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Onderweg naar gepersonaliseerd leren 

Kennemer College Mavo 

Evaluatie periode september 2016- januari 2017 
 

Inleiding:  

Na een pilot gepersonaliseerd leren in de brugklas van het Kennemer College Mavo in het schooljaar 

2015-2016 heeft het de locatie Mavo dit schooljaar vervolgstappen gezet richting gepersonaliseerd 

leren. Een belangrijke stap daarbij is het inzetten van de learning portal waarin met digitaal 

lesmateriaal kan worden gewerkt. In dit schrijven informeren wij u over de verschillende onderdelen 

van gepersonaliseerd leren die dit schooljaar zijn ingevoerd waarna we aandacht besteden aan de 

verschillende evaluaties die hebben plaatsgevonden. Vervolgens zullen de verder uit te voeren 

evaluatie instrumenten voor dit schooljaar onder de aandacht worden gebracht. Naast deze 

evaluaties zullen we uiteraard via de MR onze plannen voor volgend schooljaar presenteren. Deze 

zullen later dit schooljaar aangeboden worden.  

 

 

Gepersonaliseerd leren op de locatie mavo van het Kennemer College 

Een korte schets van het huidige onderwijs aan de hand van een aantal pijlers van gepersonaliseerd 

leren: 

Iedere leerling heeft een vaste coach waarmee wekelijks een coachgesprek van 15 minuten wordt 

gevoerd. Dit coachgesprek is gericht op het onderwijsleerproces van de leerling. In de onderbouw 

starten de leerlingen de dag met een dagstart van 20 minuten en sluiten ze de dag af met een 

dagsluit van 20 minuten. Tijdens het coachgesprek en de dagstart en dagsluit stelt de leerling 

leerdoelen en plant hij/zij de leerdoelen. Om de leerdoelen te kunnen behalen werken de leerlingen 

uit de onderbouw met de learning portal. Digitaal lesmateriaal wat op basis van leer- en werkdoelen 

wordt aangeboden. Om snel een goed beeld van het onderwijs in de onderbouw te krijgen verwijzen 

wij u naar de volgende link waarin in een kort filmpje alle pijlers worden uitgelegd:  

http://mavo.kennemercollege.nl/nieuws/Gepersonaliseerd-leren-op-het-KC-locatie-mavo/17869730 

 

 

Evaluaties  

Tijdens de reguliere overlegmomenten, als de docentenstart van de onderbouwteams en de 

teamvergaderingen, wordt er constant geëvalueerd op het proces. Het werken met de learning 

portal is daarin een belangrijk onderwerp. Tijdens de dagelijkse docentenstart van de onderbouw 

teams worden er initiatieven genomen om het proces (voor de leerling) te verbeteren. Het gebruik 

van het logboek, het format van studieplanners en toetsing binnen de portal zijn voorbeelden van 

onderwerpen die hierdoor snel opgepakt zijn.  

 

 Ouderavond onderbouw 6 oktober learning portal  

Om ouders aan het begin van het schooljaar beter te informeren hebben we op 6 oktober een extra 

ouderavond voor de onderbouwouders georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ouders 

geïnformeerd over het werken met de learning portal. We hebben de ontvangen feedback van de 

ouders weer besproken in de onderbouwteams. Met name de onduidelijkheid waar wat te vinden 

was werd door ouders teruggekoppeld. De secties hebben deze feedback meegenomen bij het 

aanpassen van de studieplanners en de lesstof.  

http://mavo.kennemercollege.nl/nieuws/Gepersonaliseerd-leren-op-het-KC-locatie-mavo/17869730
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 Studiedag 6 oktober 

Op 6 oktober is tijdens een studiedag de eerste evaluatie geweest door het gehele team. De 

ingebrachte punten zijn verzameld en in het MT besproken. In de bijlage het verslag van deze 

studiedag (bijlage I) met de reacties van het MT (bijlage II). De feedback ten aanzien van de 

wekelijkse coaching was zeer positief. Naar aanleiding van de feedback op de learning portal zijn 

we in gesprek gegaan met de secties.  

