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Eindrapportage iXperiumdesignteam ’t Vossenhol (2019-
2022) 
Gepersonaliseerd leren in het rekenonderwijs 
 
In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO (vanaf nu: de 
onderzoekswerkplaats) hebben vanaf september 2019 acht basisscholen en een school voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs van acht schoolbesturen in de regio Arnhem-Nijmegen1, de HAN 
Pabo, het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Open Universiteit gedurende drie jaar intensief 
samengewerkt aan de vormgeving van integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ict.  
In deze rapportage beschrijven we de opbrengsten van het werken aan gepersonaliseerd leren met 
ict op basisschool ‘t Vossenhol.  

Meer informatie over de onderzoekswerkplaats, de rapportages van de andere scholen en de 
overkoepelende (onderzoeks)publicaties zijn te vinden op de website van het iXperium2. Het 
ontwerp- en implementatieproces van ’t Vossenhol en twee andere scholen van de 
onderzoekswerkplaats wordt ook geportretteerd in de publicatie Gepersonaliseerd leren met ict: 
scholen in beeld3.  

 

Aanleiding, ambitie en praktijkvraag 

Basisschool ’t Vossenhol start met de praktijkvraag: Hoe geven wij onderwijs vorm, zodat we 

onderwijs op maat bieden en kinderen meer eigenaarschap geven, mede door gebruik te maken van 

ict? 

Het designteam wil een onderlegger ontwerpen voor gepersonaliseerd leren in het onderwijs, eerst 

bij rekenen en later uit te breiden naar andere inhouden. Het designteam scherpt de praktijkvraag 

steeds verder aan op basis van inzicht in de doelgroep, literatuuronderzoek en kennisdeling met 

andere scholen. Het designteam krijgt inzicht in de doelgroep door persona’s uit te werken van 

leerlingen. Dit helpt hen om voor ogen te houden waarom ze het onderwijs willen vernieuwen. 

Daarnaast bestudeert het designteam literatuur over begrippen als gepersonaliseerd leren, 

eigenaarschap, regie en differentiatie en later over de thema’s: ‘de leraar als coach’, ‘shared control’ 

en ‘leerlijnen’. Het designteam constateert dat meer eigenaarschap niet alleen iets vraagt van 

leerlingen, maar ook van leraren. “Om de leerlingen iets (aan) te leren, moeten we het zelf ook leren. 

Het hele team moet meegenomen worden in de ontwikkeling. We moeten zelf weten hoe je een 

coach bent, hoe de leerlijnen in elkaar zitten, enz.” 

Ook kennisdeling met andere scholen binnen de onderzoekswerkplaats draagt bij aan verdieping op 

de praktijkvraag. “De tunnelvisie van de eigen ontwikkeling wordt daarmee verbreed”, zegt een van 

de leden van het designteam. Het samen leren en samen optrekken als je bezig bent met dezelfde 

soort vraagstukken, wordt als fijn ervaren en levert ook bevestiging op van de ingeslagen weg. 

 
 
 

 
1 Flores Onderwijs, Stichting Sint Josephscholen, Conexus Nijmegen, Optimus Primair Onderwijs, Stichting de 
Onderwijsspecialisten, Groeisaam Primair Onderwijs, Delta Scholengroep en Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. 
2 https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/onderzoeks-werkplaatsen/onderzoekswerkplaats-primair-
onderwijs/ 
3 https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/gepersonaliseerd-leren-met-ict-scholen-in-beeld/  

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/onderzoeks-werkplaatsen/onderzoekswerkplaats-primair-onderwijs/
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/onderzoeks-werkplaatsen/onderzoekswerkplaats-primair-onderwijs/
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/gepersonaliseerd-leren-met-ict-scholen-in-beeld/
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Werkhypothese/ontwerpvraag  

De werkhypothese die het designteam heeft opgesteld luidt als volgt: 

Door gebruik van een aanbod vanuit doelen gebaseerd op de leerlijn, met gerichte instructie, 
verschillende verwerkingsniveaus/-mogelijkheden en aangepaste toetsing en met inzet van ict op al 
deze onderdelen  

Verwacht ik voor rekenen 

Onder groepen 3 t/m 8 

Te bereiken dat leerlingen vanaf groep 3 op maat instructie krijgen op het leerdoel dat voor hen van 
belang is, de stof op hun niveau verwerken en de leerstof gericht getoetst wordt, waardoor 
leerlingen gemotiveerder en met betere resultaten rekenen 

En dat zie ik aan beredeneerde keuze van leerlingen voor instructie, resultaten op methode- en Cito-
toetsen, resultaten onderzoek naar motivatie voor vak rekenen 

 
Activiteiten  

Jaar 1 – Verkennen van het probleem en een eerste pilot 

Het designteam is gestart met het vaststellen van de centrale begrippen (gepersonaliseerd leren, 

eigenaarschap, regie, differentiatie) en het uitwerken van de eerste versie van de werkhypothese. De 

leden van het designteam hebben daarvoor artikelen verzameld en de inhoud met elkaar gedeeld. 

