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• Openbaar onderwijs 
• 2 locaties, Harderwijk & Zeewolde 
• 2500 leerlingen 
• Alle leerjaren hebben een iPad  
• Sportklas, TTO, Technasium, Kunst 
• Kwaliteit; goede resultaten

De RSG “Samen kom je verder” 



Programma
- Welkom 
- Opening 
- Vormen van onderwijs 
- De wereld is aan het veranderen 
- Quickscan en menukaart 
- Wat doen wij? 
- Vragen en opmerkingen
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Wat is Gepersonaliseerd Leren?  
“de aanleiding”

• Verbeteren onderwijs binnen maatschappelijke 
context 

• Inspectierapport 2015 

• 21st-century skills en moderne media 

• Talentontwikkeling en passend onderwijs
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https://www.youtube.com/watch?v=KF0uITWnN4U






En nu jij?
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• Traditioneel: het onderwijs is voor iedereen binnen een leerjaar 
gelijk. Er wordt niet of nauwelijks gedifferentieerd naar (individuele) 
behoeften of voorkeuren van leerlingen en de docent richt het 
onderwijs naar eigen inzicht in. 

• Gedifferentieerd: leerlingen binnen een grote groep worden naar o.a. 
niveau, tempo, interesse en behoefte verdeeld in subgroepen; de 
docent biedt passende doelen, instructie en methoden per subgroep.  

• Geïndividualiseerd: de docent kijkt o.a. naar het niveau, tempo, 
interesse en behoefte van een individuele leerling en past daar doelen, 
instructie en methode op aan.  

• Gepersonaliseerd: leerlingen sturen het eigen leerproces door het 
maken van eigen keuzes met betrekking tot het leren; de docent heet 
een coachende rol ter ondersteuning van de leerling. 

Waar sta jij nu? En welke vorm spreekt je 
het meest aan, en waarom?
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Wat is er gaande in onderwijsland?: 4 typen onderwijs

• Traditioneel: het onderwijs is voor iedereen binnen een leerjaar 
gelijk. Er wordt niet of nauwelijks gedifferentieerd naar (individuele) 
behoeften of voorkeuren van leerlingen en de docent richt het 
onderwijs naar eigen inzicht in. 

• Gedifferentieerd: leerlingen binnen een grote groep worden naar o.a. 
niveau, tempo, interesse en behoefte verdeeld in subgroepen; de 
docent biedt passende doelen, instructie en methoden per subgroep.  

• Geïndividualiseerd: de docent kijkt o.a. naar het niveau, tempo, 
interesse en behoefte van een individuele leerling en past daar doelen, 
instructie en methode op aan.  

• Gepersonaliseerd: leerlingen sturen het eigen leerproces door het 
maken van eigen keuzes met betrekking tot het leren; de docent heet 
een coachende rol ter ondersteuning van de leerling. 

Bedenk voor je eigen vak bij elk type een korte werkvorm.



• Kubbler-Ross veranderingscurve
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Dit gaat het onderwijs voorgoed veranderen….

1950 2018
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Van…………                              Naar…….



Quickscan

• Vul de quickscan voor jezelf in en bespreek deze met de persoon naast 
je. 

• Vul nu de quickscan nogmaals in, maar dan voor je organisatie.  

• Waar zitten de verschillen/overeenkomsten? 

• Welke gang uit de menukaart past bij jou? 

• En welke voor je school? 

• Welk gerecht spreekt je het meeste aan en hoe kan dit eruit zien voor 
jouw vak?
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Wat is Kunskapsskolan?

● Opgericht in 1999 in Zweden 

● Leerlingen horen bij beste 10%, op Pisa-ranglijst 
lager  

● Gepersonaliseerd leren PO en VO 

● Scholen in Zweden, UK, VS en India 

● 50000 leerlingen 

● kleine 60 scholen in Nederland
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Wat is Kunskapsskolan?

• Iedere leerling een uniek individu 

• Gemotiveerde leerlingen 

• Einddoel hetzelfde, route anders 

• Coaching/begeleiding 

• Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
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Een persoonlijke route naar persoonlijke doelen
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Hoe ziet een dag eruit?

• Basegroup met coach 

• Workshop 

• Vakles 

• Alle profileringen 

• Personal coaching 

• Learning Portal & Logboek



• Hoge verwachtingen, duidelijke doelen 
• Regelmatig, precieze feedback - feed forward 
• Eigenaarschap van doelen en proces 
• Keuze in methoden, hulpmiddelen en 

werkvormen om te voorzien in leerbehoeften
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“Gepersonaliseerd leren op de RSG” 
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De leerling

• Eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

• Doelen en strategie 

• Samenspraak met ouders en coach 

• Relevantie van het leren
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Docent en coach

• De rollen van een GPL-docent: 
• Coach 
• Pedagoog 
• Vakdocent 
• Teamlid

Welke rol 
heb je nu 
vooral?



Veranderende rol

• Heldere doelen  
• Duidelijke structuur 
• Goede voorbeelden 
• Keuzes bieden 
• Reflectie 
• COACHING!!!
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Hoe?

(Mihaly Csikszentmihalyi) Marty Slooter
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Waar staan we?

• Complete onderbouw GPL 

• Opzet voor de bovenbouw 

• Olievlekwerking 

• Enorme belangstelling 

• Eigenaarschap bij leerlingen 

• Vaardigheden
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Waar lopen we tegen aan?

• Beperking door lessentabel/rooster 

• Vaardigheden docenten 

• Onbekendheid/koudwatervrees ouders 

• Het hebben van een optie 

• Zorg 

• Alles uitleggen
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Vragen

• Dagstart 
• Logboek 
• Coachgesprek 
• Tempodifferentiatie 
• Niveaudifferentiatie 
• Produktbeoordeling



Vragen en/of opmerkingen


