(Z)EMB tegen komen waar leerlingen worden 

bedoeld die binnen deze doelgroep vallen. 

Dit curriculum komt voort uit het onderzoeks-

project “Passend onderwijs aan (Z)EMB” en hieraan 

verwante deelonderzoeken en projecten. Dit is 

gestart binnen Visio Haren in 2010 met de behoefte 

aan een onderwijsprogramma voor leerlingen 

die voorheen naar dagbesteding gingen, maar 

recht hebben op onderwijs. Vanuit onderwijs en 

dagbesteding zijn Visio-medewerkers bij elkaar 

gekomen om samen op zoek te gaan naar de beste 

methodieken voor leerlingen met (Z)EMB. 

De conclusie van het eerste onderzoek is 

dat onderwijs aan deze doelgroep leidt tot 

grotere vooruitgang in de ontwikkeling van de 

leerlingen dan dagbesteding. Wel moet in de 

basisvoorwaarden zijn voorzien en op methodische 

wijze worden gewerkt richting een vooraf gesteld 

ontwikkelingsperspectief. Voor het inrichten van 

een pedagogisch klimaat is, in samenwerking met 

de Rijksuniversiteit Groningen, gekozen voor een 

combinatie van enkele bestaande methodieken. 

Dit is te lezen in de bijlage “Uitgangspunten voor 

onderwijs aan (Z)EMB”.

Bij het doelgericht invullen van de schoolvakken, 

bleek geen leerlijn te voldoen. De bestaande 

leerlijnen waren niet gekoppeld aan de wettelijke 

kerndoelen of gingen uit van zeer visueel 

ingestelde leerlingen. Daarnaast leek er een gat 

te zitten tussen leerlingvolgend onderwijs en 

opbrengstgericht onderwijs, terwijl een combinatie 

voor de doelgroep ideaal leek. 

Met een vervolgproject Curriculum “Kijk wat 

kan!” zijn er leerlijnen gemaakt vanuit kerndoelen 

en gekoppeld aan de uitkomsten van een 

ontwikkelingsvolgmodel. Zo passen doelen 

bij de gemeten ontwikkelingsleeftijd van de 

leerlingen. Er is geput uit bestaande leerlijnen 

en ervaringen. Deze zijn geordend op basis van 

omschrijvingen in wetenschappelijke artikelen 

van de ontwikkelingsfases van kinderen met een 

visuele beperking. Na het vaststellen van de doelen 

hebben leraren en behandelaren suggesties voor 

activiteiten toegevoegd. 

In de handleiding vindt u allereerst een advies 

vanuit Visio Onderwijs Haren over het gebruik van 

de leerlijnen. Het uitgangspunt is de combinatie 

van leerlingvolgend en opbrengstgericht werken, 

maar u kunt ook voor één van beide manieren 

kiezen.

Vervolgens kunt u gebruikmaken van de zes 

leerlijnen die zijn opgesteld voor de doelgroep 

inclusief adviezen over lesstof en didactisch 

handelen.

Als u nog niet eerder kennis hebt gemaakt met het 

project of meer wilt weten over de doelgroep en de 

basisvoorwaarden voor het werken met hen, kunt  

u de bijlage “Uitgangspunten voor onderwijs aan  

(Z)EMB” raadplegen.

Wanneer u meer informatie zoekt of extra 

exemplaren van de curriculummap wilt bestellen 

kunt u contact opnemen met Visio Onderwijs Haren 

via: onderwijsharen@visio.org.
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Hoe kun je de leerlijnen gebruiken?
Voor het Speciaal Onderwijs (SO) zijn de leerlijnen 

“Kijk wat kan!” te gebruiken voor groepsdoelen en 

individuele doelen. Voor het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) zijn de leerlijnen “Kijk wat kan!” 

vooral te gebruiken als individuele doelen.

Visio Onderwijs Haren adviseert de volgende 

stappen te doorlopen.

Groepsgewijze stappen
Stap 1  Kerndoelen

Verdeel de wettelijke kerndoelen over de 

schoolvakken. Voor leerlingen met (Z)EMB in het  

SO (4–12/14 jaar) gelden de kerndoelen ZML/MG. 

Voor de leerlingen in het VSO (12–18/20 jaar)  

gelden de kerndoelen VSO. 

Stap 2  Leerroutes

Bepaal welke leerroutes je op school wilt 

aanbieden. Wat is de verwachte ontwikkelings-

leeftijd bij uitstroom en welke groei verwacht je 

jaarlijks? In het schema een voorbeeld.

Stap 3  Groepsdoelen

Maak voor elke leerroute (Bijvoorbeeld A en 

B) pakketjes met groepsdoelen per schoolvak 

waarmee leerlingen op hun niveau aan de kern-

doelen werken. Het Curriculum “Kijk wat kan!” is 

geordend op de kerndoelen ZML/MG en is daardoor 

vooral goed te gebruiken om groepsdoelen voor het 

SO te kiezen. Knip dit curriculum op van makkelijk 

naar moeilijk en verdeel het over de groepen binnen 

de school.

