
Mag het een onsje 
gepersonaliseerder?

D O O R  C A R L A  D E S A I N

Onderwijs flexibeler maken, meer ‘op maat’ en gepersonaliseerd. Dat is het doel van 
ruim 200 scholen die actief betrokken zijn bij het project Leerling 2020. Docenten in 
het hele land zijn bezig om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Waarom eigenlijk? Dit 
zijn de vier hoofdredenen. 

1) Recht doen aan verschillen
Leerlingen verschillen in persoonlijkheid, in interesses, in 
kennisniveau, in leertempo en in focus. Met de Wet Passend 
Onderwijs zijn de verschillen binnen een klas nog groter gewor-
den. Lesmethodes voorzien meestal in meerdere niveaus van 
verwerking van de stof, maar dat is vaak niet genoeg. Scholen en 
leraren proberen in te spelen op de verschillen tussen leerlingen 
en zoeken naar flexibiliteit, personalisering en maatwerk, in 
de inhoud van de leerstof, in het niveau waarop – en de vorm 
waarin – de leerstof aangeboden wordt en in het tempo en de 
route waarin deze doorlopen kan worden. Zo kan iedere leerling 
optimaal uitgedaagd worden.
Leerlingen leren immers het meest in wat Lev Vygotski ‘de zone 
van de naaste ontwikkeling’ noemt: dat wat een leerling zelf-
standig nog net niet aankan, maar met een beetje hulp of een 
hint (van de leraar of van adaptieve ict) wel machtig kan wor-
den. Als lesstof te makkelijk of te moeilijk is, wordt er nauwelijks 
iets geleerd. Waar die zone van de naaste ontwikkeling ligt, is 
per kind verschillend. 
De (uit Zweden afkomstige) Kunskapsskolan-visie formuleert 
het zo: ‘Ieder kind is en leert anders; ieder kind heeft elke dag 
recht op een persoonlijke uitdaging, ongeacht zijn of haar 
capaciteiten’.
Recht doen aan verschillen tussen leerlingen is al van ouds-
her onderdeel van de Montessori- en de Dalton-aanpak. Het 
gebruik van ict kan dit verder ondersteunen. 

2) Motivatie van leerlingen verhogen 
Het Nederlandse onderwijs scoort in kwalitatief opzicht 
hoog, vergeleken met andere landen – zo concludeert de 
OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling) in een rapport dat uitkwam in mei 2016. De re-
sultaten zijn goed, zwakke leerlingen blijven vaker binnenboord 
dan in de meeste andere landen; en het Nederlandse onderwijs 
sluit goed aan op de arbeidsmarkt. 
Helaas blijkt ook dat Nederlandse scholieren minder gemo-
tiveerd zijn dan hun leeftijdgenoten elders in de wereld. Ze 
presteren wel behoorlijk goed, maar vinden school niet leuk en 
zijn weinig gemotiveerd om te leren en om het beste uit zichzelf 
te halen. Dat is zorgwekkend, want motivatie is een belangrijk 
element in het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten.
Het OESO-rapport stelt dat het motivatiegebrek deels veroor-
zaakt wordt doordat het Nederlandse onderwijssysteem is 
gericht op ‘de gemiddelde leerling’ en zo een bron van verve-
ling vormt voor betere leerlingen. Van het systeem gaat weinig 
uitdaging uit en weinig aansporing voor scholieren om zich 
meer in te spannen dan strikt noodzakelijk is. Veel talent blijft 
zo onbenut. Om leerlingen meer te motiveren adviseert de 
OESO de niveauverschillen binnen de klas beter te onderken-
nen. Leraren kunnen daarop inspelen door lessen aan te bieden 
op verschillende niveaus. Een conclusie die in het onderwijs 
herkend wordt. Daar zijn docenten actief op zoek naar manieren 
om leerlingen meer te motiveren. Verschillende scholen die 
meedoen aan Leerling 2020 haakten bijvoorbeeld juist aan bij 
het project om zich te kunnen verdiepen in de vraag hoe ze met 
een andere manier van lesgeven de motivatie van leerlingen 
zouden kunnen vergroten.

