
 In 7 stappen naar
uitstroomgericht onderwijs

Stap 1: Uitstroombestemmingen

Maak inzichtelijk welke
uitstroombestemmingen
er in algemene zin zijn te
onderscheiden.

MBO, niveau 2 BOL
Regulier werk (+indicatie)
Beschut werk

Bijvoorbeeld: 
1.
2.
3.

Stap 2: Functieprofielen

Omschrijf per uitstroombestemmingen
wat van een leerling verwacht wordt.
Gebruik hiervoor vaste ontwikkel- en
beheersdomeinen uit stap 3.

Stap 3: Onwikkel- en beheersdomeinen

Stem deze domeinen af
op de wensen en eisen
van uitstroompartners. 

Basishouding/motivatie
Sociale vaardigheden
Uitvoerende vaardigheden
Lerende vaardigheden

Bijvoorbeeld: 
1.
2.
3.
4.
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De 7 stappen naar
uitstroomgericht onderwijsFormuleer binnen ieder domein een set vaste
competenties en vaardigheden, op grond waarvan
een leerling zich concreet kan ontwikkelen tot het
niveau dat bij de uitstroombestemming hoort. 

Stap 5: Faseverdeling/Onderwijsbouwwerk

Wat kan/moet
de leerling
wanneer leren?

Stap 4: Competenties en vaardigheden

Koppel domeinen en
competenties aan diverse
fasen in het onderwijs. 

Stap 6: Onderwijsaanbod

Koppel nu domeinen en competenties aan
onderwijsaanbod. Waar en hoe werkt een
leerling aan een vaardigheid of competentie?

Stap 7: Opbrengstencyclus

Check of de ontwikkeling leidt tot de
verwachte uitstroombestemming en 
stem af op dat wat de leerling nodig heeft.

Deze kaart heb je gekregen van : Vragen?

training@edunova.nl
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