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Tijdens de iXpiratiemiddag XL presenteerden aanbieders hun 
digitale gereedschap in workshops en stands. ‘Gereedschap’, 
omdat het aanbod waarmee scholen hun onderwijs kunnen 
personaliseren verder strekt dan digitale leermiddelen alleen. 
Denk aan hulpmiddelen voor het analyseren van leerresul-
taten op school-, klas- en leerlingniveau. Of aan een digitaal 
rapport dat de brede ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk 
maakt. We geven hier geen beoordeling van de aanwezige 
aanbieders en hun producten. Hoe zouden we dat afgewo-
gen kunnen doen zonder ze in de praktijk te (laten) testen? 
Los daarvan is de crux bij ICT juist dat je zelf moet kijken wat 
bij je school past. Daarom beginnen we, net als tijdens de 
iXpiratiemiddag XL, met wat theoretische achtergrond.

PERSONALISEREN VAN LEREN
Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT (CoE) doet 
onderzoek naar hoe de inzet van ICT in het onderwijs kan 
helpen recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Ma-
rijke Kral, lector van dit expertisecentrum, verwijst naar een 
artikel over leiderschap in een digitale wereld op de website 
van McKinsey. “Met ICT gaat alles sneller en efficiënter, maar 
ICT betekent op zichzelf geen transformatie. Dat geldt ook 
voor het onderwijs. Oefenen op papier kun je vervangen 
door digitaal oefenen, maar in essentie is het hetzelfde, alleen 
efficiënter. Een transformatie vraagt om een ander type 
leiderschap, met vragen als ‘welke kansen zien we voor ons 
onderwijs?’, ‘welke transformatie willen we in ons onderwijs?’ 
en ‘hoe kan ICT hierin een rol spelen?’ Het gaat dus over het 
ambitieniveau dat je nastreeft: waar willen we staan en welke 
rol kunnen digitale leermiddelen hierin spelen?” 

Recht doen aan verschillen gaat over het personaliseren 
van leren. Anne-Marieke van Loon, associate lector bij het 
Centre of Expertise, vertelt: “Personaliseren gaat over de 
vraag wat de individuele leerling nodig heeft in het onderwijs 
en hoeveel invloed deze daar zelf op heeft. Personaliseren 
heeft consequenties voor de organisatie van onderwijs; het 
past niet in een one size fits all-model (Bates, 2014; Williams, 
2013). Onderzoek laat zien dat de inzet van ICT kan helpen 
bij het personaliseren van leren (Kennisnet, 2013; Marquenie, 
Opsteen, Ten Brummelhuis & Van der Waals, 2014). Maar uit 
ander onderzoek wordt geconcludeerd dat het bewijs voor 
de opbrengst van ICT-gebruik voor gedifferentieerd en ge-
personaliseerd leren schaars is(Jones & McLean, 2012).”

RECHT DOEN AAN 
VERSCHILLEN, MAAR HOE?
Digitale middelen zijn nuttig gereedschap bij het personaliseren 
van leren. Aanbieders spelen graag in op de behoefte van 
scholen recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Maar 
hoe weet je wat bij je past? Daarom organiseerde iXperium 
Nijmegen op 12 oktober de iXpiratiemiddag XL. In de aanloop 
naar de NOT geven we je hier een impressie, zodat je je 
gerichter kunt oriënteren op het aanbod in de markt. 
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Het model ‘Personaliseren van leren’ biedt scholen een 
kompas voor plaats- en koersbepaling in een veranderende 
omgeving. Op de verticale as staat de mate van collectief 
belang versus individueel belang weergegeven. Naarmate 
het collectieve belang zwaarder weegt, zal er in het on-
derwijsaanbod sprake zijn van een vergaande vorm van 
standaardisatie, waarbij alle leerlingen hetzelfde onderwijs 
volgen. Naarmate het individueel belang zwaarder weegt en 
onderwijs aansluit op individuele doelen en leerbehoeften, is 
er sprake van differentiatie. De horizontale as betreft de regie 
op het leren van de leerling. Bevindt die zich uiterst links op 
deze as, dan zijn de methode, de leraar en/of het ICT-middel 
volledig leidend voor het leerproces, terwijl rechts de leerling 
de volledige regie over zijn leerproces heeft. Zo ontstaan vier 
kwadranten:
-  linksonder het klassieke gestandaardiseerde onderwijs 

