Met EXOVA op weg naar Gepersonaliseerd Leren
In de afgelopen 5 jaar heeft EXOVA op zo’n kleine 200 scholen uitgebreid ervaring
opgedaan met de invoering van gepersonaliseerd leren.
Gepersonaliseerd leren betekent dat onderwijs meer aansluit bij de capaciteiten en
interesses van elk kind afzonderlijk. Het is belangrijk dat de leerling zich op eigen
tempo en op eigen niveau mag ontwikkelen en eigenaar wordt van zijn of haar leren.
De ontwikkeling van elk kind goed te kunnen begeleiden en volgen, vergt ook voor de
leerkracht een andere rol. Een omslag die niet altijd even gemakkelijk is. Durf je een
‘standaardaanpak’ los te laten?
Van groot belang voor het slagen van de implementatie van gepersonaliseerd leren is
dat dit een gezamenlijke visie is van het team en met het hele team wordt uitgevoerd.
Onze ervaringen hebben geleid tot onderstaand invoeringsmodel waarbij scholen
geleidelijk aan overstappen van leraar gestuurd onderwijs naar leerling gestuurd
leren. De school/het team bepaalt zelf tot welke fase zij wil gaan. Fase 2 is voor
nagenoeg iedere school snel te realiseren en hiermee zijn veel problemen van het
‘passend onderwijs’ opgelost.

Invoeringsmodel ‘van leraar gestuurd onderwijs naar leerling gestuurd leren’

Fase 1. Gedifferentieerd groepsonderwijs
Deze fase geeft het meest gebruikte onderwijsmodel weer: groepsgewijze aanpak en
incidentele, kortdurende aanpassingen van het programma voor de zwakkere leerlingen dan
wel de betere leerlingen. Met de digitale leerlijnen wordt het een stuk makkelijker om
kortdurend van het programma af te wijken omdat alles direct in één omgeving beschikbaar
is en de resultaten hiervan ook direct zichtbaar zijn. Invoering is binnen één jaar haalbaar.

Fase 2. Passend groepsonderwijs
In deze fase worden leerlingen die structureel niet met de groep meekunnen op een eigen
leerlijn gezet. Hetzelfde geldt voor leerlingen die veel meer aankunnen. Als dit is ingevoerd,
zijn veel problemen van het “passend onderwijs” opgelost. Dit niveau is in principe voor
nagenoeg alle scholen binnen 2 tot 4 jaar haalbaar.
De invoering van fase 2 leidt tot een structurele oplossing voor de zogenaamde
“probleemleerlingen”: ze hoeven zich niet meer met allerlei kunst- en vliegwerk aan te
passen aan het werktempo van de groep. De ervaring heeft geleerd, dat dit in de meeste
gevallen tot een flinke toename van de motivatie bij de leerlingen leidt en tot meer
werkplezier en minder werkdruk bij de leerkrachten. EXOVA beschikt over de geschikte
middelen (digitale leerlijnen) en de gewenste ondersteuning (ervaren trainers en begeleiders)
om passend groepsonderwijs mogelijk te maken.

Van passend groepsonderwijs naar gepersonaliseerd leren
Wilt u zich als school verder ontwikkelen richting gepersonaliseerd leren, dan kunnen wij u
trainen en begeleiden in de fasen 3 tot en met 5. In deze fasen verschuift het eigenaarschap
over het leren in toenemende mate van de leerkracht naar de leerling.
Fase 3. Gepersonaliseerd leren binnen leerlijnen
In deze fase verplaatst het kiezen van de leerdoelen zich geleidelijk van leerkracht naar
leerling. Aan het begin van fase 3 zullen de leerdoelen nog door de leerkracht centraal
gesteld worden, waarbij steeds meer keuzeruimte voor de leerlingen gaat komen, zodat aan
het eind van fase 3 de leerdoelen door de leerlingen zelf gekozen worden. In deze fase
ontwikkelt de leerkracht de vaardigheden die horen bij het leerkracht DNA 'gepersonaliseerd
leren' voor wat betreft de didactiek, de pedagogiek, het onderwijs ontwerpen en de juiste
leeromgevingen in te richten voor het werken op basis van leerlijnen MATH (rekenen),
CODE26 (taal) en T-WORLD (wereldoriëntatie en taal).
Fase 4 Gepersonaliseerd leren vanuit thema’s
De leerlijnen taal en rekenen zijn geïntegreerd binnen WO-thema’s.
Fase 5 Gepersonaliseerd leren vanuit leeractiviteiten
Vanuit een rijke leeromgeving gaan leerlingen onderzoekend en ontdekkend aan de slag,
geen “aanbodgestuurd” onderwijs meer.

De EXOVA leerlijnen

De leerlijn MATH is onze rekenmethodiek voor de groepen 1 t/m 8 en bestrijkt in ca. 500 leerdoelen
het gehele kader van referentieniveaus, kerndoelen en CITO. De doelen zijn opbouwend in
moeilijkheidsgraad. Het werken met concreet materiaal, in de rekenontdekhoek in het klaslokaal en/of
in ‘de echte wereld’, vormt de basis van alle rekenbegrip. MATH steekt in op het verwerven van
inzicht, keuze in rekenstrategieën en koppelt rekenen aan context en toepassingen.

In T-WORLD komen alle domeinen van wereldoriëntatie aan bod: natuur & techniek, aardrijkskunde,
geschiedenis, mens & samenleving. De kerndoelen 34 t/m 53 zijn uitgewerkt in uitdagende
leeractiviteiten en vormen per domein (en subdomein) leerlijnen voor groep 1 t/m 8. Ook de
taalkerndoelen die te maken hebben met informatieverwerving en -verwerking, communicatie en
presentatie zijn in T-WORLD impliciet verwerkt.
T-WORLD biedt zowel de mogelijkheid om zaakvakgericht als om thematisch te werken. