
Waarom is het gebruik van deze profielschetsen ook belangrijk voor u?

Met behulp van de profielschetsen kunt u een betere onderbouwing geven op uw advies voor een leerweg. 
Daarnaast is het belangrijk voor de leerling in die leerweg te worden ingedeeld die naadloos 

bij hem/haar past.

Om deze kwaliteitsverbetering waar te maken 
heeft Zone.college u nodig!

Immers zonder uw medewerking kan Zone.college uw leerling niet in de juiste leerweg plaatsen.

Profielschets GL/TL*) leerling 
Kernwoord  Omschrijving

1. Opname leerstof  De leerling kan aangeboden leerstof of zelf verkregen kennis opnemen,  
onthouden en herkennen. Hij kan verbanden leggen tussen kennisaspecten.

2. Reproductie  De leerling kan het geleerde reproduceren door uit de leerstof het belangrijkste op te 
noemen of op te schrijven of door een soortgelijke opgave of taak te maken. Hij kan 
het geleerde op eigen manier weergeven, samenvatten en uit het geleerde conclusies 
trekken. Dit kan als antwoord op letterlijke vragen, maar ook als antwoord op 

 complexere (open en op uitleg en begrip gerichte) vragen.

3. Overdracht De leerling kan op eigen wijze de leerstof in logische samenhang uitleggen aan een 
andere leerling.

4. Toepassing  De leerling kan het geleerde in een nieuwe situatie toepassen of op een andere 
manier gebruik maken van het geleerde door het in een “open situatie” te gebruiken. 
Dat wil zeggen in een onbekende situatie of binnen een geheel nieuw probleem het 
geleerde gebruiken. Hij kan zelf een werkzame oplossingsmethode kiezen en een 
verklaring geven voor een verschijnsel.

5. Concentratie  De leerling kan zich over het algemeen zonder al te veel problemen langere tijd op 
een instructie, opdracht of taak concentreren bij de vakken die hogere eisen stellen 
aan cognitieve vaardigheden zoals avo-vakken. Hij is in staat zich in te zetten voor 
vakken die hem minder interesseren.

6. Sociale omgang  De leerling kan goed samenwerken en daarin ook een leidende rol pakken. Hij staat 
open voor de mening van anderen en draagt bij aan een gestructureerd overleg. 

 Hij functioneert goed in een veranderde omgeving. Hij kan zich aanpassen.

7. Planmatig werken  De leerling kan zelfstandig werken aan duidelijke en herkenbare opdrachten. 
 De opdrachten kunnen van behoorlijke omvang zijn. Hij is in staat uit bronnen 
 doelgericht informatie te halen. Daarbij kiest hij – eventueel met hulp – een geschikte 

strategie om een leerprobleem op te lossen. Hij ziet overeenkomsten en samenhang 
in informatie. Hij kan nagaan of de informatie bruikbaar is gezien het doel. De leerling 
kan een werkplanning maken en een planning voor het leren voor een langere periode.

8. Taalvaardigheden  De leerling kan begrijpend en studerend lezen, zowel ten aanzien van teksten uit 
schoolboeken als teksten uit andere bronnen. De teksten kunnen complex zijn met 
een redelijke informatie dichtheid. Hij is in staat [werk]verslagen te schrijven en een 
[sector] werkstuk te maken. Referentieniveau 2F.

9. Rekenvaardigheden  De leerling kan zelfstandig rekenvaardigheden toepassen, zoals hoofdrekenen, 
 rekenregels gebruiken, meten en schatten. Referentieniveau 2F.

10. Beroepsvaardigheden   De leerling kan de volgende beroepsvaardigheden (gaan) beheersen:
• verantwoordelijkheid: zelfstandig plannen van activiteiten en werkzaamheden, 

verantwoordelijk voor de organisatie van het werk binnen de werkeenheid, 
 werkbegeleiding aan starters geven;
• complexiteit: snel inzicht en overzicht hebben, plannen volgens standaardprocedures;
• transfer: beschikken over beroepsspecifieke kennis en vaardigheden en beroeps-

onafhankelijke kennis en vaardigheden;
• 18 beroepscompetenties op het eigen niveau.

organiseer 
je samen

Advies 
voor goed 
onderwijs,

haalt je beste binnenste buiten.

Een handreiking voor leerkrachten van groep 7 en 8 in het basisonderwijs, 
leerkrachten in het speciaal basisonderwijs en de docenten vmbo onderbouw en bovenbouw.

GL/TL

KB

BB

*)  De eisen die aan een GL-leerling worden gesteld, zijn 
gelijk aan de eisen die aan een TL-leerling worden 
gesteld. Dit betekent dat het niveau waarop de GL-
leerling les krijgt gelijk moet zijn aan het TL-niveau.

Criteria
De determinatiecriteria geven de scholen een beeld van de bandbreedte waarbinnen gedetermineerd kan 
worden bij binnenkomst. De determinatiecriteria worden gesplitst in vier categorieën: instroom- en 
doorstroomcriteria, niveau; pedagogische- en didactische kenmerken en vaardigheden. 

