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VOORAF
GEPERSONALISEERD LEREN: EEN BEGRIP DAT VEELAL DIVERSE BEELDEN
EN ASSOCIATIES OPROEPT. IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK WORDT OP UITEENLOPENDE MANIEREN VORM EN INHOUD GEGEVEN AAN GEPERSONALISEERD LEREN. DAT LEIDT SOMS TOT SPRAAKVERWARRING OF TOT
BEHOEFTE AAN BEGRIPSVERHELDERING OVER HOE GEPERSONALISEERD
LEREN WORDT OPGEVAT. DE BELANGSTELLING VOOR HET THEMA IS IN
IEDER GEVAL GROOT. DAT WAS OOK TE ZIEN BIJ DE ECBO-DONDERDAGMIDDAGLEZING OP 10 OKTOBER J.L. VERZORGD DOOR DE MBO ONDERZOEKSWERKPLAATS GEPERSONALISEERD LEREN MET ICT.

Los van de betekenis zou je nog een stap verder kunnen gaan. Klopt de term wel? Is leren per
definitie niet iets persoonlijks en dus al gepersonaliseerd? En wat is gepersonaliseerd leren dan?
Wat zijn de voordelen, en voor wie? Wat is er voor nodig? Welke ‘evidence’ ligt eronder? En welke
lessen kunnen we van elkaar leren over gepersonaliseerd leren?
Het artikel ‘Stretchen naar de volgende stap’ beschrijft hoe gepersonaliseerd leren binnen de
entree- en niveau 2-opleidingen van het Start-Up College van mboRijnland eruitziet. Daarin wordt
een wezenlijke kern van gepersonaliseerd leren benadrukt: de student die verantwoordelijkheid
neemt of leert te nemen voor zijn eigen leerproces. Dat vraagt het nodige van studenten en
van docenten. De beide docenten die in het tweede artikel in deze Dimensies aan het woord
komen geven elk hun boeiende kijk op wat hiervoor nodig is.
Gepersonaliseerd leren in al zijn veelzijdigheid, verschijningsvormen, verschillende verwachtingen
en vraagtekens blijft boeien en leidt tot waardevolle gesprekken over onderwijs. Ik wens u met
deze Dimensies een boeiende en waardevolle leeservaring toe.

Andrea Klaeijsen
Senior onderzoeker bij ECBO en practor
Gepersonaliseerd Leren bij het VISTA college
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HET MOMENT
OP 4 SEPTEMBER DEELDEN ZE HET PODIUM TIJDENS DE GROWTH
MINDSET EXPERIENCE, GEORGANISEERD DOOR DE BAZALT GROEP:
PROF. DR. CAROL DWECK EN JAMES NOTTINGHAM, BEIDEN AUTEUR VAN
INVLOEDRIJKE WERKEN ALS HET GAAT OM MOTIVATIE EN LEREN.
NOTTINGHAM TRAD AL EERDER OP, VOOR DWECK WAS HET HAAR EERSTE
BEZOEK AAN NEDERLAND. DAT LAATSTE DROEG ONGETWIJFELD BIJ AAN
DE HOGE OPKOMST VAN MEER DAN 600 CONFERENTIEGANGERS.

De naam ‘Dweck’ is onlosmakelijk verbonden
met het begrip growth mindset1. Of breder:
de manier waarop houding en overtuigingen
van invloed zijn op leren en succes. Geloof je
dat wat iemand kan ‘aangeboren’ is of geloof
je dat iedereen zich kan ontwikkelen? Met
een fixed mindset (“ik kan het niet”) geef je
een andere betekenis aan uitdagingen, fouten
maken, volharden en teleurstelling dan met
een growth mindset. In het eerste geval zul je
een fout of uitdaging zien als een bedreiging;
een risico om af te gaan. Iemand met een
growth mindset beschouwt een fout als kans
om beter te worden: je kunt het nóg niet.
Naast je eigen kijk op intelligentie zijn ook
signalen van buitenaf van belang: als je als
leerling geprezen wordt voor je inzet in plaats
van voor je prestatie, zul je eerder geneigd
zijn je opnieuw ergens voor in te zetten.
Voor ‘fans’ bevatte de lezing van Dweck
wellicht geen echt nieuwe zaken. Wat Dwecks
bijdrage meer dan de moeite waard maakt,
is de manier waarop ze haar verhaal op- en
onderbouwt, en passant kritiek op onderzoek
naar de groeimindset nuancerend. Als een
groeimindset helpt bij leren, hoe kun je dan
studenten die mindset leren en hebben ze
daar dan wat aan? Dweck laat zien dat van
1 https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_
of_believing_that_you_can_improve?language=nl&utm_
source=newsletter_431&utm_medium=email&utm_
campaign=nieuwe-e-mailing

de daarvoor ontworpen programma’s zowel
zwakkere als betere studenten profiteren:
een klein betekenisvol effect. In een fixed
mindset-context lukt het niet om een growth
mindset te laten landen, stelt Dweck: “Mindsets take root in fertile soils.” Bij die bodem kun
je denken aan de rol van schoolcultuur, waarden
en normen en de rol van docenten. Een voorbeeld is succes hebben in de bètavakken. Is dat
het gevolg van ‘briljant zijn’ of van hard werken
en goede inzet? Dweck beschrijft die vakgebieden voorzichtig als minder welcoming,
door uitspraken van docenten als: “Als jij dit
moeilijk vindt, hoor je hier niet.” “Mindsets
are not just in the head, but in the air”.
Hoe leer je docenten om studenten een growth
mindset bij te brengen? Het is geen trucje,
waarschuwt Dweck, maar een transformatie
waar je rustig twee jaar voor kunt uittrekken.
Dat begint met de erkenning dat we allemaal
een mix zijn van een fixed en een growth
mindset. “Name and claim your fixed mindset”,
adviseert Dweck, en herken wat jou triggert.
Gun docenten experimenteerruimte om
samen die transformatie te maken. En focus op
het leerproces: verbindt succes of het resultaat aan een succesvolle strategie en richt
daar je complimenten op: wat heb je gedaan
om succesvol te worden? Je taak als student
is niet goede punten te halen, maar bronnen
te gebruiken om nieuwe kennis te ontwikkelen
om zo jouw bijdrage te leveren. We hebben

