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Inleiding
“Wij vinden gepersonaliseerd leren met ict belangrijk op twee vlakken. Voor leerlingen is
gepersonaliseerd leren met ict belangrijk omdat leerlingen hierdoor meer in hun zone van naaste
ontwikkeling komen, onafhankelijker instructies kunnen volgen en zelfstandiger kunnen werken.
Voor leraren is het belangrijk omdat overzicht over het leerproces en de voortgang van leerlingen het
mogelijk maakt om meer eigenaarschap bij leerlingen neer te leggen. Inzet van ict biedt mogelijkheden
om dit te ondersteunen, maar de huidige toepassingen sluiten nog onvoldoende aan bij wat er nodig
is in de praktijk en worden onderbenut. Zowel methodegebonden als onafhankelijke software is
nog onvoldoende in staat om leerlingen goede feedback te geven waar ze van kunnen leren. Vaak
zien ze alleen een kruis of een krul. Terwijl feedback nu juist zo’n effectieve manier is om het leren te
versterken. Er zijn ook te weinig mogelijkheden voor leraren om gegevens over leerlingen te kunnen
analyseren. Er zijn veel platformen met informatie, maar het kost nu te veel moeite en tijd om dat
allemaal te koppelen en te interpreteren.” Schoolleider OBS De Wilgenstam

Gepersonaliseerd leren heeft in de onderwijspraktijk verschillende betekenissen en verschijningsvormen
gekregen. Er zijn daarbij veel vragen over gepersonaliseerd leren met ict in de onderwijspraktijk. Scholen
vragen zich af hoe zij het leren van leerlingen kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en
wat er nodig is om gepersonaliseerd leren te organiseren. In deze publicatie lees je praktijkvoorbeelden
van gepersonaliseerd leren met ict en wordt duidelijk welke vraagstukken er leven op de scholen die voor
dit onderzoek bezocht zijn.
In januari 2021 is de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict van start gegaan. Deze kennistafel is een
platform voor onderwijsprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers. De kennistafel brengt in kaart
welke kennisvragen er in het werkveld leven over gepersonaliseerd leren met ict, voornamelijk bij scholen
die zich al ontwikkelen in de richting van meer gepersonaliseerd leren met ict. Daarnaast onderzoekt de
kennistafel welke kennis al beschikbaar is en welke nieuwe aanvullende kennis nodig is op het terrein
van gepersonaliseerd leren met ict. Op deze wijze is het mogelijk om kennis en onderzoek te richten op
en te verbinden met vraagstukken uit de onderwijspraktijk om zo bij te dragen aan evidence-informed
onderwijs.
De praktijkleden van de kennistafel hebben vraagstukken ingebracht over gepersonaliseerd leren met
ict. Deze vragen bleken veelal complex en gelaagd. Om ze om te zetten in kennis- en onderzoeksvragen
was meer informatie over de werkwijze, context en schoolorganisatie nodig. Om die reden is vanuit de
kennistafel nader casusonderzoek uitgevoerd naar de vraagstukken die op de scholen leven. In deze
praktijkpublicatie worden de bevindingen van het onderzoek beschreven en lees je hoe de scholen
gepersonaliseerd leren met ict realiseren, wat hun ambitie is en tegen welke uitdagingen en vraagstukken
zij aanlopen.
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Doel
Het doel van deze publicatie is om in beeld te brengen hoe gepersonaliseerd leren met ict er op
verschillende scholen uitziet, welke vragen scholen hierbij hebben en aan welke kennis zij behoefte
hebben. Het gaat hierbij om scholen die al stappen maken richting gepersonaliseerd leren met ict.
Door verschillende contexten zichtbaar te maken, wordt een beeld verkregen van de complexiteit van
de vraagstukken. Hierdoor kan beter worden vastgesteld welke type kennis nodig is en hoe deze kennis
vertaald kan worden naar het vraagstuk en context van de school.
Vragen die hierbij centraal staan zijn:
•	
Welke vraagstukken over gepersonaliseerd leren met ict hebben scholen die gepersonaliseerd
leren in praktijk brengen?
•

Wat is de schoolcontext van deze vraagstukken?

•

Welke soorten vraagstukken zijn te onderscheiden?

De scholen die meedoen aan het casusonderzoek worden geholpen om aan de slag te gaan met hun
kennisvragen. Scholen buiten de kennistafel kunnen door dit onderzoek leren van aansprekende
praktijkvoorbeelden om gepersonaliseerd leren met ict te realiseren.

Aanpak
Voor het onderzoek zijn vier scholen bezocht die gepersonaliseerd leren met ict in praktijk brengen.
Deze scholen verschillen van elkaar op diverse aspecten zoals het onderwijsconcept, de inrichting van
het schoolgebouw, de schoolpopulatie en het aantal jaren dat de school bezig is met de ontwikkeling van
gepersonaliseerd leren met ict.
Voorafgaand aan het schoolbezoek heeft de school een vragenlijst ingevuld die vroeg naar huidige situatie
en de ambitie op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict. De vragenlijst had, volgens het kader voor
gepersonaliseerd leren van het iXperium/Centre of Expertise1, een focus op differentiatie en zelfregie.
De vragenlijst werd aangevuld met vragen over de inzet van ict. Deze vragenlijst, samen met andere
informatiebronnen zoals de website en het schoolplan van de school, maakten het mogelijk voor de
onderzoekers om zich inhoudelijk in te lezen in de context van de school.
Tijdens het bezoek vond een semi-gestructureerd interview plaats, waarin de visie op en definitie
van gepersonaliseerd leren met ict van de school aan bod kwam. Daarnaast werd er gezamenlijk een
actantnetwerk gemaakt van de schoolorganisatie2. Deze werkvorm brengt de huidige en beoogde
schoolorganisatie in kaart ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict, met een focus op de actoren
en factoren op micro-, meso- en macroniveau die daarbij een rol spelen. De bijlage bevat meer informatie
over de onderzoeksaanpak.

1	Van Loon, A.-M., Van der Neut, I., De Ries, K., & Kral, M. (2016). Dimensies van gepersonaliseerd leren: De eerste
bouwsteen voor het organiseren van gepersonaliseerd leren. Nijmegen: HAN Press
2	Van Loon, A.-M., Van der Neut, I., & Hulsen, M., & Kral, M. (2020). Organiseren van gepersonaliseerd leren met
ict: Werkvorm om de huidige en beoogde schoolorganisatie in het PO in kaart te brengen door middel van een
actantnetwerk. Nijmegen: HAN Press.
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Basisschool De Verwondering
Lent
Conexus

Opgericht in:														2013
Bezig met gepersonaliseerd leren met ict sinds:		 2013
Aantal leerlingen:												502
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Aan tafel bij scholen: ambities
en vraagstukken rondom
gepersonaliseerd leren met ict
Hoe ziet het onderwijs op basisschool De Verwondering eruit?
De Verwondering is gestart als vernieuwingsschool. Er wordt thematisch gewerkt volgens het
International Primary Curriculum (IPC). Daarbij worden creatieve vakken en zaakvakken als
aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap en technologie, natuur, kunst en cultuur in een thema
verweven met de basisvaardigheden, lezen, taal, spelling en rekenen.
De school bestaat uit drie leerpleinen. Leerpleinen zijn grote open ruimtes waar leerlingen in dezelfde
leeftijdsgroep samen leren. Op leerplein 1 zitten leerlingen van groep 1 tot en met groep 3, op leerplein 2
groep 4 en 5 en op leerplein 3 groep 6 tot en met 8. Elk leerplein staat in het teken van een ander thema.

De taken van het personeel zijn zodanig verdeeld dat niet elke mentor, zoals een leraar op
De Verwondering wordt genoemd, alle instructies van ieder vakgebied hoeft te verzorgen. De meeste
mentoren zijn vakexpert op één gebied, bijvoorbeeld rekenen. Zo’n vakexpert is, samen met de andere
rekenexperts op het leerplein, verantwoordelijk voor al het rekenonderwijs dat er op het leerplein
gegeven wordt. Door deze werkwijze hebben vakexperts goed zicht op de leerlijn voor een vak en op hoe
ver individuele leerlingen op zo’n leerlijn zijn gevorderd.
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In de ochtend is er een inloop, waarbij leerlingen zelf kunnen kiezen waar ze mee bezig gaan. Na een
dagopening in de stamgroep begint elk half uur een instructie – maar dat betekent niet dat de leerlingen
de hele ochtend instructies volgen. Voor bepaalde leerlingen zijn bepaalde instructies verplicht, maar
omdat een instructie vaak meerdere keren op één dag wordt aangeboden, kunnen leerlingen zelf kiezen
wanneer ze die instructie volgen. Leerlingen kunnen de leerstof verwerken op verschillende momenten en
plaatsen, afhankelijk van wat het beste past bij de behoeften van de leerling. Die zelfregie is tekenend voor
De Verwondering: ook buiten de instructies hebben leerlingen veel vrijheid om te kiezen wanneer waaraan
wordt gewerkt. De keuzevrijheid en zelfregie van de leerlingen stelt het team wel voor een lastig vraagstuk:
wanneer volg je een leerling, en wanneer neem je als mentor de regie over?

