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Thema ☒ gepersonaliseerd leren met ict  

☐  ict-geletterdheid 

☐ organisatie van gepersonaliseerd leren met ict 

Praktijkvraag De praktijkvraag is tweeledig en sluit aan bij de belangrijkste 21e-eeuwse 
vaardigheid: Nieuwsgierig zijn! 
 
1. Innovaties leren van studenten 
Designteamlid Paul heeft enkele jaren ervaring met het proberen innovaties in te 
bedden in zowel mbo als vmbo. Hij is verbaasd door studenten die 
proefondervindelijk veel meer mogelijkheden ontdekten dan hij zelf ontdekt had. 
 
Hoe sluit de opdracht aan bij het bedrijfsplan van ROC de Leijgraaf? 
Hoezo uitdagend onderwijs? Hoezo toekomstgericht? 
Hoe sluit de opdracht aan bij de ontwikkelingen binnen en buiten De Leijgraaf? 
 
Tevens krijgen we dan ook mogelijkheden om kennis vanuit BPV/bedrijven via onze 
stages binnen te halen in het onderwijs en op te nemen in het curriculum 
(Onderdeel BPV-verbeterplan). Al vrij snel bleek dat bovenstaande neerkomt op 
talent en talentontwikkeling van studenten.  
 
2. Hoe talentontwikkeling studenten (h)erkennen, stimuleren en inbedden in het 

huidige curriculum? 
Designteamlid Marga traint al jaren diverse doelgroepen op o.a. talentontwikkeling:  
Haar ervaring is dat de motivatie van studenten in het mbo soms ver te zoeken is. 
Ze hebben een hoop bagage bijvoorbeeld door stage, maar moeten horen van de 
docent wat ze moeten doen terwijl ze het al ervaren hebben.  
Uit onderzoek blijkt dat de student liever leert door te doen, dan te luisteren naar de 
docent. Studenten leren meer uit ervaringen. 
 
Studenten krijgen in het werkveld vragen zoals: Waarom moet ik jou aannemen voor 
deze functie? Waar kijken we naar in het onderwijs? Wat kun je wel of niet?  
Het is dus heel belangrijk dat de student weet wat hij/zij voor talent heeft. Het is 
belangrijk in het kader van toekomstgericht onderwijs, studiekeuze, beroepskeuze 
en motivatie van de studenten.  
 
Ieder vanuit hun eigen visie en beleving (hoog-empathisch vs. hoog analytisch) 
bekijken we de student en ons huidige onderwijs in de kaders van Talent en 
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talentontwikkeling. Zodat het onderwijs beter aansluit op de individuele behoefte, 
modern genoeg is en  voldoende uitdaagt. 

Doelgroep Niveau2+ klas (BOL) als eerste testgroep. Uiteindelijk alle studenten van alle 
opleidingen, niveaus en leerjaren. 

Vakgebied  LOB: o.a. solliciteren, projectgroepen samenstellen, sterke punten benutten, etc. 
Vakoverstijgend: gepersonaliseerd leren. 

Doelstelling Dat huidige en toekomstige mbo-studenten en zo mogelijk ook uitstroom naar 
arbeid of vervolgonderwijs op een bij hem/haar passende manier een mogelijkheid 
heeft gevonden om aan de docenten en begeleiders in het stagebedrijf te laten zien 
wie hij/zij is en wat zijn/haar talenten zijn. 
Doordat we de student mogelijkheden laten zien en een keuze laten maken (of zelfs 
nieuw benoemen en uitwerken) in een passende manier, bevorderen we de 
positiviteit en energie die daaruit gehaald kan worden.  
Doordat we de mogelijkheden digitaal aanbieden en daarmee ook keuzes aanbieden 
die niet ict gebonden zijn, ligt er een uitdaging bij de student. Uiteindelijk kan 
natuurlijk iedere mogelijkheid gedigitaliseerd worden met foto's en filmpjes. 
Studenten worden erkend en herkend, halen energie uit hun (school)werk en 
worden vooral op hun talenten aangesproken en aangemoedigd en niet op wat ze 
allemaal (nog) niet kunnen. 

Ontwerpvraag Talenten (her)kennen, etaleren en ontwikkelen door de student tools aan te reiken 
om zijn eigen talent te herkennen. 

Ict-leerarrangement Door gebruik te maken van diverse presentatievormen. Een groot deel is digitaal 
waarvan de al bestaande www.reflectietoolbox.nl als voorbeeld dient.  
Alle (toekomstige) mbo-studenten uitnodigen om in beeld te brengen WIE ze zijn. 
Met WIE bedoelen we dan vooral in de volle breedte, waaronder ook hun talenten. 
Bedoeling is om de nieuwe site, dus geen aanvulling van de boven benoemde, te 
vullen met ideeën en voorbeelden van mogelijkheden om jezelf te presenteren. 
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