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Dagvoorzitter 

Ton Siebers, voorzitter GMR 

 

Introductie Impact App 

Door: Hannah Bijlsma, Universiteit Twente 

 

Hannah Bijlsma is academisch opgeleid docent basisonderwijs en onderzoeker bij de Universiteit 

Twente. De IMPACT! App, gepresenteerd tijdens de Carmel Docentendag 2017, biedt docenten en 

leerlingen de mogelijkheid om direct feedback over de kwaliteit van lessen en het geleerde te vragen 

en uit te wisselen. De IMPACT! app stelt leerlingen in staat om heel efficiënt feedback over de les aan 

hun docent te geven. Hierdoor kunnen docenten snel de sterke en zwakke kanten zien tot op het 

niveau van de leerling zelf. 

De Impact App! wordt als evaluatiemiddel ingezet tijdens de Carmel Docentendag 2018. Een vooraf 

samengestelde focusgroep bespreekt de resultaten uit evaluatie en draagt deze over aan de 

voorbereidingsgroep/werkgroep kennisalliantie van de GMR . 

 

Keynote 

Door: Michel van Ast 

 

Michel van Ast is als spreker, trainer en adviseur vooral actief op het thema ‘Onderwijs en ICT’. Hij 

geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen en traint en coacht 

docenten die technologie willen inzetten in hun eigen onderwijs. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor 

diverse onderwijsbladen en -blogs en is hij coauteur van ‘Kleppen dicht’, een publicatie over effectief 

lesgeven met ICT. 

 

‘Leren is persoonlijk. Altijd. Het is een illusie te denken dat een computer kan onderwijzen. Leren is 

namelijk meer dan het aanbieden van leerstof via een of ander algoritme. Maar wat moeten we dan 

met die term ‘gepersonaliseerd leren’? En hoe moeten we dan kijken naar ICT in relatie tot leren?’  

In deze lezing neemt Michel van Ast je mee langs een aantal van zijn eigen, persoonlijke 

leerervaringen daar waar het gaat om de inzet van ICT in het onderwijs. Verhalen die veel eindigen in 

een glorieus falen. 

 

Break-outsessies ochtend 

 

1. Formatief toetsen in de les, wat vraagt dat van de docent? 

Door: Christel Wolterinck, Conrector Onderzoek en Onderwijsontwikkeling Marianum/Universiteit 

Twente  

 

Formatief toetsen heeft als doel de docent en leerlingen te informeren over de mate waarin de leerstof 

beheerst wordt. Op basis van deze informatie over het leerproces van leerlingen kan worden besloten 

om het onderwijs aan de groep of de individuele leerling aan te passen. Formatief toetsen heeft 

daarom een didactische functie: informatie verzamelen over het onderwijsleerproces en op basis van 

deze informatie sturing geven aan het onderwijsleerproces, bijvoorbeeld door het geven van feedback 

en/of het aanpassen van de instructie aan de leerbehoefte van leerlingen. Mede vanwege deze 

didactische functie wordt over formatief toetsen beweerd dat deze werkwijze een positieve invloed 

heeft op de leeropbrengst van leerlingen.  

 



Formatief toetsen kan gezien worden als een complexe taak. De Universiteit Twente heeft een 

onderzoek uitgevoerd waarbij ze kennis en vaardigheden, die expert-docenten gebruiken om een 

formatief toetsen toe te passen in de les, hebben geïdentificeerd, geanalyseerd en gestructureerd. Dit 

omvat een overzicht van alle samenstellende vaardigheden en de samenhang tussen deze 

vaardigheden, inzicht in welke kennis een docent nodig heeft en een overzicht van de factoren die de 

toepassing van formatief toetsen meer en minder complex maken. 

Deze informatie is gebruikt om samen met Stichting Leerplan Ontwikkeling een training formatief 

toetsen te ontwikkelen voor docenten in het voortgezet onderwijs. Voor deze training zijn allerlei 

activiteiten ontworpen die erop gericht zijn om de vaardigheden van docenten te ontwikkelen dan wel 

te verbeteren.  

 

In deze break-outsessie ga je samen aan de slag met een aantal activiteiten uit de training formatief 

toetsen, zodat het de volgende dag direct toepasbaar is in de eigen les.  