3) Voorbereiden op de arbeidsmarkt
Voor een gezonde economie zijn talentrijke mensen nodig. 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
stelt het in het rapport Naar een lerende economie uit 2013 dat 
Nederland al lang worstelt met pogingen om het onderwijs 
meer te focussen op talentmanagement (denk aan de midden-
school, het studiehuis en het competentiegericht leren in het 

Docenten delen kennis 
Op de site www.leerling2020.nl/resultaten vind je meer informatie over 
gepersonaliseerd onderwijs en kun je tips en ervaringen lezen om daar 
concreet mee aan de slag te gaan. Door de opzet komen de initiatie-
ven tot verandering van onderaf, van de docenten zelf. Ook is er een 
enorme kennisdeling tussen scholen op gang gezet. 
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mbo). Het idee achter die veranderingen was goed, maar ‘bij 
invoering werd het vaak zoek-het-zelf-maar-uit-onderwijs, in 
plaats van een gestructureerde poging leerlingen aan de hand 
van specifieke praktijkopgaven vaardigheden en inzichten bij te 
brengen’.
De WRR adviseert scholen om leerlingen te stimuleren om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen, zelf keuzes te (leren) maken, 
hun eigen weg te zoeken en de vaardigheden te ontwikkelen 
die zij nodig hebben om te kunnen functioneren op de arbeids-
markt. Hierbij wordt uitgegaan van individuele mogelijkheden 
en het halen van leerdoelen, niet langer van het klassikale 
lesmodel. 

4) Innovatief aansluiten bij de veranderende 
samenleving
Klassikaal onderwijs, waarin de leraar de expert is en kennis 
overdraagt, past niet goed meer bij deze tijd. Wetenschappelijke 
inzichten, technologische mogelijkheden, sociaal-politieke 
verhoudingen en taalgebruik veranderen snel. Wie had vijf jaar 
geleden gehoord van zwaartekrachtgolven? Wie had verwacht 
dat het populisme in de wereldpolitiek zo’n grote vlucht zou 
nemen? Of dat menselijk weefsel uit de 3D-printer zou kunnen 
komen? 
Natuurlijk blijft het belangrijk om op school kennis te vergaren 
en vaardigheden te trainen. Maar daarnaast zullen leraren veel 

aandacht besteden aan de vraag waar je betrouwbare kennis en 
informatie vandaan kunt halen, hoe je kunt beoordelen of iets 
nepnieuws is en hoe je steeds kritische vragen kunt blijven stel-
len over wat je hoort, ziet, leest of meemaakt.
Hoe kan het onderwijs aansluiten bij belangrijke maatschap-
pelijke veranderingen en leerlingen zo goed mogelijk voorbe-
reiden op hun rol in de (toekomstige) samenleving? De WRR 
zegt hierover: ‘Vanuit het perspectief van innovatie valt goed te 
verdedigen dat het primaire doel van onderwijs zou moeten lig-
gen in het leren zien van kansen. Innovatief vermogen is in es-
sentie immers het vermogen om te zien hoe iets beter, sneller of 
goedkoper kan. Het stimuleren van creativiteit is in dat opzicht 
een van de belangrijkste vaardigheden die een onderwijsinstel-
ling over kan dragen.’
In het boek van Frans Schouwenburg (expert onderwijsvernieu-
wing bij Kennisnet) Scholen om van te leren wijzen scholen op 
het belang van het kijken ‘naar wat een kind op dat moment 
nodig heeft, niet naar wat er toevallig op het rooster staat’. En 
van ‘toetsen niet inzetten om leerlingen te vergelijken met de 
norm, maar om te kijken of een kind gegroeid is ten opzichte 
van zichzelf’. •
 Carla Desain is zelfstandig redacteur en onderwijsjournalist.Leer-

ling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-

raad en als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. 
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