Gepersonaliseerd leren met ict
Visie
Voor De Verwondering biedt gepersonaliseerd leren de mogelijkheid om alles uit een leerling te halen –
niet alleen op cognitief vlak, maar ook op het gebied van persoonsvorming. Het gaat niet alleen om de
dingen die geleerd moeten worden, maar ook om wat een leerling graag wil leren. Hieraan wordt vijf keer
per jaar, tijdens de leergesprekken, expliciete aandacht besteed. Als leerlingen De Verwondering verlaten,
kunnen ze zelf keuzes maken en weten ze wat er bij ze past en wat niet. Kinderen ervaren dat ook zo, blijkt
uit de gesprekken die het team met achtstegroepers voert.

“We voeren gesprekken met het kind, vijf of zes keer per jaar: wat wil
je leren?”

De school wil ervoor zorgen dat leerlingen goed inzicht in hun eigen behoeften hebben: dat ze weten
wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren. Door leerlingen te helpen dat zelfinzicht te ontwikkelen,
draagt gepersonaliseerd leren bij aan een leven lang leren. Gepersonaliseerd leren betekent voor
De Verwondering dat leerlingen een eigen leerroute volgen, maar niet individualistisch leren.
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Ambitie
In de toekomst zou De Verwondering het onderwijs graag nog meer willen toespitsen op het individu,
zonder het collectief belang uit het oog te verliezen. Het onderwijs moet dus niet individualistischer
worden, maar wel steeds meer passend bij de leerling. De school wil beter kunnen differentiëren tussen
leerlingen, vooral wat betreft instructie.

“Kinderen zeggen: ik weet nu precies wat ik goed kan in het samenwerken
met een ander kind en wat ik lastig vind. Of dat ze goed kunnen plannen en
organiseren. Andere kinderen geven aan dat ze daar altijd hulp nodig bij zullen
blijven hebben. Sommige kinderen vinden het heerlijk om te bepalen waar ze
zitten, en anderen willen een vaste plek. En dat is helemaal oké, als je maar weet
wat jij nodig hebt.”

Vraagstukken onderweg naar meer gepersonaliseerd leren met ict
Hoe bepalen we hoeveel regie we aan de leerlingen geven?
Zelfregie is een belangrijke pijler voor De Verwondering, omdat het streven is dat leerlingen zelf leren
aangeven wat ze kunnen en willen, en wat ze daarbij nodig hebben. De school vindt ook dat zelfregie niet
altijd kan en niet altijd hoeft. Sommige leerlingen hebben meer sturing nodig dan anderen, en ook voor
leerlingen die goed om kunnen gaan met zelfregie is het niet verkeerd om soms te horen dat iets niet kan
of mag. Aan de andere kant nemen mentoren nu soms te veel regie, bijvoorbeeld door veel instructies
verplicht te maken. De school worstelt met de balans tussen het geven en terugnemen van regie. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat een leerling verplicht een bepaalde instructie moet bijwonen die hij of zij niet nodig
heeft, omdat de vakspecialist onvoldoende vertrouwt op het eigen oordeel en bang is dat leerlingen
die een instructie niet volgen door de mazen van het net glippen. Uiteindelijk voelt de vakspecialist de
verantwoordelijkheid om te weten wat leerlingen hebben gedaan en geleerd en wat ze wel of niet kunnen.
Ook omdat er bij sommige vakken, gezien de populatie, nog winst te behalen valt voor wat betreft de
leerresultaten, wordt er in de praktijk liever een instructie te veel dan te weinig gegeven.
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Op het gebied van verwerking krijgen de leerlingen ook ruimte voor zelfregie. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar
in de weektaak, die in Google Classroom op twee niveaus wordt klaargezet: een basisniveau dat alle
leerlingen in dat leerjaar aan zouden moeten kunnen en een hoger niveau op basis van de taxonomie van
Bloom. Leerlingen kiezen zelf of ze alleen de basisopdracht doen, alleen de ‘Bloom-opdracht’, of allebei.
In principe staan alle opdrachten voor de hele week klaar. Dat betekent ook dat leerlingen soms, als ze in
het begin van de week alle taalopdrachten al maken, aan het einde van de week alleen nog maar zitten te
rekenen. Voor zwakkere leerlingen kan het zien van de weektaak overweldigend zijn. Zij krijgen daarom
via een aparte Classroom een dagtaak met drie opdrachten, en als die opdrachten af zijn krijgen ze
mondeling te horen wat ze verder kunnen doen.
De leerlingen krijgen in de school meer ruimte om zelf regie te nemen over hun leerproces naarmate ze
ouder worden. Ook de school en de mentoren hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld op het
gebied van het geven van regie aan leerlingen. Daardoor krijgen de leerlingen die nu op leerplein 1 zitten
meer ruimte voor zelfregie dan de leerlingen die daar een paar jaar geleden zaten. Dat is ook terug te zien
op de andere leerpleinen: op leerplein 3 kan van de jongste leerlingen meer zelfregie worden verwacht
dan van de oudste leerlingen, omdat de jongere leerlingen meer kansen hebben gehad om te oefenen met
zelf regie nemen over hun leerproces en ook meer taal hebben voor zelfreflectie.
De schoolleiding vindt dat bij zelfregie ook vertrouwen in leerlingen hoort: de hele tijd monitoren waar
een leerling staat is onwenselijk. Monitoren is ook niet zo eenvoudig. Het blijkt voor de mentoren een
lastige opgave om informatie die door de gebruikte ict-toepassingen wordt verzameld te interpreteren.
Voor leerlingen is het niet inzichtelijk waar zij op de leerlijn staan, waardoor het voor leerlingen ook lastig
is om zelf regie te nemen. Dat wordt versterkt doordat het voor leerlingen moeilijk is om hun voortgang
realistisch te beoordelen. Leerlingen kunnen in MijnRapportfolio invullen in welke mate ze een onderdeel
of opdracht beheersen. Sommigen willen alles kunnen, en vullen dus altijd in dat ze iets beheersen,
terwijl anderen onzeker zijn en zichzelf daardoor te laag inschatten. Het is daarom voor De Verwondering
belangrijk om beter te weten welke informatie nodig is om te kunnen bepalen of een leerling zelfregie kan
nemen of (meer) sturing nodig heeft.
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Leerlijnen: voor elk vak en voor zelfregie
De school zoekt altijd naar de juiste balans tussen volgen en sturen, en in het geval van sturing, naar
de manier om dat zo nauwkeurig mogelijk op de behoefte van de leerling aan te laten sluiten. Voor dat
laatste is het belangrijk dat vakspecialisten een goed beeld hebben van de leerlijnen en de vordering
van leerlingen op die leerlijnen. Het vormen van dat beeld wordt gedeeltelijk gedaan op basis van
checkmomenten, die in het lesmateriaal en in de planning zijn ingebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het monitoren van lezen in kleine groepjes op leerplein 2, om dictees op vaste momenten en om de
gestandaardiseerde toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem. Die gestandaardiseerde toetsen hebben
een grote rol in het bepalen van het instructieniveau waarop een leerling wordt ingedeeld. Die indeling is
grofmazig. De vakspecialisten en mentoren stellen het instructieprogramma en leerplan van een leerling
nauwkeurig bij. Zij hebben de leerlingen over het algemeen goed in beeld, maar handelen daar volgens de
schoolleiding niet altijd naar.
Zoals hierboven al is beschreven, hebben de school en de mentoren zich ontwikkeld op het gebied van
regie geven aan leerlingen. Dat proces is niet systematisch verlopen. Er zijn bijvoorbeeld geen vakexperts
op het gebied van zelfregie. De Verwondering is op zoek naar theoretische onderbouwing en aanvulling
op wat er nu al op de werkvloer gebeurt: welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om regie over het
leren te nemen, en hoe kunnen mentoren en vakspecialisten hen die vaardigheden aanleren? Het hebben
van een leerlijn op het gebied van zelfregie zou, volgens de school, mentoren kunnen helpen om te zien
waar leerlingen staan, welke vrijheden daarbij passen, en wat de volgende ontwikkelingsstap kan zijn.

“We moeten nu handmatig handelingsplannen van Parnassys vertalen naar
opdrachten in Google Classroom en van daaruit naar MijnRapportfolio, per
leerling. Je zou eigenlijk willen dat Google Classroom een seintje geeft aan
MijnRapportfolio als er een leerdoel behaald is, waarin de leerlijnen staan,
en ouders dat ook kunnen zien. Dat de systemen elkaar lezen en gegevens
uitwisselen.”