 

 Learning Portal, gesprekken secties en super-users 

De super-users (docenten die specialist zijn ten aanzien van de learning portal) hebben met alle 

secties, die in de onderbouw met de learning portal werken, een gesprek gehad. Daarin is 

gesproken over hoe er met de portal wordt gewerkt en tegen welke problemen de collega’s 

aanlopen. Alle secties geven aan dat ze last hebben van technische fouten (linkjes die niet 

werken). De collega’s zijn enthousiast over het leerdoelgericht werken, de mogelijkheid voor 

leerlingen om verschillende leerstrategieën toe te passen en keuzes te maken in de opdrachten 

die ze doen. Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk. Er is echter een verschil in feedback 

tussen de trede en themavakken. De trede vakken (ne-eng-fra-dui) geven aan dat leerlingen over 

het algemeen goed in de portal kunnen werken. Er lijkt voldoende variatie voor de leerlingen. De 

thema vakken (gesch-ak-bio-eco) geven aan dat zij de opbouw van hun vak niet altijd duidelijk en 

volledig vinden. In de bijlage (bijlage III ) een opsomming van de punten die uit de gesprekken 

met de secties zijn gekomen. Deze punten zijn als feedback meegenomen tijdens een overleg 

met KED Nederland (de bouwer van de learning portal).  

 

Naar aanleiding van deze gesprekken en in overleg met KED Nederland zijn we een project 

gestart waarin een aantal collega’s van de themavakken met behulp van de kennis van KED aan 

de slag gaan om de Learning Portal voor hun vak te optimaliseren. (Het gamma-project portal) 

Vanaf februari 2017 tot het eind van het schooljaar hebben deze collega’s tijd gekregen om hier 

aan te werken. Middels trainingen van KED en een samenwerking met docenten uit het land die 

met de portal werken gaan ze hier mee aan de slag.  

 

 Leerling enquête coaching 

In december hebben de trainer-coaches een enquête voor alle leerlingen uitgezet over de 

wekelijkse coaching. In bijlage IV de uitkomst van deze enquête. De uitslag van de enquête is 

onder de collega’s verspreid, daarnaast hebben alle coaches een persoonlijke uitslag ontvangen. 

Indien gewenst kunnen coaches deze persoonlijke uitslag bespreken met de trainer-coaches om 

zich zo weer verder te ontwikkelen. Voor de ontwikkelingen van de coaches zijn coachtrainingen 

een veel voorkomend onderdeel van de studiedagen.  

 

 

 Klankbordgroep ouders 

Evenals vorig schooljaar hebben we een aantal ouders uit de onderbouw bereid gevonden om 

deel te nemen aan de klankbordgroep ouders. De klankbordgroep is, naast de ouders die vorig 

jaar al zitting hadden, aangevuld met een tweetal ouders uit de brugklas. De groep bestaat nu uit 

zeven ouders. De eerste bijeenkomst heeft in januari plaatsgevonden. Ouders zijn positief over 

de wekelijkse coaching, de dagstart en dagsluit, onderwijs op basis van leerdoelen en de 

mogelijkheid tot differentiatie in tempo en niveau. Ze geven echter wel aan dat het voor 
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leerlingen soms lastig te achterhalen is waar het leerwerk staat. Het werken met de IPad bevalt 

goed. Ook de aanschaf van de IPad is voor deze ouders goed verlopen. Er is echter verwarring 

tussen het gebruik van de agenda in magister, de studieplanners in de elo en het logboek. De 

afspraken die in de teams hierover zijn gemaakt worden niet consequent nageleefd. Deze punten 

worden teruggekoppeld aan de teamleiders en teams van de onderbouw. Het verslag van deze 

bijeenkomst vindt u in bijlage V. In mei komt de klankbordgroep nogmaals bijeen.  

 Deelname interventieonderzoek landelijk onderzoek doorbraakproject onderwijs en ICT 

(leerling2020) uitgevoerd door NRO. 

Vanuit het doorbraakproject Onderwijs en ICT neemt de locatie Mavo deel aan het leerlab de 

docent als didactische coach. Dit is een samenwerking met een zestal scholen die bezig zijn met 

de implementatie van gepersonaliseerd leren. Vanuit dit leerlab hebben we de mogelijkheid 

gekregen om deel te nemen aan een interventieonderzoek. Dit onderzoek wordt op onze locatie 

in samenwerking met het NRO door een onderzoekster van de universiteit Leiden uitgevoerd. 

Het onderzoek is in het kader van het doorbraakproject met name gericht op ICT-gebruik, het 

gebruik van de learning portal, binnen gepersonaliseerd leren. Voor deelname aan het onderzoek 

zijn zes klassen geselecteerd. Vier onderbouwklassen en voor de controlegroep twee derde 

klassen. In de periode tot aan de kerst hebben deze leerlingen tweemaal een vragenlijst ingevuld. 

