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INLEIDING EN RATIONALE 

Dit document is bedoeld als leidraad voor taaldocenten over het gebruik en 

het opnemen van het Individual Learning Plan en de documenten voor de 

beoordeling van de behoeften van de leerling in hun onderwijsprocessen, als 

hulpmiddelen voor zowel henzelf als hun leerlingen. 

Samen met het Handboek over gedifferentieerd leren dat is ontwikkeld als 

onderdeel van dit project, zijn individuele leerplannen (ILP's) en 

beoordelingen van leerbehoeften (LNA's) misschien wel de belangrijkste 

factor bij het leren van een tweede taal, voor beide leerlingen en leraren. 

Het handboek over gedifferentieerd leren en de casestudy's daarin zullen 

leraren ondersteunen bij het afstemmen van hun lessen, methodologie en 

klasactiviteiten op de behoeften, motivaties, sterke en zwakke punten van de 

leerling, leerstijl, voorkeuren en antipathieën. Differentiatie is iets dat de 

meeste leraren onvrijwillig en vaak onbewust oefenen in de omgang met 

leerlingen met verschillende vaardigheden in hun leeromgeving. Het 

handboek zal ook reflectie aanmoedigen, die op zijn beurt 

differentiatiepraktijken en -technieken zal formaliseren en valideren. 

IBP's komen de leerder ten goede door hen de mogelijkheid en middelen te 

bieden om gerichte, gecontroleerde zelfstudie-activiteiten te kunnen 

ondernemen, om het leerproces te verbeteren en een gevoel van eigendom 

bij de leerlingen te creëren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 

leerresultaten en taal Leren. Het proces biedt leerlingen ook de mogelijkheid 

om zich in hun eigen tempo naar hun eigen doelstellingen te ontwikkelen. 

Wanneer leraren regelmatig leerbehoeftenbeoordelingen (LNA's) uitvoeren 

tijdens intervallen tijdens de taalleerreis van een leerling, en de ILP van de 

leerling wordt herzien en bijgewerkt om hun vooruitgang weer te geven, helpt 

dit leerlingen betrokken te blijven, gefocust en kan de kans vergroten dat 

leerlingen zichzelf ondernemen gericht leren buiten de klas. ILP's zijn ook de 

basis waarop personalisatie van studenten is gebaseerd bij het studeren in 

een groepsomgeving. 
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De LNA- en ILP-sjablonen zijn ontworpen om te passen in alle contexten van 

het leren van een tweede taal, in relatie tot de cultuur en de 

onderwijsmethoden van de partnerlanden. De LNA- en ILP-sjablonen zijn ook 

flexibel genoeg om rekening te houden met de specifieke leerbehoeften van 

leerlingen. 

Beide documenten zijn ontworpen met het oog op overdraagbaarheid naar 

verschillende landen, onderwijsmethoden, culturele contexten en 

leeromgevingen voor tweede taal in het achterhoofd. Het document is 

opzettelijk ontworpen om eenvoudig en beknopt te zijn, en geschreven in 

duidelijke taal, om de duurzaamheid en toekomstige overdraagbaarheid 

ervan naar talen te verzekeren die verder gaan dan die van de 

projectpartners. 
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VEELGESTELDE VRAGEN 

1. Wat is een leerbehoeftenbeoordeling (LNA)? 

Een leerbehoeftenbeoordeling (LNA) is een document dat u tijdens de 

tutorialsessie gebruikt om de leerbehoeften van de tweede taal van een 

lerende te beoordelen. Een formulier met vragen als leidraad voor uw 

zelfstudie. Het doel is om te begrijpen wat de behoeften en prioriteiten van 

de leerling zijn, in termen van het leren van talen, en hoe dat past in hun 

persoonlijke en professionele doelen of in het dagelijkse leven. 

2. Hoeveel tijd moet ik besteden aan een LNA? 

Hoeveel tijd u besteedt aan behoeftenanalyse is aan u. Leerlingen van een 

lager niveau kunnen hun behoeften misschien niet uitgebreid bespreken, dus 

misschien wilt u er minder tijd aan besteden en meer tijd besteden aan het 

verduidelijken van de ILP-procedure. Leerlingen van een hoger niveau 

kunnen echter waardevolle informatie geven over wat ze nodig hebben en 

prioriteiten stellen, dus het kan de moeite waard zijn om meer tijd aan hen 

te besteden. Gebruik je eigen oordeel.   