allemaal last van de fabulous struggle: de
angst om de enige te zijn die worstelt. Dweck
benadrukt keer op keer het belang van samen
(leren), van community.
Er is meer nodig dan een nieuwe taal om een
cultuurverandering te bewerkstelligen. Zolang
we in scholen praktijken en gedragingen
blijven toepassen die appeleren aan een fixed
mindset -de ‘beste’ belonen en fouten zien
als reden voor schaamte- dan zal praten over
een groeimindset geen zoden aan de dijk zetten. Pessimistisch zijn Dweck en Nottingham
zeker niet. Tot besluit een quote van James
Nottingham: “You are stuck with the curriculum
or with the system, but you don’t have to be
stuck with the thinking that created this system”.

Foto: Bazalt Groep
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NA DRIE JAREN VAN VOORBEREIDING KENT MBORIJNLAND
SINDS DIT SCHOOLJAAR HET NIEUWE START-UP COLLEGE.
IN GESPREK MET DIRECTEUR KLASKE APPERLOO, WARM
PLEITBEZORGER VAN GEPERSONALISEERD LEREN,
GEÏNSPIREERD OP HET MODEL VAN DE KUNSKAPSSKOLAN.

Het Start-Up College omvat de entreeopleidingen en vooralsnog vijf niveau 2opleidingen die zijn samengevoegd tot één
brede niveau 2-opleiding. “We hebben dat
gedaan vanuit onze visie op het pedagogischdidactisch handelen voor deze schoolgroep”,
vertelt Klaske Apperloo. “Gepersonaliseerd
leren vormt daarin een rode draad. Deze
studenten zijn gebaat bij ondersteuning om
een goede plek op de arbeidsmarkt en in de
maatschappij te kunnen verwerven. Daarom zie
ik de beroepsopleiding voor deze studenten als
een secundair doel. Het beroep leren ze wel in
de praktijk, hetzij hybride tijdens de opleiding,
hetzij daarna. Bedrijven kijken in eerste instantie
naar basisvaardigheden als op tijd komen, sociale
vaardigheden en of je een stevige persoonlijkheid bent. In deze hoogconjunctuur krijgen al
onze studenten een baan. De vraag is voor
hoelang: als het slechter gaat zijn zij de eersten
die eruit vliegen. De brede opleiding biedt
bovendien de mogelijkheid je te oriënteren,
bijvoorbeeld op secretarieel werk in een
ziekenhuiscontext. De insteek is dus het
ontdekken van een beroep.”

Klaske Apperloo
Directeur Start-Up College mboRijnland

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Bij haar komst bij mboRijnland vier jaar geleden
trof Apperloo een gedreven entreeteam, zeer
begaan met de student en vooral bezig met
zorgen voor de studenten. De studieloopbaanbegeleider ‘sleepte’ de student door de opleiding, niet per se tot ongenoegen van de
student. Maar na de overstap naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt viel de student
‘keihard’ uit: dan moest-ie – zonder begeleiding –
zelf aan de bak. Een oriëntatieronde van het
managementteam langs een scala aan
pedagogisch-didactische concepten – “tot
aan de HEMA academie toe” – leidde tot een
keuze voor het Zweedse Kunskapsskolan

(KED)-model2. Het model doet een appèl op de
eigen verantwoordelijkheid van de student, en
sprak juist daarom aan. Met klem: “En ja, óók
de entreestudent kan heel goed nadenken over
wat hij wil en moet doen om een stap verder
te komen. Het model van de Kunskapsskolan
gebruiken we als inspiratiebron om van te leren
hoe we het concept van gepersonaliseerd leren
kunnen aanpakken. Dat is een hele exercitie:
we zitten nu in het derde jaar en hebben nog
drie jaar om dat goed neer te zetten.”
Hoe pak je zo’n innovatie aan? “Het gedachtegoed moet door iedereen gedragen worden.
Dus zijn we mensen warm gaan maken, beginnend bij het CvB”, zegt Apperloo. Dat gaf
akkoord om alle 166 medewerkers, verbonden
aan een niveau 1- of 2-opleiding, op studiereis
te laten gaan naar Zweden om met eigen ogen
te zien hoe de Kunskapsskolan, die inmiddels al
16 jaar functioneren, werken en wat het concept
behelst. “Je stapt in een totaal andere wereld!
Niveau doet er niet meer toe; iedereen helpt
elkaar.” De vonk sloeg over. Daarop is een
scholingsplan van drie jaar in werking gezet.
“Het gaat immers om het loslaten van het
concept van frontaal lesgeven en als docent
in een nieuwe rol van coach/docent en teamplayer durven stappen. Dat is cruciaal: het
hele team helpt de club studenten verder.”
Het management is getraind in coachend
leiderschap; de studieloopbaanbegeleiders,
docenten en instructeurs in coachend leiderschap naar de klassen toe en studenten worden
door docenten en instructeurs straks begeleid
in coaching gericht op zelfsturing. “We leren
ze nadenken over gevolgen van hun acties.
Daar zie je heel snel resultaat van, bij studenten en ook in de teams.”
2 https://www.vernieuwenderwijs.nl/kunskapsskolaneducation-gepersonaliseerd-leren-in-zweden/
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Het gepersonaliseerd leren is gestart als project, ondergebracht in de Kwaliteitsagenda
en goed gefaciliteerd. “Een project moet een opdrachtgever hebben die het laat landen
in de lijn. Het is mijn opdracht om te zorgen dat dit gemeengoed wordt. Elk college
binnen mboRijnland heeft in de Kwaliteitsagenda de ambitie om met gepersonaliseerd
leren aan de slag te gaan. Andere colleges kijken hoe wij dat doen. Er zijn meer wegen
die naar Rome leiden; dit is geen voorschrijvende manier van werken. Maar je moet wel
geloven dat gepersonaliseerd leren studenten voorbereidt op zelf keuzes kunnen maken,
ook straks op de arbeidsmarkt. Het is de plicht van het mbo onze studenten daarop voor
te bereiden. Vier keer per jaar hebben we een college-dagdeel waarin we intern uitwisselen en van elkaar leren. We merken dat veel mbo’s bezig zijn met gepersonaliseerd leren
en dat de meest gestelde vraag is: Hoe dan? We willen dolgraag delen!” Dat gebeurt
bijvoorbeeld op de conferentie Gepersonaliseerd leren en breed opleiden in het mbo
op 26 november van 15.00-19.00 uur in Zoetermeer.