Vanuit de bespreking van deze begrippen zijn centrale thema’s vastgesteld: leraar als coach, shared 

control en leerlijnen. Deze thema’s zijn verder onderzocht en de bevindingen zijn teruggekoppeld 

aan het designteam. Daarnaast hebben leden van het designteam een voorbeeldschool bezocht en 

zijn de ervaringen besproken in het designteam.  

Het designteam heeft aan de hand van de deelaspecten van het curriculair spinnenweb van de SLO-

ontwerpeisen en -wensen geformuleerd. De focus van het ontwerp waar het designteam aan werkt, 

ligt op het vormgeven van het rekenonderwijs vanuit de leerlijnen en doelen. Leerlingen werken 

gericht aan rekendoelen waarbij zij regie krijgen over het deelnemen aan instructie en over 

verschillende aspecten van de verwerking van de leerstof. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 

huidige onderwijsleermateriaal, waarbij de digitale omgeving van de rekenmethode die nu gebruikt 

wordt, ook wordt ingezet. Wat betreft regie kiest de school voor de weg van shared control, waarbij 

wordt uitgegaan van het feit dat regievaardigheden aangeleerd moeten worden en dat er ook 

verschillen kunnen bestaan in de mate waarin leerlingen zich betreffende vaardigheden eigen 

maken. In december 2019 is een eerste ontwerp uitgewerkt aan de hand van de geformuleerde 

ontwerpeisen. Dit ontwerp is uitgeprobeerd in de groep 8. De volgende try-out richtte zich op groep 

4 en 8.   

Het was oorspronkelijk de bedoeling om voor de zomervakantie van schooljaar 2019-2020 alle 

leraren vanaf groep 3 ervaring op te laten doen met een andere werkwijze, waarbij de rekendoelen 

van een blok geclusterd worden aangeboden en er een onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe 

doelen, onderhoudsdoelen, toetsdoelen en automatiseren. Daarbij zouden de leerlingen kunnen 

kiezen voor verlengde instructie en/of zelf aan de slag gaan met de verwerking. Ook zou er in de 

groepen 4 en 8 voor rekenen een try-out met het digitale platform Gynzy worden opgezet, waarbij in 

groep 8 een leerpaden-app zou worden getest waarmee leerlingen zelf hun leerdoelen kunnen 

monitoren en evalueren. Deze experimenten zijn vanwege de lockdown in het voorjaar van 2020 

echter uitgesteld. Gynzy is door de school wel ingezet in het kader van het online onderwijs. De 

ervaringen met dit digitale platform zijn door het designteam geëvalueerd. De leraar die de MOVEL 

volgde, heeft in het kader van zijn opleiding en aansluitend op het traject van het designteam een 
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app ontwikkeld die leerlingen ondersteunt bij het zelfstandig werken aan rekendoelen. De app is 

uitgeprobeerd bij het online onderwijs en de ervaringen zijn beschreven en geëvalueerd.  

De school heeft 60 Chromebooks aangeschaft voor de leerlingen vanaf groep 3 en een aantal tablets 
voor de kleutergroepen. De devices zijn vanaf schooljaar 2020-2021 ingezet. Aan het eind van 
schooljaar 2019-2020 hebben de leraren van ’t Vossenhol een training voor het werken met Gynzy 
gevolgd. De ervaringen met de app van de MOVEL-student, de leerpaden-app van Gynzy, de SLO-
leerlijnen, de resultaten van het leerlingonderzoek van de onderzoekswerkplaats en theorie over 
zelfregulatie hebben de basis gevormd voor het verder concretiseren van de ambities van de school 
ten aanzien van zelfregulatie.  

  
Jaar 2 – Versnelde invoering van Gynzy  

Zoals hierboven beschreven is Gynzy ingezet voor het afstandsonderwijs. Dit is voortgezet tijdens de 

tweede lockdown van december 2020 tot begin februari 2021. Voor alle leerlingen van groep 1 tot en 

met 3 is een Gynzy-account aangemaakt en de leraren hebben instructiefilmpjes gemaakt met de 

focus op het aanleren van nieuwe leerstof. Leerlingen konden vervolgens de leerstof van deze lessen 

zelf verwerken in Gynzy (scenario 1).  

De school wilde, in eerste instantie voor het leergebied rekenen, onderzoeken hoe onderwijs, waarin 

differentiatie en zelfsturing een rol spelen, kan worden vormgegeven bij het meer personaliseren van 

leren, mede door gebruik te maken van leergesprekken en Gynzy. Het leerarrangement, dat zowel de 

inzet van Gynzy, als het voeren van leergesprekken met kinderen omvat, is uitgeprobeerd door twee 

leraren vanaf het begin van het schooljaar 2020-2021. Daarbij is meer regie bij leerlingen gelegd, 

bijvoorbeeld ook in de keuze om wel of niet aan te sluiten bij de instructies, en blijkt dat er behoefte 

is aan een visuele onderlegger voor kinderen bij het leergesprek. De MOVEL-student heeft dit verder 

ontwikkeld en vanaf februari 2021 is de digitale variant hiervan ingezet bij de pilot.  

