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1 Plan van aanpak gepersonaliseerd leren in de onderbouw 2016-2017 

1.1 Inleiding 

In het schooljaar 2015-2016 zijn we begonnen met de implementatie van gepersonaliseerd 
leren in de brugklas. Gedurende dit proces hebben we veel geleerd en maken we stappen 
richting gepersonaliseerd leren; we zijn onderweg naar het echt centraal stellen van de leerling. 
Onderwijs waarbij de leerling vanuit de kerndoelen/eindtermen werkt, de coach het willen leren 
verder naar boven brengt en differentiatie op niveau essentieel is om de leerling te laten 
excelleren. 
 

1.2 De leerling centraal 

Gepersonaliseerd leren stelt de leerling centraal, omdat elke leerling anders is. Leerlingen 
hebben verschillende leerstijlen en leerstrategieën. Ze kunnen goed zijn in bepaald vakken, 
maar zwak in andere. De coach begeleidt de leerling in het onderwijsleerproces om zijn of haar 
doelen te bereiken. Dit is de kern van het gepersonaliseerde leren. De andere bouwstenen 
(rooster, curriculum, vakdocent, leermateriaal, gebouw) worden zo georganiseerd dat ze dit 
proces ondersteunen. Gezamenlijk zorgen deze bouwstenen voor een onderwijsgebouw 
waarbinnen een leerling optimaal kan leren op zijn/haar niveau en in zijn/haar eigen tempo. 
 
 

 

1.3 Doelstellingen van gepersonaliseerd leren: 

 Iedere leerling op zijn/haar individuele niveau laten excelleren waarbij differentiatie op 
tempo en niveau mogelijk is 

 Gebruik maken van verschillende leerstijlen/leerstrategieën 
 Bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden bij leerlingen 
 Beter inspelen op hetgeen een individuele leerling motiveert 
 Leerlingen meer inzicht bieden in het eigen leren 
 De regie over het eigen leren leren te nemen. De verantwoordelijkheid over je eigen 

ontwikkeling te leren nemen. 
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1.4 Uitgangspunten gepersonaliseerd leren 

Om gepersonaliseerd leren op het Kennemer College mogelijk te maken, zijn de volgende 
keuzes gemaakt: 

1. Een leerling heeft wekelijks een coachgesprek met als onderwerp het 
onderwijsleerproces; 

2. Dagelijks komen de coaches van een kernteam bijeen om het rooster en de 
doelstellingen van die dag door te spreken; 

3. Iedere schooldag start de leerling in zijn/haar coachgroep. Deze groep bestaat uit 
maximaal twintig leerlingen. Hier bepaalt de leerling aan welke taken en doelen hij 
gaat werken; 

4. Een deel van de schooltijd bestaat uit werklessen. In deze tijd kiest de leerling aan de 
hand van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen zelf aan welke vakken hij tijd 
besteedt; 

5. Aan het einde van de schooldag is er een gezamenlijke dagsluiting en wordt 
geëvalueerd of de individuele doelen behaald zijn; 

6. Om het gepersonaliseerde leren mogelijk te maken, studeert de leerling vanuit het 
curriculum met behulp van een ICT-portal. Hier kan hij/zij de doelen, taken, 
verschillende leerstrategieën vinden; 

7. Er zijn vijf typen lessen: instructielessen, werklessen, communicatiesessies, labsessies 
en seminars.  
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2 Voorbereidingsfase gepersonaliseerd leren 

2.1 Aanloopperiode  

In 2005 is onze locatie begonnen met een aantal onderwijsontwikkelingen. Deze ontwikkelingen 
dwongen ons het onderwijs tegen het licht te houden om meer kansen te creëren voor onze 
leerlingen. We zijn gestart met mavo+, gevolgd door TOB, talentstromen, verzwaarde routes 
(versneld examen) en coaching. Vanuit het succes van deze ontwikkelingen nam de vraag naar 
individuele trajecten toe. In dat licht gezien zijn we op zoek gegaan naar een integraal antwoord 
om alle ambities en mogelijkheden voor wat betreft maatwerk waar te maken en waarbij de 
organisatie geen beperkende factor meer mag zijn.  

2.2 Inspiratie Zweden 

Inmiddels hebben verschillende groepen docenten de scholen van Kunskapsskolan (vrij vertaald 
kennisschool) in Zweden bezocht. Kunskapsskolan heeft een onderwijssysteem ontwikkeld 
waarin de leerling nog meer centraal wordt gesteld dan bij ons. Het KED (Kunskapsskolan 
Educational Development) inspireerde ons om de weg naar gepersonaliseerd leren verder te 
volgen. Zie ook het plan doorontwikkeling gepersonaliseerd leren uit 2013 (in 2013 verspreid). 
 

2.3 Schooljaar 2014-2015 

In het schooljaar 2014-2015 zijn er zes werkgroepen geformeerd, die aan de stuurgroep 
rapporteerden. Deze werkgroepen kwamen geregeld bij elkaar en rapporteerden via notulen 
met daarin de gemaakte afspraken, de taakverdeling en het afgesproken tijdpad. Verder 
overlegden afgevaardigden van de werkgroep op geregelde basis met de stuurgroep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van de inbreng van deze werkgroepen en de gestelde kaders is er een plan van aanpak 
geschreven voor het schooljaar 2015-2016. In het volgende onderdeel Geïmplementeerde 
bouwstenen (pilot schooljaar 2015-2016) wordt beschreven welke onderdelen van het 
gepersonaliseerd leren in de vorm van een pilot reeds in zijn gevoerd.  
 

STUURGROEP 

WERKGROEP        

ICT 

WERKGROEP  

TAAKBELEID 

      
WERKGROEP 

COACHING 

WERKGROEP 

DAGSTART EN 

DAGSAFLSUITING 

WERKGROEP   

ONDERWIJS 

WERKGROEP  

ROOSTER 
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3. Geïmplementeerde bouwstenen (pilot schooljaar 2015-2016) 
 

3.1 Inleiding 

In het onderstaande stuk wordt beschreven welke bouwstenen we geheel of gedeeltelijk 
hebben gerealiseerd. Er is gekozen voor een geleidelijke implementatie zodat de docenten in 
hun nieuwe rol als coach kunnen groeien. In februari 2016 is er een groep van 17 collega’s op 
studiereis naar Zweden gegaan om het onderwijsconcept in de praktijk te zien en te bekijken 
welke onderdelen we voor ons eigen ontwikkelproces kunnen gebruiken.   

3.2 Bouwsteen coaching 

De coach speelt een belangrijke rol in het leren van de brugklasleerling. Een klas (maximaal 30 
leerlingen) wordt door twee personen gecoacht. Een coach is verantwoordelijk voor een groep 
van maximaal vijftien leerlingen. Coaches en leerlingen zijn enorm enthousiast over het nut van 
het coachen, bijlage A.  
 

1. Coaching op het onderwijsleerproces; 
2. Dagstart en dagsluit; 
3. Drie coachgesprekken met het WAT-formulier per schooljaar; 
4. Mentortaken. 

3.2.1 Coaching op het onderwijsleerproces 

Afhankelijk van het aantal leerlingen in zijn basisgroep voert de coach maximaal vijftien 
coachgesprekken per week. Deze gesprekken werden in het begin van het schooljaar na de 
dagsluiting ingepland. Dit bleek geen ideale situatie en verhoogde de werkdruk bij de docent en 
leerling onnodig. In de loop van het jaar werd dan ook bijgestuurd: de coachgesprekken werden 
opgenomen in het rooster van de coach. 
De coach heeft dus op wekelijkse basis een gepland gesprek van vijftien minuten over het 
onderwijsleerproces van een leerling. Bij deze coachgesprekken zijn de leerdoelen van de 
leerling het uitgangspunt. In dit gesprek evalueert de coach samen met de leerling elke 
individuele prestatie en de doelen die de leerling zichzelf heeft gesteld op basis van de gestelde 
weektaken, behaalde cijfers en strategieën.  
 
Bij een coachgesprek is het belangrijk dat een terugkoppeling plaatsvindt naar het vorige 
coachgesprek. Reflecteren op zijn/haar eigen leerproces is een centraal onderdeel van het 
coachgesprek. Aan het einde van het coachgesprek worden de strategieën en plannen in 
gezamenlijkheid voor de komende week vastgesteld t.  
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3.2.2 Dagstart en dagsluit 

De dagstart/dagsluit is het andere belangrijke onderdeel binnen de coaching. Bij de 
dagstart/dagsluit plant de leerling zijn dag- en weektaken voor de werklessen die in Magister 
zijn opgegeven door de vakdocent. In de werklessen werkt de leerling aan de vakken die hij/zij 
in zijn logboek heeft gepland. Daarnaast heeft de dagstart/dagsluit een sociale functie in het 
groepsvormingsproces. De coach bouwt op deze manier een vertrouwensband met de 
leerlingen in zijn basisgroep op. Het aantal incidenten met leerlingen wat uiteindelijk bij de 
teamleider terecht komt, is in het afgelopen halfjaar afgenomen ten opzichte van het eerste 
halfjaar van 2014-2015.  
De dagstart/dagsluit is het moment waarbij de leerling zijn planning evalueert en bijstuurt. Ook 
kan de coach hier dagelijks beoordelen hoe de leerling plant en waar hij ondersteuning nodig 
heeft.  
Op dit moment hebben we elke dag of een dagstart of een dagsluit gerealiseerd, zodat 
leerlingen kunnen plannen voor werklessen van (volgende) dag. We zijn begonnen met meer 
momenten maar om de werkdruk voor docenten te verlagen hebben we besloten om het aantal 
momenten te verminderen.  

3.2.3 Logboek 

Het logboek is een essentieel hulpmiddel om de afspraken, planningen, doelstellingen, 
strategieën en reflecties te noteren. Het zorgt voor verbinding tussen de dagstart, dagsluit, het 
coachgesprek en de werklessen. Uit de evaluatie bleek dat de leerlingen enthousiast zijn over 
het nut van het logboek maar niet over de uiterlijke verschijning: te zwaar, te groot, gaat te snel 
kapot.  

3.2.4 Coaching met het WAT-formulier, COL-gesprekken  

Het coachen met behulp van het WAT-formulier is in het schooljaar 2014-2015 geïntroduceerd 
en zal in het schooljaar 2015-2016 verder worden uitgebouwd naar drie gesprekken per jaar. In 
het logboek zijn drie COL-gesprekken, driekhoekgesprekken tussen Coach, Ouder en leerling 
opgenomen, waarbij de leerling lange termijn doelen stelt en hier op reflecteert. De eerste COL-
gesprekken zijn in september gehouden. De tweede gesprekken vinden in maart plaats en het 
laatste gesprek in juni is gericht op de doelen voor het volgende schooljaar. Het wekelijkse 
coachgesprek gaat over het onderwijsleerproces, gebaseerd op de kerndoelen. Coaching met 
het WAT-formulier en de COL-gesprekken richt zich meer op lange termijndoelen.  
Het logboek evolueert naar een middel waarin ook de lange termijndoelen een plaats vinden.  

3.2.5 Mentortaken 

De coach is ook in de “nieuwe” situatie verantwoordelijk voor mentortaken, zoals omschreven 
in de bijlage van het plan van aanpak (3 februari 2015). 
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3.2.6 Coachtraining 

Om de docenten van de kernteams goed te trainen maken we gebruik van eigen KED-coaches 
(opgeleid door Sens Leren) en trainers van Sens Leren. In augustus hebben deze eigen KED-
coaches een trainingsdag verzorgd voor team leerjaar 1. Zij zijn de specialisten die in februari 
2016 ook een verdiepingscursus “train de trainer” hebben gevolgd om zo onze teams beter te 
trainen in het coachen op het onderwijsleerproces. In de maanden na de training hebben de 
coaches bij elkaar gekeken en hebben de trainers ook coachgesprekken bijgewoond. Hierop 
volgde een intervisie en een evaluatie. Het scholen van coaches is een continue proces. 