Instroom- en doorstroomcriteria 1)

    
 LWOO 2)  BB  KB  GL/TL

Basisschool-advies, Is het startpunt Is het startpunt Is het startpunt   Is het startpunt
OKR, lvs 

IQ 3)  75-90 80-90  90-100  > 95-100
 90-120 4)

Leerachterstanden Minstens
 1,5 jaar 5) 1 – 2 jaar  0,5 – 1 jaar  0 – 0,5 jaar

DLE  30-45  30-50  40-60  > 50-55

 
De leerlingen die in een dakpanklas worden geplaatst hebben de mogelijkheid in zowel leerjaar 1 als 
leerjaar 2 nog op- of af te stromen naar een ander niveau.

1)  Per criteria wordt steeds een indicatie van de marge in begin- en eindwaarde weergegeven zoals die bij verschillende scholen aanwezig zijn.
2)  NB: LWOO is geen aparte leerweg, maar een zorgindicatie die altijd in combinatie met één van de leerwegen wordt afgegeven.  

Dit geldt voor de locatie Borculo en Twello.
3)  NB: Een uitsplitsing van het IQ naar verbaal en symbolisch kan mogelijke verschillen in leerachterstanden verklaren.
4)  Naast de leerachterstand moet bij leerlingen met een IQ in deze bandbreedte sprake zijn van sociaal-emotionele problematiek die 

verband houdt met de leerachterstanden van de leerling, denk aan prestatiemotivatie, faalangst, etc.
5)  Het gaat om een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen,  

technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technische lezen en spellen).
6)  NB: let hier ook op de beheersing van het AVI-niveau!



Kwaliteit vmbo groen
Wij staan voor de uitdagende opdracht om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de toekomst. Dat vraagt om de organisatie van goed onderwijs en het  
verbeteren van de kwaliteit. Het aanbieden van goed onderwijs staat hoog op de agenda  
binnen Zone.college. Een van de aandachtspunten hierin is de aanmelding van leerlingen  
uit het basisonderwijs. In de praktijk blijkt dat het geregeld voorkomt dat leerlingen niet 
voor de juiste leerweg worden aangemeld wat grote consequenties heeft voor ons  
onderwijsrendement. Om hier verandering in aan te brengen zijn er door Zone.college 
in samenwerking met de AOC Raad profielschetsen per leerweg opgesteld. 
Deze profielen helpen u uw leerlingen op de juiste leerweg aan te melden bij Zone.college. 
Dus een leerling wordt aangemeld voor BBL of KBL of GL. 

Profielschets KB leerling
Kernwoord  Omschrijving

1. Opname leerstof  De leerling kan met beperkte hulp aangeboden leerstof en kennis opnemen, 
 onthouden en herkennen. Hij kan elementaire verbanden leggen tussen aangeboden 

leerstof.

2. Reproductie  De leerling kan het geleerde reproduceren door uit de leerstof het belangrijkste op te 
noemen of te schrijven of door een soortgelijke opgave of taak te maken.

 Hij kan het geleerde op eigen manier weergeven bijvoorbeeld door het in eigen 
 woorden te zeggen of samen te vatten.

3. Overdracht  De leerling kan in eigen woorden de leerstof uitleggen aan anderen.
 Hij kan hierbij gebruik maken van een stappenplan.

4. Toepassing  De leerling kan een werkwijze die is aangeleerd toepassen in een bekende situatie. 
Ook kan hij het geleerde in een nieuwe situatie toepassen, bijvoorbeeld door 

 gegevens in een nieuwe leersituatie of in een verslag van een practicum te 
 verwerken. Hij kan met enige hulp een werkzameoplossingsmethode kiezen. 
 Hij kan een eenvoudige verklaring geven voor een verschijnsel.

5. Concentratie  De leerling kan zich over het algemeen gedurende langere tijd concentreren op een 
instructie, opdracht of taak. Met enige zelfdiscipline kan hij zich ook inzetten voor 

 vakken die hem minder interesseren. Voor zijn manier van leren is het van belang 
 dat hem structuur en duidelijke regels gegeven worden in de onderwijsleersituatie.

6. Sociale omgang  De leerling kan goed samenwerken met meerdere klasgenoten. Hij functioneert ook 
in een veranderde omgeving.

7. Planmatig werken  De leerling kan zelfstandig werken binnen de kaders van duidelijke en herkenbare 
opdrachten. De opdrachten kunnen van enige omvang zijn. Hij is in staat uit 

 eenvoudige bronnen gericht informatie te halen. 
 Hij heeft baat bij heldere leerstrategieën,  

maar kan ook op zoek gaan naar een  
eigen strategie om een probleem op 

 te lossen. Hij kan een planning maken  
voor het leren voor een korte,  
overzichtelijke periode.