Daarnaast heeft er een groepsinterview met een aantal onderbouw docenten/coaches plaats 

gevonden. De eerste tussentijdse resultaten worden halverwege februari aan ons gepresenteerd. 

In bijlage VI een korte beschrijving van de onderzoeksvragen en het tijdpad van afname van het 

onderzoek.  

 

Verdere evaluatie, ontwikkelingen en interventies dit schooljaar 

Naast de hierboven genoemde evaluaties worden er in de periode februari – mei 2017 nog een 

aantal evaluatie-instrumenten ingezet.  

 

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep ouders heeft plaatsgevonden maar ook de 

klankbordgroep leerlingen onderbouw komt weer bij elkaar. Via deze weg willen we graag feedback 

op ons onderwijs.  

 

Om een grote groep respondenten te kunnen bereiken zullen we een survey onder leerlingen, ouders 

en collega’s uitzetten over ons onderwijs. Na de enquête over coaching onder leerlingen zal deze 

enquête een volledig beeld moeten geven wat de ervaringen van alle partijen zijn met 

gepersonaliseerd leren. Hierin zal het werken met de Learning Portal een belangrijk onderdeel zijn.  

 

Naast het evalueren van het proces kijken we uiteraard al weer naar de mogelijkheid om 

vervolgstappen te nemen. Daarvoor zijn we met KED Nederland in gesprek over de inhoud van de 

Learning Portal voor de bovenbouw. We worden meegenomen in deze ontwikkeling zodat docenten 

zich kunnen voorbereiden op de implementatie van de Learning Portal in leerjaar 3 voor het volgend 

schooljaar.  

 

Vanuit de onderbouw teams is aangeven dat er behoefte is om meer formatief te toetsen. Dit past 

binnen gepersonaliseerd leren en de werkwijze van de Learning Portal. Een groep van onderbouw 

docenten heeft hier een werkgroep voor gevormd om te onderzoeken hoe we daar mee om kunnen 

gaan. Daarnaast is de werkgroep bevordering en toetsing aan slag gegaan om te onderzoeken of er 

voor het schooljaar 2016-2017 een voorstel tot wijziging van de bevorderingsrichtlijnen wenselijk is.  
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We zullen de komende maanden verder aan de slag gaan met de voorbereiding voor volgend 

schooljaar en de MR de daarvoor benodigde stukken doen toekomen.  

 

Heemskerk, 26 januari 2017 

Kennemer College Mavo 
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Bijlage I 

 

Evaluatie studiedag 6 oktober 2016 

FEEDBACK OP ONDERDELEN GEPERSONALISEERD LEREN 

(Feedback + tips op de lijsten die op de ramen van de aula hingen) 

COACHING  

Feedback 

 Word als positief ontvangen zowel door leerlingen als 

ouders 

 Ik ben er heel positief over, heel fijn 

 Heel goed, prima en goede band met leerlingen/ 

Fantastische manier om een band met je leerlingen op 

te bouwen en bovendien ze verder te helpen 

 Vanaf de buitenkant zie je dat leerlingen gezien worden dat er werkelijk contact is. 

 Hulp bij coaching leerlingen die het erg goed doen 

 Super wekelijks! Ik merk dat docenten het moeilijk winden om in te plannen, het kost wel 

veel tijd om het rooster heen./ Goed, was even werk om het in te plannen, gaat goed nu/ 

Moeilijk wekelijks 

 Zorgt voor goede contacten docenten & leerlingen 

Tips 

 Zet de coachuren in Zermelo/ Bepaalde momenten vrij maken voor coachgesprekken 

 Coachniveau van docenten hoog houden, blijven professionaliseren 

 Houd het kort en krachtig 

 Alle personeel dient te coachen van conciërge tot directeur, ook iedere week 

 In de bovenbouw een keer per 2 weken 

 Te weinig tijd in het rooster om bijna 20 leerlingen te coachen 

BEL 

Feedback 

 Geeft veel rust, leerlingen zijn op tijd. Houden zo/ Heel fijn zonder bel, geeft rust 

 Top idee/ werelds plan/ super relaxed/ welke bel?/ Mis ik niet/mis de bel niet meer  

Tips 

 Door gaan met stilte/zo houden 

 Leerlingen aanspreken op de studiehal die veel lawaai maken 

 Wel een bel om 12.20 en om 12.45 + 12.50 uur 
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LOGBOEK  

Feedback 

 Nog niet compleet, docenten en lln. Zijn nog niet consequent genoeg in het invullen ervan. 