3.2.7 Evaluatie coaching 

Om het hele veranderingsproces te evalueren zijn er een klankbordgroep leerlingen en een 
klankbordgroep ouders in het leven geroepen. In bijlage B staan de uitkomsten van de 
evaluatiegesprekken met deze groepen. Daarnaast is er ook door de coaches in november 
geëvalueerd. De uitkomsten hiervan staan in bijlage B beschreven. Uit deze laatste evaluatie 
blijkt dat het team positief over het coachen is en dat het contact met de leerling enorm 
verbeterd is. Als verbeterpunt komt naar voren dat de docent de werkdruk als hoog ervaren. 
Uit de evaluatie van de coaches bleek dat onze docenten positief zijn over het stellen van 
doelen en het reflecteren op deze doelen door leerlingen. De coach ziet bij plusminus 85% van 
de leerlingen dat ze hun gedrag en leerstrategie aanpassen op basis van deze doelen. De 
complete evaluatie is te vinden in bijlage B. 

3.3 Bouwsteen tijd 

De eerste drie maanden heeft de brugklasleerling een rooster met klassikale lessen gevolgd. Het 
is belangrijk om de brugklasleerling te laten wennen aan alle veranderingen ten opzichte van de 
basisschool. Het was de intentie om met blokken van drie vakken te werken, bijvoorbeeld 
Nederlands, wiskunde, geschiedenis, zoals afgebeeld in het onderstaande overzicht.  
 

 
 
Dit bleek helaas niet haalbaar. We hebben vanwege de beperkingen van het rooster ervoor 
gekozen om de leerling elke dag het 5e en 6e uur werklessen te laten volgen. De vakdocent 
maakt weektaken op basis van leer- en werkdoelen. In deze werklessen werkt de leerling aan 
deze taken die hij tijdens de dagstart/dagsluit gepland heeft. Hierdoor kan de leerling zelf kiezen 
aan welke weektaak hij/zij meer of minder tijd besteedt. 
 

M1A M1B M1C

2e uur wiskunde Nederlands geschiedenis

3e uur Nederlands geschiedenis wiskunde

4e uur geschiedenis wiskunde Nederlands
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3.4 Bouwsteen curriculum 

In de brugklas zijn de eerste stappen gemaakt richting het gepersonaliseerd leren. De leerling 
volgde in eerste instantie klassikale lessen, maar na een aantal maanden zijn de werklessen 
ingevoerd. Deze lesvorm vraagt een ander gedrag van de docent én de leerling. 
De docent is dan veel meer vakdidactisch coach dan docent. Hij/zij coacht op het 
onderwijsleerproces door het stellen van vragen en het geven van feedback. In deze rol moet de 
docent groeien door ervaring en door het volgen van coachtraining. In de praktijk zien we dat 
onze docenten zich steeds meer ontwikkelen van vakdocent naar didactisch coach. In eerste 
instantie gaven docenten nog uitleg (instructie op het bord), verlengde instructie (vervolg op 
een les) en antwoorden op door leerling gestelde vragen maar nu wordt het observeren van 
leergedrag, het stellen van leervragen en het geven van feedback steeds belangrijker. Om hen 
bij deze ontwikkeling te ondersteunen coacht Christa de Graauw van Sens Leren onze docenten.  
  

3.5 Bouwsteen ruimte 

Op dit vlak zijn er vrijwel nog geen stappen ondernomen. Tijdens de werklessen mogen de 
leerlingen gebruik maken van de studiehal. Hier mogen ze stil en zelfstandig werken. In het 
lokaal is er dan ruimte voor fluisterend samenwerken. 
 

3.6 Bouwsteen docent 

De docenten in de brugklas zijn in twee kernteams georganiseerd. Dit is om het wekelijks 
overleg werkbaar te houden. Het wordt ingezet als werkoverleg maar ook om op basis van 
evaluaties bij te sturen. 
 

3.6.1 Rollen docent 

De rol van een docent in de brugklas is erg veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Om 
binnen het gepersonaliseerde leren goed te functioneren heeft een docent vier verschillende 
rollen: 
 

 Persoonlijke coach 
Op dit gebied hebben onze brugklasdocenten grote stappen gemaakt. De 
persoonlijke coach is verantwoordelijk voor het houden van coachgesprekken op 
het onderwijsleerproces met leerlingen binnen zijn basisgroep. Daarnaast start 
hij de dag op met zijn leerlingen, ondersteunt hij hen bij het plannen van de 
weektaken en sluit hij de dag af door deze leerlingen te coachen op de geplande 
weektaken.  

 Didactisch coach 
In de werklessen is de docent vooral coach en onderwijst hij de leerling hoe deze 
kan leren en helpt bij het kiezen van leerstrategieën. Hier zullen onze 
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brugklascoaches zich nog verder moeten ontwikkelen. Om dit te realiseren is 
erop 8 maart 2016 een studiemiddag ingepland.  

 Vakdocent 

 Teamlid 
 

3.7 Bouwsteen The Learning Portal 

Dit schooljaar zijn de secties Nederlands en economie met een pilot begonnen. De sectie 
Nederlands werkt vanaf januari 2016 met de Learning Portal en Stroom in de brugklas. Met 
Stroom volgt de docent/coach de leervoortgang van de leerlingen. Hierin wordt bijgehouden 
welke leerdoelen een leerling geheel of gedeeltelijk heeft behaald. Deze pilot duurt tot aan het 
einde van het schooljaar. 
 

3.7.1 Evaluatie portal sectie economie  

De pilot van de sectie economie duurt van half januari 2016 tot aan half maart 2016 en is gericht 
op de derde klas. Het doel van deze pilot is dat de docenten leren hoe te werken met de portal 
en andere lesvormen dan de standaard klassikale lessen. 
De sectie economie is over het algemeen positief over het werken met de portal. De leerling 
leert zelfstandig en weet precies welke leerdoelen hij/zij moet behalen. Door het didactisch 
coachen geeft de docent feedback op het leerproces.  In bijlage E staan de ontwikkelpunten 
beschreven.  
 

3.7.2 Evaluatie portal sectie Nederlands 

De sectie is in februari 2016 gestart met het werken met de portal in de brugklas. Bij het 
schrijven van dit document is het werken met de portal en Stroom nog niet geëvalueerd. 
 

3.7.3 Pilots met portal 

De secties geschiedenis en Engels hebben ook een aantal lessen ingepland om in de brugklas 
met de portal te oefenen. 
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4. SWOT 2015-2016 
De aandachtspunten in de onderstaande SWOT worden in het volgende onderdeel verder 
uitgewerkt. 
 

Sterke punten (intern) Zwakke punten (intern) 

Veel ervaring met coaching∙ Werken binnen de huidige lessentabel             

Veel succeservaringen met 
onderwijsvernieuwingen 

 
Integrale coaching door alle lagen van de 
organisatie heen (is nog onvoldoende 
ontwikkeld) 

Docententeam wil met gepersonaliseerd 
leren aan de slag 
Netwerken met anders scholen (Leerling 
2020, leerlab, Zo.Leer.Ik, bezoek andere 
scholen, TL-platform) 

Communicatie overdracht deeltijders 

  School in een school 

  

Werkdruk team M1 
Internet bij veel gelijktijdig 
multimediagebruik 
ICT-middelen (tekort aan devices) 

    

Kansen (extern) Bedreigingen (extern) 

Ouders betrekken in school 
(driehoekgesprekken) 

Learning Portal is nog in ontwikkeling 

Politiek en onderwijssector zijn voor 
gepersonaliseerd leren Onbekendheid bij publiek 
Klankbordgroepen ouders en leerlingen 
Curriculumeigenaarschap sectie   
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5. Bouwstenen schooljaar 2016-2017 
 

5.1 Inleiding 

In het schooljaar 2016-2017 willen we de volgende stap maken in het proces om 
gepersonaliseerd leren in de gehele onderbouw te implementeren. Om dit op een 
gestructureerde wijze te doen wordt per bouwsteen aangegeven welke onderdelen uitgebreid 
dan wel ingevoerd worden.  
 

5.2 Belangrijkste door te voeren veranderingen 

Voor het schooljaar 2016-2017 ontwikkelen we verder door naar onderwijs gebaseerd op 
gepersonaliseerd leren. In het onderstaande overzicht staan de belangrijkste door te voeren 
veranderingen vermeld.  
 

a) Invoering in leerjaar twee 
b) Learning Portal 
c) 40-minuten rooster 
d) Basisgroep naar maximaal 20 leerlingen 
e) Didactisch coachen 
f) Gezamenlijke start docenten 
g) Introductieweek gepersonaliseerd leren 
h) Verschillende lesvormen 
i) Devices: BYOD/CYOD 

5.3 Bouwsteen coaching 

In dit schooljaar hebben de docenten van de brugklas zich ontwikkeld tot coaches op het 
onderwijsleerproces. Deze groep ervaren coaches zullen worden verdeeld over de brugklas en 
de tweede klas, zodat de minder ervaren coaches hun expertise kunnen gebruiken bij het 
coachen. De nieuwe coaches hebben wel in het schooljaar coachtrainingen gevolgd en het 
geleerde al toegepast op leerlingen van de tweede klas.  
Het scholen van coachen is een continue proces en er zullen dan ook gedurende het schooljaar 
meerdere trainingen worden verzorgd om de kwaliteit van de coaches te verhogen.  
 

 

 

 

 

5.3.1 Didactisch coachen 

Tijdens de werklessen functioneert de docent als didactisch coach. In deze rol wordt gecoacht 
op doelen binnen de leeractiviteiten.  
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1. Observeren 
a. Informatie uit leergedrag 
b. Vragen van leerlingen 
c. Uitwerking opdrachten 
d. Toetsresultaten 

2. Vragen stellen 
a.  Aanzetten tot nadenken over leergedrag 

3. Feedback geven 
a. Leertaak 
b. Leerstrategie 
c. Leergedrag 
d. Persoonlijk 

 

5.3.2 Basisgroep 

In het afgelopen schooljaar bestond een basisgroep uit maximaal 15 leerling. Dit is voor de 
toekomst niet houdbaar. Vanaf het schooljaar 2016-2017 bestaat een basisgroep uit maximaal 
20 leerlingen. 

5.3.3 Coaching op het onderwijsleerproces 

Aangezien er meer leerlingen in een basisgroep zitten voert een coach maximaal twintig 
coachgesprekken. Uitgangspunten voor deze gesprekken zijn de leerdoelen opgesteld door het 
SLO. Deze helpen de leerling om een vak op zijn/haar niveau af te ronden en uiteindelijk 
zijn/haar top te bereiken.  
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5.3.4 Dagstart en dagsluit 

Het streven is elke dag met een dagstart te beginnen en de lesdag te eindigen met een 
dagsluiting. Voor de dagstart wordt een docentenoverleg ingepland. 
 

5.3.5 Logboek 

Het door ons zelf ontwikkelde logboek wordt door een werkgroep geëvalueerd en er wordt 
onderzocht of er andere opties zijn, zoals bijvoorbeeld het logboek van Sens Leren. 
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5.3.6 Coaching met het WAT-formulier  

De rol van het WAT-formulier zal opnieuw bekeken moeten worden. Het zou wellicht een 
onderdeel kunnen worden van een loopbaanoriëntatiedossier, een van de speerpunten van 
Platform Onderwijs2032. Het stellen van en evalueren op de lange termijn doelen vindt tijdens 
de drie COL-gesprekken plaats. Driehoekgesprekken tussen Coach, Ouder en Leerling. 

