
In gesprek over vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict in verschillende contexten 

Op 22 november kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de vijfde keer bij elkaar. 
Het doel was om de eerste bevindingen van het casusonderzoek te delen. Daarnaast is stilgestaan bij 
het versterken van de disseminatie van de opgedane kennis door deze Kennistafel. 

Het doel van het casusonderzoek was om praktijkbeschrijvingen van gepersonaliseerd leren met ict 
op te halen met daarbij de vraagstukken die op dit gebied leven. Door verschillende contexten van 
gepersonaliseerd leren met ict zichtbaar te maken wordt een beter beeld verkregen van de 
complexiteit van de vraagstukken. Dit is nodig om de praktijkvragen beter te begrijpen. Hierdoor kan 
beschikbare kennis gerichter worden gedeeld en wordt zichtbaar waar nog kennisvragen leven en 
waarop nog onderzoek gedaan moet worden. 

Het onderzoeksteam is op bezoek geweest bij basisschool de Verwondering, bij basisschool 
Wittering.nl en bij openbare basisschool de Wilgenstam. Een bezoek aan openbare basisschool ’t 
Panorama staat nog gepland. Deze scholen verschillen op meerdere vlakken, zoals in 
onderwijsconcept, organisatievorm, populatie en inrichting van het schoolgebouw. Er komen een 
aantal overkoepelende thema’s naar voren die ook deels samenhangen. Scholen hebben soms 
moeite met het verantwoorden of legitimeren van hun werkwijze tegenover anderen als ze werken 
met een niet-traditionele onderwijsvorm. Het is soms ook moeilijk om vast te houden aan 
vernieuwing als de resultaten tegenvallen of om je team mee te nemen in een nieuwe 
onderwijsaanpak. 

Een school is erg bezig met de balans tussen volgen en sturen, waar laat ik als leraar los, waar volg ik, 
waar grijp ik in? Wanneer ligt de regie bij de leerkracht en wanneer bij de leerling? En wat betekent 
dit voor ict-inzet? Daarnaast geven materialen ook veel sturing, bijvoorbeeld bij methodegebonden 
verwerkingssoftware. Die kan ook regie wegnemen bij de leerkracht, zoals de volgorde of opbouw 
van de leerdoelen. En veel software of ict is ook gericht op leerstofjaarklassen. Dus scholen die met 
een ander concept werken of het ict-middel flexibel willen inzetten lopen daar tegenaan. 

Twee specifieke vraagstukken zijn in de bijeenkomst uitgebreider besproken: Hoe zou een leerlijn 
‘zelfregie’ eruit kunnen zien? en Hoe ondersteun je het analytisch vermogen van de leerkracht? Er 
zijn daarbij vele oplossingsrichtingen en bronnen gedeeld, waardoor de betrokken scholen verder 
kunnen met hun vraagstukken. 

Ten slotte is gesproken over het versterken van de kennisdisseminatie. Er zijn ideeën gedeeld om dit 
te kunnen doen, zoals het publiceren van een artikel in Didactief of Vives, of om animaties of 
kennisclips te maken en deze via verschillende gremia te delen. De verwachting is dat de kennis en 
de urgentie van de vraagstukken die de Kennistafel de komende tijd ophaalt via verschillende wegen 
veel impact kunnen maken op het vormgeven van gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk. 