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 is in een overleg met het designteam gekeken naar de 

invulling van het leerarrangement en bepaald hoe alle klassen vanaf groep 3 in schooljaar 2021-2022 

voor rekenen gaan werken vanuit De Werelden van Gynzy. Er is een training gegeven vanuit Gynzy en 

alle groepen zijn bij aanvang van schooljaar 2021-2022 op dezelfde manier gaan werken met De 

Werelden. Er zijn naast de gegevens die in Gynzy worden verzameld geen aanvullende toetsen 

afgenomen en er zijn concrete afspraken gemaakt over het maken van een planning vanuit de 

planning van Gynzy en in weektaken voor kinderen. Twee leden van het designteam hebben de 

eerste weken in het werken met De Werelden (scenario 3) geëvalueerd. De eerste ervaringen met 

het werken vanuit De Werelden van Gynzy waren positief. Het werken vraagt nog wel wat een meer 

verantwoordelijke houding van leerlingen, maar de leraren zien echt voordelen, zowel in het meer op 

maat aanbieden van de stof en meer zelfregie bij leerlingen, als in het inzicht in de voortgang van de 

leerlingen en de tijd die het de leraar oplevert om echt gerichte instructie op maat te bieden. Welke 

data uit het programma ze precies kunnen benutten blijft nog wel een vraag. Deze vraag is tevens 

gekoppeld aan het herzien van de kindrapporten: daar wil de school af van cijfers en meer de 

ontwikkeling van de leerlingen benadrukken. De school wil meer vanuit leerdoelen werken en de 

leerlingen ruimte geven om zelf aan te tonen hoe ze deze leerdoelen hebben behaald, dus dan zijn 

de data vanuit Gynzy slechts ondersteunend. De leraren in het designteam stellen op basis van de 

ervaringen een onderlegger op van de organisatie van het rekenonderwijs. Om de zelfregie te 

vergroten zal het aantal doelen per periode kleiner worden en kunnen de leraren dan per leerdoel 

ook ander materiaal aanbieden op het leerplein om aan leerdoelen te werken. Deze aanpak is aan 

het einde van jaar 2 per bouw op elkaar afgestemd en dus van groep 1 t/m 8 gezamenlijk 

ingevuld. Gezien alle wijzigingen in de aanpak is de pilot om kinderen zelf regie te geven om wel of 
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niet aan te sluiten bij de instructie op een laag pitje gezet, met de intentie om dit op te pakken zodra 

de leerlingen en leraren gewend zijn om volgens deze manier te werken. 

  
Jaar 3 – Brede gezamenlijke invoering van het werken met Gynzy  

De gehele school werkt vanaf de start van het schooljaar 2021-2022 volgens de gezamenlijk 

geformuleerde aanpak met Gynzy. Daarbij worden ervaringen gedeeld en wordt de aanpak op elkaar 

afgestemd. Zo bijvoorbeeld ook de rekenstrategieën: welke worden aangeboden en op welk 

moment? Dit lag bij de vorige methode namelijk vast en bij Gynzy is dat een eigen keuze-optie. Er 

worden nog leergesprekken gevoerd met leerlingen en de leraren houden daarbij wel de vragen uit 

de leergesprekkenapp in hun hoofd, maar de app zelf wordt niet meer gebruikt. Centraal in dit 

schooljaar staat een echt gezamenlijke aanpak waarbij iedereen enop dezelfde manier werkt. Verder 

willen de leraren de leerlingen nog meer regie geven, bijvoorbeeld in waar ze werken of welke 

materialen ze kiezen om aan bepaalde leerdoelen te werken, maar daarvoor is geen ruimte binnen 

de schoolorganisatie, omdat er nog geen flexibele werkplekken zijn. Kinderen kunnen wel op het 

leerplein samenwerken, maar kinderen maken niet vanuit hun behoefte een bewuste keuze om 

ergens te gaan zitten. Dat is iets wat eventueel in schooljaar 2022-2023 wel kan. Dan moet wel eerst 

de onderlegger voor het werken aan leerdoelen worden vastgesteld en dan kunnen de leraren op 

basis daarvan ook andere materialen beschikbaar stellen aan de kinderen. Door daarnaast de 

verdeling van de devices per tijdvak per klas anders te organiseren (dus voor twee groepen de 

devices op een vaste plek te hebben en gebruik naar eigen keuze), kan de regie van de leerlingen 

over het ‘hoe’ zij leren ook worden vergroot. Dat staat op de planning voor schooljaar 2022-2023.  

 

Integrale interventie 

Beschrijving integrale interventie  

Op basis van de ontwerpontwerpeisen die in het eerste jaar van de onderzoekswerkplaats zijn 

geformuleerd, ontwerpt het designteam een eerste prototype voor de nieuwe aanpak voor het vak 

rekenen, die wordt uitgetest in de groepen 4 en 8. Kern van deze nieuwe aanpak is dat de methode 

wordt losgelaten en er wordt gewerkt vanuit leerdoelen. Leerlingen werken aan één leerdoel tegelijk. 