3. Wat is een individueel leerplan (ILP)? 

Een individueel leerplan (ILP) is het document dat u produceert en aan een 

leerling geeft met een lijst met taken die zijn ontworpen om zichzelf uit te 

voeren, om hun Engels buiten de klas te verbeteren. Deze moeten 

overeenkomen met de behoeften en prioriteiten die worden benadrukt in de 

beoordeling van de behoeften van de leerling. 

4. Hoeveel tijd moet ik besteden aan een ILP? 

Het wordt aanbevolen om niet meer dan 5 - 10 minuten door te brengen, 

maar dit kan variëren afhankelijk van de leraar en de leerling. U hebt geen 

minimumaantal taken nodig, maar u moet wel een nummer opgeven dat de 

leerling de komende 6 of 8 weken, of tot het moment waarop hij / zij bezig 

is, zal bezighouden. Nogmaals, gebruik je eigen oordeel: de werkgewoonten 

van de leerling in de klas geven een goede indicatie van hoeveel ze bereid 

zullen zijn om buiten de klas te werken. U kunt de taal van het gedeelte 
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'Procedure' en 'Advies' in het formulier beoordelen, zodat uw leerling begrijpt 

wat hij moet doen. 

5. Wat zijn zelfstudies en feedbacksessies? 

Een zelfstudie is een korte ontmoeting die een leraar of tutor heeft met 

leerlingen waarin zij de leerbehoeften van de leerlingen beoordelen. Dit is de 

eerste bijeenkomst, waarin de leraar en de leerling bespreken 

Een feedbacksessie is de tweede (en mogelijk derde) zelfstudie die u met een 

leerling hebt om hun voortgang naar hun ILP te beoordelen. In deze sessie 

controleert u of de leerling de door u ingestelde taken heeft voltooid, 

beoordeelt u het nut ervan en geeft u commentaar op de voortgang van de 

leerder. Deze sessies bieden de docent ook de mogelijkheid om de ILP-

activiteiten en -doelen van de studenten te herzien en eventueel de LNA van 

de student bij te werken indien nodig. 

6. Hoe vaak moet ik zelfstudies en feedbacksessies uitvoeren? 

De aanbevolen hoeveelheid tijd tussen elke zelfstudiesessie is afhankelijk van 

het aantal contacturen per week dat de leerling studeert / heeft met de leraar. 

Uren Per Week 
Aanbevolen Frequentie 

van Zelfstudie 

1 - 4 uur Elke 16 weken 

5 - 9 uur Elke 14 weken 

10 - 14 uur Elke 12 weken 

15 - 19 uur Elke 10 weken 

20 - 24 uur Elke 8 weken 

25+ uur Elke 6 weken 

 

7. Hoe lang moet ik besteden aan tutorialsessies? 

Het wordt aanbevolen om niet meer dan 10 - 15 minuten door te brengen, 

maar dit kan variëren afhankelijk van de leraar en de leerling. 

 

 



 

“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze 

publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is 

vervat.” 
7 

8. Hoe lang moet ik besteden aan het voorbereiden van de ILP? 

Het wordt aanbevolen om niet meer dan 5 - 10 minuten door te brengen, 

maar dit kan variëren afhankelijk van de leraar en de leerling. 

9. Wat is een taakbank? 

Een taakbank is een bibliotheek met bronnen die is ontwikkeld door de leraar 

(of leraren), relevant voor de behoeften van uw leerlingen, uitdagend maar 

haalbaar, en de leerlingen moeten zelf de antwoorden kunnen controleren. 

De taken moeten ook meetbaar zijn: de leerlingen moeten een resultaat 

kunnen opschrijven. Het is bijvoorbeeld een goede ILP-taak om leerlingen te 

vragen om gegradeerde lezers te lezen, maar u MOET een specifiek nummer 

opgeven (hoeveel gegradeerde lezers u wilt dat ze bij de volgende zelfstudie 

lezen, of hoeveel nieuwsartikelen ze vóór de volgende zelfstudie moeten 

lezen). 

Examenpraktijkwebsites (bijvoorbeeld Cambridge- en IELTS-examens) 

bevatten veel taken die voor leerlingen kunnen worden ingesteld. Cambridge 

Young Learners-oefenwebsites bevatten vocabulaire-activiteiten die nuttig 

kunnen zijn voor lagere niveaus. 
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PROCEDURE 

Een aantal vereisten wordt geadviseerd en vereist voordat een leraar de LNA- 

en ILP-sjablonen begint te gebruiken met een leerling of leerlingen. 