 

2. Differentiëren en gepersonaliseerd leren in het PO en VO: hoe doe je dat?   

Door: Trynke Keuning en Marieke van Geel, onderzoekers MATCH-project, Universiteit Twente 

 

In het PO en VO, van traditionele scholen tot scholen die streven naar gepersonaliseerd, leraren 

hebben altijd te maken met verschillen tussen leerlingen. Hoewel contexten op het oog nogal 

verschillen, zijn er veel overeenkomsten tussen de kennis en vaardigheden van docenten die werkelijk 

tegemoet komen aan verschillen tussen hun leerlingen.  

 

De Universiteit Twente heeft door middel van een cognitieve taakanalyse in kaart gebracht welke 

vaardigheden een leraar nodig heeft om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op verschillen 

in de klas. De resultaten van dit onderzoek hoor je tijdens deze break-outsessie. Aan de hand van 

aansprekende voorbeelden maak je kennis met de vijf principes van differentiëren en krijg je 

praktische handvaten om deze principes in je dagelijkse lespraktijk toe te passen. 

 

3. Oriëntatie op gepersonaliseerd leren vanuit een gedeelde visie 

Door: Manon Agten, docent Mens en Gezondheid en mentor klas 1 en Inga Lokate, teamleider 

Carmel College Salland 

 

Carmel College Salland is in transitie naar gepersonaliseerd onderwijs. In 2016 is de school begonnen 

met het stimuleren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gepersonaliseerd onderwijs. Door 

een nieuw geformuleerd meerjarenbeleidsplan (2017-2021), dat voor het eerst ‘bottum-up” tot stand is 

gekomen, is de urgentie toegenomen om het onderwijs te verbeteren vanuit de visie, missie, waarden 

en doelen van de school. Vanuit deze drive zijn docenten en leidinggevenden op zoek gegaan naar 

mogelijkheden om gepersonaliseerd leren op Carmel College Salland vorm te kunnen geven, onder 

andere door bezoeken aan andere scholen en een studiereis naar Kunskapsskolanscholen in 

Zweden. In deze break-outsessie delen zij graag wat ze hebben gezien, geleerd en ervaren in deze 

zoektocht naar gepersonaliseerd leren.  

 

4. Pilots leermiddelen digitale Licentie en Folio (LIFO) wiskunde en biologie  

Door: Jochum Winkelman, accountmanager VO, Uitgever Malmberg en Ellen Brinkman, adviseur 

afdeling Advies & Support bestuursbureau Stichting Carmelcollege 

 

Inmiddels is het tweede pilotjaar van LIFO Getal en Ruimte en Biologie voor Jou gestart. Graag 

nemen wij de docenten mee in het proces hoe en waarom Stichting Carmelcollege tot LIFO is 

gekomen, wat LIFO precies inhoudt, wat dit betekent voor de praktijk(mogelijkheden), mede ook 

omdat het in de komende jaren wordt uitgebreid naar andere vakken dan biologie en wiskunde. 

Samen met uitgeverij Malmberg wordt LIFO vanuit verschillende perspectieven in de context van 

gepersonaliseerd leren geplaatst. Graag delen Jochum en Ellen hun ervaringen vanuit de pilot met 

jullie. 



 

5. Succesfactoren bij gepersonaliseerd leren 

Door: Erik Dikkers, portfoliomanager Somtoday, Topicus 

 

Het overgrote deel van de 175 Somtoday-scholen werkt aan leren op maat. Als team willen deze 

scholen zoveel mogelijk ondersteunen. Of het nu gaat om adaptieve toetsen in Learnbeat of 

individueel roosteren met keuzewerktijd (KWT), wij zoeken een oplossing die past bij de school.  

 

Elke school is anders, daarom wordt gepersonaliseerd leren op elke school anders ingepast. In deze 

break-outsessie deelt Topicus graag ervaringen met onderwijs op maat. Wat werkt? Wat werkt soms? 

Wat werkt nooit? En wat verwachten docenten van Stichting Carmelcollege?  

