
Startbijeenkomst 

Leerlabs



Programmamanager Leerling 2020

Floor de Jong 



• Welkom

• Presentaties

• Uiteen in Leerlabs – kennismaking 

• Pauze 

• Presentaties 

• Uiteen in Leerlabs – inhoudelijke uitwisseling

• Borrel 

Programma



https://youtu.be/hO8MwBZl-Vc


Verandering in de school 



Innovatiecurve 



Evaluatiewijzer voor didactisch

coachen



Kickstarters 



Leerlingen op bezoek bij andere 

Leerlabscholen



Resultaten uit Leerlabs 

leerling2020.nl/resultaten 



Vice-voorzitter VO-raad 

Hein van Asseldonk



Projectleider Leerlabs Leerling 2020 

Emma Verspoor





• Afhankelijk van aantal scholen in het Leerlab

• Beschikbaar voor de periode van september 2016 tot 

december 2018

• Gezamenlijk beslissen over de besteding

• Verantwoording

Budget



• Contactpersoon voor Leerling 2020

• Aanwezig bij Leerlabbijeenkomsten + Leerlaboverstijgende

bijeenkomsten

• Voortrekker in de school

Rol van de trekker



Open 

houding

• Inzichten, problemen en resultaten worden met elkaar gedeeld

Steun voor 

deelname 

• Er is steun voor deelname van alle geledingen in de school 

• Ruimte in extra uren voor deelnemende docenten. 

• Bestuurder en schoolleider tekenen de deelnameovereenkomst.  

Trekker uit 

de school

• Een trekker (docent) voor het Leerlab

• Tijdsinvestering: 4 uur per week, door de school bekostigd. 

Meedoen is 

delen

• In het Leerlab ontwikkeld materiaal en opgedane kennis wordt 

gedeeld met andere scholen

• Zie Leerling2020.nl voor voorbeelden.  

Onderzoek • Praktijkgericht onderzoek

• VO2020-scan

Wat betekent het om Leerlabschool te zijn?

http://leerling2020.nl/leerlab-schoolorganisatie/


• Scholen zijn eigenaar van het eigen Leerlabproces

• Deelnameovereenkomst

Eigenaarschap 



Trekker Leerlabschool/Onderwijsmanager 

OSG Sevenwolden 

Anke van Baar 



Leerlab ervaringen – serie 1
Anke van Baar

OSG Sevenwolden

Leerlab Leerling eigenaar leerproces

Hoe kunnen leerlingen aan het stuur gezet worden van hun 

eigen leerproces?
Medetrekkers Ingrid, Sebastiaan, Paul, Reinier, Ronald, (Richard)

 deelname/ commitment



Het proces van het Leerlab

• Wie zijn we & wat willen we?

• Luisteren, aanscherpen, open minded

• Delen Plan van Aanpak / Critical Friend

• Doel, feedback, flow

• Coördinator - faciliterend



Casus OSG Sevenwolden:
‘Gepersonaliseerd onderwijsconcept voor 

sportleerlingen’

• Sturing op systematische ontwikkeling

• Format, monitoren

• Ontwikkelgroep, coaching

• Why – eigenaarschap

• Docent en leerling-vaardigheid

coachrol / rubrics



Meerwaarde Leerlab- OSG Sevenwolden

 Overtuiging: op alle niveaus

- Leerlingen eigenaar leerproces: rendement / tijdwinst

 Inspiratie / ondersteuning vanuit het Leerlab

- Theoretische onderbouwing (uitbesteed)

- Competenties/ vaardigheden leerlingen (product)

- Verbindende coach (theorie/ praktijk/ sparren)



Resultaten / Plannen

2015-2016

• Ontwikkelen van competenties

2016-2017 door-ontwikkeling

• Vijf 1e klassen LifeStyle leerlijn

• Digitaal programma vaardigheden

• Leerling eigenaar

• Uitbreiding: vaardigheden naar vak-lessen



Vragen??



Van der Lindenzaal – Zaal 1 (2e verdieping) -

• Leerlab Differentiatie met Stercollecties (VO-content) 

Van der Lindenzaal – Zaal 2 (2e verdieping)

• Leerlab Klassikale context 

Van der Lindenzaal – Zaal 3 (2e verdieping)

• Leerlab Differentiatie in leerroutes 

Van der Lindenzaal – Zaal 4  (2e verdieping)

• Leerlab Differentiëren in de klas (Dorvo)

Uiteen in de Leerlabs 

Terug in deze zaal om 14.55 uur



Van der Lindenzaal – Zaal 5 (2e verdieping)

• Leerlab Formatief toetsen (Carmel Zuidwest) 

Zaal 7 (2e verdieping)

• Leerlab Leerling daling 

Leliveldzaal (2e verdieping)

• Leerlab Professionalisering met docenten

• Leerlab Digitale vaardigheden 



Van Hanegemzaal (3e verdieping)

• Leerlab Multimediaal instructiemateriaal (Pro/VSO)

• Leerlab Talentontwikkeling (Zeebra)

Vredenburgzaal (3e verdieping)

• Leerlab Visie op personalisatie (Kunskapsskolan, Dalton, Montessori) 



Van der Lindenzaal – Zaal 1 (2e verdieping) - Differentiatie met 
Stercollecties

Van der Lindenzaal – Zaal 2 (2e verdieping) - Klassikale context 

Van der Lindenzaal – Zaal 3 (2e verdieping) - Differentiatie in leerroutes 

Van der Lindenzaal – Zaal 4  (2e verdieping) -Differentiëren in de klas

Van der Lindenzaal – Zaal 5 (2e verdieping) - Formatief toetsen

Zaal 7 (2e verdieping) - Leerling daling 

Leliveldzaal (2e verdieping) - Professionalisering met docenten en 
Digitale vaardigheden 

Van Hanegemzaal (3e verdieping) - Multimediaal instructiemateriaal eb 
Talentontwikkeling

Vredenburgzaal (3e verdieping) - Visie op personalisatie



Trekker Leerlabschool/Conrector Corlaer College

Ronald Schaefer



(Leven)secht

“Leren doe je zo”



Het doet er toe



Betoog naar dialoog

Het gaat om de leerling



Relatie……….





Visie 
en 

Missie

Innovatie
Project

Idee

Onderwijs
Leren



Visie 
en 

Missie

Innovatie
Project

Idee

Onderwijs
Leren

Leerlab



(Levens)echt Leren

“Hoe doe je dat?”



Directeur VO-raad

Muriëlle Springer



Klaar voor de start?!

Aftrap tranche 3 Leerlabs

Leerling2020



Welk probleem lossen we eigenlijk op?



Iedereen een verandermanager!

Veranderingsmanagement of  verandermanagement 

is een vorm van management die zich in het 

bijzonder bezighoudt met het veranderen van de 

structuur en/of  de werkwijze van een organisatie.

(Bron: Wikipedia)



De uitdaging



Met elkaar, voor elkaar



Heel veel succes!



Uiteen in de Leerlabs (zelfde zalen)

Borrel om 16.30 uur