Zo maken we het allemaal erg moeilijk voor elkaar!! Coachen en begeleiden wordt hierdoor 

moeilijk. 

 Planning voor de doelen en per dag is te klein 

 Evaluatie papier (naast weekplanning). Indelen als de 2e – 5e stap van het fasemodel 

 Een duidelijke structuur die alle docenten aanhouden 

 Weinig ruimte/ te weinig ruimte om in het logboek te schrijven 

 Moet zsm geïndividualiseerd worden (nu stramien) 

Tips 

 Begin van het jaar aanleren (centraal) 

 Meer plek voor leerdoelen en werkdoelen, huiswerk en blz. nummers 

 Ook huiswerk en leerwerk in het logboek inplannen 

 Laat de leerlingen los, checken tijdens de coachgesprekken 

 Meer doorzichtige mapjes erin . Wekoverzicht over twee bladen verspreiden 

COL-GESPREK 

Feedback 

 Positief, zowel bij ouders als leerlingen/heel leuk en nuttig/goede reacties/onwijs leuk en 

leerzaam om te doen 

 Goed dat de leerling aan het woord komt. Door dolen wordt een gesprek met ouders en 

leerlingen ook effectiever en nuttig 

 1e COL-gesprek is meer informatiegesprek 

Tips 

 Een document (map) wat leerlingen meenemen van brugklas tot eindexamen 

 Ouders nog meer betrekken bij het nieuwe schoolsysteem (uitleg logboek – portal – plannen 

– rol ouders & coach) 

 Eerst infoavond, dan COL-gesprek. Was nu veel bezig met vragen beantwoorden die ook op 

de infoavond ter sprake komen/ ouderavond voor COL-gesprekken 

 Beginnende coaches beter voorbereiden 

 Vooraf bespreken met team over doel van! 

 Meer handvatten + training voor docenten die hiermee beginnen 

 Doorgaan!  

 Later in het jaar 
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DOCENTENSTART   

Feedback 

 geweldig, leerjaar 2 is topteam en Richard is  

 samen bespreken, extra dingen voor de dagstart 

 goed, fijn om korte lijnen te hebben, werkt effectief/ heel waardevol/ heel prettig om je dag 

mee te ‘beginnen’/ komt heel veel energie uit de docentenstart. 

 Bewustwordingsmoment voor leerlingen dat de studiehal ook een werkplek is 

Tips 

 op tijd beginnen en iets meer tijd nemen  

 niet te diep ingaan op individuele verschillen 

 om 8.15 starten tot 8.30 en hierna kun je nog gaan coachen, dingen die besproken zijn in de 

docentenstart. 

DAGSTART/DAGSLUIT 

Feedback 

 Super, leren plannen, actuele dingen bespreken, enz. Dag planningen kunnen nog niet 

ingevuld worden doordat deze niet allemaal door docenten worden verteld en/of leerlingen 

deze niet invullen./ plannen kan per leerling goed worden doorgenomen/ goed moment om 

te plannen. Een hele klas is veel maar wel te doen. Je moet het zakelijk houden. Soms is er 

tijd voor het journaal.  

 Meerdere invullingen/ideeën 

 Meer aandacht voor sociaal-emotionele zaken 

 Fijn om de dag met mijn coachleerlingen te beginnen./ fijn om deze momenten de leerlingen 

te zien 

 Op dit moment te kort. Goed en wel begonnen, heb je slechtst 15 minuten over./ dagstart 

vind ik heel nuttig, zou van mij 10 minuten langer mogen duren (tot 20 minuten) 

Tips 

 Allemaal consequent handelen, dan maken we het voor elkaar allemaal makkelijker. 

 Hele klassen i.p.v. coachgroepjes 

 Idee om 1 a 2 keer per week een leuke invulling van de dagstart 

 Aan het begin van het jaar iets langer 

 Meer tijd nodig voor de sociale cohesie van de groep 

 Dagsluit niet iedere dag, maar aan het begin en/of einde van de week 
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LEARNING PORTAL 

Feedback  

 Er moet sneller duidelijkheid komen hoe de portal er in de bovenbouw 

uit gaat zien 

 Blij dat er een TOB-portal bestaat 

 Prima, levert veel goede inhoud 

 Werken met doelen = prettig 

 Kwaliteit = slecht. Voor AK leerjaar 2 zeer slecht. Kost heel veel tijd om 

aan te passen. Sense past niets aan. 