Beter inzicht in de ontwikkeling van leerlingen op alle vakinhoudelijke leerlijnen zou de mentoren kunnen
helpen leerlingen beter te kunnen ondersteunen in het nemen van regie. Als de leerlijnen voor elk vak
voor mentoren én leerlingen duidelijk zijn, kan een leerling uit groep zes zeggen: ‘ik kan al tellen tot 1000,
dus ik ga nu bij een andere instructie zitten’. Om die individuele leerlijnen te kunnen realiseren zou het
ook fijn zijn als er een ict-toepassing was waarbij de leerdoelen op maat worden gedefinieerd op basis van
onderwijsbehoeften van leerlingen.
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Wittering.nl

Rosmalen
Signum Onderwijs
Opgericht in:														2004
Bezig met gepersonaliseerd leren met ict sinds:		 2005
Aantal leerlingen:												260
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Hoe ziet het onderwijs op Wittering.nl eruit?
Wittering.nl biedt onderwijs voor leerlingen van 0 tot 15 jaar in vijf units. In dit onderzoek beperken wij ons
tot de drie units in de basisschoolleeftijd. Wittering.nl is gestart als vernieuwingsschool. Het onderwijs op
Wittering.nl is gebaseerd op tien kernconcepten die elk jaar terugkomen. Door aan die kernconcepten te
werken, ontwikkelen leerlingen ‘Gestalten’: een uniek persoonsgebonden geheel van begrip en inzichten
die zijn opgebouwd door het leven in verschillende rijke contexten. Het Gestalt is meer dan de som der
delen. Om Gestalten op te bouwen, moeten leerlingen een grote variatie aan ervaringen opdoen in
een rijke leeromgeving. Met de kennis en ervaringen die leerlingen op Wittering.nl opdoen, kunnen ze
uiteindelijk zelf verder leren op een manier die bij hen past.

De 260 leerlingen in de basisschoolleeftijd zijn verdeeld over drie units met elk vier basisgroepen waarin
de dag geopend en afgesloten wordt. De rest van de dag delen leerlingen grotendeels zelf hun tijd in: ze
kiezen bijvoorbeeld wanneer ze gaan rekenen, maar ook wanneer ze eten en buiten spelen. Het gebouw is
zo open mogelijk ingericht. Zo zijn units bijvoorbeeld niet door deuren en muren gescheiden, maar door
een trapje naar een hogere laag. In die open ruimte zijn er veel verschillende hoeken, verdiepingen en
zones. Er zijn een paar kleine afsluitbare ruimtes, zoals de speelzaal voor de kleuters, een danslokaal en
een ruimte waarin leerlingen zich kunnen terugtrekken. Op elke unit werken een regisseur, hbo-opgeleide
mentoren en mbo-opgeleide begeleiders. Samen geven zij het onderwijs in de unit vorm, bijvoorbeeld
door per leerling de leerdoelen te bepalen.
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Gepersonaliseerd leren met ict
Visie
Het team van Wittering.nl gaat ervan uit dat leren per definitie gepersonaliseerd is. Daarom biedt de
school gepersonaliseerd onderwijs, waarin het leren van leerlingen gestimuleerd kan worden. Het is
daarbij niet vanzelfsprekend dat ict wordt gebruikt: dat is voor de school niet meer dan een middel.
Omdat leerlingen volgens de school voor het opbouwen van Gestalten een veelheid aan ervaringen op
moeten doen, zou ict ondergeschikt moeten zijn aan de fysieke leeromgeving.

“Het gaat vaak over gepersonaliseerd onderwijs. Iedereen leert
gepersonaliseerd, want het speelt zich af in ieders hoofd. Hoe geef je ruimte,
ook met ict, zodat de persoon in kwestie meer en beter kan leren?”

Ambitie
In de toekomst wil Wittering.nl beter gebruikmaken van ict om leerprocessen vorm te geven en te
monitoren, op zo’n manier dat het inzichtelijk is voor alle gebruikers (leerlingen en leraren), maar
ook voor stakeholders (ouders, bovenschools bestuur en inspectie). De wens is hierbij om niet alleen
toetsresultaten te monitoren, maar ook gebruik te maken van verslagen of korte video’s, om zo
het leren in brede zin in beeld te kunnen brengen. De inzet van ict moet daarbij altijd passen bij het
onderwijsconcept.
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Vraagstukken onderweg naar meer gepersonaliseerd leren met ict
Hoe kan ict het leren van leerlingen ondersteunen?
Op Wittering.nl wordt niet traditioneel gewerkt: er zijn geen klassen, geen vaste lesprogramma’s of
instructies en er wordt ook niet periodiek getoetst. De teamleden hebben, door goed te observeren en
met de leerlingen in gesprek te gaan, een goed beeld van de leerroute en voortgang van elke leerling in
hun unit. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen, en wordt er in de observaties die mentoren en begeleiders
dagelijks doen, gekeken naar wat er is gelukt. Die observaties zijn belangrijk omdat een leerling altijd
meer weet dan die zelf kan vertellen. Als er geobserveerd wordt dat een leerling een stap gemaakt heeft,
wordt dat gecheckt met een toets. Bij voorkeur worden dynamische toetsen gebruikt, waarbij de vragen
en opdrachten iteratief worden aangepast aan hetgeen de leerling laat zien.

De voortgang van leerlingen (bijvoorbeeld in de vorm van korte filmpjes wat het leren van leerlingen
in beeld brengt) wordt vastgelegd in het platform Mevolution, wat de school in samenwerking met een
aantal partijen heeft ontwikkeld. Mevolution is gebaseerd op een model voor Sociaal-Ontwerpend
Leren (SOL), een procesmodel dat al in de school wordt gebruikt. Het SOL-model gaat uit van vier fases:
verkenning, idee-ontwikkeling, realisatie en oogst. De laatste twee fases hebben ook betrekking op het
zichtbaar maken van leren en voortgang, en in de software zijn reflectievragen opgenomen die helpend
zijn bij het evalueren van het leerproces.

“We toetsen eigenlijk iedere dag. Als een leraar iets geobserveerd heeft, dan
zetten we dynamisch toetsen in. Maar wanneer doe je dat, wanneer stop je de
thermometer erin?”

De school mist ict die goed past bij het onderwijsconcept. De school gebruikt ict als dat iets toevoegt,
maar vindt veel leermiddelen ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Adaptieve (methodegebonden) software wordt
niet of bijna niet gebruikt, omdat het te lineair wordt gevonden: de meeste adaptieve software gaat uit van
goed of fout, en als een bepaald aantal opgaven van hetzelfde type goed wordt gemaakt, gaat de software
ervanuit dat de leerling dat onderdeel beheerst. Als een opgave fout wordt gemaakt heeft dat wel invloed
op de opdrachten die de leerling daarna krijgt, maar verder gebeurt richting de leerling eigenlijk niets met
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het foute antwoord. De school vraagt zich af hoe bestaande ict, passend bij het onderwijsconcept, het
leren van de leerlingen kan ondersteunen en versterken.
Er wordt bij Wittering.nl bijna niet in grote groepen gewerkt. Dat maakt individuele leerroutes mogelijk,
maar het leidt er ook toe dat leerlingen minder worden geclusterd op basis van niveau of interesse.
Meer data over leerlingen zou kunnen helpen bij het maken van groepjes met hetzelfde niveau of
dezelfde interesse. Wittering.nl zoekt naar ict-toepassingen die daarbij kunnen helpen. Op die manier
kan een voldoende aandeel van de leerlingen (80%) zinvol en goed aan het werk zijn, zodat het personeel
aandacht en ruimte over heeft voor de overige 20 procent van de leerlingen.

Hoe maken we de voortgang van leerlingen inzichtelijk voor ons team?
De school loopt er tegenaan dat de teamleden nog niet altijd goed kunnen reflecteren op wat een leerling
laat zien en wat dan de vervolgstappen zijn. Dat geldt ook voor het zichtbaar maken van die reflectie
waardoor iedereen in de unit een goed beeld heeft van alle leerlingen op alle gebieden en ook nieuw
personeel of invallers snel op de hoogte kunnen zijn. De school merkt nu dat nieuw personeel meer dan
een jaar nodig heeft om goed ingewerkt te zijn.
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Hoe maken we onze werkwijze inzichtelijk voor externe partijen?
Hoewel de teamleden van een unit over het algemeen een goed beeld hebben van waar leerlingen staan,
lukt het niet goed om dat ook te communiceren naar mensen van buiten de school. In het vastleggen en
communiceren van de observaties en het vormgeven van leerprocessen aan de hand van die observaties
kan ict volgens de school een belangrijke rol spelen. Mevolution wordt nu alleen nog maar gebruikt door
het personeel, en dan vooral voor ondersteuning van de planning en het vastleggen en reflecteren op
activiteiten die hebben plaatsgevonden. Doordat er geen procedure is om observaties te formaliseren
en registreren, is het lastig om de opbrengsten in beeld te brengen op een manier dat partijen van buiten
de school, zoals het bestuur en de inspectie, in één oogopslag kunnen zien wat er op school gebeurt.
Een bijkomende uitdaging is het in beeld brengen van de collectieve leerroute, hoe de school het als
geheel doet, zonder daarbij terug te hoeven vallen op gestandaardiseerde kwantitatieve middelen die
niet passen bij het onderwijsconcept.
De wens van Wittering.nl is om bij het in kaart brengen van de opbrengsten niet alleen van taal en
statistiek afhankelijk te zijn, maar ook om de kwaliteit op andere manieren te kunnen laten zien.
Omdat taal onvermijdelijk is in het verantwoorden van de werkwijze, is de school ook op zoek naar taal
die passend is bij het denkkader van externe partijen, zonder daarbij de visie en idealen van de school uit
het oog te verliezen. Zowel de school als externe partijen moeten bij het zien van een rapportage denken:
‘dit is kwaliteit, dit doet ertoe’.
Omdat het SOL-model niet ontwikkeld is voor assessment of monitoring van individuele leerlingen of
de schoolorganisatie als geheel, kunnen reflectievragen bij elke fase waarschijnlijk helpend zijn, maar
mogelijk onvoldoende om zonder aanvullend instrument de kwaliteit van de school gestructureerd in
beeld te krijgen. Bij het ontwikkelen van zo’n instrument is het daarom belangrijk om te bepalen welke
elementen belangrijk zijn voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om die
elementen te beschrijven zonder tekort te doen aan het schoolconcept.
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OBS De Wilgenstam
Rotterdam
Stichting BOOR