5.3.7 Mentortaken 

De coach is ook in de “nieuwe” situatie verantwoordelijk voor mentortaken, zoals omschreven 
in de bijlage van het plan van aanpak (3 februari 2015). 

5.3.8 Coachtraining 

Coachtraining is een vast en steeds terugkerend onderdeel binnen onze organisatie en 
waarborgt de ontwikkeling van expertise op het gebied van coachen en gepersonaliseerd leren. Ter 

voorbereiding van het volgend schooljaar zullen voor de zomer een training coaching op het 
onderwijsleerproces en didactisch coachen door onze eigen KED-coaches (opgeleid door SENS 
leren) worden verzorgd aan de nieuwe coaches van leerjaar 1 en leerjaar 2. Om dit leerproces te 
begeleiden zal er op basis van intervisie gecoacht worden. Hierin leren de coaches van elkaar en 
reflecteren ze op hun coachgedrag. Gedurende het schooljaar 2016-2017 zullen opfristrainingen 
door onze KED-coaches worden gehouden.  

5.3.9 Coachende organisatie 

Het is belangrijk dat niet alleen de leerling wordt gecoacht op doelen, maar dat de coaching in 
alle lagen van de organisatie terugkomt. Hierdoor kunnen talenten van alle medewerkers beter 
worden ontplooid en ontstaat er een coachende cultuur. 

5.4 Bouwsteen tijd 

Om meer ruimte in de bouwsteen tijd te creëren is het voorstel gepresenteerd om volgend 
schooljaar met een pilot 40-minuten rooster te gaan werken. Naar aanleiding van de 
presentatie van 2 februari 2016 (bijlage F) door de locatiedirectie hebben alle secties en 
docenten op inloopmiddagen en/of via de mail reacties kunnen geven.  
Op basis van de evaluatie van leerjaar 1 is het belangrijk om tijd en ruimte te creëren voor 
coaching, overleg, dagstart en dagsluit en verkorten van de lesdag van de leerlingen. We willen 
dit bereiken door met een 40 minutenrooster te werken en te experimenteren om daardoor 
voldoende tijd en ruimte te realiseren.  
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De twee-uurs vakken hebben aangegeven te weinig instructiemomenten (een instructieles en 
een werkles) in een week te hebben. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de helft van de 
klassen gedurende een half jaar alle lessen aan te bieden en het tweede halfjaar de andere 
helft, zie onderstaande voorbeeld voor klas M2A. 
 

M2A Eerste half jaar Tweede halfjaar 

Economie 4 uur 0 uur 

Aardrijkskunde 0 uur 4 uur 

 
Een andere mogelijkheid is dat één instructieles in tweeën wordt gedeeld. Op deze manier 
ontstaan er twee instructiemomenten van 20 minuten elk. 

5.4.1 Bovenbouw 

De bovenbouw gaat ook beginnen met het 40-minutenrooster. Het is onmogelijk om binnen één 
school met twee verschillende roosters te werken. De bovenbouw stelt binnenkort een 
werkgroep samen om te kijken hoe de 200 uur vrijgekomen onderwijstijd ingevuld kan worden. 
Hierbij valt te denken aan coaching, extra instructiemomenten, training examenvaardigheden 
en werklessen. Hierdoor is er minder sprake van een school binnen een school.  
 
 

M1 MA DI WO DO VR

1 8.25-8.45

2 8.45-9.05

3 9.05-9.25 dagstart dagstart dagstart dagstart dagstart

4 9.25-9.45 WI RE GS LO Science

5 9.45-10.05 WI RE GS LO Science

6 10.05-10.25 NE BI AK LO Science

7 10.25-10.45 NE BI AK LO Science

8 10.45-11.05 EN W BI (prac) FA LO Science

9 11.05-11.25 pauze pauze FA LO pauze

10 11.25-11.45 W EN W NL pauze pauze W FA

11 11.45-12.05 W EN W NL W WI W AK W FA

12 12.05-12.25 W EN W NL W WI W AK W FA

13 12.25-12.45 W EN W NL W WI W BI W FA

14 12.45-13.05 pauze pauze W WI NE Lezen pauze

15 13.05-13.25 NE Lezen W BI pauze pauze EN

16 13.25-13.45 MU dagsluit Talent Science BeVo

17 13.45-14.05 MU *coaching Talent Science BeVo

18 14.05-14.25 MU *coaching Talent W GS BeVo

19 14.25-14.45 MU teamontwikkeling Talent W GS BeVo

20 14.45-15.05 dagsluit dagsluit dagsluit dagsluit

21 15.05-15.25 *coaching *coaching *coaching *coaching

22 15.25-15.45 *coaching *coaching *coaching *coaching

23 15.45-16.05
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5.4.2 Reacties inloopmomenten 

Om de collega’s de mogelijkheid te geven om vragen te stellen over de gevolgen van het 40-
minuten rooster zijn er twee inloopmomenten ingepland. Hierbij waren het MT, stuurgroep 
gepersonaliseerd leren en de locatieraad van de MR aanwezig. In bijlage D staan de vragen en 
de reacties op deze vragen beschreven. De vragen en reacties zijn in drie categorieën te verdelen:  
 

Wensen t.a.v. praktische invulling van tijd 

Reacties waarin input wordt gegeven over de praktische invulling van tijd. Een voorbeeld daarvan is dat 

een sectie aangeeft hoeveel instructiemomenten en werklessen zij graag in het rooster willen. Deze 

reacties worden meegenomen bij de voorbereiding van het rooster voor volgend schooljaar.  

 

Hoe wordt de vrijgekomen tijd in de bovenbouw ingevuld? 

Reacties waarin zorgen worden geuit over de invulling van de vrijgekomen tijd in de bovenbouw. Deze 

worden meegenomen in de werkgroep die zich dit schooljaar nog gaat buigen over de invulling van de 

vrijgekomen tijd in de bovenbouw. 

 

Is er voldoende effectieve lestijd in de bovenbouw?  

Reacties waarin zorgen worden geuit over de effectieve lestijd in de bovenbouw. Ook deze reacties 

worden meegenomen in de werkgroep die zich gaat buigen over invulling van de vrijgekomen tijd in de 

bovenbouw. Hoe kan de vrijgekomen tijd zo worden benut dat daar vaardigheden uit de vakken aan bod 

komen?  

5.5 Bouwsteen curriculum 

Bij deze bouwsteen maken we een enorm grote stap naar gepersonaliseerd leren. Ons 
onderwijs wordt onderverdeeld in tredevakken, themavakken en overige vakken. 
 
1. Tredevakken 

A. Nederlands 
B. Wiskunde 
C. Frans 
D. Duits 
E. Engels 

 
2. Themavakken 

A. Aardrijkskunde 
B. Geschiedenis 
C. Economie 
D. Biologie 
E. Science (NASK) 
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3. Overige vakken 
A. BEVO 
B. Muziek 
C. L.O. 
D. Talentstromen 
E. Spaans 
F. Mavo+  

5.5.1 Lesvormen 

In het onderstaande overzicht worden de verschillende lesvormen kort beschreven. Naar 
aanleiding van de ervaringen met werklessen in de brugklas wordt er nog een document 
geschreven over de werkhouding van een leerling en van een coach tijdens deze verschillende 
lesvormen 

1. Instructieles 
Tijdens een instructieles krijgt een leerling een overzicht van de te leren stof rondom een 
bepaald onderwerp zodat hij/zij de leerdoelen kan behalen. Het gaat hier om kennis 
over moeilijke materie en context, die de leerling moeilijk zelfstandig kan verwerven; 

2. Werklessen 
In een werkles werkt een leerling zelfstandig aan zijn leerdoelen en taken. De docent 
functioneert hier als didactisch coach. Hij/zij ondersteunt de leerling individueel, geeft 
feedback op het leerproces en helpt de leerling bij de ontwikkeling van vaardigheden 
hoe hij/zij een probleem kan oplossen of zichzelf de stof eigen kan maken; 

3. Communicatiesessie 
In deze lesvorm gaat het erom dat een leerling leert door te praten met elkaar.  

4. Labsessie (Practicum) 
In deze lesvorm doet een leerling onderzoek naar een bepaald onderwerp. 

5. Seminar 
Een seminar is een gestructureerde discussie. Leerlingen bereiden zich hier goed op voor 
en krijgen vragen voorgelegd waardoor ze dieper begrip creëren.  

5.5.2 Scholing leerling  

Voor een leerling is het gepersonaliseerde leren nieuw, zowel voor de leerlingen die van de 
basisschool komen als leerlingen die afstromen van het havo of opstromen van het 
beroepsgericht. Om deze reden willen we de introductieweek inzetten om de leerling de basis 
te leren van gepersonaliseerd leren. In deze week leert een leerling: 

1. Wat zijn leerdoelen en leertaken? 
2. Welk leergedrag past bij welke lesvorm? 
3. Hoe leer je met de portal? 
4. Hoe plan ik mijn leertaken? 
5. Hoe gebruik ik het logboek? 
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5.5.3 Flexibele pauzes 

Pauzes zullen niet voor de hele school op hetzelfde moment worden gepland, maar in plaats 
daarvan flexibel worden ingezet. Een leerling heeft per lesdag twee pauzes van elk twintig 
minuten. Deze pauzes worden mee geroosterd. Voor docenten worden de regels van de 
arbeidstijdenwet in acht genomen. Dit betekent dat minimaal een van de pauzes 30 minuten zal 
zijn. 

5.5.4 Toetsing 

De sectie bepaalt zelf hoe de leerontwikkeling van een leerling wordt getoetst. Er wordt wel 
onderzocht hoe we naast summatief toetsen meer formatief kunnen toetsen, zodat meer het 
leerproces van een leerling gevolgd wordt en dat door formatieve toetsing een leerling zijn/haar 
leerproces kan bijsturen  

5.5.5 Bevorderingsrichtlijnen 

De bevorderingsrichtlijnen veranderen in het schooljaar 2016-2017 niet. De aansluiting van 
mavo 1 naar havo 2 zal worden gewaarborgd. De benodigde lesstof om de aansluiting goed te 
laten verlopen, zal nu ook het uitgangspunt zijn. Er zal een werkgroep worden samengesteld om 
deze bevorderingsrichtlijnen af te stemmen op het gepersonaliseerde leren zodat er een 
voorstel voor eventuele wijzigingen komt voor de bevordering in het schooljaar 2017-2018.  
 

5.6 Bouwsteen ruimte 

De ruimte op de derde etage zal zo worden ingericht dat leerlingen met verschillende 
leerbehoeften hun leerdoelen kunnen behalen. Binnenkort gaat hier een werkgroep mee aan de 
slag.  
 

5.7. Bouwsteen docent 

5.7.1 Teamsamenstelling 

De teams zullen in overleg met de docenten worden bepaald. Er zal naar worden gestreefd om 
de huidige (ervaren) brugklascoaches te verdelen over team leerjaar 1 en team leerjaar 2.  

5.7.2 Docentenrollen 

De docent in de brugklas heeft binnen het gepersonaliseerd leren vier verschillende rollen: 
 

 Persoonlijke coach 
De persoonlijke coach is verantwoordelijk voor het houden van coachgesprekken 
op het onderwijsleerproces met leerlingen binnen zijn basisgroep. Daarnaast 
start hij de dag op mijn zijn leerlingen en ondersteunt hen bij het plannen van de 
weektaken en sluit hij de dag af door deze leerlingen te coachen op de geplande 
weektaken 
Wanneer persoonlijk coach: coachgesprek, dagstart en dagsluit 



22 
 

 Didactisch coach 
In de werklessen is de docent vooral coach en begeleidt daarbij de leerling hoe 
deze kan leren en ondersteunt hem bij het kiezen van leerstrategieën.  
Wanneer: werklessen 

 Vakdocent 
De vakdocent is specialist op zijn vakgebied. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
plannen, voorbereiden en uitvoeren van instructielessen, communicatiesessies, 
seminars en labsessies. 
Wanneer: instructielessen, comunicatiesessies, seminars en labsessies 

 Teamlid 
De onderbouw is in vier teams onderverdeeld: twee in elk leerjaar. Teamleden 
werken samen om het onderwijs te plannen, te analyseren, te ontwikkelen en te 
evalueren.  