VLIEGEN
Zes locatieteams en een hybride team dat onderwijs verzorgt in de bedrijven – het ‘ultieme
onderwijs’ volgens Apperloo, want alle niveaus
zitten door elkaar en leren gepersonaliseerd
op de werkvloer in de context waar ze uiteindelijk naar toe willen – zijn stap voor stap
bezig met het ontwikkelen van gepersonaliseerd
leren (GPL). Voor dit jaar is het doel dat elke
teamleider een gezamenlijke dagstart en dagafsluiting heeft met z’n team, om kwart over
8 en half vijf. Ieder teamlid, zonder uitzondering,
is aanwezig. Iedere studieloopbaanbegeleider
heeft een dagstart en een dagafsluiting met
de groep en iedere student heeft elke week
een coachingsgesprek van een kwartier. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de teams.
“Zodra je dat doet, zie je dat mensen gaan
vliegen. Het is zo’n gave manier van werken
met elkaar! Door samen op te starten weet
je hoe de dag eruit ziet en kun je anticiperen.
Dat scheelt vergadertijd. Je weet hoe het met
je collega’s gaat, waar je op struikelt en wat je
nodig hebt. Het is zó functioneel, dat weerstand
verdween als sneeuw voor de zon. Doordat
studenten samen opstarten, kan iedereen
‘inchecken’ en alle ‘gedoe’ spuien, zodat er
daarna alle aandacht is voor de les.”
“Gepersonaliseerd leren is niet hetzelfde als
een individueel rooster voor elke leerling,” vervolgt Apperloo. “Er is wel degelijk een aanbod.
Dat is ook nodig om je diploma te behalen. De
student kan daarin wel kiezen wat zijn volgende
les is om verder te komen. Van de bedrijfsvoering vraagt het een dichtgetimmerd
programma en een nog strakker rooster om
die flexibiliteit mogelijk te maken. Naast
differentiëren in tijd en niveau, gaat het ook
om differentiëren in leerstijlen. De een vindt
het fijn om zaken samen met een clubje
medestudenten te onderzoeken, de ander is
meer gebaat bij begeleiding van de docent of
een workshop. Frontaal lesgeven in grotere
groepen is beperkt tot maximaal 20 minuten.
Coaching komt er niet bíj maar náást, door
slim roosteren: een student heeft een coachingsgesprek terwijl andere studenten lessen volgen.
De waarde voor studenten van het kwartier
coaching, gericht op studieloopbaanvorderingen, is onvoorstelbaar groot. Mocht
een student niet goed in zijn vel zitten, dan
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wordt daarvoor een andere afspraak gemaakt.
Studenten pakken dat heel snel op en vinden
het heel fijn om een gesprek te hebben over
wat ze afgerond hebben, wat nog niet gedaan
is en over de volgende stap.“ Apperloo: “Jij hebt
afspraken met jezelf gemaakt en gekozen,
dus de reactie ‘kan mij het schelen’ hoor je
nooit meer. Het gaat over jou.”
KLEINE BROKJES
Drie teams hebben het rooster al zo ingericht
dat elke student Nederlands kan volgen op zijn
eigen niveau. Daardoor zijn er geen studenten
meer die zich vervelen, maar ook geen studenten meer die overvraagd worden, omdat ze
net niveau 1F redden, terwijl ze lessen op 2F
moeten volgen. Lachend: “Daar worden studenten begrijpelijkerwijs vervelend van.” Bij de
vakken worden onderwerpen op verschillende
manieren aangeboden, zodat studenten kunnen
kiezen. Een vak als LOB leent zich er bij uitstek
voor om verschillende activiteiten te ondernemen. Natuurlijk is het soms ook best lastig.
“Het vraagt volharding om zo te werken, maar
terugvallen op het oude is geen optie. Ieder
team is gefaciliteerd met een GPL-expert,
die teamleiders, docenten en instructeurs
ondersteunt, bijvoorbeeld bij het uitvoeren
van coachingsgesprekken, het uitdenken van
het rooster of bedenken wat in deze fase voor
het team nodig is, et cetera. Dat houden we
nog drie jaar zo, goed gefaciliteerd in het team.
We zitten nu in de fase dat we het onderwijs
in kleinere brokjes ontwerpen, zodat het daadwerkelijk gepersonaliseerd aangeboden kan
worden. We evalueren voortdurend, met elkaar
en met studenten. Spannend is dat ieder team
nu een eigen model maakt. Straks moet dat
samenkomen, want we zijn één college. Het
leuke aan iedereen het zelf laten uitvogelen,
is dat elk team wil dat hun idee wint. Het roc
wacht nog een flinke klus om dat met goede
processen en systemen te ondersteunen en aan
te laten sluiten, om goed te kunnen roosteren
en studenten te volgen.”
De entreeopleiding duurt maar een jaar. “Eigenlijk zou ik willen dat de grenzen tussen niveau
1 en niveau 2 verdwijnen”, zegt Apperloo. “Dan
heb je drie jaar, dus meer ruimte om te laveren
in een route naar een startkwalificatie met een
tussendoel. Zo zou je anderstaligen die de taal
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“Jij hebt afspraken
met jezelf gemaakt en gekozen,
dus de reactie ‘kan mij het schelen’
hoor je nooit meer.
Het gaat over jou.”

