
 

Het leerlijnenmodel,  een betrouwbaar kompas voor 

onderwijsvernieuwing.  
 

Dick de Bie formuleerde in 1999 iets heel bijzonders:  onderwijs als opdracht. [Bohn Stafleu 1999]. 

Het zijn de opdrachten die het leren sturen van leerlingen en studenten. Niet in de vorm van 

huiswerkopdrachtjes of rekensommen,  maar opdrachten  die er toe doen. Opdrachten, die 

studenten en leerlingen sturen om een beroepstaak of culturele taak uit te voeren. Het lesgeven, de 

uitleg of het coachen van leerkrachten wordt niet afgeschaft als het studenten en leerlingen maar 

helpt deze beroepstaak te maken of uit te voeren.  Zelfs vandaag nog zien we in alle soorten 

onderwijs erg veel leerkrachten voor de klas staan die deze boodschap niet begrijpen. Zij vinden de 

uitleg het belangrijkste middel om het leren aan te sturen. “Vandaag gaan we het hebben over …”en 

dan komt er een vakonderwerp en een uitleg.  Na de uitleg worden opgaven gemaakt en na een 

tijdje worden soortgelijke opgaven gebruikt om te beoordelen of er geleerd is.  

In 1998 ontwierp ik het eerste leerlijnenmodel voor de FSAD, de sociale opleidingen van de 

Hogeschool van Amsterdam. [zie tabel 1].  Samen met Elly Mathijssen ondersteunde ik de invoering 

van projectonderwijs. Onderwijs, waarin een ‘echte’ opdrachtgever, een echt probleem en  een te 

ontwikkelen beroepsproduct kern werd van de sociale opleidingen. In die begintijd dachten we flink 

na over de rol van ondersteunend of flankerend onderwijs of ‘just in time’ onderwijs.  Onze ervaring 

was studenten zich van dit onderwijs niks aan trokken. Voor studenten waren het gescheiden 

werelden. Het  werken aan een project en het volgen van een college, zelfs als het één onderwerp 

betrof, het zijn twee werelden.  Docenten die deze lessengaven zagen het wel zitten. Dat waren 

vooral blauwdrukdenkers. Ze konden precies voorspellen op welk moment studenten een stukje 

theorie nodig hadden. Maar bij studenten werkte het niet.  Van Parreren [Wolters 1972] noemde dit 

systeemscheiding. Wij leerden dat als studenten aan een project werkten ze in een andere flow of 

dynamiek zaten dan in een college.  In een project is het de dynamiek van iets ontdekken en 

ontwikkelen, het checken of dat een probleem oploste en leren dat te verantwoorden ook met 

theoretische argumenten. In een college gaat het vooral om te luisteren naar de uitleg van theorieën 

en concepten en aan de hand van een of meer opgaven theorie toe te passen.  Het werkte zelfs 

tegen elkaar. Er ontstond valse dynamiek. Waren de theorieën uit het college bedoeld om in het 

project toe te passen of ging het erom dat ze leerden ontdekken welk product een antwoord was op 

het probleem van de opdrachtgever. Het tegelijkertijd aan sturen van ontdekken en toeppassen is 

vals en leidt tot veel irritaties bij studenten en veel onnodige vragen over de voortgang van project.  

Valse dynamiek ontstaat ook in stages als studenten niet meer mogen leren van het ritme van de 

stage praktijk, maar een docent conceptuele opdrachten voor hun stage geeft. De tekenleerkracht 

van mijndochter vond dat ze in haar stage een les behoorde te geven over de verschillen tussen 

Romantische en Gotische bouwkunst. Het was een stage in groep 1, waarin vooral allochtone 

kleuters zaten.  De valse dynamiek werd vals opgelost – overschrijven.  