Alle leerlingen maken bij de start van een blok een starttoets. De instructiebehoefte wordt bepaald 

op basis van de starttoets en leerlingen uit groep 8 mogen zelf aangeven of ze verlengde instructie 

nodig hebben. De leerlingen verwerken de leerstof in een adaptieve digitale rekenmethode. De 

resultaten zijn zichtbaar voor de leraar. Aan het eind van het blok worden de opdrachten die bij de 

starttoets nog niet ‘goed’ waren, opnieuw getoetst. 

De ervaring met doelgericht werken en een leerdoel per dag is positief, ook al vraagt het werken 

vanuit leerdoelen veel voorbereiding. Over de adaptieve digitale methode zijn de leraren minder 

tevreden, omdat deze onvoldoende ruimte biedt om vanuit leerdoelen te werken en leerlingen de 

juiste oefenstof aan te bieden.  

Als het designteam in kaart brengt wat deze wijze van gepersonaliseerd leren vraagt van de 

schoolorganisatie, beschouwt de directeur dit als een belangrijke mijlpaal in het proces. “Het gaf een 

mooi overzicht van waar we mee bezig waren en hoe het een in verhouding stond met het ander. Dat 

was een moment waarop we langzaamaan over gingen in het bedenken wat we dan wilden 

veranderen in de dagelijkse praktijk. De noodzaak dat er iets moest gebeuren kwam hierbij naar 

voren. Dat heeft geleid tot de keuze voor Gynzy en de aanschaf van tablets en Chromebooks.”  

Na een experiment met het digitale adaptieve rekenprogramma Gynzy besluit de school om hier in 

het volgend schooljaar schoolbreed mee te gaan werken. Het uiteindelijk doel is om toe te werken 
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naar het loslaten van de methode en volledig doelgericht te gaan werken in de Werelden van Gynzy, 

waarbij leerlingen aan de slag gaan met leerdoelen waar zij aan toe zijn (Coolen, 20214). Hier wordt 

stapsgewijs naar toegewerkt. 

Het designteam besluit dat de leraren in groep 4 en 5 gaan experimenteren met leerdoelgericht 

werken in de Werelden van Gynzy. Net als in de vorige interventie wordt er gewerkt vanuit 

leerdoelen, waarbij de focus ligt op de doelen van de methode. Er wordt geëxperimenteerd met het 

werken met een doelenboekje met daarin de resultaten van de starttoets. De leerlingen kunnen aan 

de hand daarvan zelf bepalen aan welke instructie ze meedoen. De leraar voert tijdens de les 

leergesprekken met leerlingen over de keuze ten aanzien van de instructie en stuurt bij indien nodig. 

De leerlingen maken verwerkingsopdrachten die worden afgestemd op het individuele niveau van de 

leerling in de Wereld in Getallen van Gynzy. Na de les werken de leerlingen verder aan doelen in de 

Werelden van Gynzy. Hier kunnen leerlingen zelf op hun eigen leerroute werken met andere doelen 

dan alleen de lesdoelen van de methode en krijgen daarmee inzicht in hun eigen leerroute. Na afloop 

van elk blok maken de leerlingen een schaduwtoets. 

De concrete start wordt door een van de leraren als zeer betekenisvol ervaren: “ermee gaan werken, 

ervaren hoe het werkt, actief aan de slag”. “Ik zal nooit vergeten hoe dat ging. De kast ging open en 

de Chromebooks kwamen eruit. Hoe dat de houding en motivatie van kinderen heeft veranderd is 

enorm. Natuurlijk zijn er nog steeds problemen, maar de koppies van de kinderen toen die kast open 

ging is onbetaalbaar”, volgens een leraar.  

Uit de evaluatie blijkt dat niet alle leerlingen even goed in staat zijn om zelf te beslissen welke 

instructie ze gaan volgen. Het designteam vindt dat de gemiddelde en goede rekenaars op termijn 

zelf zouden mogen bepalen welke instructie zij gaan volgen en dat de leraar dit moet gaan doen voor 

de zwakke rekenaars. Uit de evaluatie komt verder een aantal verbeterpunten naar voren, te weten: 

beter benutten van het dashboard in Gynzy en betere ondersteuning van leerlingen bij het voeren 

van een leergesprek. Om hieraan tegemoet te komen wordt er een tool ontwikkeld om het voeren 

van het leergesprek met leerlingen te ondersteunen.  