Opgericht in:														1956
Bezig met gepersonaliseerd leren met ict sinds:		 2018
Aantal leerlingen:												273
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Hoe ziet het onderwijs op OBS De Wilgenstam eruit?
OBS De Wilgenstam bestaat al 65 jaar, maar maakt sinds kort de omslag naar meer gepersonaliseerd
leren met ict. Op De Wilgenstam is het motto: ‘School is meer dan lezen, schrijven en rekenen’. Er is
bijvoorbeeld veel aandacht voor gedrag, zoals bij de Kanjertraining. Er wordt vanaf jonge leeftijd Engels
aangeboden en ook kunst en cultuur hebben een vaste plek in het onderwijs. Voor leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong is er een plusklas.

Het onderwijs op De Wilgenstam is per leerjaar en per vak georganiseerd. Elke jaargroep wordt begeleid
door een of twee leraren en eventueel een ondersteuner. Per jaarlaag zijn er een of twee groepen.
Groep 1 en 2 zitten in gemengde groepen (1/2A en 1/2B). Elke groep heeft één klaslokaal ter beschikking.
Daarnaast zijn er werkpleinen verspreid in de school, beschikbaar voor alle groepen. Leerlingen hebben in
beperkte mate regie over hun eigen leren. Leerlingen in de hoogste klassen hebben zeven keer per week
een half uur tot drie kwartier ‘takentijd’, waarin ze aan hun weektaak werken. In de weektaak is onder
andere het inoefenen en automatiseren van vaardigheden met adaptieve software opgenomen. Doordat
leerlingen dat op Chromebooks kunnen doen en er werkpleinen zijn ingericht, is er ook meer ruimte om te
kiezen waar er wordt geleerd.
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De school werkt met een levelsysteem dat bepaalt hoeveel ruimte leerlingen krijgen voor zelfregie. Als het
zelfstandig werken tijdens de takentijd langere tijd goed gaat, gaan leerlingen een level omhoog en krijgen
ze meer regie. Andersom kan de regie ook worden afgebouwd als het zelfstandig werken langere tijd
niet goed gaat. Het werken met takentijd en weektaken heeft ook een onbedoeld maar positief bijeffect:
als een klas verdeeld moet worden, of een dag op afstand onderwijs moet krijgen, komt dat een stuk
gemakkelijker op gang omdat de leerlingen sowieso al een pakket aan taken hebben waaraan ze kunnen
werken.

Gepersonaliseerd leren met ict
Visie
Gepersonaliseerd leren betekent voor de school dat leerlingen, binnen bepaalde kaders, keuzes hebben.
Binnen die kaders is er ook heel veel ruimte voor differentiatie, zonder dat leerlingen individueel
leren. In het kader van gepersonaliseerd leren moet ict vooral ondersteunend zijn voor de leerlijnen
en leerdoelen die gekozen zijn. Gepersonaliseerd leren is voor De Wilgenstam belangrijk omdat de
populatie heel divers is: er zitten leerlingen van heel laagopgeleide ouders op de school, waar vaak allerlei
achterstandsproblematiek speelt, maar ook leerlingen van hoogopgeleide ouders.
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Ambitie
De school wil meer leerdoelgericht werken, waarbij beter kan worden gedifferentieerd, leerlingen in een
passende mate regie krijgen over hun leren en waarbij leeractiviteiten en methoden als middel worden
ingezet. Uiteindelijk moeten leerlingen meer regie krijgen over hun leerproces én hun leerdoelen. Maar om
dat te kunnen bereiken, moeten leraren eerst meer regie terugkrijgen over hun onderwijs. Die regie van
leraren wordt nu vooral door de methoden en software beperkt. Als leraren meer regie terugnemen van
de methode, kan er ook meer vak- en leerjaaroverstijgend gewerkt worden. Leermiddelen en methoden
kunnen dan door de leraar zo worden ingezet dat ze passen bij het leerdoel, bij wijze van ‘mix & match’.

“We hebben een heel groot spreidingsgetal. We halen het echt niet met drie
niveaus.”

Zoals beschreven is de leerlingpopulatie van De Wilgenstam heel divers. Daardoor zijn er in één klas
niet drie niveaus te vinden, waar veel methodes zich op richten, maar misschien wel zeven. Inzet van ict
biedt mogelijkheden om beter zicht te krijgen op de verschillende niveaus en leerlingen meer ‘op maat’
onderwijs te bieden. Zowel methodegebonden software als methode-onafhankelijke software bieden
veel informatie over leerlingen. Daardoor kan de school beter zien waar elke leerling zich in het leerproces
bevindt en beter aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling. Dat ontlast de leraar ook: die kan dan
meer in vogelvlucht zien waar een leerling staat, zonder steeds van heel dichtbij te monitoren.
Door onderwijs meer gedifferentieerd aan te bieden hoopt De Wilgenstam ook een betere verhouding
tussen inspanning en ontspanning te creëren.

“Als kinderen de hele dag het ritje van de juf moeten volgen terwijl dat niet past
bij hun niveau, krijg je daar kneiterhard gedrag voor terug. Als kinderen meer
op hun eigen niveau werken, zijn ze ook beter gemotiveerd.”

Zelfstandiger werken is ook één van de doelen waaraan De Wilgenstam werkt. Ict kan daarin helpend
zijn. Met digitale leermiddelen zijn leerlingen minder afhankelijk van de leraar als het gaat om instructie.
Als leraren beter zicht krijgen op de voortgang van leerlingen kunnen zij ook meer eigenaarschap bij de
leerlingen leggen, zonder het zicht op de leerlingen te verliezen.
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Bij alle ontwikkelingen die de school nastreeft moet de school steeds de balans bewaren tussen het
vernieuwen en de verandercapaciteit van het team. De school wil vernieuwen, en daarmee de bestaande
cultuur en werkwijze veranderen. Tegelijkertijd is het belangrijk om daarbij niet harder te gaan dan het
team aankan.

Vraagstukken onderweg naar meer gepersonaliseerd leren met ict
Hoe kan het onderwijs meer leerdoelgericht worden ingericht?
Op dit moment volgen de leraren de methoden en kiezen ze daarbinnen de leerdoelen. De leraren hebben
nu nog onvoldoende vaardigheid, maar ook onvoldoende vertrouwen in hun eigen vaardigheid, om
onafhankelijk van de methode een les op te kunnen bouwen, terwijl dat wel nodig is om gepersonaliseerd
onderwijs aan te kunnen bieden. Er wordt aan de methoden vastgehouden omdat die steun bieden.
Dat is voor veel leraren extra relevant omdat de school van het bestuur een herstelopdracht heeft
gekregen. Leraren moeten goed worden ondersteund in het zelf opbouwen van de lessen. Daarbij is het
belangrijk om goed in te schatten welke kaders en houvast zij nodig hebben. Tegelijkertijd zijn methoden
en software soms zo rigide dat het heel complex wordt om als leraar de regie te pakken. Dat is iets waar
de school weinig aan kan veranderen. Vooral methodegebonden software is rigide, en biedt weinig
mogelijkheden om te ‘mixen en matchen’ op basis van wat leerlingen nodig hebben. Het is bijvoorbeeld
moeilijk om een ‘parkeerweek’ in te plannen, waarin leerlingen terugkomen op vaardigheden die ze
ondanks eerdere instructie en inoefening nog niet beheersen. Software van onafhankelijke aanbieders
biedt meer flexibiliteit, maar onvoldoende didactische ondersteuning. Allebei de soorten software
hebben dus hun plus- en minpunten, maar het tegelijkertijd gebruiken van beide soorten is financieel niet
haalbaar.

“Als je uit de methode werkt, weet je zeker dat je alles aanbiedt.”