nog niet zo goed beheersen, wel beroepsgerichte vakken op niveau 2 kunnen laten
afsluiten. Dat maakt ze krachtiger op de
arbeidsmarkt. Ik ben blij als een student met
coaching op de juiste plek terecht komt, of dat
nou vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt is.”
AFWISSELEND EN DYNAMISCH
De euforie van het eerste jaar is twee jaar later
nog volop aanwezig. Het proces is belegd bij
twee teamleiders die verantwoordelijk zijn voor
het geheel. Apperloo lacht: “Ik hoef alleen
maar blij te praten en te bewaken dat de ontwikkeling doorgaat. Ik heb 100% onvoorwaardelijk vertrouwen in de teamleiders. Als zij het
niet pakken, kan ik geïnspireerd zijn tot ik een
ons weeg. Voorheen stond een docent al dan
niet met een instructeur de hele dag voor de
klas alle lessen te geven. Dodelijk vermoeiend
en saai. Dat is nu niet meer. Voor de docent en
voor de student is het nu veel afwisselender en
dynamischer. We hebben nu één pedagogischdidactisch model en iedereen weet: ‘zó doen
we dat’.” Enthousiast: “Het is de leukste klus
die ik ooit gedaan heb. Het maakt het leren en
onderwijs zoveel leuker voor iedereen. Onderwijs is eigenlijk altijd een traject geweest van
start tot diploma, dat de student móet doorlopen ongeacht wie hij is of wat hij kan. Dezelfde mal voor iedereen past anno 2019 niet
meer. Voor mij was daarin juist de diversiteit
in de doelgroep op niveau 1 en 2 de omslag:
Er zijn studenten die hier alleen zitten om
zich te versterken en het onderwijs met twee

vingers in de neus doen maar ook studenten
die moeite hebben met leren. Juist in de
entree is het zo belangrijk om oog te hebben
voor het individu. Waarom zou je niet aan de
entreestudent vragen: wat wil jij vandaag af
hebben? Hoe leer jij en wanneer zet jij die
volgende stap? Kijk goed naar de grootte van
die stap, misschien moet iemand kleinere
stapjes zetten, vaker iets herhalen en zo
succesjes boeken. Op die manier ontstaat
zelfvertrouwen.”
Net als voor de student is ook voor de docent
het besef van ‘een volgende stap zetten’
belangrijk. “Maar al te makkelijk kan bij
gepassioneerde professionals het gevoel
postvatten ‘dat je het voorheen dus niet goed
deed’, vertelt Apperloo. “Dat gevoel hadden
mensen hier ook. Iedereen kent de docent
die het verschil heeft gemaakt op zijn of haar
school. Elke docent wil díe docent zijn. Het
gaat niet om fout, maar om doorontwikkelen.
De wereld draait door en het is de plicht van
de onderwijssector om daarin mee te gaan.
Voor een docent is het een uitdaging om het
allerbeste uit je student te halen. Laat de
student maar zien dat hij meer kan dan hij
zelf denkt. In de hele verticale keten moet je
mensen stretchen. Je kunt in alles groeien,
zelfs in je IQ, wat vroeger ondenkbaar was.
Door stretchen, steeds willen en durven verbeteren, kom je in een volgende fase. Anders
is het toch ook helemaal niet meer leuk? Waar
het eindigt? Daar heb ik nog geen idee van!”
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TUSSEN
DROOM EN
WERKELIJKHEID
DEEL 1
GÉÉN LERAAR EN ZÉKER NIET IN HET BEROEPSONDERWIJS!
NOG GEEN 10 JAAR GELEDEN WAS DAT DE ROTSVASTE
OVERTUIGING VAN MARLOES VAN DER MEER, MBODOCENT EN LERARENOPLEIDER. VIJF JAAR GELEDEN
WERD ZE MBO-DOCENT VAN HET JAAR..