 

5.7.2 Dagelijks docentenoverleg 

Elke dag vindt er voor de dagstart een docentenoverleg van ongeveer 15 minuten plaats.  
 

5.8 Bouwsteen de Learning Portal 

De Learning Portal is via het internet bereikbaar. Hierdoor wordt het mogelijk om waar dan ook 
te leren. Een onderverdeling in schoolwerk en huiswerk is niet meer nodig. De leerling heeft 
leertaken om zijn/haar leerdoelen te behalen. Dit kan zijn in de les, tussen lessen door en thuis. 
Leren is niet beperkt tot school.  

5.8.1 Onderwijs 

Als school hebben we de keuze gemaakt om naar een vorm van onderwijs te gaan waar 
gepersonaliseerd leren centraal staat. Voor de duidelijkheid willen we stellen dat de portal niet 
gepersonaliseerd leren is. Het is een middel dat helpt om de leerling centraal te stellen. Maar 
het is slechts een van de bouwstenen die gepersonaliseerd mogelijk maakt.  
Voor het komende jaar heeft het Kennemer College de keuze gemaakt om met de portal van 
Sens leren te gaan werken. Het is mogelijk dat er op termijn andere marktpartijen zijn. Op dit 
moment is de Learning Portal van Sens leren naar onze mening het beste middel om onze 
leerlingen centraal te stellen. 
We hebben door middel van de pilots geleerd dat de portal in ontwikkeling is, maar het biedt 
ons nu al voldoende mogelijkheden om aan gepersonaliseerd leren vorm te geven. Sens is een 
lerende organisatie, die aangeeft de opbouwende kritiek serieus te nemen en de portal 
continue inhoudelijk te zullen uitbreiden en te verbeteren. 
Het uitgangspunt van het komende schooljaar in leerjaar 1 en 2 is dat alle trede- en 
themavakken de Learning Portal als basis nemen. Mocht een sectie op inhoudelijke gronden 
gezamenlijk vinden dat de portal voor hun vak op onderdelen niet voldoende is, dan is het een 
sectie uiteraard vrij om ter aanvulling op de portal ander leermateriaal te 
gebruiken/ontwikkelen. 
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5.8.2 Leermiddelenbeleid 

Dit betekent voor het leermiddelenbeleid dat er geen nieuwe methodes worden aangeschaft. 
Het leermiddelenbudget zal worden aangewend om de portal te financieren. Er blijven 
klassensets van methodes beschikbaar. 

5.8.3 ICT 

De infrastructuur zal aan het eind van het schooljaar verder zijn geoptimaliseerd om zo goed 
mogelijk om met de portal te kunnen werken. De werkgroep zal deze ontwikkeling nauw 
monitoren. 

5.8.4 Choose your own device 

We zien dat binnen het huidige onderwijs tijdens de lessen veel gebruik wordt gemaakt van ICT-
middelen. De druk op het gebruik van de op school aanwezig laptopkarren is groot. Om naast 
het huidige gebruik ook met de portal te kunnen werken heeft een leerling een device nodig. De 
werkgroep ICT heeft het MT geadviseerd om ouders en leerlingen Choose your own device aan 
te bieden. School onderzoekt om via een computerleverancier een lease- of koopconstructie 
aan te bieden waar uit verschillende laptops of tablets gekozen kan worden.  
Natuurlijk is het toegestaan dat de leerling zijn/haar eigen laptop of tablet (Bring your own 
device) meeneemt. Het nadeel hiervan is dat er minder service door de ICT-afdeling op deze 
laptops en tablets wordt gegeven. Aangezien we ouders niet kunnen verplichten om een device 
aan hun kind mee te geven, hebben wij een aantal devices op school beschikbaar. 
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6. Formatie  
 
De formatie zal door het 40-minutenrooster zo worden aangepast dat het de implementatie van 
gepersonaliseerd leren ondersteunt. De algemene uitgangspunten veranderen niet:   
 

- 1 FTE werkt 1659 klokuren met maximaal 750 klokuren les 
- Opslag op lestijd is 83,3% 
- 166 klokuren deskundigheidsbevordering  
- 60 klokuren algemene taken 
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7. Financiën 
 

Aandachtspunt financiën –  

Onderdeel Inzet Financiën 

Ondersteuning door externen 
+ reis Zweden + workshops 
e.d. 

 € 40.000,- 

Projectleider en werkgroep; 
extra voor 4 jaar  

1fte  

Extra inzet voor coaching door 
scholing 

Binnen de huidige formatie Scholingsgelden en vanuit 
prestatieboxgelden 

Extra voor Learning Portal  Vanuit het boekenfonds 
(eventueel prestatieboxgelden) 

 

De elementen, die in het volgende overzicht beschreven worden, zijn van wezenlijk belang om 

de doorontwikkeling succesvol te laten zijn. 
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Elementen die 

nodig zijn voor 
succes 

Pilot brugklas 
2015-2016 

Pilot 
onderbouw 
2016-2017 

Onderbouw en 
leerjaar 3 
2017-2018 

Volledige 
implementatie 
2018-2019 

Visie 

Iedereen is op de hoogte van de onderwijskundige visie, werkt volgens de visie en draagt deze naar 
buiten toe uit. 

Bouwsteen 
ruimte 

Structureel gebruik 
studiehal 

Derde etage moet 
geschikt zijn voor 
verschillende 
werkvormen. 
Keywords: open en 
transparant 

Aan de hand van 
evaluatie aanpassingen 
2016-2017 keuzes 
maken voor andere 
verdiepingen. 

Aan de hand van 
evaluatie aanpassingen 
2016-2017 keuzes 
maken voor andere 
verdiepingen. 

Bouwsteen 
docent 

Trainingen, coaching, 
ontwikkelfase, 
studiedagen, 
werkmiddagen, good 
practice 
schoolbezoeken en 
Zwedenreis 

Continue proces van 
professionalisering 
door het verzorgen van 
trainingen, intervisie en 
learning on the job, 
gericht op coaching, 
curriculum-denken, 
werken met de portal 
en met Stroom 

Continue proces van 
professionalisering 
door het verzorgen van 
trainingen, intervisie en 
learning on the job, 
gericht op coaching, 
curriculum-denken, 
werken met de portal 
en met Stroom 

Continue proces van 
professionalisering 
door het verzorgen van 
trainingen, intervisie en 
learning on the job, 
gericht op coaching, 
curriculum-denken, 
werken met de portal 
en met Stroom 

Bouwsteen 
curriculum 

Leren denken in doelen 
en werken met de 
portal. Inzet 
instructielessen en 
werklessen 

Onderwijs 
samenstellen op basis 
van leerdoelen en 
gebruik maken van 
verschillende 
lesvormen, onderzoek 
naar summatieve en 
formatieve toetsing en 
aanpassen 
overgangsrichtlijnen. 
Onderzoek naar 
consequenties voor het 
curriculum bovenbouw.  

Eigenaarschap van 
docenten door denken 
in doelen en werken 
vanuit de verschillende 
rollen. Toepassen van 
summatieve 
gecombineerd met 
formatieve toetsing, 
aangepaste 
overgangsnormen en 
start gepersonaliseerd 
leren leerjaar 3 

Eigenaarschap van 
docenten door denken 
in doelen en werken 
vanuit de verschillende 
rollen. Toepassen van 
summatieve 
gecombineerd met 
formatieve toetsing, 
aangepaste 
overgangsnormen en 
start gepersonaliseerd 
leren leerjaar 4 

Bouwsteen 
portal 

Pilot portal (vanaf 
januari 2016) 

Pilot portal  met 
eventueel 
ondersteuning van 
ander leermateriaal. 
Toevoegen eigen 
content in de teacher 
pages. Pilot Stroom  

Portal  met eventueel 
ondersteuning van 
ander leermateriaal. 
Implementatie Stroom 

Portal  met eventueel 
ondersteuning van 
ander leermateriaal. 
Implementatie Stroom 

Bouwsteen 
tijd 

Pilot dagstart/dagsluit, 
inzet 5

e
 en 6

e
 uur 

werklessen  

Pilot 40-minuten 
rooster om dagelijkse 
dagstart/dagsluit, 
docentenstart 
onderbouw, coaching 
te borgen, ondersteund 
door leeractiviteiten 

Implementatie 40-
minuten rooster om 
dagelijkse 
dagstart/dagsluit, 
docentenstart 
onderbouw, coaching  
te borgen, ondersteund 
door leeractiviteiten 

Implementatie 40-
minuten rooster om 
dagelijkse 
dagstart/dagsluit, 
docentenstart 
onderbouw, coaching 
te borgen, ondersteund 
door leeractiviteiten 
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Bouwsteen 
coaching 

Invoer wekelijkse 
coaching brugklas op 
basis van het 
onderwijsleerproces, 
didactisch coachen, 
COL-gesprekken, 
planning met behulp 
van logboek mavo. 
5 KED-coaches 
opgeleid, continue 
proces training van 
coaches. 
Evaluatie logboek 

Wekelijkse coaching op 
basis van het 
onderwijsleerproces, 
didactisch coachen, 
COL-gesprekken, 
planning met behulp 
van logboek. 
continue proces 
training van coaches 
door eigen KED-
coaches 

Wekelijkse coaching op 
basis van het 
onderwijsleerproces, 
didactisch coachen, 
COL-gesprekken, 
planning met behulp 
van logboek. 
continue proces 
training van coaches 
door eigen KED-
coaches 

Wekelijkse coaching op 
basis van het 
onderwijsleerproces, 
didactisch coachen, 
COL-gesprekken, 
planning met behulp 
van logboek. 
continue proces 
training van coaches 
door eigen KED-
coaches 
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Bijlage A  
Resultaten van de leerling  van de enquête over coaching  
 

februari 2016 
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Wat is voor jou het doel van de coachgesprekken ? 
geel = positief en doelgericht 
blauw = mentorgesprek 
groen = negatief 
 
 
 leren plannen 

Ik wil graag naar het havo en al mijn leerdoelen behalen 

Verder komen in mijn leerproces 

Doelen stellen 

Een beter zicht op de cijfers. 

Dat ik alles met me coach kan praten over school enz. En dat hij me kan helpen als er iets mis gaat 

 een goed rapport krijgen en goede cijfers 

 Meer zelfverzekerd. 

ik heb niet echt een doel........ 
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dat het mij helpt   met cijfers verhogen en het is handig om een doel te stelen dus dan hou je er ook aan 

mij helpen met dingen (vakken) die ik moeilijk vind. 

voor elk vak een  7.5 voor staan 

als je ergens mee zit dan kan je dat tegen diegene vertellen die jouw coacht, maar het kan er ook voor 

zorgen dat je hogere cijfers kan halen 

voor het bepreken van de dag of de week maar ook als je problemen thuis hebt of iets anders 

om mijn doelen altijd te halen 

we kijken of alles lukt waar je tegen aan loopt je doelen 

 je doelen bespreken voor de week 

plannen van de weektaken 

Je kan persoonlijke dingen zeggen tegen je coach wat je niet tegen je groep wilt zeggen. 

plannen, praten over cijfers en hoe het gaat in de klas 

het doel in het plannen van de werklessen en een doel stellen 

Bespreken wat wel en niet goed gaat. En over je doelen praten die je wild bereiken 

 kijken of je je logboek goed in vult 

 Om het dag bespreken en hoe het gaat. 