 Biedt totaal geen overzicht voor de leerlingen 

 Op niveau van de leerling, nu moeilijk taalgebruik. Nog niet compleet qua stof. 

Tips 

 Zet druk op Sens dat er een goede portal komt zodat een leerling optimaal voorbereid wordt 

op het eindexamen. 

 Laat Sens hier komen en ons helpen met hoe we het kunnen doen. Zij zijn toch de experts! 

 Inhoudelijk zo u het qua lay-out hetzelfde moeten zijn, dit is nu niet zo door verschillende 

links, niet alle links, het is onoverzichtelijk, heel veel tabbladen open 

 Meer keuzes om leerdoel te bereiken/Weinig afwisseling en keuzemogelijkheden/ meerdere 

keuzes voor de leerling maken om een bepaalde stof te leren. 

 Goed gesprek met Sens over kwaliteit! 

 Later uit ontwikkelen en tot dan boeken terug 

 Zorg ervoor dat leerlingen meer inspraak hebben over hoed portal voor hen werkt en wat er 

verbetert zou kunnen worden.  

ROOSTER 

Feedback 

 Druk, teveel lesuitval/ onrustig, 40 minuten te kort 

 Keurslijf 

 De vele 20 minuten weglaten en de lessen aansluitend maken 

 Als je alleen in de onderbouw zit is het een prettig rooster. Weet niet hoe het is om in de 

boven- en onderbouw les te geven. Voor de 2 uursvakken is tijdgebrek wel een probleem. 

Variabele pauzes geven ook veel rust in het gebouw. 

 Vaste tijden voor coaching in het rooster/coach lln. inroosteren 

Tips 

 Heerlijke, saaie weken 

 Om de leerling heen bouwen, de leerling maakt keuzes 

 Zorg voor 2 pauzes per dag (1 vast, 1 flexibel) in ieders rooster  

 Maak ruimte om te kunnen nakijken binnen de onderwijsuren 

 Ruimte coachgesprekken ook plannen in het rooster voor kinderen zichtbaar 
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OVERIGE IDEEËN  

Feedback 

 Vraag leerlingen om ideeën en verbeterpunten t.a.v. gepersonaliseerd leren 

 Ruimtes werkplekken voor leerlingen en docenten 

 Doorgaan! 

 Een buddy voor iedere nieuwe docent voor wie dit hele systeem nog een beetje abacadabra 

is 

 Werkdruk verlagen  

Tips 

 Hulpje uit hogere klassen gekoppeld aan lagere klassen bij bijv. plannen 
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BIJLAGE II 

 

Evaluatie studiedag 6 oktober 2016 - 
Reacties van het MT 

Hieronder tref je de resultaten aan van de onze bijeenkomst m.b.t. de evaluatie van de studiedag. 

We hebben dezelfde indeling van onderwerpen aangehouden als op de studiedag. Bij elk onderwerp 

tref je eerst een ronde bullit aan met een oordeel over de gegeven feedback. De vierkante bullits 

eronder zijn onze reacties. 

 Soort van feedback 
 Reacties/opmerkingen vanuit het MT 

 

ONDERWERP: COACHING 
 Feedback zeer positief  

 

 Coachmomenten in het rooster opnemen: binnen Zermelo is dit helaas niet mogelijk. 
Coaches moeten dit dus i.s.m. de leerlingen zelf indelen in het weekrooster. Bij 
knelpunten/onmogelijkheden deze bespreken met teamleider 

 

 Te weinig tijd/ruimte in het rooster: dit cursusjaar is het aantal coachleerlingen gekoppeld 
aan de WTF, ook taakuren (bij 1 FTe – 180 taakuren) zijn hier aan gekoppeld.  

 

Controleren of het aantal coachleerlingen juist gekoppeld is aan het aantal taakuren in de 

WTF. Op dit moment is het maximum 20 leerlingen, mogelijk dat dit verminderd kan worden. 

 

Bij meer of minder leerlingen moeten de taakuren toegevoegd of weggehaald worden en dit 

moet ook inzichtelijk zijn voor MT en OP. 

 

Op dit moment wordt er vanaf 8.15 weinig gecoacht, deze tijd kan gewoon ingezet worden. 