Als leerlingen met adaptieve software werken, gebruiken ze vaak een trial & error-strategie, omdat
ze weten dat ze het goede antwoord krijgen te zien als ze het een aantal keer fout hebben gedaan.
Daar leren ze niets van. Bovendien hebben leraren nu nog te weinig aandacht voor feedback en reflectie.
Ze analyseren precieze antwoorden pas als er hele rijen fout zijn; dan wordt er misschien gekeken waarom
een leerling de fout in gaat en wordt ook aan de leerling gevraagd om even terug te kijken. Leraren zijn nog
onvoldoende vaardig in het interpreteren van de informatie die door de gebruikte (digitale) leermiddelen
wordt verzameld.
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Het is voor leraren ook lastig om meer overstijgende analyses te doen over de ontwikkeling van een
leerling bij verschillende vakgebieden, omdat informatie over leerlingen nu erg versnipperd is in
verschillende dashboards. Het is nodig dat leraren zich professionaliseren om informatie uit verschillende
bronnen goed te kunnen interpreteren en te gebruiken om het leren van leerlingen te versterken. De leraar
zou in vogelvlucht moeten kunnen zien waar een leerling staat. Dat lukt nu onvoldoende, deels door
softwarebeperkingen waardoor informatie onnauwkeurig en versnipperd is en deels doordat leraren
onvoldoende vaardig zijn in het interpreteren van informatie.
Hoe kunnen de leerlingen meer regie over hun leren krijgen en nemen?
Als de leraar meer regie heeft over het eigen lesprogramma, is er ook meer ruimte om leerlingen regie
te geven. In de toekomst zouden leerlingen meer regie moeten hebben over hun eigen leerdoelen, en
ook meer kunnen leren over wat succes is en hoe ze dat kunnen monitoren. Voor dat doel zijn er nog
verschillende ontwikkelingen nodig.
Omdat leerlingen voorheen altijd klassikaal les kregen, moeten ze leren omgaan met de ruimte voor eigen
regie die ze nu krijgen. Op elk moment dat de leraar niets aanbiedt, vragen leerlingen wat ze moeten doen;
ook als ze een weektaak hebben. Daaruit blijkt dat de leerlingen nog meer zelfregulerende vaardigheden
moeten ontwikkelen. Hieraan wordt in eerste instantie gewerkt door in de hogere klassen zeven keer per
week een half uur tot drie kwartier takentijd in te roosteren. Leerlingen mogen hierbij zelfstandig werken
op het werkplein.
Gedrag en emotie van de leerlingen spelen een grote rol in het leren. De school vindt het heel belangrijk
dat, gezien de diverse populatie, deze aspecten worden meegenomen in het onderwijs. Leerlingen
moeten leren hoe ze grip krijgen op hun emoties en hoe ze helpend gedrag kunnen vertonen naar zichzelf
en anderen. Tegelijkertijd moeten leraren onderwijs bieden dat aansluit bij de leerlingen, zodat de
leerlingen geen motivatie verliezen en daardoor ongewenst gedrag gaan vertonen.
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Basisschool ‘t Panorama
Arnhem
Flores Onderwijs

Opgericht in:														1995
Bezig met gepersonaliseerd leren met ict sinds:		 2017
Aantal leerlingen:												295
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Hoe ziet het onderwijs op basisschool ’t Panorama eruit?
Basisschool ’t Panorama is net als De Wilgenstam sinds een aantal jaar de omslag aan het maken richting
gepersonaliseerd leren met ict. De school heeft verschillende onderwijsstromingen gecombineerd.
Er wordt gewerkt met combinatieklassen van twee jaarlagen, zoals ook voorkomt bij Jenaplanscholen en
Montessorischolen. Vanuit het Daltononderwijs is de focus op verantwoordelijkheid geïntegreerd in het
onderwijs. Verder wordt de lesstof aan elkaar verbonden en wordt er thematisch gewerkt.

De school heeft twee groepen 1/2 (de kleuterbouw), twee groepen 3 (de onderbouw), een groep 4
(de onderbouw), drie groepen 5/6 (de middenbouw) en vier groepen 7/8 (de bovenbouw). Soms wordt
er tussen stamgroepen gegroepeerd. Soms kunnen leerlingen niet kiezen in welke groep ze werken,
bijvoorbeeld als leraren een indeling maken op basis van niveau. Andere keren kunnen leerlingen wel
zelf kiezen in welke groep ze werken, meestal op basis van interesse. Instructiemomenten zijn vast en
voor een deel van de leerlingen verplicht. De rest van de tijd werken leerlingen aan hun weektaak, die ze
zelfstandig mogen plannen.
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Gepersonaliseerd leren met ict
Visie
De visie van ’t Panorama op leren is gepersonaliseerd: er wordt uitgegaan van vertrouwen in het vermogen
van leerlingen om, met elkaar, te kunnen leren. De school wil leren betekenisvol maken, om daarmee
welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen te creëren en te verhogen. Elke keer als er een beslissing
genomen moet worden, gebeurt dat vanuit die visie en vanuit de kernwaarden van de school (ontspannen,
open-minded, onderzoekend en verantwoordelijk).

“ ’t Panorama is een school waar gezocht wordt naar een compromis tussen
onderwijs-concepten en -stromingen. We maken stappen zonder in extremen
te schieten. En dat maakt het ook wel interessant.”

Niet de leerling, maar het leren moet centraal staan. Bij leren zijn veel meer mensen betrokken dan alleen
de leerling: ook de leraar, ouders en de schoolleider. Bij elk ontwerp moet worden nagedacht over hoe het
leren kan worden gestimuleerd en wat dit in de tweede plaats vraagt van activiteiten, (ict-)middelen en
van betrokkenen.
Leerlingen kunnen op ’t Panorama samen de wereld verkennen, en moeten daarbij eigenaar van hun eigen
leerproces kunnen zijn.
Ambitie
De school wil graag het leren centraal zetten, en daarbij meer personaliseren en digitaliseren zonder het
schoolconcept uit het oog te verliezen. De school heeft de wens om meer vanuit leerdoelen te werken
en daarbij leerlingen eigen leerlijnen te kunnen aanbieden, waarbij de leerlingen zelf ook eigenaarschap
over hun leerlijnen kunnen nemen. De dagplanning is daar op dit moment nog niet op ingericht: in plaats
van bepaalde leerdoelen staat het maken van bepaalde opdrachten uit bepaalde werkboeken of voor
bepaalde vakken centraal.
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De school wil werken aan het versterken van soft skills van leerlingen, zoals samenwerken, vragen stellen
en creatief problemen oplossen. Omdat de leerlingen op ’t Panorama van huis uit al veel meekrijgen
– veel ouders zijn hoogopgeleid – zijn hoge eindscores op de basisvakken niet de primaire focus van
’t Panorama. Hoewel de school al wel met een aantal van deze vaardigheden bezig is, gaat dat volgens de
directie nog niet bewust genoeg. Bovendien zijn deze vaardigheden moeilijker meetbaar, waardoor het
mogelijk is dat ’t Panorama er verder mee is dan andere scholen, maar dat niet zo zichtbaar is.

Vraagstukken onderweg naar meer gepersonaliseerd leren met ict
Hoe kunnen we vasthouden aan innovaties?
Op ’t Panorama is jarenlang geïnvesteerd in een sterke ict-infrastructuur. Alle leerlingen werken met
Google Classroom. Dit wordt ingezet als een tool waarin leerlingen zowel individueel als met anderen
aan opdrachten kunnen werken en waar ze informatie kunnen terugvinden. Elke leerling heeft een
Chromebook ter beschikking. Dit is een voorbeeld van een innovatie die gekoppeld is aan de kernwaarden
van de school. Een device voor elke leerling past bij de kernwaarde ‘ontspannen leren en werken’: omdat
veel van de verwerking digitaal wordt gedaan, hebben leerlingen vaak een laptop nodig. Omdat elk kind
op elk moment een laptop kan gebruiken, ontstaat er geen onrust tijdens het verdelen van de laptops.
Ook het digitaliseren van verwerking geeft rust voor leraren: als werk automatisch nagekeken wordt,
zouden zij meer rust moeten ervaren.
De ict-coördinator, die de school op het gebied van digitalisering ver heeft gebracht, is in de zomer van
2021 vertrokken. De school merkt nu dat er een groot gat is omdat de kennis en ervaring erg aan de
ict-coördinator was gebonden. De vragen die door leraren worden gesteld zijn niet meer inhoudelijk,
maar vaak praktisch en technisch – bijvoorbeeld over een beeldscherm dat het niet doet. De vraag van
de school is of ze binnen de school iemand zouden moeten hebben die zulke technische problemen
oplost, of dat dat bovenschools geregeld moet worden – zodat de ict-coördinator zich op de inhoud kan
richten. Maar zelfs als een nieuwe ict-coördinator zich alleen op de inhoud zou richten, wordt dit door het
bovenschools bestuur niet gefaciliteerd in tijd. Dat maakt het borgen van ict-innovatie in de school lastig.
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Innovatie vasthouden is op nog een ander vlak moeilijk gebleken. Innoveren ging gemakkelijk toen het
urgent was omdat leerlingen allemaal afstandsonderwijs kregen. Er zijn voor het afstandsonderwijs
veel instructievideo’s gemaakt, waardoor de momenten op school volledig aan verlengde instructie,
verwerking en ontmoeting besteed konden worden. Die video’s worden nu nog gebruikt, maar alleen als
de leraar of klas in quarantaine moet – als de urgentie hoog is. Dat vindt de school jammer, omdat het ook
een handig en waardevol hulpmiddel kan zijn op momenten dat de leerlingen op school les krijgen.