Deze procedure beveelt aan dat leraren enige kennis hebben van de 

achtergrond en motivaties van de leerder om de taal te leren, en misschien 

een beetje informatie hebben over de achtergrond van hun leven buiten het 

klaslokaal. Vanuit het perspectief van de ontwikkeling van studenten, hoewel 

niet essentieel, is dit nuttig, zodat leraren de gerelateerde activiteiten hierop 

kunnen afstemmen. 

Vanuit een pedagogisch perspectief wordt verwacht dat de leraar, 

voorafgaand aan het uitvoeren van de eerste tutorial, de leerling in de klas 

gedurende een aantal lessen heeft geobserveerd om hun sterke en zwakke 

punten, leerstijl en algemene houding ten opzichte van leren te begrijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Eerste Tutorial 

Dit is de belangrijkste zelfstudie, omdat deze je inzicht geeft in het perspectief van de leerling 

op zijn leren en wat hij wil bereiken. Over het algemeen kan meer tijd worden besteed aan 

deze tutorial, omdat het begrijpen van de doelen en behoeften van de leerling belangrijk is en 

het waard is om voor de eerste keer extra tijd aan te besteden, zodat er duidelijkheid is 

tussen de leerling en de leraar over wat er moet gebeuren bereikt. 

Stap 2: Beoordeling van Leerling 

U moet de LNA samen met de leerling invullen en ervoor 

zorgen dat de leerling de beoordeling zo eerlijk mogelijk 

voltooit. 

Stap 3: Individueel Leerplan 

Wijs met behulp van middelen van de taakbank activiteiten en 

oefeningen toe voor de leerling, waarop ze zich buiten de 

lesuren kunnen richten, om de gebieden te verbeteren die u 

samen hebt geïdentificeerd als gebieden om aan te werken. 
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Stap 6: Herzien Beoordeling van Leerling 

Tijdens de follow-up tutorial moet de docent de leerling kort vragen of 

de behoeftenanalyse die tijdens de eerste tutorial is voltooid nog 

steeds geldig is. Als de LNA moet worden herzien om aan te geven 

dat de doelstellingen van de leerling zijn gewijzigd, moet dit worden 

gedaan voordat de ILP wordt herzien. 

Stap 5: Vervolg Tutorial 

Tijdens de follow-up zelfstudie zullen de leraar en de leerling de vooruitgang evalueren die de 

leerling heeft gemaakt in de richting van de ILP-doelen die tijdens de eerste zelfstudie zijn 

gesteld, en deze herzien of nieuwe persoonlijke leerdoelen toevoegen aan de ILP, afhankelijk 

van hoe de leerling denkt over de taken. 

De leerling moet de leraar informeren over hoe hij / zij zich voelde over de taken, of ze te 

gemakkelijk, te moeilijk waren, geschikt waren voor de langetermijndoelen van de leerling, of 

ze baat hadden bij de oefeningen en activiteiten, en of de leerling zou willen vragen alles wat 

op basis hiervan moet worden toegevoegd aan de herziene ILP. 

Stap 7: Herzien Individueel Leerplan 

Op basis van de voortgang van de leerling in de richting van eerder 

overeengekomen leerdoelen, moet de leraar opnieuw activiteiten en 

oefeningen toewijzen voor de leerder, middelen van de taakbank. Als 

de leerling meer vooruitgang heeft geboekt dan verwacht, kan de 

leraar extra oefeningen toewijzen, of als alternatief, activiteiten en 

oefeningen van toenemende moeilijkheidsgraad, zodat de ILP een 

uitdaging blijft voor de leerling. 

 

Stap 4: In-Class Monitoring van Leerling 

Nadat de ILP is ontwikkeld en de doelen zijn overeengekomen met de leerling, 

moet de leraar de voortgang van de leerling volgen, in de klas en door middel 

van huiswerk en gemarkeerde oefeningen. Dit proces is relatief informeel en 

hoeft niet verder te gaan dan de hoeveelheid monitoring die dagelijks wordt 

gedaan, ongeacht of de leraar ook ILP's en LNA's in de ervaring van hun 

leerlingen opneemt. 
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 Stap 8: Doorlopend proces 

Na de stap hierboven moeten leraren stap 4 tot stap 7 voortzetten, 

als een continu proces van betrokkenheid en vooruitgang van de 

leerling. 

Dit proces zal de leraar en de leerling helpen beide bij te dragen aan 

de voortgang van de leerling in de loop van de tijd, en zal de 

voordelen van de ILP's, LNA's en differentiatie in de klas voor de 

leerling waarborgen. 

 