Marloes van der Meer
Mbo-docent en lerarenopleider,
Hogeschool Utrecht

Haar basisschoolleraar had het goed gezien:
“Die wordt leraar, dan kán niet anders!” Zelf
– dochter uit een onderwijsgezin – dacht ze
daar aanvankelijk heel anders over. Werken
met jongeren zag ze wel zitten. Na een studie
Nederlands en een vrije opleiding pedagogische
wetenschappen met een flinke dosis psychologie – “heerlijk breed”, bleken de banen niet
voor het oprapen. Ze ging aan de slag in de
kinderopvang en begon een aantal jaren later,
vanwege de mogelijkheid om coach of leraar
te worden, aan de lerarenopleiding Omgangskunde. Toen een mbo-school haar voor een
stageplaats benaderde, wees ze die aanvankelijk
af. Ze liet zich overhalen om het te proberen.
En met amper één voet over de drempel wist
ze: ‘Ik ben verkocht’. Ze liep stage en bleef.
En ging er weer uit. En mocht weer blijven.
Omgangskundelessen, ontwikkelingspsychologie, burgerschap, Nederlands, rekenen,
loopbaanlessen, you name it. Inmiddels is ze

verbonden aan een andere mbo-instelling en
aan de lerarenopleiding.
VANWAAR DIE KLIK MET HET MBO?
“Het mbo zit in mijn aderen. Zowel bij mijn
mbo-collega’s als bij mijn studenten voel ik:
er zitten echte mensen tegenover me, die zíjn
zoals ze zijn, zonder schone schijn: als het goed
gaat, gaat het goed, en als het niet goed gaat,
gaat het niet goed. Dat oprechte werkt door
in de klas: als ik het goed doe, hoor ik het en
als ik het niet goed doe óók. Het is heel puur.
Dat vind ik heel tof. Ik heb zoveel meer geleerd
van de jaren in het mbo dan in de rest van
mijn leven. Jongeren die naast hun opleiding
bijvoorbeeld ook nog de zorg hebben voor
ouders, voor kinderen of financiële zorgen
hebben. Vechters, die er zitten zonder klagen,
en die je een spiegel voorhouden. Er zitten ook
studenten in de klas – mán, wat zijn die goed! –
die cognitief veel verder zijn, maar later tot
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ontwikkeling komen of misschien wel op het
hbo hadden moeten zitten. Die studenten zou
ik ook meer willen uitdagen. Het gaat niet om
goed of niet goed kunnen leren, maar om verschillende manieren van denken en leren. Dat
is het lastige aan onderwijs: je kunt prima aangeven wat niet goed is, maar hoe dan wel?”
WAT VOOR DOCENT BEN JIJ EN WAT WIL
JE MET JE STUDENTEN BEREIKEN?
“Mijn eerste neiging als startende docent,
‘hulpverlenen’, vonden studenten heel prettig:
‘Zó fijn, dat je er voor ons bent’. Van collega’s
kreeg ik goede feedback, waarmee ik het
meedenken, meebuigen en af en toe een
knuffel kon terugbrengen naar alleen bijspringen
wanneer het helpend is voor het leerproces,
diploma of werk. Alles daarbuiten verwijs ik
door. Mijn drijfveer is dat mbo-studenten
oprecht trots op zichzelf kunnen zijn. Dat ze
ervaren dat ze veel meer kunnen dan ze zelf
denken, en niet: ‘ik heb maar vmbo of mbo
gedaan’. Dat beeld in de maatschappij kantelt,
zij het langzaam. Voor mij zijn dat de gouden
momenten, wanneer een student zegt: ‘Joh
Marloes, moet je kijken: ik kan gewoon de
hele pedagogiek uitleggen!’ Dat gun ik alle
mbo-studenten: het vertrouwen in jezelf, dat
je goed genoeg bent om van een ander te
leren en verder te kunnen kijken dan je eigen
grenzen en wereld.”
WAT BETEKENT DOCENT-ZIJN IN HET MBO?
“Het mbo moet alle studenten bedienen; van
jongeren zonder een goed dagritme tot
studenten die eigenlijk op het hbo hadden
moeten zitten. Op het hbo zijn de instroomeisen duidelijker. In een mbo-klas heb je te
maken met een enorme diversiteit. Dat schuurt.
Want natúúrlijk wil je dat iedereen kan worden
wat hij wil, maar dat maakt het voor docenten
wel uitdagend en complex. Het maakt het
vak ook weer mooi, want we willen eigenlijk
allemaal dat de student die het niet wil, het
weer gaat willen. Ik heb wel eens gedacht:
hoe mooi zou het zijn als je met vmbo en
praktijkonderwijs in samenwerking een overstapperiode van tussen de 0 en 24 maanden
zou kunnen afspreken waarin je die skills
opdoet, die nodig zijn om succesvol een mboopleiding te kunnen volgen, zoals leren plannen
en leren leren? Dat red je niet in vier loopbaan-
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uren op het mbo. Je hebt geen 20 verschillende roosters nodig om aan te sluiten bij
de student, maar wel die basis van ‘geleerd
hebben te leren’, óók voor het werkveld.
Tegen studenten zeg ik: ‘Het hoeft niet zus
of zó, als je maar kunt onderbouwen waarom
je voor een bepaalde strategie kiest’. Het gaat
in de basis eigenlijk om twee dingen: leren
leren en leren kiezen. Daarin hebben docenten
gedurende de hele schoolloopbaan een
belangrijke rol.”
Docentschap is in de kern nog een solistisch
beroep. Ik zou graag nadenken over andere
onderwijsvormen, naast de docent die een
groep begeleidt. Door ontmoetingen en
ervaringen raak je geïnspireerd. Er is zoveel
kennis om te delen, niet alleen uit boekjes.
Ga elke dag samen lunchen! Benut de rijkdom
aan talenten in je team! Tijdens de reizen als
docent van het jaar leerde ik het meest van
de gesprekken achteraf, met bestuurders,
studenten, docenten en beleidsmakers: ‘wat
hebben we hier gezien’? In het onderwijs zijn
studenten vooral in gesprek met studenten,
docenten met docenten, bestuurders met
elkaar en beleidsmedewerkers. Ga naar buiten,
het klaslokaal en het gebouw uit! Hoe mooi is
het als de bpv-plek ook de school bezoekt, en
daarnaast gaat kijken bij andere bpv-plekken.”
HOE WORD JE MBO-DOCENT VAN HET
JAAR EN WAT HEEFT JE DAT GEBRACHT?
Trots: “Ik ben door studenten genomineerd!
Ze gaven aan: ‘Marloes houdt rekening met
ons en ziet ons.’ Dat is ook wat ik probeer te
doen. Vervolgens hebben meer studenten opgeschreven wat ze van me vonden en hebben
we een selfie-actie gehouden. Zo’n feedbackronde is heel waardevol, dat zou elke docent
moeten doen. Als docent van het jaar heb je
een influencer-rol. Je vertelt een verhaal en
gaat in gesprek als ambassadeur voor de sector.
Na de eerste week mediagekte word je als
vertegenwoordiger uitgenodigd om bij inhoudelijke beleids- en andere bijeenkomsten
mee te denken. Met een groep bezocht ik
onder andere lerarenopleidingen en onderwijssystemen in binnen- en buitenland. Naast de
rol als spokesperson doe je dus veel inspiratie
op, wat je verhaal verrijkt.”