Om goed te overleggen met mijn coach, over cijfers of het goed met mij gaat in na school, en vooral 

plannen 

Dat de coach van alle dingen op de hoogte is, cijfers maar ook privé 

alles af krijgen 

dat mijn mentor weet waar ik moeite mee heb of waar ik goed in ben dan kan hij mij misschien helpen 

 mij helpen om naar havo te gaan (2x) 

ik wil mijn vakken verbeteren 

Dat ik goed werk en hoge cijfers haal. Ook alles proberen sneller af te maken. 

Mijn doel is door een extra steun in de rug te krijgen 

Weinig 
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Om in alles wat met school te maken heeft beter worden. 

over je cijfers praten en hoe je beter kan leren voor een toets, hoe het is op school 

 Hierdoor plan ik beter en ik wil dan sneller kijken wat ik moeilijk vind. 

zorgen dat ik goed kan plannen zodat ik weet wat ik moet doen en rustig schema heb zodat ik niet alles 

tegelijk in de avond hoef te doen 

Beter leren plannen of een klein schema maken voor leren 

Sowieso om betere cijfers te halen :) 

Mijn coach mij op een anderen manier dan in de klas te laten leren kennen 

kwijt willen wat je aan niemand durft te vertellen en zorgt dat je alles goed gedaan heb in je logboek  

 het is waardeloos in het begin had ik het wel nodig maar later ging het gewoon goed 

doelen  stellen en ze proberen te behalen. maar meestal gaat het goed met mij dus heb ik het eigenlijk 

niet nodig en ben binnen 5 minuten klaar 

ff praten hoe het gaat 

beter kunnen omgaan met het leven op de middelbare 

Kijken wat goed en slecht gaat 

lastige dingen bespreken en dingen waar je het moeilijk mee heb 

Om alles te vertellen wat je vertellen moet. 

omdat het handig is want dan kan je je problemen met school vertellen bijvoorbeeld met Hulplessen 

kijken wat goed en mis gaat 

 cijfers onder 7,5 verbeteren 

woordenschat van frans verbeteren havo niveau 

hoe je beter kunt concentreren op het leren (2x) 

Voor Geschiedenis goede cijfers halen 

Ik vindt het op zich wel goed want, je maakt afspraken over wat je wilt gaan doen en hoe je het gaat 

doen! 
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om dingen te kunnen te bespreken als je het niet met de hele groep wil als er iets aan de hand is. je kunt 

ook dingen bespreken voor dingen op school waarom het zo is of het anders kan en als je bijles nodigt 

hebt. 

dat je goed leert om je doelen te bereiken en als je een afspraak (een doel) maakt dan moet je er aan 

houden dus dan doe je het ook. 

Goede doelen bedenken en er ook iets uit halen. Daar kan ik dan mee aan het werk. 

Bespreken hoe het gaat en of je hulp nodig hebt 

Kijken wat er goed gaat en wat niet dan kun je daar een doel voor bedenken 

Dat je een leerdoel gaat bespreken en je dat behaald 

je problemen vertellen over school of thuis 

om beter in de minder betere vakken te worden en goede cijfers te krijgen. 

Voldoende voor Engels 

Rustiger op school zijn  

En overal een 7,5 voor staan om naar havo te kunnen 

Beter worden in de vakken waar je moeite mee hebt. 

Beter in de dingen worden waar je moeite mee hebt 

Dag ik voor toesten altijd wel een voldoende haal 

Hoge cijfers halen en goed plannen 

Me cijfers hoog houden 

Aardrijkskunde ophalen 

Het bespreken wat je gaat doen en hoe je dingen het beste kan aan pakken. 

Niks 

Doelen stellen. 

Om beter te leren voor frans omdat ik er niet blij van word want ik heb een 2 gekregen voor een so dus 

wil nu een voldoende weer. 

om te bespreken wat ik moeilijk vind en waar ik aan kan werken 

om dingen die ik moeilijk vind, of gewoon nog niet lukken op de middelbare te leren. 
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Als iets niet goed gaat op school, bespreek ik het met mijn mentor en proberen we er een oplossing voor 

te bedenken. 

hoe het met mijn cijfers gaat en wat mijn doelen zijn voor deze week en hoe het is gegaan met mijn 

doelen van vorige week 

doelen plannen voor de week dat helpt vaak ook 

dat je de school beter begrijpt, je kijkt hoe het gaat wat is goed is gegaan en wat minder, en of je doel 

heb gehaald en als je vragen heb dan kan je die ook stellen. 

beter nadenken voordat ik iets invul als weektaak. 

We plannen ons doel en bespreken het oude en het nieuwe doel. 

dat we gaan plannen over ons plan van de week wat je wilt doen. En de andere keer is het bespreken 

over je vorige doel en dan ga je weer een doel maken en bespreken. 
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anders : 

het is verschillend soms doen we 1 op 1 en soms met nog een kind er bij 

meestal alleen en dinsdag ochtend doen we het in een groepje van twee 

 eerst zat ik bij meneer kuipers en nu zit ik bij mevrouw smit 

 meerderen manieren samen en in je eentje 

soms 1 op 1 en soms in groepjes 

 met een vriend/vriendin 

iemand anders coachen 
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anders:  
geel = positief en doelgericht 
blauw = mentorgesprek 
groen = negatief 
 

doelen stellen en wat er minder en wat er goed gaat en of je doel heb gehaald en je volgende doel 

ik maak doelen en ik probeer ze te halen. En ik gebruik het logboek om het doel erin te zetten. 

ik bedenk welk doel ik deze week wil behalen en we praten er over hoe ik dat ga bereiken 

Hoe m'n werkhouding is en wat voor cijfer ik me geef voor me zelf. 

Heb je een doel? Als ik dat niet heb is het klaar 

en als ik vragen heb over doelen dan vraag ik het 

kijk wat er beter kan of veranderd kan worden 

We praten wat er beter kan welke. 

we hebben het ook over mij zelf 

ik praat ook over mijn cijfers 

Hoe het met me gaat na school 

Over het dag en hoe het gaat. 

ik vertel mijn problemen 

over hoe het gaat thuis 

Over de thuis situatie 

 hoe met me gaat 

over de dag 

cijfers 

Niks 
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Wat leveren de coachgesprekken jou op? 

geel = positief en doelgericht 
blauw = mentorgesprek 
groen = negatief 

 

 inzicht in plannen en organiseren 

Ik ben bewuster met mijn doelen bezig 

ik kan beginnen met het werken aan mijn doelen. 

 Meer planningen, ik word vaak op m'n punten gewezen. 

dat het beter gaat 

dan kan ik uitleggen hoe het met me gaat 

helemaal niks 

 dat ik minder stress thuis heb. 

ik hou me aan de doelen die ik heb gesteld. ze helpen me met de manier dat ik leer met de vakken waar 

ik moeite me heb 

helpen plannen en weet ik ook wanneer k iets doe ( leren) 

een goed gevoel 

dat ik nu alles in mijn logboek schrijf en hoe ik kan plannen 

het beter invullen van de planning of problemen bespreken 

dat ik mijn doelen kan halen en hoe het goed gaat met de cijfers en de planning 

ik vind het prettig om even allen te praten 

ik kan me beter concenteren op mijn doel en focus me daar ook op 

dat ik mijn logboek leer gebruiken. 

dat ik het logboek goed moet invullen 
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de coach gesprekken zijn handig om te plannen maar het logboek is niet zo prettig want een normale 

agenda is dunner en gaat minder snel kapot. 

Ideeën 

het is prettig, het help bij het plannen en als er wat is kan je dat vertellen 

niets 

dat ik beter mijn best ga doen om betere cijfers te halen, het motiveert me. (2x) 

 ik denk betere planning voor wat je gaat doen dan is het makkelijker voor toetsen 

wel handig, want hij\zijn kunnen je helpen als je met iets zit. 

ik heb elke week andere doelen waar ik aan moet werken 

Wat ik nodig heb voor de vakken. En het is wel prettig om zo te praten. 

een goed gepland logboek 

Om een hele goeie planning te maken, en de week te bespreken etc 

Dat de coach overal op de hoogte van is 

 dat mijn mentor weet waar ik moeite mee heb of waar ik goed in ben dan kan hij mij misschien helpen 

veel want ik kan tenminste alles bespreken met mijn coach 

mij helpen om naar havo te gaan (2x) 

nieuwe manieren om te leren 

 Om goede cijfers te halen en om de doelen te behalen. En ook voor werkhouding etc. 

ik kan nu beter plannen dan eerst 

ik kan nu beter plannen en je zorgt ervoor dat je dat cijfer haalt die je als doel heb gesteld 

betere cijfers halen 

Dat ik beter ga leren door de coachgesprekken 

 om beter te leren plannen , en om manieren te vinden om beter dingen te leren . 

ik kan beter plannen en daardoor gaat het ook beter op school 

Goede en handige dingen om schoolzaken beter/makkelijker te maken. 

 meer zelfvertrouwen, meer zin om huiswerk te maken. 
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ze zorgen dat ik beter kan plannen en dat goed op schema blijf 

Betere cijfers meestal dan :) 

 ik vind het wel handig zo kan ik ook goed me doelen bespreken 

  

ik weet dan wel wat mijn doelen zijn en welke toetsen ik heb maar voor de rest levert het niets 

 al het werk afmaken 

ik ben bewuster wat mijn goede en zwakke punten zijn. 

Ik krijg meer overzicht door coachgesprekken. 

 ik leer bijvoorbeeld beter 

 overzicht 

 Dat ik mijn doelen van deze week kan halen. 

betere woordenschat van frans. 

 Het is handig want je houd je er ook wel aan, en je kan je fouten bespreken! 

heel vel nut bij dingen dat ik moeilijk vind of beter moet plannen 

je kijkt alvast verder in de tijd en je leert je doelen te bereiken 

Duidelijkheid in waar ik aan moet werken. 

Nog niet veel 

Beteren cijfers 

je kunt problemen vertel zodat je geholpen kunt worden om bijv. een beter cijfer te krijgen 

om mijn doelen ook echt uit te voeren 

Iets waarvoor ik iets doe 

Dat het beter gaat op school 

Ik ben beter geworden geworden in Engels! 

Ik krijg altijd veel tips hoe ik dingen beter kan doen 

Ik haal alle doelen meestal wel en dat gaat bijna altijd over toetsen 

Goed plannen en hoge cijfers halen 
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 Dat ik weet waar ik me op moet richtten 

Hoe ik dingen moet aanpakken en om goede keuzes te maken 

 Tijd en inzicht. Ik moet een schema invullen en daardoor zie ik wanneer ik tijd heb en wat ik moet doen. 

Ik vind het wel fijn alleen ik vind dat het 1 keer in de 4 weken kan want we hebben ook al dagstart en 

dagsluit en anders wordt het veel want ik heb ook al mijn doelen al gebruikt die ik wist 

betere prestaties fijner werk gevoel betere planning 

 Meer hulp. En alles wat er niet goed gaat kan je bespreken, en dan over een paar weken gaat t goed. 

 als doelen af zijn rustig gevoel dat ik alles klaar heb en gedaan heb 

dat je moet houden aan je doel dat en als het dan een goed doel is dan is het soms moelijk om je aan te 

houden maar levert mijn gevoel op want je kan je uiten wat er gebeurt is dat kan je dan kwijt en wat er 

goed gaat en minder goed gaat 

het zet mij aan het denken wat ik deze week wil bereiken. 

Ik kan vertellen als er iets is en daar maken we dan een doel van. ik vind het fijn om doelen te hebben. 

ik vind dat het wel fijn is. Want als je iets wil bespreken kun je gewoon het vertellen en er misschien een 

doel gebruiken. 

 dat je jouw manier van leren ontdekt 

betere werkprestaties 
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Opmerkingen 
lieve coach 
 
Ik vind het best gezellig elke week. 
 
ik vind de coachgesprekken met mevrouw smid heel nuttig, en ze helpt me heel goed 
 
het gaat meestal niet over school bij mij gaat het meestal wel oké ; ) dus dan praten we over het 
weekend of over mijn week . 
 