volgens het leerklassenjaarsysteem, 
-  linksboven een vorm waarin de leraar het lesaanbod af-

stemt op waar leerlingen zich volgens de leraar bevinden in 
hun ontwikkeling,

-  rechtsonder bepaalt de leerling zelf wanneer, hoe en met 
wie hij of zij aan een taak uit een vaststaand programma 
werkt, en

-  rechtsboven de meest zuivere vorm van gepersonaliseerd 
leren, waarin de leerling co-auteur is van zijn eigen leerpro-
ces; het kind heeft inspraak.

REFLECTIE OP HET AANBOD IN DE MARKT
Wil je recht doen aan verschillen tussen leerlingen en daar 
digitale middelen voor inzetten, dan kun je een paar stappen 
doorlopen. De eerste vraag is waar je als school staat op het 
model ‘Personaliseren van leren’. De volgende is in welke 
richting jullie je (willen) ontwikkelen. Welke digitale middelen 
passen daarbij? Kijk naar het digitale aanbod met de bril van 
gepersonaliseerd leren. Waar komt het digitale gereedschap 
terecht op de dimensies individueel – collectief belang en ex-
terne regie – zelfregie? Hoe zou je het in jouw school kunnen 
toepassen? Hoe willen júllie ermee werken?

Marc Coolen is onderwijskundig I-coach van Stichting Primair 
Onderwijs Groesbeek (SPOG) en als mentor media-educatie 
verbonden aan het iXperium Nijmegen. Kijkend naar het aan-
bod in de workshops en op de beursvloer tijdens de iXpiratie-
middag zegt hij: “Nog maar weinig aanbieders bevinden zich 
met persoonlijke leerroutes in de rechterbovenhoek van het 
model. Nieuwkomers zetten educatieve uitgeverijen wel aan 
tot innovatie. De vraag is nu of zij met iets komen dat boven 
een gedigitaliseerd boek uitrijst. Gepersonaliseerd leren zit 
daar minimaal in. Je kunt versneld door de gedigitaliseerde 
oefenstof heen, maar in wezen is dat gewoon compacten. 
De leraar kan weliswaar aan de achterkant van het systeem 
oefenstof instellen, maar dat gebeurt lang niet altijd.” 
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Figuur 1. Model ‘Personaliseren van leren’ 
(Van Loon, Van der Neut, De Ries & Kral, 2016).
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Als het structureel inzetten van ICT om recht te doen aan verschillen 
nog een stap te ver is, kun je natuurlijk ook projectmatig met digitale 
middelen werken. Dat deed groep 7 van Brigit de Vreught vorig jaar 
op OBS De Sieppe in Groesbeek. Brigit: “Vooral bij wereldoriëntatie 
zie je dat we een OGO school zijn. Alleen deden we met onze keuze 
voor een talige creatieve verwerking van projecten een aantal kinde-
ren tekort. Veel kinderen vinden het lastig om gevonden informatie 
tot een werkstuk te verwerken.” 

“Vorig jaar kwam Maarten Böhm in de klas, een ALPO-student die 
hier zijn meesterproef deed. Zijn afstudeeronderzoek paste hij toe op 
het project ‘De ontdekkers’, over Columbus. Ik wilde graag meervou-
dige intelligentie bij het project inzetten. Maartens plan sloot daar 
helemaal bij aan. Hij onderzocht meervoudige intelligentie bij de 
kinderen en maakte homogene groepjes op basis van de resultaten. 
Het was zijn idee om de kinderen twee volle dagen aan het project 
te laten werken. Zo konden ze zich uitleven op hun natuurlijke 
voorkeur en al doende bezig zijn met taal en rekenen. De verwerking 
deden we zoveel mogelijk met digitale middelen. We leenden iPads 
bij het iXperium en kinderen namen hun eigen device mee.”

