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Gepersonaliseerd leren: een veelgehoorde term in onderwijsland, die vaak de nodige
vragen oproept. Want wat is gepersonaliseerd leren eigenlijk? En hoe maakt u, samen met
het team en vanuit een doordachte aanpak, bewuste keuzes voor uw onderwijs?  
Als onafhankelijke partner helpt O21 u om de volgende stap te zetten.  

Bestuurs- en visieontwikkeling 



Verkenning en oriëntatie van huidige situatie 
In een gesprek (met de directie en IB’er) verkennen we
de stand van zaken.  
 
Sessie 1: inspiratie- en kennissessie  
Tijdens deze sessie zoomen we met elkaar in op het
begrip ‘gepersonaliseerd leren’. Waar komt het
vandaan? Welke rol speelt ICT daarbij? Welke trends zijn
er in het onderwijs? Hoe kunnen we deze ontwikkeling
bekijken vanuit de wetenschap?  En hoe verhoudt
gepersonaliseerd leren zich tot uw onderwijs?  
Naast inspiratie te delen gaan we samen met uw team
volop in gesprek.  
 
Sessie 2: onderbouwd uw koers bepalen  
Met een krachtige werkvorm brengt uw team de huidige
stand van zaken en de meest gewenste situatie in beeld.
Daarbij staan de opgedane kennis, visie en populatie
nadrukkelijk centraal. Door de dialoog ontstaan
gezamenlijke beelden, zodat maximaal eigenaarschap
van het team en de ambassadeurs bereikt wordt.  
We sluiten dit onderdeel af met het beredeneerd
bepalen van het gezamenlijk doel en subdoelen. 

Sessie 3: concretiseren, prioriteren en stappen
vaststellen 
In dit onderdeel gaat het team aan de slag met het
bepalen van prioriteiten en de stappen die nodig zijn
om doelen te bereiken. Daarbij komen ook de vier
menselijke en materiële randvoorwaarden (visie,
deskundigheid, content en infrastructuur) van het  
Vier in balans plus-model (Kennisnet, 2015) aan bod.  
Om de kwaliteit van het vervolg te borgen, besteden
we in deze fase ook aandacht aan de PDCA cyclus en
het iteratieve proces. 
 
Na de sessies, die op één dag of verspreid over 
twee dagdelen kunnen plaatsvinden, heeft het team
concrete handvatten om meteen aan de slag te gaan
met de eerste stap. 
 
O21 maakt een rapportage met alle geprioriteerde
opbrengsten van de sessie. De werkgroep of het
leernetwerk kan deze opbrengsten als bouwstenen
gebruiken voor het projectplan en als (koers)plan voor
de ingezette ontwikkelingen.  
 
 
 
 
 
 

Inhoud van dit begeleidingstraject 

Trainers

Karen Paardekooper-LimDanielle van den Brink 



 
Aanmelden of meer weten? 
Neem via e-mail of telefonisch contact op met Danielle van den Brink, danielle@o21.nu, tel. 06 – 28 34 39 16.  
 
Over O21 
O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT.  
Meer weten? Bekijk onze website of onze opleidingen, trainingen en begeleidingstrajecten. 
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Als specialisten met kennis van onderwijs én ICT
kunnen wij aansluiten bij uw werkgroep of leernetwerk
om het proces verder te begeleiden en/of expertise in
te brengen.  
   
 
 

Begeleiding voor een succesvol vervolg 

beschikt u over belangrijke kennis over
gepersonaliseerd leren.
heeft u bewuste keuzes gemaakt en doelen
gesteld, passend bij uw visie.
is eigenaarschap over gepersonaliseerd leren
ontstaan.
weet u welke stappen gezet moeten worden en
welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.
heeft u een partner met de juiste expertise die u
kan begeleiden bij de in te zetten ontwikkelingen.

Na dit begeleidingstraject: 

Concrete resultaten

Dit begeleidingstraject is volledig maatwerk.  
We passen de inhoud aan op de huidige situatie binnen
uw organisatie. Neem gerust contact met ons op voor
meer informatie of een offerte op maat.  

Praktische informatie

https://o21.nu/
https://www.linkedin.com/company/o21-onderwijs-in-de-21e-eeuw/?trk=ppro_cprof&originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/o21onderwijsadvies/?hl=nl
https://twitter.com/o21_nu
https://www.facebook.com/o21onderwijsadvies/
https://o21.nu/contact/contactformulier/
https://o21.nu/


www.o21.nu 

Het Vier in balans plus-model 