Ik vind dat ik een leuke coach heb :) 
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bij het coachgesprek kan je ook dingen die over gaan buiten school. 
 
niet tijdens de leuke lessen : ) 
 
de dagsluit en dagstart duren te lang 
 
 Hele lieve coach, en behulpzaam, en het logboek kan handig zijn maar soms ook wel irritant. 
 
ik vind het vreselijk saai 
 
ik vind het wel goed 
 
ik vind het fijn en ik zou wel vaker een coach gesprek willen 
 
Mevrouw Smit is de beste coach! 

Bij coachgesprekken kun je wel eens met je coach praten over wat je gedaan hebt en of het 
goed is gegaan deze week. Meestal helpt je coach ermee en geeft een mening. 
 
ik ben echt super blij met de coachgesprekken. 
 
ik vind coachgesprekken top!! 
 
Ik vind het niet nodig, maar het is wel beter voor jezelf! :) 
 
Ik vind het fijn om wel eens over dingen van school en thuis te kunnen praten 
 
ik vind het wel handig maar ik vind het eigenlijk wel genoeg met dat dagsluit 
 
het is wel handig aan het begin van het schooljaar maar ik denk dat het wel gestopt moet 
worden want iedereen vind het irritant het gaat gewoon goed en als je hulp wil moet je het 
gewoon vragen 
 
ik ben goed in plannen en doelen stellen en daarom heb ik het voor mijn gevoel niet nodig. 
 
coachgesprekken gaan goed en daardoor maak ik sneller al mijn werk af 
 
 ik kan nu beter plannen 
 
 ik doe bijna nooit wat aan de doelen 
 
ik vind een coachgesprek wel fijn, omdat je er iets van kan leren 
 
ik vind coaching heel fijn en je kan er door goed plannen. 
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soms kan het heel vervelend zijn 
 
ik vind dat ze hier volgend jaar mee door moeten gaan (en door gaan met de werklessen) 
 
Het is prettig om met Meneer Geldermans te praten, hij denkt met me mee. 
 
Ik vind het goed dat er coachgesprekken zijn 
 
vaker met een vriend/vriendin coachgesprekken houden ! 
 
De coachgesprekken moeten korter duren. 
  
misschien is het handig om ook je planning voor de hele week te maken en of dat een goede 
planning vind en daar een doel bij te verzinnen 
 
coachgesprekken zijn best fijn want je ontdekt je manier van leren en weet wat het best werkt 
voor jezelf en hoe het gewoon algemeen met je gaat op school. 
 
Ik vind de coach gesprekken erg leuk!!!  
Ik vind het wel fijn alleen ik vind dat het 1 keer in de 4 weken kan want we hebben ook al 
dagstart en dagsluit en anders wordt het veel want ik heb ook al mijn doelen al gebruikt die ik 
wist 
 
Nou ik vind het nogal raar dat we op elkaar moeten wachten, bijvoorbeeld als je al klaar bent dan wil je 
graag naar huis. Dan kun je afspreken dat ik bijvoorbeeld als eerst ga en ik volgende keer als laatste zo is 
het het eerlijkste. 
 
ik vind coachgesprekken stom 
 
het logboek is super handig geworden de laatste tijd! 
 
ik wil nog wel wat minder coachgesprekken omdat ik alles wel goed vind gaan 
 
ik vind mevr. van roode een goede coach 
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Bijlage B 
 
Inleiding 
In het beleidsplan onderweg naar gepersonaliseerd leren in de brugklas 2015-2016 is vastgelegd hoe de 
pilot learning portal (gepersonaliseerd leren) geëvalueerd wordt. Er is gekozen om een maandelijkse 
evaluatie te doen met team M1 zodat – waar nodig – het proces bijgestuurd kan worden. Daarnaast zijn 
er ook drie driemaandelijkse evaluaties gehouden met team M1, klankbordgroep leerlingen en 
klankbordgroep ouders. 
 
Maandelijkse evaluatie team M1 
Elke week houdt team M1 twee teamvergadering waarin werkafspraken worden gemaakt maar ook 
geëvalueerd wordt. Deze wekelijkse evaluatie zorgt ervoor dat er snel ingespeeld kan worden op 
knelpunten van de ingezette structuur van dagstart, dagafsluiting, coachgesprekken en de recent 
gestarte werklessen. 
 
Driemaandelijkse evaluatie (13 oktober) 

1. Team M1 
In bijlage A zijn de reacties van de teamleden leerjaar 1 weergegeven. De teamleden zijn in vijf 
groepjes uiteen gegaan en hebben de onderstaande onderdelen van het gepersonaliseerd leren 
gezamenlijk geëvalueerd.  
a. Proces 

De mening over het proces zijn begrijpelijkerwijs verschillend. Een aantal collega’s vindt de 
invoering te snel gaan en voor andere collega’s gaat het juist stapsgewijs. De werkgroepen 
worden als positief ervaren. Er is samen nagedacht over de verschillende onderdelen van het 
gepersonaliseerd leren. Ook de informatievoorziening wordt door een aantal collega’s als 
positief ervaren. Er is genoeg overleg, goed contact. Toch mag het nog wel vaker: een 
gezamenlijke docentenstart aan het begin van de dag. Ondanks dat er een beleidsplan is, 
moet de KED-visie duidelijker worden neergezet.  

b. COL 
De Coach-ouder-leerling-gesprekken worden als zeer positief ervaren. De betrokkenheid van 
de leerling en ouders wordt hierdoor vergroot. Een aantal docenten gaven wel aan dat het 
misschien wat vroeg in het jaar gepland was.  

c. Coaching 
Het coachen van leerlingen wordt ook als positief ervaren. Het geeft inzicht in het 
onderwijsleerproces van de leerling, het versterkt de band en zorgt voor vroegere 
signalering. De verbeterpunten zijn vooral te vinden in de factor tijd. Meer tijd om te 
coachen, meer in tussenuren, niet op het einde van de dag. Ook wordt aangegeven dat er 
behoefte is aan meer training.  

d. Dagstart/ dagsluiting 
De dagstart en dagsluiting worden over het algemeen positief beoordeeld. Het nut hiervan is 
verder vergroot door de start van de werklessen. De leerling plant in de dagstart zijn/haar 
weektaken/werkdoelen en controleert in de dagafsluiting of deze werkdoelen zijn behaald. 
Verbeterpunten zijn: de leerling maakt lange dagen, kleinere groepen, logboek moet beter 
gebruikt worden en dat het overleg tussen coach en invlieger beter moet. 

 
2. Klankbordgroep leerlingen (17 november) 
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In bijlage B zijn de reactie van de klankbordgroep leerlingen weergegeven. Bij deze evaluatie zijn 
tien brugklasleerlingen betrokken. De leerlingen hebben hun mening over de onderstaande vijf 
onderdelen gegeven. 
 
A. Coaching 

De leerlingen zijn erg enthousiast over het nut van coaching. Door het stellen van 
werkdoelen kan de leerling zich beter focussen op het leren.  

B. Dagstart/dagsluit 
De dagstart en dagsluit worden positief beoordeeld. De leerling is blij dat hij zijn taken voor 
de werklessen kan benutten. Ook vindt de leerling het prettig om de dag gezamenlijk te 
starten; zo ontstaat er meer een groepsgevoel. 

C. Werklessen 
De werklessen worden positief beoordeeld. De leerling vindt het prettig dat ze zelf keuzes in 
wat ze leren kunnen maken. Als verbeterpunt wordt er aangegeven dat het op de studiehal  
en ook in de lokalen stiller zou moeten zijn.  

D. COL-gesprekken 
De Coach-ouder-leerling-gesprekken worden als zeer positief ervaren. Ouders weten zo hoe 
het gaat op school en hoe het werkt. Van sommige leerlingen mag het nog wel iets vaker 
gebeuren. 

E. Logboek 
De fysieke vorm van het logboek wordt als matig gezien: te zwaar, te dik, snel kapot etc. 
Maar het plannen met het logboek wordt als positief ervaren.  

 
3. Klankbordgroep ouders (17 november) 

A. Coaching 
De ouders vinden de wekelijkse coachgesprekken zeer nuttig. Het geeft de leerling houvast 
en richting. Ook de vertrouwensband die de coach met de leerling opbouwt, wordt als zeer 
positief beschouwd. 

B. Dagstart/dagsluit 
Het opstarten van de dag waarin de leerling de werkdoelen plant in de werklessen wordt als 
nuttig beschouwd. Ook het afsluiten van de dag wordt als positief beschouwd. Alleen geven 
enkele ouders aan dat de schooldagen voor hun kind wel erg lang duurt.  

C. Werklessen 
Dat leerlingen zelf kunnen kiezen aan welke vakken (aan welke werkdoelen) ze gaan werken, 
wordt ook als positief ervaren. Als ontwikkelpunt wordt meegegeven dat de weektaken 
duidelijker gecommuniceerd worden. 

D. COL-gesprekken 
Deze gesprekken worden als zeer positief ervaren. De ouders vinden het heel goed dat deze 
gesprekken over het onderwijsleerproces van hun kind gaat. 

E. Logboek 
Het werken met een logboek wordt als belangrijk gezien: plannen, werkdoelen, reflectie zien 
zij als essentieel. Alleen zijn de ouders, net als de leerlingen, niet te spreken over de vorm 
van het logboek. Wat ook aangegeven werd is dat het belangrijk is om de werkdoelen te 
koppelen aan lange termijn doelen zodat de leerling weet waarom deze doelen belangrijk 
zijn.  

Evaluatievragenlijsten 
1. Docenten – coaching staan uit 
2. Leerlingen – coaching staan uit (volgende evaluatie) 
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Klankbordgroep ouders  
 
Proces  
- Invoering te snel 
- Stappenplan wordt gemist 
- Te weinig duidelijkheid over KED-visie 
- Niet altijd begin-einde dag (zou wel moeten) 
- Lange dagen 
- Goed contact 
- Werkgroepen: positief, samen bedenken productief 
- Het gebeurt stapsgewijs 
- Te snel voor VK 
- Goed geïnformeerd 
- Medewerking (top) 
- Genoeg enthousiasme, overleg 
- Halfslachtig/portal voorbereiden – ontwikkelen – docent 
- Als alles vaststaat radicaal omgooien. Pas na de zomer portal/goede voorbereiding. Boek los – 
portal 
- Training portal (liefst hier op school) 
- Prima begeleiding (voldoende overleg=prettig) 
- Volle dagen voor leerling en docent 
- We redden het niet meer met de uren 
- Ander werk blijft liggen  
  
COL  
- Positief 
- Iets te vroeg voor doelen/plannen zonder Portal 
- Contact en kennismaking> fijn 
- 1e keer duurde langer, LLn gaan heel netjes schrijven  
- Heel positief: Betrokken ouders en doel komt uit leerlingen zelf 
- Ruimte maken in rooster (tip) 
- Veel contact met LLN 
- Leert LLN goed kennen 
- Vroege signalering 
- Sommige  vragen anders formuleren 
-   
  
Coaching  

- Coach- Lln-de band wordt sterker/opfrissen 
- Tijdsdruk  
- Meer tijd of 1x per 2 weken 
- Rust als coach 
- Ruimte maken in rooster (tip) 
- Veel contact met LLN 
- Leert LLN goed kennen 
- Vroege signalering 
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- Sommige  vragen anders formuleren 
- In tussenuren - leerling wordt uit de les gehaald 
- 3 LLn per uur  
- LLn kunnen heel goed een doel verwoorden  
- Tijd - verbetering nodig 
- Positief 
- meer training nodig 
- 1x per week prima   

  
Dagstart en Dagsluiting  

- Niet altijd begin-einde van de dag - zou wel moeten 
- Lange dagen 
- Evaluatie planning 
- Tijdnood andere zaken 
- Mentorzaken  
- Goed contact 
- energizers/ hulp 
- groepsgevoel hele klas 
- begin schooldag (tip) 
- Goede voorbereiding 
- Veel info 
- Kleine groepen 
- Meer invulling nodig 
- Kortere dagen 
- Nuttigheid 
- Zaken gelijk bespreken 
- Meer invulling en goede afstemming 
- Coach geeft aan wat invlieger moet doen 
- Logboek wordt nog niet goed gebruikt, coaches moeten consequenter zijn 
- voor invlieger voelt het als tijd vullen 
- Delen: materiaal 
- beter overleg tussen coach en invlieger 
- mapje in computer 
- Te veel 1x per week  

  
Aandacht  
Tijd We redden het niet meer met de uren 
 Ander werk blijft liggen 
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Klankbordgroep leerlingen 17-11-2015 
 
Coaching: 

 Ik vind het wel goed. Top je heb meer het gevoel dat iemand in je geïnteresseerd is. 

