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Belevingsgerichte
dagbesteding

(Beschutte) arbeidBeschutte arbeidTaakgerichte en
activerende

dagbesteding

Extern
PRO/

VMBO/
BBL

A

BSTROOM

Onderwijs
Onderbouw

- Instrumentele vaardig-
  heden op een voorberei-
  dend en aanvankelijk
  leerniveau
- Aandacht voor ADL
- Samenspel

Indicatoren

70 - 85Intelligentie
quotiënt

Onderwijs
midden-bovenbouw

- Instrumentele vaardig-
  heden op voortgezet
  leerniveau
- Gebruik maken van
  leerstrategieën
- Gebruik maken van
  verschillende media (met
  begeleding)
- Verantwoordelijkheid
  t.o.v. zichzelf

VSO
praktijkonderwijs
Een (beschermde) werk-
situatie waar de leerling
arbeidsmatige activiteiten
zal gaan uitvoeren of dat
de leerling een start kan
maken met het volgen van
vervolgonderwijs binnen
een Regionaal Onderwijs
Centrum op niveau 1.

uitstroomperspectief

LWOO

DL 60 / DLE 48

ASTROOM

Onderwijs
Onderbouw

- Instrumentele vaardig-
  heden op aanvankelijk /
  voortgezet leerniveau
- Aandacht voor ADL
- Samenspel
- Verantwoordelijkheid t.o.v.
  zichzelf

CSTROOM

Onderwijs
Onderbouw

- Instrumentele vaardig-
  heden op een voorberei-
  dend en aanvankelijk
  leerniveau
- Aandacht voor ADL
- Samenspel

Indicatoren

55 - 70Intelligentie
quotiënt

Onderwijs
midden-bovenbouw

- Instrumentele vaardig-
  heden op aanvankelijk en
  voortgezet leerniveau
- Zelfstandigheid
- Samenwerken

VSO
praktijkonderwijs
Een (beschermde) werk-
situatie waar de leerling
arbeidsmatige activiteiten
zal gaan uitvoeren.

uitstroomperspectief

DSTROOM

Onderwijs
Onderbouw

- Zintuigelijke ontwikkeling,
  tactiele beleving
- Ontwikkelen van vaardig-
  heden op een voorberei-
  dend leerniveau
- Aandacht voor ADL
- Samenspel
- Omgevingsgerichtheid

Indicatoren

35 - 55Intelligentie
quotiënt

Onderwijs
midden-bovenbouw

- Zelfstandig werken
- Aanvankelijk en voort-
  gezet lezen
- Zo nodig vervangende
  vormen van lezen
  (signaallezen, picto’s)
- Tellen en rekentaal-
  begrippen
- Aanvankelijk en voort-
  gezet rekenen gericht op
  praktijksituaties
- Omgevingsgerichtheid
- Samenwerken

VSO - ZMLK
Een dagactiviteitencentrum
waar de leerling vormende
en arbeidsmatige activitei-
ten zal gaan uitvoeren.

uitstroomperspectief

STROOM

± 35

Indicatoren

Intelligentie
quotiënt

- Zintuigelijke ontwikkeling,
  tactiele beleving
- Aanleren ADL handelingen
- Omgevingsbewustzijn
- Gericht op contact

VSO - IBL
Een dagactiviteitencentrum
waar de leerling activiteiten
op het gebied van zelfred-
zaamheid en eenvoudige
handvaardige activiteiten
zal gaan uitvoeren.

uitstroomperspectief
Onderwijs

midden-bovenbouw

- Zintuigelijke ontwikkeling,
  tactiele beleving
- Uitbreiden ADL handelin-
  gen
- Omgevingsbewustzijn,
  omgevingsgerichtheid
- Gericht op het maken
  van contact
- Eenvoudig spel

Onderwijs
Onderbouw

E

Indicatoren

85 - 115

DL / DLE

Aanvangsgroep
DL 0 / DLE 0

Eindgroep
DL 60 / DLE 48

Leerrendement
gemiddeld 8 maanden
per schooljaar

DL / DLE

Aanvangsgroep
DL 0 / DLE 0

Eindgroep
DL 60 / DLE 30

Leerrendement
gemiddeld 5 maanden
per schooljaar

DL / DLE

Aanvangsgroep
DL 0 / DLE 0

Eindgroep
DL 60 / DLE 25

Leerrendement
gemiddeld 4 maanden
per schooljaar

DL / DLE

Aanvangsgroep
DL 0 / DLE 0

Eindgroep
DL 60 / DLE 17

Leerrendement
gemiddeld 2 maanden
per schooljaar

DL / DLE

Aanvangsgroep
DL 0 / DLE n.v.t.

Eindgroep
DL 60 / DLE n.v.t.

Intelligentie
quotiënt

Onderwijs
midden-bovenbouw

- Relevante informatie
  kunnen zoeken
- Gebruik maken van
  leerstrategieën
- Kennis betreffende
  betekenis, gebruik en
  vorm van taal
- Zo realistisch mogelijk
  leren rekenen
- Gebruik maken van ver-
  schillende media
- Ervaringen en meningen
  op een persoonlijke wijze
  weergeven
- Verantwoordelijkheid
  t.o.v. zichzelf, anderen en
  taak

Vervolgonderwijs met als
doel het behalen van het
diploma voorbereidend
middelbaar beroeps-
onderwijs of het maken
van een start met het
volgen van vervolgonder-
wijs binnen een Regionaal
Onderwijs Centrum op
niveau 2 of hoger.

uitstroomperspectief

VMBO / LWOO

1 2 3 4A
4B

5

SO
ZMLK

SO
ZMLK

SO
MLK SO

VSO
ZMLK

VSO
ZMLK

VSO
ZMLK

PRO

Schoolverlaters

Afdeling VSO
Uitstroomperspectief (UPP)

Uitstroombestemming

Afdeling SO
Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

De leerroute wordt vastgesteld vanuit het ontwikkelingsperspectief, rekening houdend met didactische,
medische, psychologische en sociaal- emotionele  gegevens. Verandering in deze gegevens kan

voor de leerling leiden tot plaatsing in een andere leerroute passend bij de uitstroombestemming.


