
  
 

Thema’s innovatiewerkgroepen 
Hieronder vind je de vijf thema's waarmee de eerste werkgroepen in januari 2018 
aan de slag gaan. Onderstaande opdrachten dienen als kader. De 
innovatiewerkgroepen bepalen zelf wat het eindproduct wordt en hoe zij hiertoe 
komen. 
 
Roostering 
 
Aanleiding voor gekozen thema 
Vanuit veel scholen komen er geluiden dat er behoefte is om meer flexibel en op 
maat te roosteren. Bijvoorbeeld omdat je projectmatig werkt. Het rooster is vaak nog 
op ‘een ouderwetse’ manier vormgegeven en scholen ervaren dat ze vrij snel tegen 
de grenzen van het rooster aanlopen bij de wensen die ze hebben. Bijvoorbeeld om 
meer keuzevrijheid aan leerlingen te geven zodat ze aan vakken meer of minder tijd 
kunnen besteden. Hoe krijg je meer ruimte in je lessentabel voor projecten en hoe 
kan dit logistiek/praktisch mogelijk gemaakt worden? 
 
Vraagstelling/opdracht 
Hoe kan er flexibeler worden omgegaan met het rooster? 
 
Opzet onderzoek 
Een onderzoek doen naar verschillende mogelijkheden van flexibeler roosteren. 
Welke stappen moet je nemen om dit als school te bewerkstelligen? Onderdeel 
hiervan is de succesvoorbeelden van de scholen ophalen en delen. 
 
Mogelijk eindproduct 
Een stappenplan n.a.v. verschillende voorbeelden van scholen hoe zij omgaan met 
roostering.  
 
 
 
Persoonlijke leerplannen 
 
Aanleiding voor gekozen thema 
Als leerlingen zelf hun eigen persoonlijke leerroute volgen, verandert er niet alleen 
veel voor de leerlingen maar ook voor de rol van de docent. In de leerlabs zijn er al 
een aantal producten opgeleverd zoals een evaluatiewijzer om je 
coachingsvaardigheden te meten. Maar hoe zet je deze coachingsvaardigheden in 
de praktijk en hoe begeleid je als docent de persoonlijke leerplannen van alle 
leerlingen? En hoe monitor je deze? 
 
Vraagstelling/opdracht 
Hoe begeleid je en monitor je als docent de persoonlijke leerplannen van leerlingen?  
 
Opzet onderzoek 
Een onderzoek op de scholen naar de best practices van het begeleiden van 
persoonlijke leerplannen. Daarnaast theorie koppelen aan deze praktijkvoorbeelden. 
 
 

https://leerling2020.nl/wp-content/uploads/2017/04/Stappenplan.pdf
https://leerling2020.nl/meet-je-coachingsvaardigheden/


  
 

Mogelijk eindproduct 
Een handleiding voor docenten waarin handige tips and tricks staan om leerlingen te 
begeleiden.  
 
 
 
Locatieonafhankelijk onderwijs 
 
Aanleiding voor gekozen thema 
Krimp komt in veel regio’s van Nederland voor. Hierdoor krijgen veel scholen te 
maken met een dalend leerlingenaantal. De school wordt kleiner en niet alle vakken 
kunnen worden aangeboden. Maar hoe zorg je ervoor dat wel elke leerling krijgt wat 
hij/zij wilt leren? Afstandsonderwijs wordt hierbij als een oplossing genoemd. Maar 
zijn er niet ook andere mogelijkheden? En hoe doen andere scholen dat? Wat zijn 
do’s en don’ts in het aanbieden van elk vak voor elke leerling?  
  
Vraagstelling/opdracht 
Hoe bied je leerlingen (in krimpgebieden) de mogelijkheid om elk vak te volgen wat 
ze willen, onafhankelijk van de locatie? 
 
Opzet onderzoek 
In kaart brengen van de verschillende mogelijkheden van scholen die te maken 
hebben met een dalend leerlingenaantal. Eventueel pilots uitvoeren met 
afstandsonderwijs en de ervaringen verzamelen van leerlingen, docenten en ouders.  
 
Mogelijk eindproduct 
Procesbeschrijving hoe je afstandsonderwijs kan implementeren op je school en 
bijbehorende kaart met voorbeelden van scholen die deze samenwerking hebben. 
De opbrengsten worden vertaald voor elke school die meer locatieonafhankelijk 
onderwijs wilt aanbieden. 
 
 
 
Feedback geven 
 
Aanleiding voor gekozen thema 
Feedback (ook peerfeedback) is een krachtige tool om in te zetten in je 
onderwijspraktijk. Maar hoe leer je leerlingen dit op een adequate manier doen? En 
over welke feedbackvaardigheden en tools beschik jezelf als docent om goed 
feedback te geven aan je leerlingen? 
 
Vraagstelling/opdracht 
Hoe leer je leerlingen feedback geven aan elkaar en hoe geef je als docent feedback 
op je leerlingen? 
 
Opzet onderzoek 
Een (theoretisch) onderzoek doen naar (peer)feedback en hoe inzetten in de les. Op 
basis van theorie en ervaringen een (leerlingen)rubric over feedback geven, maken 

https://leerling2020.nl/leerlingen-willen-voelen-dat-ze-ertoe-doen/


  
 

en verschillende werkvormen bedenken. De volgende stap is het testen van de 
rubrics en/of werkvormen in je les. 
 
Mogelijk eindproduct 
Een rubric waarmee de leerlingen zichzelf en hun klasgenoten kunnen meten of een 
boekje met werkvormen waarin verschillende lesopzetten staan hoe je leerlingen 
leert hoe je feedback geeft. 
 
 
Projectonderwijs en het curriculum 
 
Aanleiding voor gekozen thema 
Veel scholen zijn bezig naast de reguliere vakken ook vakoverstijgend te werken of 
zelfs projectonderwijs aan te bieden. Voor veel docenten en leerlingen een kans 
verschillende vakken en expertise aan elkaar te verbinden. Maar hoe verhoudt het 
aanbieden van projectonderwijs zich tot de te behalen leerdoelen? Komt alle stof nog 
wel aan bod? Wat vraagt dit van een docent en wat vraagt dit van een leerling? 
 
Vraagstelling/opdracht 
Hoe ga je om met projectonderwijs en het curriculum? 
 
Opzet onderzoek 
In kaart brengen hoe scholen momenteel het projectonderwijs inrichten en hoe dit 
zich verhoudt tot het curriculum. De diverse stappen uitwerken die je neemt als je 
projectonderwijs wilt invoeren op je school.  
 
Mogelijk eindproduct 
Een stappenplan hoe je projectonderwijs in het curriculum kunt integreren.  

https://leerling2020.nl/wp-content/uploads/resultaten-uploads/2016/06/Rubric-Samenwerkend-leren-1.pdf
https://leerling2020.nl/een-begin-maken-met-individuele-leerroutes-volg-het-stappenplan/