 Als je vraagt dan…………………(zie Ties Visser) het gaat al aardig goed. 

 Top: nou het helpt wel en af en toe moet je lang wachten, dit was een tip. Nou de leraren 
/leraressen moeten ons niet alle drie laten wachten en naar huis toe gaan. 

 Top: de doelen die me moet stellen daar ga je wel op focussen. Tip: heb ik niet. 

 Top: het is wel handig dan weet je waar je een beetje aan kunt werken. 

 Top: Geen werkdoelen. Tip: geen gesprekken zelf. 

 Top: je kan makkelijk een doel stellen met je Coach. Tip:…….. 

 Top: dat je met de coachgroep 1 op 1 kan praten in plaats van je hele coachgroep.  

 Top: dan weet je wanneer je pw hebt en zo weet je coach het. 
Dagstart en dagsluit: 

 Plannen van het logboek nieuws 

 Super gepraat met klas en dat is leuk 

 Het voegt niets toe alleen dagstart want je plant voor de werklessen. Tip: nou laat ons meer zelf 
doen en samen want nu leren we er niks van. 

 Top: ik vind het goed want je kunt je mening wel altijd kwijt. Tip: sommige dagstart/dagsluit is bij 
een paar leraren maar 10 minuten. 

 Top: het is wel handig want je kan dingen bespreken, wat je die dag gaat doen en na schooltijd. 

 Er is geen groepsvorming het leren vaardigheden is geen tijd, is niet erg, maar wel belangrijk en 
handig je leert plannen of het nieuws. 

 Top: het voor de werklessen plannen is wel fijn want dan weet je al wat je gaat doen. Tip: dat het 
korter moet omdat het bij ons altijd heel druk ik de klas is. 

 Top: je kan leuke dingen bespreken en dat is wel handig. 

 Dagstart en dagsluit vind ik wel fijn want het is altijd gezellig maar we plannen meestal pw en 
so’s. 

Werklessen: 

 Ik vind de weektaak irritant maar anders wel handig, het is een beetje veel in te weinig tijd. Ik 
moet nu meer thuis maken want het is heel onduidelijk. 

 Top: handig voor:……….. (zie Ties Visser), Tip: sommige kinderen hadden geen uitleg 

 Top: nou het is beter want je werkt op je eigen tempo 

 Top: ik vind het goed je kan zelf kiezen wat je gaat doen. Tip: ik de studiehal moet het wel echt 
stil zijn en je mag echt geen muziek. 

 Top het is wel fijn als je iets af hebt kan je aan iets anders beginnen. Tip: het is wel vervelend dat 
er op de studiehal toch gepraat wordt en het is snel vol. Maar kinderen gaan gewoon in de 
studiehal zitten om te praten! 

 We moet de weektaak van het vak waar we zitten doen. Heel handig voor de lessen die je lastig 
vind, meer kan doen. 

 Top: in de studiehallen is het wel stil. Tip: het moet veel stiller in de klassen zijn. 

 Top: dan kan je voor jezelf werken en je weektaak afkrijgen. Tip: Dat de docenten wat beter 
moeten kijken in de studiehal. 

 Top; het is hartstikke fijn want dan leer je zelfstandig werken en de studiehal is handig als je stil 
wil werken. 

COL gesprekken: 

 Wel fijn 
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 Handiger, Tip: vaker. 

 Top: toppie leuk want je ouders steken er ook nog wat op als ze weten wat je op school gaat 
doen. 

 Top: maar de doelen voor een  periode is wel fijn. Tip: Ik vind het wel vervelend dat je ouders 
erbij zitten dus gewoon een coachgesprek en een speciaal gesprek voor je ouders. 

 Prima. 

 Top: het is fijn dat ook je ouders er bij zijn want zij moeten ook wat te zeggen hebben. 

 Top: dat je ouders met je coach kunnen praten over toekomst en je cijfers. 

 Top: vind ik fijn want zo weten je ouders hoe het met je gaat en hoe het werkt op school. 
Logboek: 

 Super irritant niet de goede manier om te plannen. 

 Handig. 

 Top: handig, Tip: nou ik vind het niks want hij valt maar uit elkaar en het scheurt zo af. 

 Het is wel fijn want je kan snel kijken wat je moet maken en dat vind ik wel fijn. 

 Handig plannen, te dik valt uit elkaar, snel kapot. 

 Top; het plannen is handig want dan kun je zien wat je moet doen. Tip: een extra bladzijde voor 
weektaak. 

 Top: het is erg overzichtelijk als je er goed met overweg kan. Tip: Qua plannen enzo is het soms 
wel lastig en als je het niet goed gebruikt is het moeilijk. 

 Een stom ding want hij gaat nu nog steeds kapot en ik wil een eigen agenda maar ook goed want 
hij is aangepast aan de school. 
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Bijlage C 
 

Resultaten enque te coaches over de coachgesprekken  
februari 2016 

 
 

 
 
 
Wat is voor jou het doel van coachgesprekken? 

leerlingen begeleiden in het leerproces. Ze zelf doelen leren stellen en leren plannen. Leerlingen leren 

zelf het maximale eruit te laten halen 

welbevinden, resultaten van leerlingen verbeteren 

Het beste uit de leerling halen 

 leerlingen helpen om structuur aan te bieden en leerlingen zelf te laten leren 

sturing geven aan het leerproces en leerlingen helpen bij het plannen van hun werk op school en thuis 

doelen stellen, leerproces in kaart brengen, reflecteren op het leerproces 
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 reflecteren op leerdoelen en nieuwe leerdoelen stellen. Reflecteren op en bewustwording van 

leerstrategieën 

helpen in het leerproces wat betreft school en persoonlijke ontwikkeling 

leerlingen laten inzien hoe zij het beste kunnen leren en eigen verantwoordelijkheid aanleren 

leerlingen bewust laten worden, goed laten nadenken, ze het gevoel geven dat ze er niet alleen voor 

staan , leerlingen handvatten geven indien nodig 

leerlingen bewust laten worden van zijn eigen handelen/ leerstrategie bepalen door reflectie en door 

doelen te stellen 

 

 

 

 



54 
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56 
 

 
 

 
 
Wat heeft de reflectie jou opgeleverd? 

meer uit de leerling zelf laten komen. Proberen oplossingen en problemen door de leerlingen zelf te 

laten oplossen 

x (5x) 

Dingen benoemen die ik zie, vooral lichaamstaal 

ik schrijf nu minder op en laat de leerlingen van tevoren het logboek invullen 

zelfvertrouwen 

handvatten, meer open vragen stellen en minder vragen tegelijkertijd 

rust en vertrouwen, ik dacht dat ik het niet goed deed 

ik sta meer stil bij hoe het voelt als een leerling een doel wel of niet heeft gehaald/ Kan nu ook beter tot 

een doel komen 



57 
 

beter tot een doel komen vragen naar een gevoel bij een behaald doel 

 

 

Wat heb jij nodig om jezelf te verbeteren? 

Gesprekken van elkaar kijken is heel fijn! 

? (3x) 

helicopterview oefenen 

cursus 

gepersonaliseerd leren 

intervisie 

begeleiding, feedback, voorbeelden van collega's 

reflectie en intervisie 

tijd om te overleggen met collega's. intervisie 
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observeren van andere coachgesprekken 

tijd, ik zou mijn leerlingen vaker willen spreken intervisie 
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Bijlage D Vragen en reacties tijdens inloopspreekuur 11 en 16 februari 

2016 
 

Portal / Device 

 Voor Beeldende vorming staat er geen materiaal in de Portal. De sectie heeft veel eigen 

materiaal ontworpen. Naast de Portal kan een sectie besluiten de ELO van Magister te gebruiken 

en in te zetten. 

Eventueel contact met sens is mogelijk om materiaal aan te leveren voor de Portal. 

 

 Welk device wordt geadviseerd? 

Wordt het ‘Bring your own device’ of wordt er een device aan- of afgeraden. In principe zal de 

school een aanbod regelen voor aan te schaffen devices. Vooralsnog is er uitgegaan van 3 typen 

laptops: licht, middel of zwaar. De Ipad wordt toch nog in overweging genomen. Nu wordt 

gekeken bij Nederlands en economie of de Portal op een Ipad werkt. Programma’s die werken 

met Javascript of Flash draaien nog niet op de Ipad.  

Binnenkort stelt de ict werkgroep de voorwaarden hiervoor op paper er wordt de definitieve 

keus hierin gemaakt. 

 

 Learning Portal en Stroom 

In principe wordt Magister nog naast de Portal gebruikt.  Dit programma wordt gebruiktt voor de 

leerlingenadministratie. Yljas schrijft een stuk in het weekbericht over de verschillen tussen 

Magister en Stroom in combinatie met de Portal. Voor de verdere implementatie wordt de pilot 

van de sectie Nederlands meegenomen.  

 

Lessen 

 Wat wordt verstaan onder lesgeven? 

Bij een fulltime baan geeft een docent werklessen en instructielessen. Maximaal worden er 25 

lessen vakgebonden lessen gegeven. Aantal contactmomenten kan toenemen, aantal groepen 

blijft hetzelfde. Hier zit voor- en nawerk aan vast, de begeleiding van de leerling is er dan aan 

gekoppeld. 

 

 Wat gebeurt er met de vrijgekomen tijd? 

Bij een 40-minutensysteem krijgt een coach 180 uur op jaarbasis (maxiaal 20 leerlingen). 

In de onderbouw wordt de rest van de tijd gevuld met een dagstart en een dagsluit. In de 

bovenbouw zal er 200 uur geprogrammeerde onderwijstijd aangeboden moeten worden. 

 

Opzet is ook dat het hele bovenbouwteam coacht. Verder is er behoefte aan rekenonderwijs, 

examenvaardigheden en bijvoorbeeld keuzewerktijd. 
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 Flexibiliteit in tijd  

In principe kan een collega naar huis als de werkzaamheden behorende tot de taak zijn gedaan. 

Wanneer er een vierkant rooster draait, zou het zo moeten zijn dat al het werk gedaan is. In de 

keuzes voor volgend schooljaar is nog niet het werken met een vierkant rooster opgenomen.  

 

 Uren bovenbouw en onderbouw 

Onderbouw 

Leerlingrooster van 09.05 - 15.05 uur.  

dagelijkse start met docenten om 08.45 uur. 

Bovenbouw 

Leerlingrooster tussen 08.25 – 15.35 uur 

Dinsdagmiddag, ontwikkeltijd 

8 

 Wanneer weet je of je in team 1 of 2 zit? 