 

 
4 Coolen, M.M.H. (2021). Deelproducten. Vooronderzoek / analyse, ontwerp, uitvoering, evaluatie. Master 

Ontwerpen van Eigentijds Leren. 
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Ten behoeve van het leergesprek formuleert de MOVEL-student ontwerpeisen en ontwikkelt op basis 

daarvan een prototype van de tool ‘schijf van vijf leervragen’ (http://leervragen.marc-coolen.nl/). De 

tool helpt leraren om bij de verschillende fases van het formatief evalueren goede feedbackvragen te 

stellen aan de leerlingen. De fasen zijn: verwachtingen verhelderen, leerlingreacties ontlokken en 

verzamelen, leerlingreacties analyseren en verzamelen, communiceren met leerlingen over hun 

resultaten en vervolgonderwijs aanpassen (Gulikers & Baartman, 20175). De tool maakt een 

onderverdeling in feedbackvragen gericht op inhoud, het leerproces en zelfregulatie en kan worden 

gebruikt naast een (adaptieve) methode. Drie leraren van groep 4 en 5 testen de tool uit. Zij voeren 

leergesprekken met een focusgroep van vijf leerlingen.  

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de drie leraren vinden dat de leervragentool hen praktisch 

ondersteunt bij het voeren van leergesprekken, het stellen van leervragen en geven van feedback en 

hen helpt om meer inzicht te krijgen in het leerproces. Ook de leerlingen zijn tevreden. De meeste 

leerlingen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en hebben naar eigen zeggen meer 

inzicht in de eigen vaardigheden van rekenen door het voeren van leergesprekken. Ook vinden de 

meeste leerlingen dat het voeren van leergesprekken met de leraar helpt bij het stellen van 

persoonlijke leerdoelen.  

Na het experiment schetst het designteam de beoogde 

integrale aanpak, die inmiddels wordt uitgevoerd in de 

units 1 tot en met 4 (voorheen groep 1 tot en met 8). 

Daarnaast heeft de MOVEL-student onderzoek gedaan 

naar een andere manier van rapporteren in plaats van 

het traditionele cijferrapport. De traditionele manier van 

rapporteren biedt volgens de school onvoldoende 

handvatten voor zelfregie door leerlingen. De keuze is 

gevallen op het digitale portfolio MijnRapportfolio. 

Hierin kunnen de leerlingen zelf aangeven ‘wie ben ik’ en 

‘hoe werk ik’. Tevens wordt zichtbaar hoe leerlingen 

scoren op de verschillende rekendoelen in de Werelden 

van Gynzy. Er worden andere termen gehanteerd voor 

beoordelingen: niet meer van onvoldoende naar goed 

maar van ‘dit kan ik nog niet’, ‘dit kan ik’ naar ‘dit kan ik 

goed’. De mogelijkheid bestaat om hier zowel de score 

van de leraar als een zelfbeoordeling van de leerling te 

presenteren, maar de school kiest ervoor om te starten 

met de score van de leraar. De MOVEL-student is samen 

met enkele andere leraren bezig om MijnRapportfolio in te richten. MijnRapportfolio kan de zelfregie 

van leerlingen ondersteunen, doordat hun eigen ontwikkeling inzichtelijk is en met hen het gesprek 

kan worden gevoerd over hun werkhouding en hun ontwikkeling. 

 

Mate van differentiatie en zelfsturing en rol van ict  

Bij de start van de onderzoekswerkplaats werkt ’t Vossenhol met drie homogene periodieke 
niveaugroepen. Dat is bij rekenen inmiddels verleden tijd. Leraren differentiëren nu aan de hand van 
het dashboard in Gynzy, hoe de leerlingen de instructie oppikken en het leergesprek met de leerling. 

 
5 Gulikers, J.T.M. & Baartman L.K.J. (2017). Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met 

effect! Wat DOET de docent in de klas? Universiteit Wageningen, Hogeschool Utrecht. 

http://leervragen.marc-coolen.nl/
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De instructie is gekoppeld aan de mate waarin de leerlingen het leerdoel beheersen. Daardoor 

kunnen instructiegroepen per leerdoel in samenstelling variëren. “De instructiegroepen wisselen 

continu, dat is bijna nooit hetzelfde”, zegt de leraar. Er zijn drie instructieniveaus: kort, basis, en 

verlengd. Bij de start van het leerdoel krijgen alle leerlingen dezelfde instructie. In groep 4 bepaalt de 

leraar of de leerlingen extra instructie krijgen, vanaf groep 5 kunnen leerlingen zelf de keuze maken. 

De leraren weten inmiddels welke leerlingen dit goed kunnen en welke leerlingen hier moeite mee 

hebben. Voor sommige leerlingen maakt de leraar de keuze dat de leerling de extra instructie 

moeten volgen. Met andere leerlingen die de keuze niet goed kunnen maken gaan de leraren in 

gesprek. “Het leergesprek wordt volop gevoerd”, volgens de MOVEL-student. Het gaat daarbij om 

korte gesprekjes soms maar een halve minuut. De leraar haalt de vragen uit de tool die hiervoor is 

ontwikkeld: “Hoe is het de vorige keer gegaan toen je met deze sommen hebt gewerkt? Kun je het al 

zelf of is het slim om een paar sommen mee te doen?” of “Wat heb je nodig om het zelf te kunnen, 

helpt het als je een maatje hebt?”.  