Mede door de ervaring van tijdelijke contracten
wilde ik iets voor startende docenten betekenen.
Vandaar ook de combinatie met de lerarenopleiding. Singapore vormt een mooi voorbeeld van hoe de loopbaan van leraren eruit
kan zien, superinteressant, zeker gezien het
lerarentekort. Engeland en Schotland hebben
een goede inductieperiode van nieuwe
docenten. Je wordt meteen meegenomen in
het team en gewaardeerd om je frisse inbreng,
in plaats van ‘jij bent een starter en moet
alles nog leren’. Die voorbeelden bieden het
perspectief dat het écht anders kan, dat er
omgevingen gecreëerd kunnen worden waarin
startende docenten hun kwaliteiten kunnen
ontwikkelen. Vervolgens is het zoeken naar
de balans met de realiteit.”
“Super geïnspireerd en met 300% steun van
elke denkbare partij heb ik een poging gedaan
om het platform YOUNG MBO op te richten,
bedoeld als beweging waarbij enthousiaste
startende docenten zich konden aansluiten.
Het liep jammer genoeg stuk doordat
bestaande organisaties het idee wilden onderbrengen in reguliere structuren, terwijl de
gedachte achter deze beweging juist was dat
startende docenten zélf aan het roer zouden
staan. Startende docenten weten prima wat
ze nodig hebben. Het is zorgelijk: hoe overtuigd je ook bent, je loopt vast in bestaande
systemen. Dat kost veel energie. Zoals we nu
bezig zijn, verliezen we goede docenten. Van
mijn eigen netwerkje van 11 docenten – stuk
voor stuk mensen van wie ik graag les zou
hebben gehad – zijn de zes die het meest
bevlogen waren geen docent meer. Ik herken
de twijfel ook bij mezelf, al hoop ik vooralsnog
oprecht een bijdrage te kunnen leveren aan
het leven van mijn studenten en de verbetering
van het onderwijs.”
Nu ze bij de hogeschool werkt bekruipt haar
soms stiekem weer de gedachte aan een
nieuwe poging: “Het blijft een mogelijkheid,
bijvoorbeeld om een alumninetwerk vorm te
geven. Enthousiaste en inspirerende mensen
moeten elkaar makkelijk kunnen vinden, niet
alleen in het mbo, maar in het hele onderwijs.
We kunnen zoveel van elkaar leren. Laten we
niet zo met ons eigen dingetje bezig zijn.”
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TUSSEN
DROOM EN
WERKELIJKHEID
DEEL 2
NOG NIET EENS ZOLANG GELEDEN HAD YOUSSEF EL
BOUHASSANI, NU DOCENT EN ONDERZOEKER AAN DE
OPLEIDING TOEGEPASTE WISKUNDE VAN DE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM, EEN TOEKOMST TUSSEN
VLIEGTUIGEN EN RUIMTESCHEPEN – EN MISSCHIEN WEL
EEN VERDWAALDE ALIEN – VOOR OGEN. IN 2017 KOZEN
ZIJN HVA-STUDENTEN HEM TOT ‘DOCENT VAN HET JAAR’.
EEN JAAR LATER WERD HIJ LANDELIJK VERKOZEN TOT
‘HOGER ONDERWIJS-DOCENT VAN HET JAAR’.

Youssef el Bouhassani
Hbo-docent Toegepaste wiskunde,
Hogeschool van Amsterdam

WAT HEB JE MET ONDERWIJS?
El Bouhassani lacht: “Heeft niet iedereen iets met
onderwijs? Zelf ging ik makkelijk door het onderwijs heen. Ik kwam op mijn 16de van Marokko
naar Nederland en leerde de Nederlandse taal.
Na havo en vwo heb ik aan de TU Delft de
opleiding Aerospace Engineering gevolgd. Hard
werken, maar een waanzinnig leuke opleiding!
Tijdens bedrijfsuitstapjes kwam ik erachter dat
het om een heel ‘trage’ sector gaat. Het ontwikkelen van een onderdeel van de robotarm
voor het ISS (International Space Station) is
natuurlijk fantastisch, maar kost al gauw tien
jaar. In 2014 heb ik meegedaan aan de Nationale
Denktank met ‘Big data’ als onderwerp. Een
van de uitkomsten was: we kunnen veel méér