“Een toneelgroepje speelde voor het green screen in de koffiekamer 
hoe Columbus de Spaanse koningin toestemming vraagt voor zijn 
reis. De groene achtergrond van het toneelstuk was in de montage 
vervangen door een paleiselijke afbeelding. De groep visueel inge-
stelde kinderen maakte een Columbus-journaal. Zij moesten filmen, 
presenteren en editen. De journalisten interviewden kinderen over 
hoe ze het proces vonden en inhoudelijk over Columbus. Kinderen 
die graag alleen werkten, maakten met Pixton (www.pixton.com, 
red.) een stripverhaal over Columbus. Twee kinderen maakten een 
padlet (https://padlet.com/, red.), een digitale krant, over het leven 
van Columbus. Sommige kinderen wilden ‘gewoon’ buiten spelen. Zij 
filmden de verovering van Amerika door Columbus buiten in het bos.”

“De kinderen konden twee dagen lang niet stoppen met werken. 
Er ontstond motivatie die je normaal niet bij iedereen ziet. Alle 
kinderen waren aan het leren zonder dat ze het in de gaten hadden. 
Maarten en ik waren met de kinderen aan het leren rondom een the-
ma. We waren begeleiders, geen mensen die verbaal informatie over 
kinderen uitstorten. Zo wil ik graag verder, al zou meer begeleiding 
tijdens zo’n tweedaagse goed zijn. Met inzicht in de meervoudige 

intelligentie van kinderen kun je aansluiten bij hun talenten en 
inzetten op wat kinderen nog als uitdaging nodig hebben. Digitale 
middelen helpen daar ook bij. Ik ga dankbaar door in Maartens 
voetspoor.”

Meer weten?
Een overzicht van de aanwezige aanbieders op de  
iXpiratiemiddag XL vind je op http://ixperium.nl/ 
workshops-op-de-ixpiratiemiddag-xl/. 

De inzet van ICT en de mate van gepersonaliseerd leren heeft dus 
consequenties voor de invulling van het leraarsvak. Marc: “Digitale 
middelen ontlasten de leraar, maar horen je in een actieve stand te 
zetten. Je moet het dashboard leren lezen om op basis daarvan te 
handelen. ICT mag de relatie tussen leraar en leerling niet in de weg 
staan. Anders gezegd: de driehoek curriculum, pedagogiek en didac-
tiek moet in balans zijn. Dan levert ICT je de ruimte op om gericht 
te kijken en onderwijs op maat te geven. De rol van de leraar blijft 
essentieel. Onderwijs is een ambacht: het ontwerpen van je eigen 
onderwijs, niet het zijn van een methodeboertje. De mensen die het 
ambacht uitoefenen, durven los te laten.” 

“De adviezen van Wiliam 
opvolgen was een revolutie 
in mijn klaslokaal” 

Auteur René Kneyber over  
‘Cijfers geven werkt niet.’

Uit onderzoek blijkt 
formatieve evaluatie 
het meest effectief te 
zijn. Laat leerlingen hun 
eigen werk beoordelen.

Auteur Dylan Wiliam is 
overtuigd dat het anders 
moet. Cijfers geven werkt 
niet. Je kunt beter alleen 
geschreven feedback 
geven op een toets. Dan 
kijken leerlingen naar wat 
ze de volgende keer beter 
kunnen doen. 

Laat jij leerlingen 
hun eigen werk 
beoordelen?

tenbrinkuitgevers.nl/nieuw
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De leraar en het ambacht met ICT

Brigit de Vreught
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