 

 Iedereen moet coachen (elke week): Coachen moet een onderdeel worden van onze cultuur. 
We staan hier dus absoluut niet negatief tegenover. Collega’s die niet direct betrokken zijn 
bij het onderwijsproces zullen niet altijd coach worden. We staan er open voor, maar dat is 
niet direct een absolute voorwaarde. Ook het MT zal de gesprekken voeren op basis van het 
coachen. 
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 Een keer per 2 weken coachen in bovenbouw: Nee! Uitgangspunt is een keer per week een 
coachgesprek. In de praktijk zal het af en toe gebeuren dat een wekelijks gesprek niet 
doorgaat (v.b. PTA-weken) 

 

 Gebruik van een format in bovenbouw: Uitgangspunt blijft het 5 fasen-model van KED. De 
leerling heeft het eigenaarschap en zal dus bij voorkeur moeten zorgen voor de 
gespreksnotities. Het format van ZNV is bruikbaar.  

 

ONDERWERP: BEL 
 Positieve feedback 

 

 De afwezigheid van de bel wordt gehandhaafd (bel om 12.50 uur – einde van de pauze - blijft 
wel gaan) 

 

ONDERWERP: LOGBOEK 
 Feedback op de lay-out wordt besproken met Sens (te weinig ruimte voor leerdoelen). Ons 

voorstel is om het boek qua formaat wat groter te maken. 
 

 Niet alle coaches en leerlingen werken op dezelfde manier, dit blijft een aandachtspunt. 
Coaching op de agenda van de teamvergaderingen. Ook recht geven aan verschillen tussen 
leerlingen. In het coachgesprek het plannen van de leerling bespreken.  

 

 Aanleren van het gebruik: In de introductieweek, en hierdoor waarschijnlijk zal gaan bestaan 
uit meerdere dagen voor alle leerjaren. Onderzoeken of een langere introductie periode 
waarin de facetten van gepersonaliseerd leren aangeleerd kunnen worden 
haalbaar/noodzakelijk is. Dit met een groep collega’s vorm geven.  

 

ONDERWERP: COL-GESPREK 
 Positieve feedback 

 

 Organisatie van de inschrijving wordt verbeterd. Voor ouders en docenten moet dit 
makkelijker kunnen.  

 

 Dit cursusjaar voor het eerst dat er in alle leerjaren COL-gesprekken gevoerd werden. Alle 
stakeholders hebben hier nu ervaring in opgedaan. Onze verwachting is dat het doel en het 
plan van aanpak vanaf nu voor iedereen duidelijk is. 

 

 Ouderavond over de portal zal eerder in het cursusjaar worden ingeroosterd! 
 

ONDERWERP: DOCENTENSTART 
 Positieve feedback 
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 De starttijd van 8.45 uur is bewust gekozen, op dit tijdstip kunnen alle collega’s aanwezig zijn. 
 

 Er zal ook een voorstel gedaan worden aan de teams M3 en M4 om ook docentenstarts in te 
roosteren.  

ONDERWERP: DAGSTART/DAGSLUIT 
 Positieve feedback 

 

 Leuke(re) invulling: DOEN! Neem de vrijheid om dit met jouw groep te doen. Tijdens de 
docentenstart zal dit ook nog besproken worden en kunnen er ideeën uitgewisseld worden. 

 

 Naar de lengte/frequentie van de start/sluit zal nog gekeken gaan worden. Dit cursusjaar 
zullen de huidige tijden, lengte en frequentie van de start/sluit gehandhaafd worden. 

 

ONDERWERP: LEARNING PORTAL 
 Wisselende feedback, ook een aantal negatieve opmerkingen. 

 

 Onze superusers zullen in overleg treden met alle secties die werkzaam zijn met de portal om 
de zorgen/bijzonderheden/knelpunten in kaart te brengen. We blijven in gesprek met Sens 
over de kwaliteit.  

 

 Zodra er informatie over de portal van leerjaar 3 komt, zal dit meteen aan alle betrokkenen 
worden medegedeeld. 

 

ONDERWERP: ROOSTER 
 Wisselende feedback, ook wat kritische kanttekeningen (onrust – te kort - etc.) 

