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Hoe het ooit begon…

Schoolplan 2017-2021
Visie 

Als professionele lerende organisatie blijft de school voortdurend in beweging teneinde het onderwijs 
steeds opnieuw uitdagend en actueel te houden. Samen met de leerlingen vormen wij een 
leergemeenschap met een rijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijsprogramma binnen een stimulerende 
en moderne leer- en werkomgeving, met oog voor de persoonlijke competenties, behoeften en talenten 
van de leerlingen en medewerkers. Mede door samenwerking met de (internationale) omgeving realiseren 
wij een contextrijk, actueel en divers aanbod waardoor leerlingen kennis en competenties vergaren 
alsmede persoonlijk en sociaal gevormd worden tot goede mensen en wereldburgers (Maaslandcollege, 
2016). 

Kernwaarden als basis van het onderwijsbeleid 

- Uitdagend en toekomstgericht onderwijs 
- Een respectvolle, veilige en open leeromgeving 
- Persoonlijke groei 
- Een professionele en lerende organisatie 



De ware reden…

Motivatie van leerlingen is laag!
- Nederland: Inspectie, Onderwijsraad en OECD.
- Ook op het Maaslandcollege…

- Vanuit de kernteams
- Uitgestuurde leerlingen (+ 1100 incidenten)
- Ouder- en leerlingenquêtes
- Leerlinginterviews diverse onderzoeken 



De oplossing?

Belangrijkste factoren voor optimaal leerproces (o.a. J. Hatti, 2009):



De oplossing?



De oplossing?

Voor een actieve, gemotiveerde leerling is autonomie, 
competentie en verbondenheid dus essentieel.

- Autonomie (keuzevrijheid) en competentie hebben het 
meeste effect op de motivatie.

- In het leerproces dient er meer keuzevrijheid te komen, 
gekoppeld aan stapsgewijze opbouw van competentie.

Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) geeft de mogelijkheid om dit 
vast in het leerproces in te bouwen!



De stappen (1)

1. Onderzoek: literatuur & 
bezoek andere scholen.

2. Wat willen we? Missie, visie 
en institutionele doelen.

3. Onderzoeksverslag met 
kaderstelling.



De kaders

1. Differentiatie in tempo en niveau zijn onderdeel van het aanbod. 
2. Contextueel onderwijs is onderdeel van het aanbod. 
3. Coaching op 2 niveaus is een essentiële voorwaarde: 

- Studievaardigheden 
- Sociaal-emotioneel 

4. Alle niveaus en onderwijsvormen doen mee. 
5. We ontwikkelen GO binnen onze onderwijskundige kernwaarden. Daarmee borgen we o.a. 

samenwerkend leren, onderzoekend leren en sociale cohesie. 
6. Gepersonaliseerd onderwijs mag nooit geïndividualiseerd onderwijs worden. Samen is en blijft 

een kernwaarde in ons onderwijs. 
7. Inzet ICT is een voorwaarde. Inzet van de iPad is echter geen gegeven. We geven ruimte voor 

mogelijke alternatieven. 



De stappen (2)

4. Vorming ontwikkelgroep 
van 15 docenten

5. Stuurgroep voor 
haalbaarheid check

6. Definitief beleidsdocument 
GO

7. Goedkeuring MR



2 pijlers

1. GO together: coaching 
(fase 1: 2019-2020)

2. GO flexible: 
ruimte om in de les te
werken op eigen niveau en 
tempo (fase 2: 2020-2021)



Onze ingrediënten… 

• GO werkt met vastgestelde leerdoelen
• Leerlingen krijgen de mogelijkheid te 

werken op eigen werkwijze, tempo en 
niveau

- tredevakken (NE/EN/FA/DU/WI)
- themavakken (rest)

• Breek-weken
- gezamenlijke afsluiting en toetsing
- keuze activiteiten voor leerlingen

(sport - cultuur - talentontwikkeling)  



Een GO lesdag in 
2020-2021

08.20-09.20 Coachuur (CU)
- Inloop en individuele coaching
- Centrale start met klas

09.20-10.20 Vakles Nederlands 

10.20-10.40 Pauze

10.40-11.40 Keuzeles Nederlands/Wiskunde

11.40-12.40 Keuzeles Geschiedenis/Aardrijkskunde

12.40-13.10 Pauze

13.10-14.10 Vakles Sport&Bewegen

14.10-15.10 Keuzeles Science/Biologie



Welk eindniveau? 



En Magister.me dan?

NEEMT ONS VEEL WERK UITHANDEN!
• Alle boeken en door de docenten ontwikkeld 

leermateriaal digitaal bij elkaar.
• Maakt het mogelijk om leerlingen te laten werken in 

eigen werktempo en niveau.
• Kan adaptieve quizzen en toetsen afnemen.
• Geeft op elk moment van de dag overzicht aan 

leerling, coach en ouders.

van ons didactisch concept! 



Waar staan we nu?

Intern
• Coaching tijdens het 1e uur in de brugklassen
• Scholing en begeleiding door ILS/HAN
• Focus op fase 2: Secties aan de slag!

Ontwikkeltijd voor didactisch aanpassingen
Scholing in het werken met Magister.me 

• Uitwerking van de verdere details door stuurgroep
• Aanpassingen aan het gebouw
• Communicatie naar het personeel



Waar staan we nu?

Extern
• PR-campagne

Introductie basisscholen en pers
Persoonlijke benadering
Uitwerking in alle voorlichtingsactiviteiten

• Samenwerking met basisscholen
Subsidie drempelloos overstappen po-vo
Netwerk opbouwen met po-scholen met vergelijkbare 
visie op onderwijs

• Delen van ervaringen met andere (OMO-)scholen
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