Bijvoorbeeld: wat moeten leerlingen in een klas 

voor 4–6 jarigen leren als ze leerroute A volgen?

Volgens bovenstaande grafiek hebben deze 

leerlingen een ontwikkelingsleeftijd van 5-8 

maanden. 

De school kiest daarom standaard groepsdoelen op 

dit niveau voor deze klas.

De volgende klas met 7–9 jarige leerlingen 

heeft standaard groepsdoelen die passen bij 

ontwikkelingsleeftijd 8–12 maanden. Deze 

groepsdoelen sluiten dus aan op de doelen van de 

voorgaande klas.

Zo ontstaat een doorgaande leerroute door de 

school en werkt de leerling richting een verwacht 

uitstroomniveau.

Stap 4  Planning

Neem de groepsdoelen op in een onderwijsplan per 

groep. Breng hierin per schooljaar de leerroutes 

van de huidige leerlingen in kaart. Gebruik de 

gekozen groepsdoelen in de lesvoorbereiding door 

er activiteiten aan te koppelen. Suggesties staan in 

de leerlijn vermeld. Zorg ervoor dat de begeleiders 

het doel bij de activiteit kennen.

Stap 5  Opbrengsten school en groep

Verzamel het leerrendement van alle leerlingen 

en bekijk op welke leergebieden leerlingen veel 

en weinig vooruitgang hebben geboekt afgelopen 

schooljaar. Hoe kan volgend schooljaar effectiever 

aan bepaalde onderdelen van het curriculum 

gewerkt worden?

Handleiding

Kalenderleeftijd (in jaren)
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Individuele stappen
Stap 1  Ontwikkelingsleeftijd

Breng de ontwikkelingsleeftijd per leergebied in 

kaart. Het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van 

Datacare/HU sluit daarvoor naadloos aan op het 

curriculum.

Stap 2  Invloedrijke leerfactoren

Maak vanuit diagnostiek en andere gegevens een 

overzicht van bevorderende en belemmerende 

leerfactoren.

Stap 3  Persoonsbeeld

Schrijf een integratief persoonsbeeld. Bijvoorbeeld 

zoals de Methode Vlaskamp dat voorschrijft. Hierin 

staat de leerling omschreven met ruimte voor 

verschil in perspectief vanuit meerdere professio-

nals en ouders. Ook is hierin ruimte om te formu-

leren wat nog niet over de leerling bekend is en een 

opdracht tot observatie is. Het LACCS-programma 

helpt om alle belangrijke levensgebieden van de 

leerling systematisch in kaart te brengen.

Stap 4  Perspectief en Hoofddoel

Formuleer multidisciplinair een perspectief voor 

moment van uitstroom uit het SO of VSO. Koppel 

hier ook een verwachte ontwikkelingsleeftijd 

bij uitstroom aan. Formuleer een (Vlaskamp-) 

perspectief voor over twee jaar met een passend 

hoofddoel voor het komend jaar.

Stap 5  Individueel doel

Kan de leerling op grond van persoonsbeeld, 

invloedrijke factoren en ontwikkelingsleeftijd 

aan de groepsdoelen werken? Zo niet, dan kiest 

de leraar een individueel doel uit het Curriculum 

“Kijk wat kan!”. Kijk bij het leergebied waarvoor 

de groepsdoelen onvoldoende aansluiten. Zoek de 

huidige ontwikkelingsleeftijd van de leerling op. 

Bijvoorbeeld bij ontwikkelingsleeftijd 6 maanden 

op leergebied spelontwikkeling (zie a in het 

voorbeeld).

Kies een individueel doel dat ná deze 

(bijvoorbeeld 6 maanden), maar vóór de volgende 

ontwikkelingsleeftijd (bijvoorbeeld 9 maanden) 

genoemd wordt. (kies uit doel S11-S17, zie b in het 

voorbeeld). Kijk ook naar het hoofddoel van de 

leerling om het meest relevante doel te kiezen. 

Kies maximaal 5 individuele doelen per leerling  

per 6 weken.

Leerlijn 2 | Speel- en leergedrag

6
0

 Nummer Omschrijving  Leerstof aanbod Didactisch handelen
  Wat? Welke activiteit.  Hoe? Werkvorm, instructie, 
  Leerstofbron hulpmiddelen

Leerlijn 2 | bladzijde 6

Verkent materiaal met de mond, tong en lippen (dit wordt ook  

wel ‘mouthing’ genoemd). 

Toelichting: doet voorwerp in mond, sabbelt op voorwerp, likt er  

aan, bijt erop.