“Ik denk dat het ook voor een deel gaat over lef. Durven loslaten. Wat ook nodig
is, is kijken naar mogelijkheden. Ook op ict-gebied.”

Hoe kunnen we meer vanuit de leerdoelen werken en daarmee het leren centraal zetten?
Op ’t Panorama wordt instructie in alle vakken op drie niveaus aangeboden, waarbij de instructie bij een
aantal vakken via het EDI-model verloopt. Het EDI-model is een voorbeeld van de evidence-informed
manier, waarmee de school graag werkt. Er is veel aandacht voor (passende) ondersteuning van de
individuele leerling. De schoolleiding vindt echter het onderwijs op ’t Panorama nog te veel leraar- en
methodegestuurd. Er werken goede leraren op ’t Panorama, die hoge eisen aan zichzelf stellen. Ook van
buitenaf, bijvoorbeeld door ouders, worden hoge eisen gesteld. Betrokkenheid van zowel leerlingen
als leraren is een van de kernwaarden van de school, maar leraren zijn daardoor soms meer betrokken
dan goed is, geeft de schoolleiding aan. Ze hebben bijvoorbeeld vaak het idee dat leerlingen het beste
onderwijs krijgen als ze aandacht van de leraar hebben gehad, en hoewel onderzoek het belang van de
leraar bevestigt, kunnen leerlingen sommige dingen ook heel goed zelf leren. Leraren moeten dus durven
loslaten wanneer het leren ook zonder hun directe aandacht door kan gaan. Of dat loslaten lukt, heeft niet
alleen met didactische vaardigheden te maken, maar ook met het besef dat loslaten noodzakelijk is als de
school individuele leerlijnen wil aanbieden. In deze populatie hoeft niet de hele groep dezelfde rekenles
te volgen. Dat betekent niet dat de leraar de instructie niet aan hoeft te bieden voor degenen die het nodig
hebben of willen, maar het hoeft niet klassikaal.
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Om eigen leerlijnen te kunnen verwezenlijken moet het curriculair bewustzijn van leraren worden
verbeterd: soms weten ze niet goed welke lesstof in andere groepen wordt aangeboden. Ook zouden
leraren én leerlingen zich meer bewust moeten zijn van de leerdoelen, en van daaruit leeractiviteiten
bepalen. Nu wordt vaak de leeractiviteit als eerste bepaald. Zelfs als het leerdoel aan het begin van de
les wordt genoemd, staat er in de weektaak ‘opdracht 6 t/m 8’. Daar moet eigenlijk het leerdoel staan
waaraan gewerkt wordt door die opdrachten te maken. Als leerlingen zelf ook beter zicht hebben op de
leerdoelen, kunnen ze betere keuzes maken voor de instructies.

“Het is zonde dat bepaalde kinderen die de basis al hebben toch aanwezig
zouden moeten zijn bij een klassikale instructie. En dat wordt met
gepersonaliseerd leren opgelost door tegen bepaalde kinderen te zeggen: doe
de basis maar zelf.”

Leraren bepalen binnen de kaders van de school welke leermiddelen worden gebruikt. Deze kaders gaan
zowel over praktische zaken – welke methoden en ict-toepassingen zijn er beschikbaar – als over de visie
en kernwaarden. Leraren hebben best wat vrijheid in het kiezen van leermiddelen, maar binnen een bouw
worden door veel leraren dezelfde leermiddelen en -activiteiten gebruikt. Bij het kiezen daarvan ligt de
nadruk nog te veel op de activiteit, en te weinig op het leerdoel dat ermee bereikt wordt. Daarvoor hebben
leraren meer kennis van leerlijnen nodig, en dan niet alleen kennis van leerlijnen van de eigen groep, maar
ook van de andere groepen.
De school wil ook af van leren voor de toets. De toets moet meer dienend worden aan het leerdoel.
Leraren werken nu vaak toetsgericht en zetten ook toetsen in als dat niet nodig is, bijvoorbeeld als er ook
andere vormen van monitoring mogelijk zijn vanuit digitale leermiddelen. Zeker bij de zaakvakken worden
ook andere vormen van assessment, zoals de augmented-reality-experience van Faqta, ingezet.
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Bij rekenen is dat spannender: zelfs als de software de ontwikkeling bijhoudt, zoals in Bingel, durven
leraren de toets vaak niet goed los te laten. Binnen Google Classroom is ruimte om rubrics te gebruiken,
en dat zou de school misschien kunnen helpen om minder traditioneel te toetsen. De school heeft dan wel
meer kennis nodig over het gebruik van rubrics in het onderwijs.
Omdat er nu veel vanuit methoden wordt gewerkt, wordt er ook veel methodegebonden software
gebruikt. Dat is een beperkende factor, want de school ervaart weinig differentiatiemogelijkheden in deze
software. Er is nauwelijks ruimte voor leraren om iets op een andere manier aan te pakken en het tempo
van de opdrachten is niet altijd aan te passen. Een leerling met dyslexie krijgt bijvoorbeeld geen extra tijd
bij opdrachten van adaptieve software. Daarnaast is de feedback van onvoldoende kwaliteit: de leerling
krijgt vaak alleen ‘goed’ of ‘fout’ te zien, zonder dat er wordt ingegaan op waarom een antwoord goed of
fout is. Dat komt volgens de school doordat er door uitgevers onvoldoende is nagedacht over hoe ict het
leren kan versterken. Daarom ziet de school, zeker voor de zaakvakken, meer in heel open systemen zoals
Google Classroom.
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De vraagstukken samengevat
Dit casusonderzoek heeft in kaart gebracht welke vraagstukken scholen hebben als het gaat om
gepersonaliseerd leren met ict, met daarbij de context waarin deze vraagstukken zich afspelen.
De vraagstukken zijn te clusteren in vier thema’s: 1) volgen en sturen; 2) professionalisering en
continuïteit; 3) leermiddelen en ict-toepassingen en 4) verantwoording. Hoe deze thema’s op de vier
scholen tot uiting komen, hangt samen met de verschillen in contexten.
Juist doordat de bezochte scholen zo van elkaar verschillen, betekent dat ook dat sommige scholen
een oplossing hebben gevonden voor problemen waar andere scholen nog mee worstelen. Dat geldt
niet alleen voor de scholen die deelnemen aan de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict, maar ook
voor andere scholen die graag meer gepersonaliseerd onderwijs willen aanbieden. Wanneer andere
scholen bezocht waren, waren er wellicht andere vraagstukken naar boven gekomen. Dit geeft aan
dat de hier gevonden thema’s mogelijk aangevuld kunnen worden wanneer er meer scholen, die met
gepersonaliseerd leren met ict bezig zijn, worden bezocht.

Volgen en sturen
Gepersonaliseerd leren betekent voor alle bezochte scholen dat leerlingen niet automatisch
allemaal hetzelfde, door de leraar vastgestelde programma volgen. In de praktijk leidt dat vaak tot
uitdagingen: waar volgt de leraar een leerling in de ontwikkeling, en waar moet er worden bijgestuurd?
Scholen verschillen in de manier waarop ze die uitdaging aangaan, maar op alle scholen wordt gezocht
naar een balans tussen het volgen en sturen van leerlingen. In welke mate ligt de regie van de leraar en
leerling of is de methode of het leermiddel hierin leidend?
’t Panorama wil niet de leerling, maar het leren centraal zetten – en dat leren wordt gedefinieerd als de
interactie tussen leerling, leraar en leerdoel. Hoewel leerlingen al het grootste deel van hun dag zelf
indelen, rondom de verplichte instructies, zijn daar volgens de school nog wel stappen in te maken: zowel
leerlingen als leraren zijn zich vaak onvoldoende bewust van de leerdoelen. Er worden in de weekplanning
voor de leerlingen bijvoorbeeld meestal geen specifieke leerdoelen, maar specifieke opdrachten
genoemd. Ook De Wilgenstam worstelt met het zicht op de leerdoelen, en leraren grijpen uit onzekerheid
vaak terug op de methoden. Omdat de school in een omschakeling van klassikaal naar gepersonaliseerd
onderwijs zit, nemen leerlingen nog weinig initiatief in hun leerproces: ze zijn erg gewend om door de
leraar gestuurd te worden. Leraren zijn op hun beurt ook meer gewend om te sturen dan te volgen.
Er worden daarom kleine stappen richting meer zelfsturing gezet. Dit schooljaar is er bijvoorbeeld
begonnen met een gepersonaliseerde weektaak, waaraan oudere leerlingen een aantal keer per week
zelfstandig werken.
Wittering.nl en De Verwondering zijn verder met het uitzetten van persoonlijke leerlijnen, maar pakken
dat verschillend aan. Op Wittering.nl volgen leraren de ontwikkeling van de leerling nauwgezet, en kiezen
de teamleden van een unit passende leerdoelen voor elke leerling. Op De Verwondering worden jaarlijks
meerdere leergesprekken met de leerlingen gevoerd, waarin besproken wordt wat leerlingen – naast wat
ze moeten leren – graag willen leren. In deze gesprekken wordt ook met de leerlingen gepraat over hun
voortgang, met name op het niveau van vakinhoudelijke beheersing en taakuitvoering. Het liefst zou de
schoolleiding zien dat alle mentoren ook zelfregie bespreken in de leergesprekken: dit gebeurt nu nog
maar mondjesmaat.
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Zelfregie nemen doet een beroep op de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen. Hiervoor is
het nodig dat leraren zicht hebben op de mate waarin leerlingen hierover beschikken en bij welke
vaardigheden ondersteuning nodig is. Volgens De Verwondering is dit van belang om te kunnen bepalen
of een leerling zelfregie kan nemen of sturing nodig heeft. Het hebben van een leerlijn op het gebied van
zelfregie zou, volgens de school, de mentoren kunnen helpen om te zien waar leerlingen staan, welke
vrijheden daarbij passen, en wat de volgende ontwikkelingsstap kan zijn.

