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Gepersonaliseerd onderwijs en de leerling 
eigenaar van zijn eigen leerproces, een 

sprong in het diepe?



De leerling eigenaar van zijn eigen leerproces, een 
sprong in het diepe?

• Hoe doe je dat, het eigenaarschap bij de leerling leggen? 

• In hoeverre kan je een leerling “zelf laten zwemmen”?

• Hoe weet je hoe goed een leerling kan zwemmen? 

• De GPL als informatie voor de badmeester



De GPL

• GePersonaliseerd Leren

• Leerdoelen per vak

• Inzicht per leerling

• Inzicht per leerdoel

• Inzicht in vorderingen

• Differentiatie per leerling

• Leerlingen helpen elkaar

• Methode onafhankelijk

• Overzichtelijk en eenvoudig

• Invullen via Smartphone

De GPL als “informatie voor de badmeester”



Leerlingen helpen elkaar



De docent heeft het overzicht



Wat zeggen de leerlingen over de GPL?

“Hij herhaalt de 
stof die veel 

mensen nog niet 
snappen”

“Zo heeft de docent 
een overzicht van 
welke onderdelen nog 
niet goed begrepen 
worden”

“Je kan 
reflecteren”

“Dan heb ik zelf 
een overzicht van 
wat ik wel en niet 
begrijp”

“Zodat je zelf weet 
wat je nog goed 
moet oefenen”

Cijfer voor 
gebruiksgemak en 
voordelen? Gem. 8 



Gepersonaliseerd leren - brainstorm

• In hoeverre kan je een leerling “loslaten”? Kleurafhankelijk?

• Hoe doe je dat als docent in de praktijk, eigenaarschap geven? 

• “Neemt” de leerling het eigenaarschap? Of misschien wel meer?

• Speelt vertrouwen geven een rol?

• En (hoe) verandert de rol van de docent?



Gepersonaliseerd Onderwijs
• Leerlingen worden meer eigenaar van hun eigen leerproces
• Docenten worden ook coach
• Loslaten en vertrouwen geven is niet makkelijk
• Inzicht in het kennisniveau van leerlingen geeft comfort
• Inzicht in het kennisniveau van leerlingen geeft transparantie
• Leerling, docenten en ouder(s) “vormen samen het team”


