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Ondersteuning op weg naar gepersonaliseerd leren

Een tool waar muziek in zit
BCO heeft een tool ontwikkeld om leiding te geven aan de verandering
naar gepersonaliseerd leren. Schoolleiders hebben input gegeven
voor het instrument. ‘Hiermee kunnen we scholen op maat bedienen.’

8

Testen
BCO heeft de tool voorgelegd aan een innovator
van de Synergieschool in Roermond. Op basis
van zijn suggesties wordt het instrument nu
verfijnd. Vanaf april testen schoolleiders de tool.
‘Dan zal blijken of dit in een behoefte voorziet
en kunnen we het in adviestrajecten gebruiken’,
aldus Miranda en Chantal. ‘Spannend. Wij hebben er een goed gevoel bij.’
Meer informatie bij:
mirandapeeters@bco-onderwijsadvies.nl of
chantalhunen@bco-onderwijsadvies.nl

WHAT

HOW

WHY

Bedoeling

Lef

duiden

creëren

Draagvlak Flexibiliteit
genereren

Hoe geef je als school vorm aan gepersonaliseerd leren? Wat wil je bereiken? En hoe maak
je leerkrachten eigenaar van de ontwikkeling?
‘Veel scholen zijn ermee bezig’, zegt adviseur
Miranda Peeters van BCO Onderwijsadvies.
‘Maar een blauwdruk is er niet. Daarom hebben
we rondetafelgesprekken met schoolleiders
gevoerd. Om op te halen waar ze mee bezig zijn
en waaraan ze behoefte hebben.’

Leren van elkaar
De gesprekken leverden veel goede informatie
op. Over vakmanschap, over eigenaarschap –
‘geen eigenaarschap bij de leerkracht, geen
eigenaarschap bij de leerlingen’ –, over draagvlak krijgen, over de behoefte aan gezamenlijke
beelden. ‘Schoolleiders vonden het fijn om van
elkaar te horen hoe zij zaken aanpakken’, zegt

realiseren

VakGedragsOpbrengst
manschap verandering
stimuleren
borgen
bewaken

Chantal Hünen, collega van Miranda. ‘Nieuwe
contacten zijn gelegd, er zijn schoolleiders die
bij elkaar gaan kijken om van elkaar te leren.’

Mengpaneel
BCO heeft alle input gebruikt om een tool te ontwikkelen, een mengpaneel met zeven sporen:
bedoeling, lef, draagvlak, flexibiliteit, vakmanschap, gedragsverandering en opbrengst. Een
school kan zelf een achtste spoor met een eigen
onderwerp toevoegen. Chantal: ‘Per spoor geef
je aan waar je zit en waar je naartoe wilt. Daaraan koppel je activiteiten.’ Een tool waar dus
muziek in zit. Op iedere school zal die muziek
anders klinken, aldus Miranda. ‘Iedereen maakt
eigen keuzes en stelt eigen prioriteiten.
Je schuift net zo lang tot het voor jouw school
het beste past. Het is maatwerk.’
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