Vanaf groep 3 werken de leraren vanuit leerdoelen en leerlijnen. De leerlingen kennen hun 

leerdoelen. In groep 3 en 4 staan de leerdoelen op de weekplanner, vanaf groep 5 krijgen de 

leerlingen een blokplanning. De leerlingen krijgen een leerdoel per dag. Als leerlingen klaar zijn met 

hun leerdoel gaan ze in een bundel werken met daarin herhaling en andere opdrachten. 

De leerlingen verwerken de leerstof op hun eigen niveau in de Werelden van Gynzy. De leraar 

bepaalt de volgorde waarin de leerdoelen aan bod komen. De leraar kan de leerlingen begrenzen in 

de Werelden en ervoor zorgen dat bepaalde doelen in een specifiek leerjaar aan bod komen. De 

leraren volgen de leerlijn van Gynzy, maar passen dat aan op basis van wat de leerlingen nodig 

hebben. “We willen geen slaaf van Gynzy worden, we willen zelf de leerdoelen bepalen en hoe we 

daaraan werken met de kinderen”, zegt de leraar. Er wordt steeds gekeken naar wat een groep nodig 

heeft. Leraren doen dit op basis van de verrichtingen van de leerlingen in Gynzy, maar ook door korte 

leergesprekken met hen te voeren. Dit kan ertoe leiden dat een leraar de planning aanpast, omdat 

de groep extra leeractiviteiten nodig heeft om het leerdoel te beheersen. Als individuele leerlingen 

extra aandacht nodig hebben, wordt daar een aanbod op geboden, bijvoorbeeld door een stagiair die 

met leerlingen aan de slag gaat.  

De school wil de regie van de leerling op wanneer en waar zij leren nog vergroten, maar dit is niet 

meer realiseerbaar in schooljaar 2021-2022, omdat het systeem van school daar niet flexibel genoeg 

voor is – er zijn geen flexibele werkplekken en een vast rooster. In hoe kinderen leren wil men meer 

differentiëren, met name in het handelend of bewegend rekenen. In regie staat de stap naar meer 

regie bij kinderen in deelname aan instructie op de planning. Dit kan pas nadat de jaarplanning 

anders is ingericht en dat is weer afhankelijk van de onderlegger die voor einde van het schooljaar 

2021-2022 wordt afgerond. De koppeling met bewegend en handelend leren is dan eenvoudiger te 

leggen. De keuze wordt daarom gemaakt om eerst het fundament te leggen in de onderlegger zodat 

de basis goed geregeld is en alle benodigde voorbereidingen kunnen worden getrokken en dan het 

schooljaar 2022-2023 pas echt tot de beoogde mate van differentiatie en zelfregie te komen. Per 

periode komt er dan een focus op één domein en dan zorgen de leraren dat per domein al het 

materiaal, een breed en rijk aanbod, beschikbaar wordt gesteld aan leerlingen, zodat zij echt kunnen 

kiezen of ze bij instructie aansluiten en welke materialen/leermiddelen ze kiezen om aan een doel te 

werken. Overigens worden deze keuzes gezamenlijk met de leraar gemaakt, of met de leraar 

besproken tijdens de leergesprekken. 

Om meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken heeft de school de digitale adaptieve methode 

Gynzy en Chromebooks aangeschaft. Er is geen device beschikbaar voor elke leerling. Dit wordt 
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opgelost met het rooster. Voor elke groep is op een ander moment rekentijd ingepland, zodat op dat 

moment alle leerlingen kunnen beschikken over een Chromebook. De MOVEL-student heeft een tool 

ontwikkeld om leraren te ondersteunen bij het voeren van leergesprekken. De school is gaan werken 

in units wat het mogelijk maakt om groepsdoorbrekend te werken. Hiermee is een einde gekomen 

aan het als knellend ervaren traditionele jaarklassensysteem.  

 

Onderzoek integrale interventie  

Eind schooljaar 2019-2020 is de try-out in groep 4 en 8 geëvalueerd door de leraren. Samen met het 

designteam is een observatiekader en interviewleidraad vastgesteld voor leerlingen en leraren. 

Daarbij was vooral aandacht voor de mate van differentiatie en zelfregie en hoe deze tijdens de try-

out vorm kreeg. Op leraarniveau is tevens gekeken naar de koppeling met de methode, het voeren 

van de leergesprekken en de toetsing. Daarnaast is zijn elementen op schoolniveau besproken, zoals 

de roostering, ict-middelen, groeperingsvorm en gebruik van de ruimtes in de school. Op 

leerlingniveau was vooral aandacht voor hoe zij het aangepast aanbod ervaren.  

In het schooljaar 2020-2021 is in eerste instantie het afstandsleren geëvalueerd om op basis daarvan 

de mogelijkheden en wensen in het werken met Gynzy en het werken vanuit De Werelden in kaar te 

brengen. In gesprek met de leraren bleek dat de aanpak die zij hanteerden verschillend was. Dat is 

natuurlijk niet verrassend op het moment dat een bepaalde methode halsoverkop door externe 

ontwikkelingen ingevoerd wordt, maar dat maakte wel dat er behoefte was aan een meer 

gezamenlijke aanpak. Deze aanpak is tijdens het overleg met het designteam vastgesteld en in 

schooljaar 2021-2022 gestart. 