8. Taalvaardigheden  De leerling beheerst elementaire  
taalvaardigheden zoals begrijpend  
lezen en studerend lezen van  
teksten uit schoolboeken op zijn  
niveau en het schrijven van  
[werk]verslagen. De teksten 

 kunnen in beperkte mate  
complex zijn met een redelijke 

 informatie dichtheid.

9. Rekenvaardigheden  De leerling kan rekenvaardigheden  
toepassen, zoals hoofdrekenen,  
rekenregels gebruiken, meten en schatten.

10. Beroepsvaardigheden De leerling kan de volgende 
 beroepsvaardigheden (gaan) beheersen:

•  verantwoordelijkheid: opstellen werkplan,  
zelfstandig uitvoeren en evalueren. 

 Werkbegeleiding geven;
•  complexiteit: werken volgens routines,  

standaardprocedures en gecombineerde  
standaardprocedures kunnen uitvoeren;

• transfer: beschikken over beroepsgerichte  
kennis en vaardigheden, context-

 gebonden vaardigheden;
• 18 beroepscompetenties op het eigen  

niveau.

Kernwoorden Profielschetsen
De drie profielschetsen zijn uitgewerkt aan de hand 
van tien kernwoorden met een bijbehorende omschrijving:
1.  Opname leerstof2.  Reproductie

3.  Overdracht
4.  Toepassing
5.  Concentratie
6.  Sociale omgang7.  Planmatig werken8.  Taalvaardigheden9.  Rekenvaardigheden10. Beroepsvaardigheden

Met behulp  van de omschrijving van deze tien  
kernwoorden kan bepaald worden welke leerweg  
het beste aansluit bij de leerling. 

Profielschets BB leerling
Kernwoord  Omschrijving

1. Opname leerstof  De leerling kan met gerichte hulp aangeboden leerstof en kennis opnemen, 
 onthouden en herkennen.

2. Reproductie  De leerling kan het geleerde reproduceren door uit de leerstof het belangrijkste  
op te noemen of op te schrijven of door een soortgelijke opdracht te maken.

3. Overdracht De leerling kan in eigen woorden kleine stukken lesstof uitleggen aan mede-
 leerlingen. Hij krijgt hierbij hulp in de vorm van vaste aanwijzingen.

4. Toepassing  De leerling kan een werkwijze die is aangeleerd toepassen in een bekende situatie.
 Hij kan een eenvoudige verklaring geven voor een verschijnsel.

5. Concentratie De leerling heeft over het algemeen een korte spanningsboog. Dat blijkt met name 
bij de vakken waar hogere eisen gesteld worden aan de cognitieve vaardigheden, 
met name bij avo-vakken. De leerling is vooral praktisch georiënteerd.

6. Sociale omgang  De leerling is gevoelig voor de manier van omgang met de leraar. Hij reageert zeer 
persoonsgebonden. Hij heeft behoefte aan duidelijke regels en structuur en aan 
bevestiging en complimentjes als het goed gaat. Hij kan samenwerken met 

 klasgenoten, maar heeft hulp nodig bij het oplossen van meningsverschillen.
 Hij functioneert het beste in een vertrouwde omgeving.

7. Planmatig werken  De leerling heeft behoefte aan herkenbare, korte en gestructureerde opdrachten. 
Met een duidelijk stappenplan erbij kan hij aan deze opdrachten individueel werken. 
Ondersteuning bij de uitvoering van de opdrachten is bijna altijd nodig. Hij is in staat 
uit eenvoudige bronnen gegevens op te zoeken en over te nemen. Daarbij kiest hij 
met hulp een geschikte strategie. Hij kan (met hulp) een planning maken voor het 
leren voor een korte, overzichtelijke periode.

8. Taalvaardigheden  De leerling kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen die aansluiten 
bij de leefwereld. De teksten zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar 
geordend. De teksten hebben een lage informatie dichtheid en bestaan voornamelijk uit 
frequent gebruikte (of voor leerlingen alledaagse) woorden. Referentieniveau 1F.

9. Rekenvaardigheden  De leerling kan, met hulp, eenvoudige rekenvaardigheden toepassen zoals 
 hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten. Referentieniveau 1F.

10. Beroepsvaardigheden De leerling kan de volgende beroepsvaardigheden (gaan) beheersen:
•  verantwoordelijkheid: eenvoudige werkzaamheden kunnen uitvoeren onder 
 begeleiding, ‘meehelpen met….’;
•  complexiteit: toepassen van routines en standaardprocedures;
•  transfer: contextgebonden kennis, eenvoudige beroepsgerichte kennis en 
 vaardigheden in een stabiele context;
•  18 beroepscompetenties op het eigen niveau

Een profielschets per leerweg waarom en wat houdt dit in?
Er is een profielschets samengesteld voor BBL, KBL en GL. Deze profielschetsen geven informatie over de 
eisen die aan de leerlingen in de verschillende leerwegen worden gesteld. De profielschetsen zijn primair 

bedoeld voor de aanmelding/intake van nieuwe leerlingen.