doen met data, maar we missen talent; mensen
die kennis en vaardigheden hebben om met die
data wat te doen. Toen hebben we daarvoor
traineeschappen opgezet. Dat vond ik zó leuk,
dat ik het ook in een onderwijscontext wilde
doen: op een moment dat studenten bezig zijn
met de opleiding, in plaats van het achteraf
te ‘fixen’.”
“Zo kwam ik in 2015 op de HvA terecht bij de
opleiding Aviation. Als hybride docent, zoals dat
heet. Ik wilde geen fulltime-aanstelling, want
hoe leuk ik het docentschap en het contact
met de studenten ook vind; werken in een
onderwijsorganisatie slurpt energie. Daarom
besteed ik, naast het geven van onderwijs,
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samen met een andere docent tijd aan het
ontwikkelen van LeerLevels, een app om bijles
te automatiseren.”
In het juryrapport van docent van het jaar word
je omschreven als ‘docent die heel benaderbaar
is voor studenten, die ze betrekt met filmpjes en
social media, een eigen leermethode hanteert en
niet alleen vóór maar vooral naast zijn studenten
staat’.
WIE WAREN JOUW INSPIRATIEBRONNEN?
“Twee van mijn docenten springen eruit, omdat
ze heel abstracte concepten concreet konden
maken. Dat probeer ik ook te doen. Ik ben
docent wiskunde en statistiek aan een hogere
beroepsopleiding. Dat betekent dat ik dat
abstracte vak voor studenten relevant moet
maken: waarom moeten ze dat leren? In het
eerste jaar begon ik daarom elk onderwerp
met vertellen over de toepassing. ‘We gaan
het hebben over exponentiële functies. Waar
in de luchtvaart wordt dat toegepast?’ Zo ontdekken de studenten in 10 minuten de relevantie.
Studenten stellen altijd twee vragen. Allereerst:
waarom moet ik dit leren? En als je daar geen
goed antwoord op hebt, luidt de vervolgvraag:
moet ik dit leren voor het tentamen? Studenten
zijn altijd op zoek naar de relevantie van kennis.”
HOE KIJK JE NAAR HET BEROEP VAN
DOCENT?
“De contacttijd tussen student en docent is
heel belangrijk. Dat maakt het des te belangrijker om na te denken hoe we die tijd optimaal
kunnen besteden. Het model van de docent voor
de klas die nog eens herhaalt wat studenten al
in hun boek gelezen hebben of allang op youtube
gezien hebben, is achterhaald. We moeten toe
naar meer technologie in het onderwijs.”
“De manier waarop je lesgeeft heeft te maken
met wie je in de groep hebt. Studenten die
van het mbo komen hebben wat meer moeite
met abstract denken dan havisten en vwo’ers.
Maar geef ze een project en ze fixen het. Ik
probeer mijn verhaal, mijn uitleg, stappen en
voorbeelden die ik gebruik, aan te laten sluiten
bij de studenten. Als je niet differentieert raak
je een deel van je studenten kwijt. Als we leren
willen personaliseren, moeten we het zoeken
in technologie. Daarom hebben we LeerLevels

11

als klein initiatief opgericht. Om voor onszelf
als docenten ons werk leuk te maken. Want als
we een deel van de uitleg en basisconcepten
verplaatsen naar buiten de collegezaal, zodat
mensen dat kunnen leren wanneer, hoe vaak
en hoelang ze dat willen, dan hebben we in de
colleges tijd over om leuke dingen te doen met
studenten, over de toepassing te praten, voor
projecten. Nog een reden voor Leerlevels is om
studenten een mogelijkheid te bieden om
gepersonaliseerd onderwijs te volgen. Als
docent probeer je in een les te variëren in je
uitleg. Daar is niet veel tijd voor. Dus wilden
we de kennisoverdracht automatiseren en
personaliseren. Een leerling die veel achtergrondkennis mist, kan dat eerst ophalen voordat hij verder gaat. We zijn de app nu aan het
testen. De bedoeling is dat studenten die straks
bijvoorbeeld in de bieb gaan leren via de app
bijles kunnen volgen, in plaats van veel geld
– dat niet iedereen heeft – te betalen aan een
bijlesinstituut.”

learning. Ik heb nog nooit een oplossing gezien
hoe je dat moet doen. De vertaalslag naar wat
we dan anders moeten gaan doen om daar te
komen, wordt niet gemaakt. Het onderwijs
maakt weinig tijd vrij om bezig te zijn met de
toekomst. De waan van de dag regeert: brandjes
blussen, steeds meer studenten en minder
docenten. Ik heb voor de grap wel eens mijn
tijdsbesteding bijgehouden: 60% voorbereiden
en geven van colleges, 15% tentamens maken
en nakijken. Helemaal onderaan mijn lijstje
stond leren: ik had maximaal 5% om mezelf te
blijven ontwikkelen, zodat ik de toekomstige
generatie kan blijven inspireren en voorbereiden
op later. Hoe ironisch: als je zelf begint met
doceren, stop je met leren! Het allerkwalijkst
vind ik de spanning tussen de managementlaag
en de docenten. Managers hebben nauwelijks
idee hoe het in de klas toegaat. Docenten
denken: ‘daar komt weer iemand vertellen dat
het anders moet’. Docenten worden dat
gesprek moe.”