Het schooljaar 2021-2022 is gestart met de door het designteam geformuleerde eenduidige aanpak 

in het werken vanuit De Werelden. Er is tevens bepaald dat er verschillende evaluatiemomenten 

tijdens dit schooljaar zouden plaatsvinden om aan de ene kant de ervaringen met het werken vanuit 

De Werelden in beeld te brengen, en aan de andere kant te waarborgen dat er daadwerkelijk op 

dezelfde manier wordt gewerkt. De leraren uit het designteam hebben deze evaluaties met 

ondersteuning van de andere deelnemers aan het designteam ingevuld en uitgevoerd. 

 

Kennis en inzichten  

Zowel het maken van de persona’s aan de voorkant van het veranderingsproces en het formuleren 

van de werkhypothese hebben voor de deelnemers inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk het is om 

focus te houden tijdens een innovatieproces en het voor ogen houden van waarom een bepaalde 

innovatie wenselijk is. De sessie iXpeditie Maatwerk vonden de deelnemers ook waardevol en dat 

heeft voor hen inzichtelijk gemaakt waar het team precies staat en welke factoren moeten worden 

meegenomen in de reset van het proces. 

Door vervolgens literatuur en good practices in beeld te brengen van de centrale concepten kregen 

de deelnemers aan het designteam up-to-date kennis over wat werkt en wat niet werkt bij het 

werken vanuit leerdoelen en het bieden van meer zelfregie. Het werken met het actantnetwerk6 

maakte vervolgens dat echt integraal werd nagedacht over de interventie. De leraren uit het 

designteam vonden het heel waardevol om echt als team samen te werken. Dankzij de 

bijeenkomsten van het designteam bleef de ontwikkeling op de agenda staan en zijn de leraren 

continu onderzoekend en ontwerpend bezig geweest met de ontwikkelingen binnen de school. 

 
6 Zie https://www.ixperium.nl/actantnetwerk/. 

https://www.ixperium.nl/actantnetwerk/
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Het proces van het ontwerpen van een integrale aanpak voor rekenen op ’t Vossenhol kenmerkt zich 
door een zich steeds herhalende cyclus van verkennen en verzamelen, ontwerpen, uitproberen, 
evalueren en bijstellen. De leraar zegt hierover: “Ik zie het als een jas die passend moet worden. Je 
begint met ontwerpen en blijft steeds aanpassen. Hier innemen, daar wijder maken, zo wordt het 
jasje steeds passender. Je kijkt steeds weer wat past bij de leerlingen en de leerkrachten. Het wordt 
de Vossenjas”. Dit was niet alleen binnen het designteam, maar in het gehele team is de cultuur en 
mindset veranderd. De leraren praten niet meer over ‘mijn leerlingen uit groep 5’, maar over ‘onze 
leerlingen van ’t Vossenhol’. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid en betere samenwerking. Het 
meer ontwikkelingsgericht denken heeft niet alleen vorm gekregen op leerlingniveau, maar ook op 
leraarniveau. De leraar die de MOVEL-opleiding heeft gevolgd heeft het inzicht gekregen dat het 
belangrijk is om de behoefte van het team continu te achterhalen en dat als onderlegger te benutten 
om door te gaan met een gepast ontwerp, voor MOVEL maar ook voor de school. 
 

Bevorderende en belemmerende factoren  

Er waren verschillende bevorderende factoren in het proces. Zo heeft het werken in een 

multidisciplinair designteam, waarin verschillende perspectieven samenkomen en echt is 

samengewerkt aan onderwijsinnovatie een positief effect op het proces gehad. Dankzij de 

regelmatige bijeenkomsten van het designteam werden de leraren en de directeur zich iedere keer 

weer bewust van vervolgstappen en bleef het proces continu gaande. De deelname van een leraar 

aan de MOVEL heeft tevens bevorderend gewerkt voor het ontwerp, inclusief de onderbouwing 

daarvan en het verloop van het proces.  

Een andere belangrijke bevorderende factor, zowel voor het proces van het designteam als voor 

verbreding van de aanpak binnen ’t Vossenhol, was dat de school in stuurgroepen is gaan werken 

aan schoolbrede ontwikkelingen. Door het werken in stuurgroepen was het gemakkelijker om 

mensen mee te nemen en een gedeeld eigenaarschap van deze ontwikkelingen te realiseren, 

inclusief betrokkenheid en draagvlak. Deze manier van werken past zowel bij de 

onderzoekswerkplaats als bij de school. Alle leraren participeerden in inhoudelijke stuurgroepen die 

een eigen focus hadden, maar allemaal samenhingen met de ontwikkelingen binnen de school 

gericht op het meer gepersonaliseerd leren met ict.  

