
Verslag 7e kennistafelbijeenkomst 14 april 2022 kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict 
De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict kwam op 14 april 2022 voor de zevende maal bijeen. 
In de bijeenkomst reflecteerden de leden op wat het casusonderzoek voor hen heeft opgeleverd en 
hoe ze terugkeken naar de vraagstukken die in maart 2021 zijn opgehaald. Ook is stilgestaan bij de te 
ontwikkelen kennisagenda en is terug- en vooruitgekeken naar congressen waarop het 
casusonderzoek gepresenteerd werd en wordt. 
 
Terugkijken op het casusonderzoek en de vraagstukken 
De kennistafelleden van de bezochte scholen merken dat het casusonderzoek hen heeft geholpen 
om hun vraagstukken scherper te krijgen. Het actantnetwerk heeft hen ook helder overzicht 
gegeven in hoe hun organisatie in elkaar zit en waar de knelpunten zitten bij het werken aan 
gepersonaliseerd leren met ict. Een aantal bronnen, dat in een eerdere kennistafel al is aangereikt 
naar aanleiding van de opgehaalde vraagstukken, wordt op sommige scholen al gebruikt. Over een 
aantal vraagstukken is nog verder gesproken, bijvoorbeeld over wat het voor leraren betekent om 
de methode los te laten en zelf hun onderwijs te arrangeren, of over landelijke bewegingen rondom 
gepersonaliseerd leren. 
 
De kennisagenda 
De kennisagenda wordt zo opgezet dat er vanuit de vier thema’s die uit het casusonderzoek naar 
voren zijn gekomen (Volgen en sturen; Professionalisering en continuïteit, Leermiddelen en ict-
toepassingen en Verantwoording) beschreven wordt wat er al over bekend is en waar nog 
kennisvragen liggen. Het is hierbij niet de bedoeling om een uitputtend overzicht te geven, maar om 
een aantal relevante bronnen aan te reiken. De kennisagenda kan volgend onderzoek richting geven 
doordat duidelijk wordt waar nog kennis- en onderzoeksvragen liggen. In de kennisagenda is ook 
aandacht voor kennisbenutting: hoe kan kennis in verschillende scenario’s (beter) benut worden? 
 
De rol van de verbinder 
Een van de kennistafelleden neemt deel aan het iXpact professionaliseringstraject voor verbinders. 
Dat heeft raakvlakken met de kennistafel, omdat een verbinder ook bezig is met de verbinding 
tussen kennis en vraagstukken die in het onderwijs leven. Een verbinder is geen functie, maar een 
rol. iXpact kent nog meer professionaliseringstrajecten, zoals voor leidinggevenden en voor 
onderzoekers en procesbegeleiders in iXperium designteams. 
 
Congressen 
Op 7 april heeft een aantal leden van de kennistafel het casusonderzoek gepresenteerd op de IPON 
beurs voor onderwijsinnovatie en ict. Er staat ook een presentatie op Onderwijsinzicht op de 
planning, een congres van Kennisnet over technologie en ict in het onderwijs.  

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/projecten/ixpact/