Leerlijnen zijn gescheiden. Als het project de wedstrijd is, is het college de training.  Het heeft een 

eigen afgeronde en welgevormde dynamiek. De oefening en toepassing vindt tijdens de training zelf 

plaats.  Ze vormen een eenheid in zichzelf.  In een wedstrijd staat het ontdekken voorop en daarmee 

het moeizaam proces van het integreren van het vroegere geleerde.  Verwacht niet dat de op de 

training geleerde buitenspel val meteen in de wedstrijd afgerekend kan worden en tijdens de 

wedstrijd wordt er niet getraind. Er zijn 5 gescheiden leerlijnen, elk met het hun eigen leerritme of 

motor van het leren. Het zijn verschillende manieren om te leren. Op de ene leerlijn leren studenten 

via ontdekken, bij de andere staat reflecteren op ervaring centraal,  op een volgende leerlijn oefenen 

ze vaardigheden. Leerlijnen richten zich op een andere koppeling van kennis aan de concrete 

beroepsituatie.  

Naam leerlijn Motor  van het leren Gerichtheid Taak docent: 

Stage –reflectieleerlijn Leren van het ritme van de 

alledaagse praktijk 

Morgen moet het beter Ondersteuning van de reflectie op 

ervaring 

Integrale lijn Leren van het maken van 

een beroepsproduct in een  

specifieke 

(probleem)situatie   

Ontdekken en ontwikkelen 

van een beroepsproduct en de 

praktische theoretische 

verantwoording  

Het coachen bij het maken van 

plannen. 

Het beoordelen vanuit het 

standpunt van de opdrachtgever  

Een of meerdere 

conceptuele lijnen 

Leren door het leren 

gebruiken van de 

systematiek van concepten 

Concepten systematisch leren 

kennen en daarmee patronen 

te leren zien. 

Uitleggen 

Verbanden laten zien 

Rolmodel 

Trainings of practicalijn Leren door het oefenen van 

beroeps- vaardigheden 

Beter worden in X Voordoen - nadoen  

Het geven van professionele 

feedback 

Studieloopbaan-

begeleiding 

Alledaagse studie-

ervaringen 

Betekenis geven vanuit een 

levensthema en het 

toekomstige beroep. 

Ondersteunen door confronteren en 

coachen 

Tabel 1: het leerlijnenmodel 

Tussen 2000 en 2005 kwamen beiden gedachten binnen BDFadvies (www.bdfadvies.nl) bij elkaar. De 

opdrachten van Dick de Bie en de leerlijnen van Jos de Kleijn en daarachter de scherpe kijk van Pieter 

Mostert, Ernst Rietmeijer en Peter Frederiks. Het resulteerde in een aantal boeken. Wat gaan we 

doen [Bohn Stafleu 2001] door Dick de Bie en  Jos de Kleijn; Morgen doen we het beter [Bohn Stafleu 

2003], waarin Dik de Bie de redactie voerde over alle bijdragen van alle leden van BDFadvies en 

waren we er maar eerder aan begonnen, door Peter Frederiks en Dick de Bie (Bohn Stafleu 2005]. 

Het resulteerde in een verrijking van het leerlijnenmodel. Het resulteerde  vooral in HBO, MBO en 

VMBO opleidingen die hun leerplan inrichten volgens het leerlijnenmodel. Een voorbeeld van een 

AKA opleiding in tabel 2 

http://www.bdfadvies.nl/


 

 

 

 

 

 

Beroepstaken 

en -producten . 

PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 

PERSONEEL WINKELONDERHOUD FACILITY ADMINISTRATIE 

In- en verkopen in een 

winkel. 

Andere 

winkelinrichting. 

 

Het beheren van een 

gebouw.  

Advies tegen 

winkeldiefstal.  

Magazijnbeheer. 

Archief inrichten. 

Het bedenken en 

organiseren van 

cateringwerkzaam-

heden 

Personeelsblad 

maken. 

Advies om 

klantvriendelijkheid 

te verbeteren.  

Het ontvangen en 

adviseren van 

toeristen en 

bezoekers. 