WAT ZIT GOED ONDERWIJS IN DE WEG?
“We hebben zoveel hulpmiddelen in het
onderwijs. Informatie is overal toegankelijk.
Maar de basale manier van kennisoverdracht
is nog steeds dezelfde als 100 jaar geleden.
We steken er ongelofelijk veel tijd en energie
in om een groep studenten en een docent op
hetzelfde moment op dezelfde locatie te krijgen.
Een logistieke puzzel waar roostermakers gèk
van worden. Maar wil je bijvoorbeeld drie uur
achter elkaar met een groep zitten in plaats
van drie keer een uur, dan kan dat niet. Dat
kan een waanzinnig onderwijsconcept zijn, maar
roostertechnisch onmogelijk. Bij gepersonaliseerd leren denken we vooral aan onderwijsachterstand wegwerken. We focussen op een
minimumniveau dat iedereen moet halen, met
weinig aandacht voor wie erboven uit steekt.
Dat strookt met waar onderwijsinstellingen op
worden geprikkeld: inschrijvingen en doorstroom.”

“Hoe kom je daar uit? Technologie is een deel
van de oplossing om onderwijs slimmer en
beter in te richten. Maar het gaat vooral om
wie je bent en wat je doet. Je moet je als
docent empowered en gewaardeerd voelen,
niet machteloos ten aanzien van hoe het
grotere plaatje van het onderwijs eruitziet.
Je hebt tools, kennis, vaardigheden en technologie nodig. De oplossing zit in een combinatie
van dingen: als persoon het gevoel krijgen dat
je ertoe doet, als professional weten wat
studenten nodig hebben en tools tot je
beschikking om dat waar te maken.”

KAN HET ANDERS?
“Er kan een aantal dingen beter in het onderwijs. Er wordt wel in teams gewerkt in het onderwijs, maar de docent staat toch alleen voor de
klas en vooral de praktische dingen regel je
samen. Al jaren hebben we het op congressen
over visie en de toekomst, VR, AI en blended

WAT ZOU JE MORGEN WILLEN
VERANDEREN?
“Als het om de organisatie van onderwijs gaat:
versimpelen! Met drie hoofdstromen met ieder
een coördinator: instroom, kennisoverdracht
en relaties met de buitenwereld. Geen lagen
ertussen, want dan neemt het aantal problemen
exponentieel toe. En voor docenten de mogelijkheid je te ontwikkelen als persoon en tools
beschikbaar te stellen om optimaal voor de klas
te kunnen staan. Het is mooi dat je als docent
van het jaar tijd en een klein budget krijgt om
na te denken over en te werken aan hoe het
beter kan. Eigenlijk zouden alle docenten dat
moeten krijgen om verder te komen.”
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ZONDER RELATIE GEEN PRESTATIE
Deze Dimensies gaat over gepersonaliseerd
leren. Een interessant begrip met voorwaar
heel veel dimensies. Je kunt denken aan het
organiseren van het onderwijs zodanig dat
iedereen precies die leerinhoud krijgt die hij
of zij op dat moment nodig heeft, optimaal
passend bij de voorkennis. Of je kunt denken
aan growth mind sets. Of aan de (elektronische)
leeromgevingen om dit alles mogelijk te maken.

Prof. dr. Rob Martens
Adviseur onderzoek ECBO

Maar je kunt ook pedagogisch kijken, of
psychologisch. Of misschien wel gewoon: als
mens. Want wellicht is het allemaal niet zo
ingewikkeld. Een mens wil zich gezien voelen
en gewaardeerd worden. Leert makkelijker
iets van iemand waar hij een positieve relatie
mee heeft. Sinds de jaren zeventig weten we
dat de volgende simpele vraag een krachtig
voorspellend vermogen heeft voor de leerprestaties van kinderen op de basisschool:
‘I think my teacher likes me’. Pedagoog Luc
Stevens schreef het al: Zonder relatie geen
prestatie. Eigenlijk is het niet zo heel moeilijk
om in te zien hoe belangrijk dat is. Je leest
het terug in de artikelen in deze Dimensies.

Bij Youssef el Bouhassani die beschrijft hoe te
veel tijdverspilling bij docenten door allerlei
bureaucratische waan van de dag ertoe leidt
dat deze niet toekomt aan waar het om gaat:
echt contact met studenten. Bij docente van
het jaar Marloes van der Meer als ze verklaart
waarom studenten haar nomineerden: “Ze gaven
aan: ‘Marloes houdt rekening met ons en ziet
ons’.” En ook directeur Klaske Apperloo, pleitbezorger van gepersonaliseerd leren: “Het
maakt het leren en onderwijs zoveel leuker
voor iedereen. Onderwijs is eigenlijk altijd
een traject geweest van start tot diploma, dat
de student móet doorlopen ongeacht wie hij
is of wat hij kan.” Kijk door je oogharen en je
ziet: onder die soms ingewikkelde duidingen van
gepersonaliseerd leren ligt een elementaire
psychologische basisbehoefte: mensen willen
gezien worden.

COLOFON DIMENSIES
Aan deze Dimensies werkten mee:
Klaske Apperloo, Youssef el Bouhassani, Andrea
Klaeijsen, Ilona Koning, Rob Martens, Marloes
van der Meer en Eva Voncken.
In opdracht van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO) voert ECBO het
programma Kennisverspreiding beroepsonderwijs
uit. Doel is het versterken van het kennisniveau
en het onderzoeksklimaat in de sector beroepsonderwijs. Wij maken kennis toegankelijk en bruikbaar voor de praktijk, en delen deze kennis actief.
Want kennis die niet circuleert bestaat niet.

Reageren?
Stuur een e-mail naar: ilona.koning@ecbo.nl
Dimensies verschijnt vier keer per jaar.
U kunt zich abonneren op Dimensies via
www.ecbo.nl. Aan een abonnement zijn geen
kosten verbonden.
ECBO
Postbus 1585 | 5200 BP ‘s-Hertogenbosch
073 687 25 00 | info@ecbo.nl | www.ecbo.nl
ECBO is onderdeel van CINOP.