 

 

MH-lijn Spelontwikkeling

Van ongericht bewegen naar gericht bewegen, herhalend oproepen 

van per ongeluk verkregen effect. Geconcentreerd kijken, luisteren 

voelen. Beleefd plezier aan bewegingen gericht op sensaties. 

Manipuleren door in de mond te stoppen.

Bekijkt een voorwerp eerst (visueel, tactiel, auditief) voordat hij  

het met de mond onderzoekt. 

 

Richt zich, naast de tastbehoefte van de mond, op een andere 

lichamelijke prikkel. 

 

Reikt naar voorwerpen tijdens aanraking (blijvende aanraking).

Toelichting: in eerste instantie bij bekende voorwerpen (stap 1) en  

later ook bij onbekende voorwerpen (stap 2).

• Aan voorkeursdeel lichaam.

• Op verschillende delen van het lichaam.

• Richting geluidmakend voorwerp terwijl aanraakt met vingertoppen.

• Richting niet-geluidmakend voorwerp terwijl aanraakt met vingertoppen.

 S10 Activiteitenkaart SP2. 
De leerling onderzoekt voorwerpen 
met de mond door te likken,  
sabbelen en bijten.

Kijk uit voor dwangmatigheid.

 6 maanden

 OVM

 S11 Activiteitenkaart SP3. 
Onderzoekt het voorwerp nu niet meer 
alleen met zijn mond, maar eerst met 
zijn ogen, om het vervolgens in zijn 
mond te stoppen.Speelboog, op grond 
of box.

Voorkeuren materiaal moeten  
bekend zijn. 
Gericht aanbod aan materiaal. 
Materiaal naar de leerling toebrengen! 
Goede uitgangspositie. 

 S12 Activiteitenkaart SP4. Eventueel de mouthing behoefte laten 
bevredigen doordat hij sabbelt op een 
hand.

 S13 Maak gebruik van aantrekkelijk 
materiaal. 

Kind is passief: de lk/begeleider zorgt 
ervoor dat het voorwerp de leerling 
aanraakt aan lichaam of vingertoppen 
Kind moet gericht zijn op de ander. 
tijdens een 1 op 1 moment. 

a

b
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Stap 6  Planning

Neem de individuele doelen op in het 

ontwikkelingsperspectief plan (OPP) van de 

leerling. 

Noteer het bij de lesvoorbereiding door er 

activiteiten aan te koppelen. Suggesties staan in 

de leerlijn vermeld. Zorg ervoor dat de begeleiders 

het doel bij de activiteit kennen.

Stap 7  Leerrendement leerling

Breng na een jaar de ontwikkelingsleeftijd per 

leergebied weer in kaart met hetzelfde instrument 

als een jaar geleden (bijvoorbeeld OVM). Hoeveel 

is de leerling vooruit gegaan? Is dat volgens 

verwachting gezien de gestelde leerroute? Zo 

nee, waardoor kan dit komen? Is er een leergebied 

waarop interventie nodig is? Is er een leergebied 

waarop individuele doelen met evaluatie nodig zijn? 

Ontwikkelt de leerling volgens verwachting, dan is 

verdere analyse van dat leergebied niet nodig.

Herhaal stap 2-7.

Gekleurde leergebieden
Binnen de leerlijnen zijn in sommige gevallen 

verschillende leergebieden te onderscheiden. Deze 

zijn inzichtelijk gemaakt door er verschillende 

achtergrondkleuren aan te geven. Deze kleuring 

kan twee functies hebben, afhankelijk van de 

leerlijn. 

De eerste functie is om het mogelijk te maken 

om binnen één leerlijn doelen te vinden op 

verschillende ontwikkelingsniveaus. Dit 

voor leerlingen met een disharmonisch 

ontwikkelingsprofiel. (Bijvoorbeeld: een 

slechtziende leerling werkt op een laag niveau 

aan doelen voor visuele ontwikkeling, maar op 

een relatief hoog niveau aan doelen voor auditieve 

ontwikkeling. Door het verschil in kleur tussen 

visuele en auditieve doelen zijn ze makkelijk 

op niveau te vinden). Deze kleuring geldt voor 

de leerlijnen motoriek, basale ontwikkeling en 

zintuiglijke ontwikkeling. 

De tweede functie betreft het onderscheiden 

van verschillende vakken of leergebieden met 

kleuring. Wanneer het aannemelijk is dat er een 

leerlijn niet in één maar in meerdere schoolvakken 

wordt aangeboden, is deze leerlijn op deze manier 

opgebouwd. De kleuren staan hier niet door elkaar, 

maar juist na elkaar. De leerlijn begint in ordening 

naar ontwikkelingsleeftijd per kleur weer opnieuw. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de leerlijnen speel- 

leergedrag en wereldverkenning.
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