Professionalisering en continuïteit
Zowel langer bestaande als relatief nieuwe scholen in dit onderzoek lopen ertegenaan dat leraren veel
tijd nodig hebben om het personaliseren van onderwijs in de vingers te krijgen. De manier waarop zich
dat uit, verschilt. Wittering.nl en De Verwondering, scholen die sinds hun oprichting helemaal gericht zijn
op gepersonaliseerd leren, merken dat het veel tijd kost om nieuwe leraren in te werken. Op Wittering.
nl merkt het team dat het voor nieuwe leraren lang duurt voor ze van het traditionele schooldenken af
zijn en helemaal ingewerkt zijn. De Verwondering, een groeiende school, heeft soortgelijke ervaringen.
Hoewel weinig leraren de school verlaten, is er door het groeiende leerlingenaantal veel instroom van
nieuw personeel. Stappen die in de afgelopen jaren door het team gemaakt zijn, worden soms teniet
gedaan doordat nieuwe mentoren niet voldoende in die stappen meekomen. Mentoren moeten veel van
wat ze eerder geleerd hebben loslaten of op andere manieren toepassen. Ze grijpen volgens de school,
als het even niet zo goed gaat, vaak terug op oude strategieën, zoals verplichte groepsgewijze instructie.
Dat vormt een bedreiging voor de continuïteit van de werkwijze.
Om het onderwijs daadwerkelijk af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen hebben
leraren inzicht nodig in de leerlijnen en leerdoelen van verschillende vakgebieden. ‘t Panorama geeft aan
dat leraren een groter curriculair bewustzijn zouden moeten ontwikkelen en kennis moeten hebben van
de doorgaande leerlijnen om hierin te kunnen differentiëren. Op basis hiervan kan er worden gewerkt
vanuit leerdoelen en kunnen bewuste keuzes worden gemaakt voor leeractiviteiten die niet voor alle
leerlingen hetzelfde hoeven te zijn. Om de afweging te kunnen maken welke leerdoelen passend zijn voor
specifieke leerlingen is er ook een goed beeld nodig van de leerbehoeften van individuele leerlingen en
waar een leerling op een leerlijn staat, zodat de leraar hierbij kan aansluiten. De Wilgenstam geeft hierbij
aan dat als de leraar beter zicht krijgt op de voortgang van leerlingen, er ook meer eigenaarschap bij de
leerlingen kan worden gelegd zonder het zicht op de leerlingen te verliezen.
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Ook als het specifiek gaat om gepersonaliseerd leren met ict lopen scholen soms tegen de grenzen van
de leraren en hun competenties aan. Veel (adaptieve) oefensoftware biedt leraren bijvoorbeeld veel
informatie, maar het analyseren en interpreteren van die informatie wordt niet altijd makkelijk gevonden.
Dat ligt gedeeltelijk aan de manier waarop deze informatie wordt aangeboden (zie ook het thema
‘leermiddelen en ict-toepassingen’), maar gedeeltelijk ook aan het analytisch vermogen van leraren. Dit is
niet alleen een probleem op scholen die pas net overstappen van klassikaal naar gepersonaliseerd leren,
zoals De Wilgenstam, maar ook op scholen waar leraren bij binnenkomst al weten dat gepersonaliseerd
leren een integraal onderdeel van hun werk zal zijn, zoals De Verwondering.
De ict-coördinator heeft een belangrijke rol in het professionaliseren van het team en het waarborgen
van de continuïteit voor wat betreft de inzet van digitale leermiddelen. Op De Wilgenstam weet de
ict-coördinator bijvoorbeeld precies wat er met ict mogelijk is en wat er voor de school beschikbaar
is, waardoor hij snel kan beslissen welke software het beste ingezet kan worden. En door zijn grote
kennisbasis kan hij collega’s goed ondersteunen. Op ’t Panorama was tot vorig schooljaar ook een
vergaand gespecialiseerde ict-coördinator, die op de school niet alleen praktische problemen oploste,
maar ook de kennisbasis had om een onderwijsinhoudelijk gesprek over de inzet van ict te voeren.
Met zijn vertrek is die onderwijskundige discussie op de achtergrond geraakt, en gaat het gesprek meer
over praktische problemen – bijvoorbeeld als een digibord niet werkt, of het internet eruit ligt. Sommige
kennis en kunde is dus erg persoonsafhankelijk bij sommige scholen.

Leermiddelen en ict-toepassingen
Alle bezochte scholen ondervinden beperkingen in de bestaande digitale leermiddelen. Hoewel
sommige scholen hierin gedeeltelijk het heft in eigen hand genomen hebben – Wittering.nl ontwikkelde
bijvoorbeeld met een aantal andere partijen een platform voor het digitaal monitoren en vormgeven
van leerprocessen, en de voormalig ict-coördinator van ’t Panorama heeft in samenwerking met het
iXperium een ict-rijk leerarrangement voor rekenen, taal en spelling ontwikkeld – is dit niet iets wat voor
alle scholen of leraren weggelegd is. Scholen kunnen weinig invloed uitoefenen op het ontwikkelen van
methoden. Ze voelen zich niet gehoord door methodeontwikkelaars, en hebben ondertussen veel moeite
om hun onderwijsconcept uit te voeren met het huidige aanbod aan leermiddelen. Tegelijkertijd valt op
dat scholen soms niet goed kunnen specificeren wat voor soort ict-toepassing ze nodig hebben en hoe
die eruit moet zien, of zijn voor sommige vakgebieden of leeftijden ervan overtuigd dat ict geen geschikt
middel zou zijn, waardoor wellicht kansen gemist worden.
De ervaren belemmeringen rondom leermiddelen en de bijbehorende ict-toepassingen bevinden zich
op meerdere vlakken. Beschikbare methodegebonden en onafhankelijke leersoftware is vaak rigide: in
de software is vastgelegd onder welke voorwaarden een leerling een bepaalde vaardigheid beheerst,
en vaak kan een leerling pas verder als het eerdere stappen heeft doorlopen. Sommige scholen, zoals
Wittering.nl, menen dat software die zo lineair is ingericht geen recht doet aan leerlingen met een meer
grillig leerproces. Andere scholen, zoals De Wilgenstam, vinden het vooral vervelend dat de autonomie
van de leraar wordt beperkt door de rigide opbouw van de software. Software is ook rigide als het gaat om
inzetbaarheid: veel toepassingen zijn gemaakt om ingezet te worden in een leerstofjaarklassensysteem,
waar één of twee leraren verantwoordelijk zijn voor een beperkt aantal leerlingen. Op scholen als De
Verwondering, waar leerlingen op grote leerpleinen werken en mentoren gespecialiseerd zijn in één vak,
is het niet altijd mogelijk om bestaande software in te zetten op zo’n manier dat iedereen die met een
leerling te maken heeft (zoals bijvoorbeeld de vakspecialisten en de mentor) ook toegang heeft tot de
informatie over die leerling.
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Daarnaast verzamelen digitale leermiddelen vaak veel informatie over leerlingen, maar is die
informatie niet altijd goed toegankelijk of zijn gegevens uit digitale middelen lastig te koppelen.
Zowel De Verwondering als De Wilgenstam lopen ertegenaan dat het moeilijk is om een volledig beeld
van een leerling te krijgen, zelfs als voor alle vakken software van dezelfde ontwikkelaar gebruikt wordt.
De informatie staat verspreid over verschillende plekken en leraren zijn dus veel tijd kwijt aan het bij
elkaar brengen van die informatie. Ook biedt vooral methodegebonden software niet altijd nauwkeurige
informatie. Leerlingen worden bijvoorbeeld heel grofmazig ingedeeld in drie vaardigheidsniveaus, of er
wordt wel een algemeen beeld geschetst van de vaardigheid van een leerling, maar dat beeld wordt dan
niet uitgesplitst per leerdoel. Daarnaast is het zo dat software van verschillende aanbieders informatie
op verschillende manieren aanbiedt. Alles bij elkaar genomen is het voor leraren vaak moeilijk om de
informatie te overzien, te analyseren en te interpreteren.
Scholen zoeken naar manieren om met de beschikbare ict- toepassingen, inclusief beperkingen,
hun onderwijs toch zo goed mogelijk aan te bieden. Op De Wilgenstam wordt bijvoorbeeld met
methodegebonden software gewerkt, terwijl die tegelijkertijd ook als rigide wordt ervaren.
Het alternatief, onafhankelijk ontwikkelde software, biedt de leraren namelijk te weinig didactische
ondersteuning. Hoewel op De Verwondering minder behoefte is aan die didactische ondersteuning,
ervaren ook zij de beperkingen van onafhankelijk ontwikkelde software. Er is bijvoorbeeld een tijd met
Taalzee gewerkt. Ondanks de flexibiliteit van Taalzee is het team daarmee gestopt, omdat het te veel tijd
kostte om voor elke leerling alle leerdoelen en opdrachten klaar te zetten. Het lijkt dus zoeken naar een
gulden middenweg: veel eigen inbreng, zonder al te veel werklast toe te voegen.