 

 De 20 minuten tussen de lessen moet worden gebruikt als studietijd of als coachmoment. 
Veel leerlingen zetten het in als 1e pauze. Dit mag de leerling zelf bepalen (of hij heeft een 
coachafspraak…) 

 

 Er zullen keuzes gemaakt moeten worden m.b.t. het rooster. De evaluatie van het rooster zal 
mede bepalen of we doorgaan met het 40-minutenrooster of kiezen voor een andere manier 
van organisatie. In de toekomst willen we streven naar meer flexibiliteit op een werkdag voor 
de leerling. (inspiratie en ideeën zijn van iedereen van harte welkom!) Dit zal ook besproken 
worden met de (toekomstige) klankbordgroepen van ouders en leerlingen. 
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BIJLAGE III 

Gesprek secties en superusers. Samenvatting nav terugkoppeling door super users d.d. 6-12-16 

Terugkoppeling naar KED Nederland  

 
Technisch:  
Linkjes niet juist 
Teveel pagina’s open 
Slordige bronnen, pdf’s  
Onduidelijke structuur, scherm/lay-out onoverzichtelijk (werken vanuit een leerplan)  
 
Inhoudelijk: 
Doelen moeilijk geformuleerd, daardoor leerlingen te taakgericht aan het werk. Niet 
duidelijk voor een leerling wat je moet doen om leerdoel te behalen.  
 
Te weinig mogelijkheden om leerdoel te halen (te weinig opdrachten voor een leerdoel) 
Onduidelijk voor leerlingen wanneer/hoe leerdoel behaald is.  
 
Onvoldoende gebruik kunnen maken van leer strategieën, opdrachten te eenzijdig 
 
Moeilijk voor leerlingen om keuzes te maken tussen opdrachten. Tredevakken hebben lln 
toch alle opdrachten nodig om leerdoel/trede af te sluiten. Er wordt niet van voorkennis 
uitgegaan. 
 
Leerdoelen en modulerubric komt soms niet overeen 
 
Opdrachten te weinig uitdagend, activerend. Te weinig inoefenen, automatiseren, 
toepassen.  
 
Leren leren, hoe pak je dat aan. Vakspecifieke vaardigheden duidelijk terug laten komen 
bijvoorbeeld in een blok algemene vaardigheden.  
 
Leerdoelen worden niet altijd door taken gedekt. 
 
Lastig om tijdsindicatie te geven, teveel verschil binnen thema’s hoe lang je ergens mee 
bezig bent. Daardoor moeilijk te plannen. 
 
Vooraf niveau bepalen, voorkennis activeren (diagnostische toets) 
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BIJLAGE VI 

 

Kennemercollege - Data-verzameling en meetinstrumenten 

 

1. Uitvoering van de interventie: 
a. Hoe geven leraren invulling aan de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning 

portal? 

b. Hoe geven leraren invulling aan hun rol als didactische coach? 

c. Hoe geven leerlingen invulling aan de mogelijkheden tot differentiatie in de Learning portal 

en tijdens de werklessen? 

2. Ervaring van de interventie: 
a. Hoe ervaren leraren de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en de 
didactische coaching? 
b. Hoe ervaren leerlingen de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en 
de didactische coaching? 

3. Effecten van de interventie: 
a. Wat zijn de effecten van de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en 

de didactische coaching op de motivatie van leerlingen? 

b. Wat zijn de effecten van de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en 

de didactische coaching op de zelfregulatievaardigheden van leerlingen? 

Schematisch overzicht metingen 

 

 Voormeting Interventiemeting Nameting 

 September 2016 September 2016 – mei 
2017  
(meting tussen november 
en februari) 

Mei 2017 

Motivatie Vragenlijst*  Vragenlijst* 

Zelfregulatie Vragenlijst*  Vragenlijst 

Ervaring 
interventie LL 

 Korte evaluatieve 
vragenlijst 

Korte evaluatieve 
vragenlijst 

Ervaring 
interventie 
docenten + LL 

Data verzamelen bij klankbordgroep bijeenkomsten die de school al organiseert 
(in onderzoeksplan ‘panelgesprekken’ genoemd) 
 

Invulling 
interventie 

Verkennende observatie 
+ groepsinterview 
docenten klas 1, klas 2 
(beoogde interventie) 

Verkennende observatie + 
groepsinterview docenten 
klas 1, klas 2 en 
(vertegenwoordigers van) 
klas 3 

 

* De vragen over motivatie en zelfregulatie worden gesteld in één vragenlijst. Er zijn geen aparte 

afnamemomenten voor nodig. 
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BIJLAGE V 

Verslag bijeenkomst klankbordgroep ouders onderbouw d.d. 23-1-2017 

 Coaching 

Ouders zijn tevreden over het wekelijks coachgesprek. Voor leerlingen is het een vast 

onderdeel van de week geworden. Opmerking van ouder dat ouder verwacht dat coach 

eerder contact opneemt indien het cijfermatig niet goed gaat.  