In principe kunnen collega’s aangeven of ze willen meegaan naar leerjaar 2. Na inventarisatie 

door Ana en Katinka, worden de teams bekend gemaakt. 

 

 Is er een combinatie van verticale coaching mogelijk? 

Dat is zeker de moeite van het onderzoeken waard. Vooralsnog gaan we starten met een 

homogenen groep voor coaching. Dit wordt geëvalueerd en wellicht bijgesteld. 

 

 Bijeenkomsten over uitwisselingen ervaringen met de Portal 

Vraag is of Sens gebruikersbijeenkomsten kan organiseren, zodat er ervaringen kunnen worden 

uitgewisseld. Via onze netwerken, het Leerlab en de Zo.Leer.Ik scholen zal uitwisseling 

plaatsvinden.  

 

 Zorgen  invoer 40-minutenrooster voor de bovenbouw 

Kunnen de leerlingen uit de bovenbouw dit systeem aan? Deze leerlingen zijn niet gestart in 

het systeem. 

 

Wanneer het 40-minuten systeem wordt ingevoerd voor de onderbouw, dan ontkom je er niet 

aan dat de bovenbouw in dit rooster mee gaat. Uiteraard zullen de leerlingen hier in getraind en 

begeleid worden.  

De vrijgekomen tijd zal ook hier voor een deel ingevuld met coaching. Evenals in de onderbouw 

zullen ook de bovenbouwleerlingen wekelijks gecoacht worden. Voor de resterende uren (200 

uur onderwijstijd in alle vakken). 

Hierbij valt te denken aan examentraining, rekenonderwijs, training voor PTA, werklessen etc. 

Voor de invulling zal een werkgroep geïnstalleerd worden bestaande uit leden van het team 3 en 

4. 

 

Redden de leerlingen van klas 4  

De angst bestaat dat er niet uitgekomen wordt in de tijd in de examenklas. Per leerling is dit 
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verschillend. Er zijn leerlingen die de stof wellicht in de helft van de tijd eigen maken en anderen 

zullen inderdaad extra tijd aan een vak willen of moeten besteden. 

 

 Zorgen over uitlegtijd voor de 1-en 2-uurs vakken 

De vakken die 1 uur verzorgen in de onderbouw ervaren een tekort aan uitlegtijd. De resultaten 

lijden daar op dit moment onder in klas 1 ( dit wordt met name door aardrijkskunde genoemd). 

Er wordt onderzocht en gepeild of het een idee is, dat de themavakken die 1- of 2 uurs zijn een 

blok van 4 uur zou kunnen krijgen per half jaar. 

 

 

 LO: lessen van 120 minuten 

Dit is te lang.  Twee x 60 minuten valt te prefereren. 

leerjaar 1: 2 x 80 minuten 

leerjaar 2: 100 minuten  

leerjaar 3: 2 x 80 minuten 

leerjaar 4: 60 minuten of ½ jaar 120 minuten 

 

 Wiskunde en rekenen 

In onderbouw valt rekenen onder wiskunde. Vraag is of er genoeg tijd is voor wiskunde als er 

uitgegaan wordt van een les van 40 minuten per week voor rekenen. Aan de sectie wordt 

voorgelegd te bekijken of 40 minuten rekenen expliciet nodig is of dat er hier ook flexibiliteit in 

mogelijk is. 

 

 Ideaal plaatje van de sectie Nederlands 2016-2017: 

Leerjaar 1: werkles 2 x 60 minuten, instructieles 2 x 20 minuten. 

Leerjaar 2: werkles 2 x 40 minuten, instructieles 2 x 20 minuten. 

Leerjaar 3: 4 x 40 minuten 

Leerjaar 4: 4 x 40 minuten, 1 x 40 minuten werkles, instructieles 3 x 40 minuten 

 

Tredevakken op één verdieping roosteren 

 

 De sectie biologie ziet een voor- en nadeel aan de manier waarop het conceptrooster voor 

de onderbouw is vormgegeven. 

 

Voordeel: door een 3
e
 blok van 20 minuten te koppelen aan twee instructiemomenten, ontstaat 

een les van 60 minuten. Dat geeft ons de kans om practica uit te voeren en/of de les mee naar 

buiten te nemen; 
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 Nadeel: door drie keer 20 minuten te koppelen ontstaat er één instructiemoment per week. Als 

het een week uitvalt (MaS, feestdagen op maandag of vrijdag), zie je leerlingen die week niet. Er 

ontstaat dan een gat tussen instructie en werklessen. 

Het voordeel weegt voor ons zwaarder dan het nadeel. We zien graag dat er drie momenten van 

20 minuten gekoppeld worden. 

 Voor de bovenbouw willen we het volgende voorstel doen: 

1. M3: minimaal 1 blok van 80 minuten; 
2. M4: minimaal 1 blok van 80 minuten, rest liefst 2 blokken van 40 minuten. 

 

 Dit in verband met het inplannen van practica, veldwerklessen etc. 

 De sectie Frans 

Voor Frans willen we je het volgende laten weten. 
De sectie Frans is van mening dat wij akkoord kunnen gaan voor leejaar 1, 3 en 4 mits de 
werklessen volledig voor Frans ingezet worden (dus geen werklessen waarbij voor andere vakken 
gewerkt kan worden).  
  
 Brugklas > 20 min instructie + 60 min werkles 
Leerjaar 2 > in dit leerjaar komen wij met 2 x 40 minuten (of welke verdeling ook) in de knel. De 
leerdoelen in de portal zijn zo omvangrijk dat dit niet gedaan kan worden in 80 minuten per 
week. Graag 20 minuten extra > 20 instructie + 40 min werkles + 40 min werkles 
leerjaar 3 > 20 minuten instructie + 40 minuten werkles + 60 werkles 
Leerjaar 4 > 20 minuten instructie + 20 minuten instructie + 60 minuten werkles + 60 werkles 
 

 De sectie Economie 

40-minutenrooster  
De sectie geeft aan dat het belangrijk is dat er 2 aparte momenten van 20 minuten als 
instructielessen ingezet kunnen worden.  
 
Een andere mogelijkheid is dat we gaan werken met 4 momenten economie (in plaats van 2). Dit 
kan bereikt worden door de tweede klas in tweeën te delen. M2a t/m M2C volgt economie in 
het eerste halfjaar en M2D t/m M2F het tweede halfjaar. Zo kunnen we met leerlingen meer de 
diepte ingaan en zal het minder gefragmenteerd zijn.   
 

Heemskerk, 18 februari      Irene Kwik 
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Bijlage E evaluatie portal economie 
 
De sectie economie heeft een pilot gedaan met het onderdeel ik onderneem van de portal. 
Hierbij zijn verschillende lestypen ingezet: instructielessen, werklessen, communicatiesessies, 
presentatielessen.  
 
Sterke punten 

1. Makkelijk differentiëren op niveau 
2. Herkenbare structuur 
3. Werken vanuit leerdoelen 
4. Samenwerkingsvormen 

 
Ontwikkelpunten 

1. Sommige taken zijn erg lang: tijdinvestering – leernutopbrengst is discutabel 
2. Opbouw niet helemaal logisch 
3. Teksten niet op mavoniveau 
4. Lay-out is zwak en onoverzichtelijk, bijvoorbeeld bij het onderdeel tekst 

resultatenbegroting 
5. Matige uitleg (bronnen) 
6. Verkeerde leerdoelen: investeringsbegroting en financieringsbegroting 
7. Verkeerde stof, voor het examen leren onze leerlingen: Omzet – inkoopwaarde = 

brutowinst – bedrijfskosten = nettowinst. 
8. Fout: financieringsbegroting moet zijn exploitatiebegroting 
9. Nakijkblad taken is niet door SENS geleverd – is essentieel 
10. Meer assessmentmogelijkheden. Nu wel benoemd in de portal maar matig uitgewerkt 
11. Laptops soms niet opgeladen 
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Bijlage F Powerpoint 2 februari 2016  
 

Dia 1 

Gepersonaliseerd leren 
kennemer college mavo 

2 februari 2016

 

 

Dia 2 

Onderweg naar gepersonaliseerd 
leren

• Uitgangspunten onderbouw 2016-2017
• Knelpunten 2015-2016
• Keuzes schoolbreed 2016-2017
• Keuzes onderbouw 2016-2017
• Keuzes bovenbouw 2016-2017
• Rooster
• Algemene uitgangspunten
• Feedback , hoe verder…

 

 

Dia 3 
Uitgangspunten onderbouw 

2016-2017

Studiedag 4-1-2016

• Wekelijkse coaching op het onderwijsleerproces

• Dagstart/dagsluit

• Verschillende lesvormen

• Werken met de portal 
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Dia 4 
Knelpunten onderbouw

2015-2016
• TIJD: 

Om te kunnen coachen

Dagstart/dagsluit in te plannen

Keuzes voor leerlingen mogelijk te maken

• EENDUIDIG SYSTEEM:

Onder- en bovenbouwroosters op elkaar af te 
stemmen. Coaching in de bovenbouw.

 

 

Dia 5 
Keuzes schoolbreed

2016-2017
• Invoering 40-minuten rooster
Tijd die daarbij vrij komt benutten voor coaching, 
dagstart/dagsluit.

• Coaching in alle leerjaren
Maximaal 20 lln per coach

• Flexibele pauzes
Pauzes worden meegeroosterd

Leerlingen 2x20 minuten

Docenten ook een pauze van minimaal 30 minuten

 

 

Dia 6 Keuzes onderbouw
2016-2017

• extra tijd, door 40 minuten rooster, inzetten voor 
coaching, dagstart/dagsluit

• lessentabel volgens huidig model
• coachgroep van 20 lln
• huidige bevorderingsrichtlijnen blijven bestaan. In 

schooljaar 2016-2017 werkgroep formeren om te 
onderzoeken of de bevorderingsrichtlijnen aangepast 
dienen te worden en zo ja, hoe?

• heterogene brugklas, differentiatie in de les
• vorm geven aan de verschillende lesvormen
• werken met de portal (eigen device)
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Dia 7 Keuzes bovenbouw
2016-2017

• extra tijd, door 40 minuten rooster, inzetten 
voor wekelijkse coaching, 

• vaardigheden- en examentraining, reken en 
taallessen, overstap havo, TOB/vakmatige 
begeleiding etc. 

• starten met werklessen, 1 werkles per vak

• lessentabel en bevorderingsrichtlijnen blijven 
intact

 

 

Dia 8 
Keuzes tav rooster 

Onderbouw:

Leerlingrooster van 09.05 - 15.05 uur. 

dagelijkse start met docenten om 08.45 uur.

Bovenbouw

Leerlingrooster tussen 08.25 – 15.35 uur

Dinsdagmiddag, ontwikkeltijd

 

 

Dia 9 
Algemene uitgangspunten

• CAO gebonden: 1fte = 1659 klokuren met 
maximaal 750 klokuren les.

• onderwijstijd voor een leerling: 3700 klokuur 
in 4 jaar

• opslag op lestijd 83,3%

• 166 klokuur deskundigheidsbevordering

• 60 klokuur algemene taken 
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Dia 10 
feedback

• Sectie-overleg, evt schriftelijk feedback
Powerpoint wordt nu naar alle collega’s gemaild

• inloopbijeenkomsten samen met locatieraad

Donderdag 11-2 van 15.00-17.00 uur lokaal 110

Dinsdag 16-2 van 16.00-17.00 uur lokaal 110

Maart: uitgewerkt voorstel naar MR

 

 

Dia 11 
En verder dit schooljaar 

voorbereiding op 2016-2017 o.a.
• Bovenbouw

invulling tijd: examentraining, werklessen, 
vaardigheidslessen etc. 
invulling coaching

• Onderbouw
werken met de portal
invulling verschillende lesvormen
voorbereiden team M2

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 