Verantwoording
Veel van de scholen die voor dit onderzoek zijn bezocht, worstelen met de verantwoording van hun
werkwijze tegenover stakeholders, zoals de onderwijsinspectie, het bovenschools bestuur en ouders.
Scholen kiezen hierin verschillende wegen. De Verwondering zoekt bijvoorbeeld naar theoretische en
wetenschappelijke onderbouwing van hun werkwijze, niet alleen om de werkwijze te verantwoorden,
maar ook om deze te versterken. Wittering.nl kiest een andere aanpak: zij zoeken naar een manier om hun
niet-traditionele werkwijze inzichtelijk te maken voor mensen die met een meer traditionele bril naar de
school kijken. Wittering.nl is op zoek naar een aanpak om de kwaliteit van het onderwijs en opbrengsten
in beeld te brengen die zowel aansluit bij de nationale kaders en standaarden, maar tevens rechtdoet aan
het schoolconcept en de brede ontwikkeling van leerlingen.
Het blijkt voor veel leraren lastig om te vernieuwen, of om aan vernieuwing vast te houden, als de
resultaten tegenvallen, of er zelfs vanuit het bovenschools bestuur een herstelopdracht is uitgezet.
Het is dan soms moeilijker om te verantwoorden dat er aan de vernieuwing wordt vastgehouden dan
om terug te gaan naar oude werkwijzen. Leraren op De Wilgenstam, een school waar gepersonaliseerd
leren met ict nog niet zo lang op de agenda staat, houden bijvoorbeeld erg vast aan de methoden omdat
die de zekerheid bieden dat alles wat behandeld moet worden ook wordt behandeld. Tegelijkertijd
zitten diezelfde methoden verdere personalisatie in de weg (zie ook het thema ‘leermiddelen en icttoepassingen’). Ook als er al grotere stappen zijn gezet op het gebied van gepersonaliseerd leren, zoals
op De Verwondering, blijkt het loslaten van oude structuren lastig – vooral bij tegenvallende resultaten.
Op De Verwondering worden dan bijvoorbeeld de groepsgewijze instructies vaker en voor meer leerlingen
verplicht gemaakt, soms meer ‘voor de zekerheid’ dan omdat een leerling het echt nodig heeft.
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Conclusie
De vraagstukken waar de bezochte scholen tegenaan lopen, zijn divers van aard. Uit dit onderzoek
blijkt dat er verschillende typen vragen zijn. Zo zijn er praktische vragen over de implementatie van
gepersonaliseerd leren met ict, zoals over de inzet van geschikte ict-toepassingen. Deze vraagstukken
kunnen al deels worden beantwoord wanneer scholen met vergelijkbare vraagstukken met elkaar
in gesprek gaan en aanpakken uitwisselen. Ook kan onderzoek hierbij een rol spelen, waardoor het
evidence-informed handelen van leraren wordt versterkt. Hierbij verbeteren leraren hun onderwijs
op basis van kennis uit (praktijk)onderzoek en kennis over de praktijk. Er komen ook instrumentele
vraagstukken op macroniveau naar boven; daarbij gaat het onder andere over kennis van en gebrek
aan (passende) ict- leermiddelen. Deze kunnen worden opgepakt door krachtenbundeling, zoals
schoolbesturen die als partners optrekken om met aanbieders van methoden in gesprek te gaan.
Dan zijn er beleidsmatige vragen, bijvoorbeeld hoe een school haar werkwijze kan verantwoorden
tegenover externen. Onderzoek kan hierbij helpen door onderbouwde keuzes te maken en het gesprek
met stakeholders zoals de onderwijsinspectie aan te gaan. Tot slot zijn er kennisvragen te onderscheiden.
Voorbeelden hiervan zijn: ‘Welke competenties hebben leraren nodig om op vernieuwingsscholen te gaan
werken?’, ‘Welke professionalisering is hiervoor nodig?’, ‘Hoe kunnen leraren inschatten of leerlingen
over bepaalde zelfregulatievaardigheden beschikken?’ en ‘Welke competenties hebben leraren nodig
om leerlingen bij zelfregulatie te ondersteunen?’. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is nader
onderzoek nodig om tot nieuwe kennis te komen en de vertaalslag naar de context van de school te
kunnen maken. Deze kennis helpt scholen om doordachte keuzes te maken en hun eigen antwoorden te
formuleren, passend bij de context.

37

38

Bijlage: de onderzoeksopzet
Iedere school werd gedurende een halve dag door twee tot drie onderzoekers bezocht. Tijdens het
schoolbezoek vond er een interviews plaats met een of meerdere personen van de school (zoals
schoolleider, leraar en/of ict-coördinator) en werd een werkvorm uitgevoerd om de organisatieaspecten
van de school in kaart te brengen (het actantnetwerk).
Voorafgaand aan het bezoek vulden de scholen een zogenoemde ambitievragenlijst in met daarin
elementen als: hoe zit gepersonaliseerd leren met ict er nu uit op school? Waar wil de school naartoe?
In de vragenlijst werd, volgens het kader voor gepersonaliseerd leren van het iXperium/Centre of
Expertise3, een focus op differentiatie en zelfregie aangehouden, aangevuld met vragen over de inzet
van ict.
Tijdens het bezoek vond een semigestructureerde interview plaats met de betrokkenen. Dit gebeurde aan
de hand van een interviewleidraad met als belangrijkste onderwerpen:
•

Wat is jullie definitie van gepersonaliseerd leren?

•

Wat is jullie doel van gepersonaliseerd leren, wat wil je ermee bereiken? En waarom?

•

Wat is de stand van zaken op jouw school wat betreft gepersonaliseerd leren met ict?

•

Waar wil je naartoe wat betreft gepersonaliseerd leren met ict?

•	
Welke vragen leven er in deze weg van huidige naar gewenste situatie? Waar loop je tegenaan bij de
implementatie tegenaan van gepersonaliseerd leren met ict? En wat zijn bevorderende factoren?
Daarnaast werd er een actantnetwerk4 gemaakt van de schoolorganisatie5. Deze werkvorm brengt
de huidige en beoogde schoolorganisatie in kaart ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict.
Tijdens deze werkvorm wordt besproken waar het team zich positioneert op de dimensies van
gepersonaliseerd leren (mate van differentiatie en regie) en de invulling van de actoren en factoren die
hierbij een rol spelen. Hierbij wordt gevraagd naar de onderwijskundige visie, de rol van de leraar en de
leerling, de wijze waarop leerlingen zijn gegroepeerd, welke ict-toepassingen worden ingezet, hoe de
ict-infrastructuur is ingericht, welke leermiddelen worden gebruikt, hoe leerlingen in hun ontwikkeling
worden gevolgd, wat de inrichting is van het schoolgebouw, de rol van ouders, de rol van de schoolleider
en hoe professionele ontwikkeling plaatsvindt.
Als voorbereiding op het bezoek werden relevante documenten van de school geanalyseerd, zoals het
schoolplan, de schoolgids, het inspectierapport en de website. Deze gaven inzicht in de visie en werkwijze
van de school.
Na afloop van het schoolbezoek is er een kort verslag gemaakt; een casusbeschrijving van iedere school
met hierbij de vraagstukken die op school leven. Deze weergave is teruggekoppeld naar de school.
Tevens hebben de onderzoekers van de kennistafel bronnen aangedragen waarmee de scholen alvast
verder konden in hun ontwikkelingen.

3	Van Loon, A.-M., Van der Neut, I., De Ries, K., & Kral, M. (2016). Dimensies van gepersonaliseerd leren: De eerste
bouwsteen voor het organiseren van gepersonaliseerd leren. Nijmegen: HAN Press.
4 Zie https://www.ixperium.nl/actantnetwerk/
5	Van Loon, A.-M., Van der Neut, I., & Hulsen, M., & Kral, M. (2020). Organiseren van gepersonaliseerd leren met
ict: Werkvorm om de huidige en beoogde schoolorganisatie in het PO in kaart te brengen door middel van een
actantnetwerk. Nijmegen: HAN Press
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