
Gepersonaliseerd leren op het 
Kennemer College mavo

‘de school die kansen biedt’ 



Stelling

Als een arts elke patiënt dezelfde medicijnen zou 
voorschrijven ongeacht de kwaal, zou hij zijn baan 

kwijtraken 



Stelling

Scholen zitten nog opgesloten in de gevangenis van 
het industriële tijdperk



Stelling

Elke tweede klas-leerling moet 100 minuten 
economie per week volgen om zich optimaal voor te 

bereiden op een proefwerk economie



Stelling

Langzame leerlingen moeten gewoon wat sneller 
werken



Stelling

Snelle leerlingen moeten gewoon wat langzamer 
werken



Stelling

Leerlingen leren alleen voor cijfers



Stelling

Laat een mavoleerling op zijn eigen niveau leren. Hij 
zit niet voor niks op het mavo



EN DAN NU



We gaan een GPL-school beginnen

DENK AAN UW EIGEN KIND OF UW FAVORIETE NEEFJE/NICHTJE

STEL HEM OF HAAR CENTRAAL ALS LEERLING



Definitie vo-content (Van Domselaar 2014)
Gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij leerlingen op hun eigen wijze en in hun 
eigen tempo werken aan de leerdoelen. Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk 
van de prestaties en voorkeuren van de leerling een op de leerling aangepast programma 
voor herhaling, verdieping en/of verrijking aangeboden. Bij gepersonaliseerd leren zijn 
leerlingen en leraren, ieder met een eigen rol, samen verantwoordelijk voor het leerproces 

Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext naar het creëren van optimale 
leerprocessen (leeractiviteiten, werkvormen, didactiek) die aansluiten op de persoonlijke 
kwaliteiten (sterktes) en individuele behoeften (ambitie) van leerlingen. Leerlingen werken 
op eigen wijze (persoonlijk leerpad, werkvorm, didactiek, rollen, begeleiding) en in eigen 
tempo (tijd) aan leerdoelen (beheersingsniveaus), passend bij hun eigen niveau 
(beheersingsniveaus) en talenten (Interesses en ambities). Per vak, leerdoel, leerinhoud of 
onderdeel (inhouden en doelen) krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties 
(beheersingsniveaus) en voorkeuren (interesses) een aangepast programma (persoonlijk 
leerpad). De leerling wordt gestimuleerd (voortgang, certificaten, stimuli) om keuzes te 
maken (inhouden en doelen) met betrekking tot het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke 
curriculum (interesse en ambitie), waarbij de leraar een ondersteunde rol (Begeleiding en 
rollen) vervult door middel van effectieve feedback (continue evaluatie) en door het 
faciliteren van rijke leersituaties (variatie in leeractiviteiten)(Fisser, 2014).

Definities

Gepersonaliseerd leren in de brugklas

https://allardstrijker.wordpress.com/article/vocabulaires-voor-onderwijs-36j7ab8m2hpbf-40-2/
https://allardstrijker.wordpress.com/article/vocabulaires-voor-onderwijs-36j7ab8m2hpbf-40-2/


De leerling staat centraal



De leerling staat centraal



SCHOOL
LEIDINGGEVEN

COACHING
DOCENT

HET … COLLEGE





Wat houdt GPL op het KC in?

 Leren vanuit leerdoelen en succescriteria
 Eigenaarschap vergroten door de leerling eigen leerkeuzes te laten maken 

en deze te laten plannen
 Leeruitdaging op eigen niveau en leertempo

 Extra tijd voor moeilijke vakken/onderdelen
 Excelleren in bepaalde vakken

 Gebruik maken van verschillende leervoorkeuren en -strategieën
 Ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden bij leerlingen
 Beter inspelen op hetgeen een individuele leerling motiveert door het 

stellen van einddoelen en leerlingen uit te dagen door coaching
 Leerlingen meer inzicht bieden in het eigen leerproces door coaching, 

reflectie, feedback en formatief assessment



COACHING – het 5 fasen model

 Wekelijks coachgesprek
 COL-gesprek



Hoe ziet een dag op het KC eruit?

COACHGESPREK DOCENTENSTART DAGSTART
LESSEN:
- Instructie

- Werklessen

DAGSLUIT

8:15-8:45 8:45-9:00 9:00-9:20 9:20-14:40   14:40-15:00



LEREN VANUIT LEERDOELEN



LEREN ZICHTBAAR MAKEN

EFFECT OP HET LEREN AANTAL ONDERZOEKEN EFFECTGROOTTE

Verwachtingen van leerlingen 209 1.44

Formatieve evaluatie 30 0.90

Feedback 1310 0.75

Relatie leraar-leerling 229 0.72

Metacognitieve strategieën 63 0.69
Bron: leren zichtbaar maken met formatieve assessment, 2016

 Cursus bouwen (John Hattie, Bazalt)
 Liesbeth Pennewaard, SLO



LEARNING PORTAL 2.0



OPDELING CURRICULUM

Tredevakken (20 treden, 4 weken) Themavaken (12 thema’s, 6 weken)

Nederlands Geschiedenis

Engels Aardrijkskunde

Wiskunde Economie

Frans Biologie

Duits NASK



ONDERWIJSFASES THEMAVAKKEN



ONDERWIJSFASES TREDEVAKKEN



LEARNING PORTAL 2.0



LEARNING PORTAL 2.0



CIJFERS GEVEN WERKT NIET



LEARNING PORTAL 2.0



LEARNING PORTAL 2.0



Proces naar gepersonaliseerd leren

Wij zijn een brug aan het bouwen terwijl we 
eroverheen lopen

TOEKOMST



Proces naar gepersonaliseerd leren

Wij zijn een brug aan het bouwen terwijl we 
eroverheen lopen



Veranderingen zijn al gefaseerd in gang gezet

2008-2015



Bezoek Zweden (2012-2013)



Veranderingen zijn al gefaseerd in gang gezet

2015-2016 Pilot GPL brugklas

Dagstart Dagsluit
Pilot 

Learning 
portal

Pilot 
Werk-
lessen

Wekelijkse 
coaching



Veranderingen zijn al gefaseerd in gang gezet

2016-2017 Pilot GPL brugklas

Dagstart Dagsluit
Learning 

portal onder-
bouw

WerklessenDocentenstart
Wekelijkse 
coaching



Veranderingen zijn al gefaseerd in gang gezet

2017-2018 Pilot GPL brugklas

Dagstart Dagsluit
Learning 

portal klas 
1-3

Werklessen
Docenten-

start
Wekelijkse 
coaching

Formatieve 
evaluatie

Beoordelen 
op 

leerdoelen
Geen cijfers

Didactisch 
coaching

LVS binnen 
LP 2.0



Welke stappen willen we nog verder zetten?



Welke stappen willen we nog verder zetten?



Beren, valkuilen, balanceren…uitdagingen



Beren, valkuilen, balanceren…uitdagingen

 Pionieren
 Proces (te snel/te langzaam)
 Mensen
 Tijd (primaire proces gaat door)
 Portal in ontwikkeling
 Focus



Eigenaarschap en vormgeven van het 
eigen leerproces

EEN RONDJE
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