Door het werken in stuurgroepen hadden de betrokken leraren ook voldoende tijd om te besteden 

aan het onderwijsontwerp en het breed uitrollen van dit ontwerp door de hele school. De ruimte en 

ondersteuning die de directeur bood heeft zeker geholpen om zowel een mooi ontwerp te maken, 

als dit breed in de school uit te zetten. De aanschaf van een nieuwe methode maakte ook dat alle 

leraren hiermee moesten gaan werken. Het afstandsonderwijs zorgde voor een versnelde invoering. 

Voordeel daarvan was dat zowel de leraren als de leerlingen ermee moesten leren werken. Nadeel 

was dat er niet vooraf goed was nagedacht over zinvolle inzet, maar dat is achteraf met het 

designteam nog goed teruggepakt. 

Een belemmerende factor was dat er wisselingen zijn geweest in het designteam en dat het soms 

lastig was om de focus te behouden, omdat er binnen de school veel ontwikkelingen tegelijkertijd 

waren. 

  

Implementatie en vervolg  

Begin schooljaar 2021-2022 is gestart met de schoolbrede gezamenlijke inzet van het 

leerarrangement en deze manier van werken is volgens de leraren uit het designteam al zo’n 

integraal onderdeel van de manier van werken geworden, dat het zeker niet meer zal verdwijnen. 
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Het zit nu zo verweven in de mindset van collega’s en de cultuur van de school, dat het niet meer 

weg te denken is.  

De ambitie van ’t Vossenhol is om zo optimaal mogelijk in te spelen op de leerbehoeften van 

leerlingen. Het werken vanuit leerdoelen staat daarbij centraal. De school is volgens de directeur nog 

op zoek naar hoe het eigenaarschap van leerlingen verder versterkt kan worden. “Waar willen we de 

regie een beetje loslaten en wat meer bij de leerling leggen en waar willen we hem zelf nog houden 

en waarom willen we dat dan?” Daarbij is ook de vraag hoe leraren zicht kunnen krijgen op welke 

leerlingen het eigenaarschap aankunnen en welke leerlingen nog een vorm van regie of zelfs controle 

van de leraar nodig hebben. En dat leraren bij zichzelf nagaan welke leerkrachtvaardigheden ze 

daarvoor nodig hebben, welke ze al beheersen en welke ze nog moeten ontwikkelen. De stuurgroep 

‘leerkracht als coach’ gaat hier onderzoek naar doen. 

De school wil doorgaan op de ingezette weg en de “vossenjas” blijven aanpassen, om zo optimaal te 
kunnen inspelen op de leerbehoeften van leerlingen en hen het eigenaarschap te geven dat bij hen 
past. Er is geëxperimenteerd met zelfregie van leerlingen bij de keuze voor instructie, maar er was 
geen tijd om dit verder uit te werken door de tijdrovende implementatie van Gynzy. De school wil dit 
nu weer gaan oppakken. Zo wil de school inzetten op de ontwikkeling van het creëren van 
mogelijkheden voor zelfregie van leerlingen ten aanzien van het bijwonen van vervolginstructies, de 
keuze van leermaterialen en waar en wanneer leerlingen leren. De school ambieert geen volledige 
zelfregie van leerlingen. Leraren willen de regie houden op de leerdoelen en zien vooral 
mogelijkheden voor gedeelde regie. Tot slot wil de school het unitonderwijs verder ontwikkelen en 
de leeropbrengsten bij rekenen verhogen.  
“In het begin was gepersonaliseerd leren voor ons een containerbegrip, gaandeweg hebben we dit 
steeds meer afgepeld en heeft het betekenis gekregen. Je krijgt steeds scherper met elkaar wat je wilt 
en daar pas je je onderwijs continu op aan ”, zegt de MOVEL-student. En de directeur: “We blijven 
steeds vragen waarom doen we de dingen die we doen? Alles wat we doen moet bijdragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen. Als het niet bijdraagt, moet je mijns inziens op zoek gaan naar iets wat 
beter past”. Daarbij zie je steeds de fasen van onderzoekend ontwerpen terugkomen volgens de 
MOVEL-student, al is dit niet altijd bewust. “Dus continu de vraagverheldering, het verzamelen met 
elkaar, het interpreteren van wat we aan het doen zijn, daar een nieuw ontwerp bij bedenken en 
uitvoeren en ook weer terugkijken.” 
 

Verantwoording  

Dit iXperiumdesignteam maakte onderdeel uit van de iXperium Onderzoekswerkplaats 
Gepersonaliseerd leren met ict in het PO. Het designteam bestond uit drie leraren en de directeur van 
basisschool ’t Vossenhol, een procesbegeleider van de HAN Pabo en een mediamentor van iXperium 
Nijmegen. Het designteam werd ondersteund door een onderzoeker van het iXperium Centre of 
Expertise Leren met ict. Een leraar heeft tijdens de looptijd van de onderzoekswerkplaats de HAN-
opleiding Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) gevolgd.  
 