 

 Dagstart en dagsluit 

Ook een vast onderdeel van de dag geworden. Volgens leerlingen niet altijd even zinvol maar 

ouders geven aan het prettig te vinden dat er tijd is om te plannen en om nog even de dag 

met elkaar af te sluiten. 09.00 uur beginnen wordt ook als positief ervaren. Geen klachten 

over de lengte van de dag.  

 

 Planning en gebruik logboek 

Ouders geven aan dat het vaak onduidelijk is waar wat te vinden is. Wat moet er in het 

logboek staan, wat staat er in de agenda van magister en wat in de elo in magister. Het is 

soms een zoektocht om het huiswerk of leerwerk te achterhalen. Hiervoor wordt veel de 

groepsapp gebruikt. Aangegeven dat leerlingen en ouders deze onduidelijkheden wel bij de 

vakdocent kunnen terugkoppelen. We zullen terugkoppelen aan de teamleiders en coaches 

van de onderbouw dat de afspraken over het gebruik van het logboek, magister en de 

studieplanners in magister weer onder de aandacht moeten worden gebracht. Waarbij ook 

het logboek gebruik van de leerlingen aandacht vraagt.  

Ouders vragen aandacht om de hoeveelheid toetsing en opdrachten (maken van een 

mindmap of presentatie) beter op elkaar af te stemmen.  

 

 De Learning Portal 

Ouders bevestigen dat de technische storingen erg vervelend zijn (linkjes die niet werken). 

Verder is het soms lastig voor leerlingen om in de portal te achterhalen waar ze het leerwerk 

kunnen vinden. Via de studieplanners en informatie van vakdocenten verbetert dit. Ouders 

zien dat hun zoon/dochter steeds makkelijker met de Learning Portal om gaan. Vooral de 

ouders uit leerjaar 2 bevestigen dit. Ouders hebben nog niet het beeld dat leerlingen nu 

meer leerdoelgericht aan het werk zijn. Zij zien thuis nog steeds dat het leerwerk van een 

bepaalde module gedaan moet worden en niet het leerwerk voor een specifiek leerdoel.  

 

 

 Toetsing in de portal 

Voor de tredevakken (ne-eng-fra-wi) kunnen leerlingen, indien ze een leerdoel niet hebben 

behaald (onvoldoende gescoord) een toets herkansen. Dit wordt door ouders als positief 

ervaren. In magister is het voor hen echter niet duidelijk zichtbaar wanneer het cijfer van een 

herkansing is. De vraag is gesteld waarom er geen herkansingen mogelijk zijn voor de 

themavakken. We hebben bewust nog alleen gekozen voor tredevakken omdat zij de stof 

opbouwen. De themavakken sluiten nu gezamenlijk het thema af. Voor volgend schooljaar 

zijn we aan het bekijken hoe we met toetsing binnen de portal om gaan. Hoe we meer 

formatief assessment in kunnen zetten om zo het leerproces van de leerling te 

ondersteunen. Dit wordt door ouders positief ontvangen, mede doordat ze nu ook zien dat 
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toetsen (cijfers) niet of slecht worden nabesproken. Leerlingen missen nu feedback op hun 

leren.  

 

Daarbij kwam de opmerkingen dat voor een vak er meerdere cijfers net voor het eerste 

rapport in magister werden gezet. Waardoor er lange tijd een onvolledig beeld van de 

resultaten weergegeven werd. Dit wordt teruggekoppeld aan de betreffende docent.  

 

 

 Eigen device/IPad 

De aanschaf van een eigen device en het gebruik van de IPad gaat goed. Belangrijk om 

duidelijk aan de ouders van groep 8 te communiceren dat leerlingen een eigen device (IPad) 

gebruiken.  

 

 W.v.t.t. 

Leerlingen geven aan dat ze graag tijdens de 20 minuten pauze willen werken op de 

studiehal. De afspraak is dat dat ook mag maar toch worden leerlingen weggestuurd. In de 

grote pauze verblijven alle leerlingen wel in de aula of op het schoolplein. We brengen deze 

afspraak weer onder de aandacht in de teams.  

 

Afspraak voor de tweede bijeenkomst: 9 mei 19.30 uur  

 