 

Break-outsessies middag  

 

1. Samen op weg naar een formatieve cultuur: Leerlab/Leerling 2020  

Door: Rachel Faessen docent Frans Augustinianum, Monique Hendriks docent wiskunde Het 

Hooghuis, Liene Selten docent aardrijkskunde Het Hooghuis, Nick Timmerman docent mens & 

maatschappij Het Hooghuis, Arman Plender docent geschiedenis Carmelcollege Gouda 

 

Het doel van een leerlab is het inrichten van leeromgevingen waarbij scholen de beweging van 

gepersonaliseerd leren in hun school versnellen. In deze leerlabs kunnen scholen nieuwe dingen 

uitproberen en ervaringen uitwisselen. Het vertrekpunt is de onderwijspraktijk van gepersonaliseerd 

leren met behulp van ICT.  

 

Tijdens deze break-outsessie bespreken zij, aan de hand van het spiraalmodel, de ontwikkeling van 

een formatieve toets naar een formatieve cultuur. Deelnemers worden uitgenodigd om aan de hand 

van het model te bepalen waar ze staan, wat hun volgende stap kan zijn en wat daar voor nodig is. 

 

2. De onderwijsevolutie bij ANW, flexibiliteit en personalisatie 

Door: Koen Nijhuis, docent levensbeschouwing en ANW en Rudy Jonker, docent NLT, ANW en 

biologie en ICT-coördinator, Twents Carmel College locatie De Thij 

 

In het LOF-project (Leraar Ontwikkel Fonds) geven Koen en Rudy leerlingen de ruimte om op basis 

van een collectie aan modules of door leerlingen aangedragen modules zelf een curriculum samen te 

stellen. Het leerpunt voor hen is dat ze daarmee het onderwijsaanbod echt gepersonaliseerd maken 

en organiseren voor 75 leerlingen. Digitale hulpmiddelen zoals Microsoft Forms, Google Classroom, 

Wikiwijs en bijvoorbeeld Socrative helpen hen bij het aanbieden van lesmateriaal, organiseren van 

inleverwerk, het formatief en summatief toetsen van leerdoelen en bij het geven van feedback. Tijdens 

deze break-outsessie laten ze veel voorbeelden zien en bespreken ze een aantal valkuilen en 

uitdagingen die voor anderen herkenbaar kunnen zijn.  

Volg ze ook via hun blog: http://Onderwijsevolutie.wordpress.com.  

 

 

3. Klas 1 vmbo in ontwikkeling van gestandaardiseerd naar gepersonaliseerd 

onderwijs 

Door: Daan Koerhuis, docent LO en mentor klas 1, Sven Dorgelo, docent LO en mentor klas 1 en Els 

Schoorlemmer, docent LO, mentor klas 1 en LOB-coördinator, Carmel College Salland 

 

Om de ambitie te kunnen realiseren kiest Carmel College Salland voor een geleidelijke verandering. 

Het succes van gepersonaliseerd onderwijs valt of staat namelijk met de uitvoering hiervan door 

docenten. Met gepersonaliseerd onderwijs staat de individuele leerling centraal en zijn 

teams/docenten verantwoordelijk voor het organiseren van een uitdagend onderwijsproces rondom de 

leerling.  

http://onderwijsevolutie.wordpress.com/


Gepersonaliseerd leren houdt dus in: meer zelfstandigheid in leren door de leerling, op basis van de 

leerbehoeften en voorkeuren van leerlingen. Het personaliseren van leren veronderstelt een 

onderwijsorganisatie die zich richt op de uiteenlopende behoeften van individuen.  

 

Veranderingen die Carmel College Salland heeft ingezet bij klas 1 vmbo hebben betrekking op: 

• Roostering en organisatie 

• Mentoraat klas 1 

• Differentiëren 

• Teamwerk en samenwerken docenten/mentoren/teams 

• Eigenaarschap 

 

4. Biologie voor Jou (LIFO) in de praktijk! (ook voor niet-biologen) 

Door: Hanneke Huijben, docent biologie en nask, Twents Carmel College locatie Losser 

 

Hoe gaat het werken met Licentie en Folio (LIFO) nu echt in z’n werk? Welke mogelijkheden biedt 

digitaal werken en hoe kun je dan gemakkelijk differentiëren? Hanneke vertelt welke digitale middelen 

zij inzet (naast het gebruik van papier) en hoe ze de leeromgeving van Malmberg bij Biologie voor Jou 

gebruikt. Je gaat in deze sessie zelf aan de slag en hoort en deelt praktijkervaringen. Tip: neem je 

eigen device mee! 