Project  

(6 weken) 

Bedenk en organiseer 

een rommelmarkt 

Ontwerp een 

veiligheidsplan voor 

een winkel 

Bedenk en organiseer 

een bedrijfsuitje   

Bedenk en 

organiseer de 

verkiezing ‘Winkel 

van het Jaar’ 

Cursuslijn 1  

(6 weken) 

Personeel gevraagd 

voor een nieuwe 

afdeling 

Maatregelen tegen 

brand, inbraak en 

diefstal 

Til - advies bij zware 

spullen of mensen 

Voorraadlijst in 

Excel van 

afgeprijsde schoenen 

cursuslijn 2  

(6 weken) 

Ontwerp een 

visitekaartje 

 

Schrijf een 

ontruimingsplan in 

geval van calamiteiten 

brandbom of  overval 

Het opstellen van 

huisregels voor 

geheimhouding en 

concurrentie  

Ontwerp 

bedrijfskleding 

 

trainingslijn 1  

(3 weken) 

sollicitatiegesprekken Het bepalen van de 

winstmarges 

Informatie opzoeken 

op internet voor  

bijvoorbeeld een 

bedrijfsuitje 

ontwerp poster voor 

uitverkoop 

trainingslijn 2  

(3 weken) 

maak een 

sollicitatiebrief en een 

c.v. in Word 

Ontwerp een affiche 

waarop de stappen bij 

ontruiming staan 

Maak een feestelijke 

uitnodiging voor het 

bedrijfsuitje 

Stel een persbericht 

samen voor de 

verkiezing 

Tabel 2 – Deel van een leerplanschema van de AKA opleiding van het ID college, gebaseerd op het 

leerlijnenmodel 

 

Een dergelijk leerplanschema geeft een samenvatting van de opdrachten voor leerlingen in dat 

studiejaar. De opdrachten zijn geordend op onderling gescheiden leerlijnen. Geen valse 

leerdynamiek. Cursussen  plus trainingen zijn zelfstandig. Ze zijn niet bedoeld als directe 

ondersteuning van de wedstrijd – het project of de stage. De leeromgeving is eenvoudig van 

structuur. Het leerlijnenmodel is bedoeld om het werken aan verschillende soorten opdrachten 

organiseerbaar te maken. Verdeel het jaar in 6 gelijke perioden, bijvoorbeeld van 6 weken. Leren is 

niet lineair. Projecten, cursussen plus trainingen kunnen in elke volgorde in dat jaar aan de orde 

komen. Ze worden begeleid door 1 docent. Er staat maar één coach aan de zijlijn. Ze hebben 



onderling een zelfde studieomvang en zijn niet van elkaar afhankelijk. Er zit een begin en een einde 

aan een opdracht en elke zes weken levert het nieuwe resultaten op. De toets is de beoordeling van 

de laatste opdracht van de cursus, project of training. We wilden de excessieve hoeveelheid die 

wordt besteed aan toetsing en beoordeling terugdringen.  Het model is zo eenvoudig  en zo 

bruikbaar, horen we vaak managers zeggen, als ze het ingevoerd hebben. 

 

Vanaf 2001 heb ik het leerlijnenmodel samen met Carla van den Brandt gebruikt bij de ontwikkeling 

van de vmbo ict route. Zij schreven er een boek over. Zo leer je nog een wat (Bohn Stafleu 2010). 

Zestig scholen in de ict route gebruiken de projecten, de cursussen en trainingen op hun eigen 

manier in deze route. Het model wordt verder gebruikt bij de 45 scholen van Technasium en  de 25 

scholen die het zelfde model in de onderbouw gebruiken. Ook  de projecten van de Eurecacup, die 

nu al voor het vierde jaar verschijnen. Het leerlijnenmodel is geen blauwdruk, maar een denkmodel. 

Het helpt opleidingen en scholen na te denken over de inrichting van hun leerplan -  de opdrachten, 

de inhoud, de dynamiek en de organisatie. Ook in het voortgezet onderwijs is een betrouwbaar 

kompas voor onderwijsvernieuwing. 

 

Den Haag Jos de Kleijn april 2010. 

 

 

 

 