 

5. Gepersonaliseerd lesgeven met Learnbeat 

Door: Kim Neef, Docent Twents Carmel College, locatie De Thij en Jorn van der Eng, Learnbeat 

 

In deze interactieve break-outsessie deelt docent Kim van het Twents Carmel College haar ervaringen 

met de inzet van digitale lesmiddelen in de klas. Een van de makers van Learnbeat laat zien hoe je 

vanuit Somtoday je eigen lesmateriaal in Learnbeat kunt selecteren of maken voor je leerlingen. 

Vervolgens ga je zelf aan de slag als leerling, zodat je kunt ervaren hoe digitale tools, zoals 

Learnbeat, docent en leerling kunnen faciliteren met de juiste lesmiddelen op het juiste moment en op 

het juiste niveau. Tip: neem je eigen laptop of tablet mee! 

 

6. Differentiëren met ICT 

Door: Dick Bijl, projectleider Carmel Leerlab Noordoost, Etty Hillesum Lyceum en Matthijs van de 

Woestijne, projectleider Carmel Leerlab Noordoost, Pius X College 

 

Het vormen van een leerlab heeft als doel leeromgevingen in te richten waarbij scholen, niet 

belemmerd door randvoorwaarden, de beweging van gepersonaliseerd leren in hun school versnellen. 

Dit doen ze door de onderwijspraktijk te scherpen, te verbinden en te realiseren. In deze leerlabs 

kunnen scholen nieuwe dingen uitproberen en ervaringen uitwisselen. Het vertrekpunt is de 

onderwijspraktijk van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. In deze break-outsessie wordt 

vanuit de praktijk aandacht besteed aan de volgende onderdelen: 

 

• Wat is differentiëren met betrekking tot ICT in de klas? 

• Vormen van differentiatie 

• Differentiëren: zo start je in de klas 

• Drie praktijkvoorbeelden om direct in de klas te gebruiken 

• De Carmel leerlabs, een start van veranderproces op gebied van onderwijs en ICT 

• Evaluatie 

 

  



7. De leerling echt interactief laten werken met LessonUp 

Door: Eddy Halfwerk, docent Engels, Scholengroep Carmel Hengelo locatie Lyceum De Grundel 

 

In deze break-outsessie neem je deel aan een interactieve les met LessonUp. Ervaar hoe het is om 

echt interactief bezig te zijn met de lesstof. Maak kennis met de verschillende vraagtypen in LessonUp 

zoals meerkeuze, open vragen, wordweb/woordspin, videovragen en vragen met geluid. Krijg tips hoe 

je zelf voor je eigen vakgebied kant-en-klare lessen kunt ophalen en aanpassen.  

 

LessonUp is ook een heel handige tool om formatief te toetsen en de voortgang van je leerlingen te 

volgen. Je kunt het gebruiken op elk device (laptop, tablet of smartphone) met een internetverbinding. 

Je hoeft als docent niet meer te switchen tussen verschillende toepassingen zoals PowerPoint, Word 

of YouTube en je kunt nooit meer iets kwijtraken. Alles staat klaar in de cloud. 

 

8. Kleppen Dicht! Effectief leren met ICT 

Door: Michel van Ast, docent, lerarenopleider, trainer en adviseur 

 

Er is veel evidentie dat technologie onderwijs efficiënter, effectiever en betekenisvoller maakt. En dat 

is misschien waar, maar tegelijkertijd is het niet de technologie alleen die daarvoor zorgt. De docent 

blijft de sleutel in dit verhaal; hij of zij is degene die het grootste verschil kan maken voor zijn of haar 

leerlingen. Technologie kan daar op een positieve manier aan bijdragen. 

In deze break-outsessie ervaar je enkele activerende werkvormen waarbij technologie een 

toegevoegde waarde biedt. Je maakt kennis met verschillende manieren van de inzet van technologie 

waarmee het gemakkelijker wordt om aan te sluiten bij de individuele behoefte van jouw leerlingen. 

Het doel van de sessie is je een aantal activerende werkvormen mee te geven, waarbij je ICT gebruikt 

en die je morgen direct in je eigen onderwijs kunt inzetten. 

 

Plenaire afsluiting 

 


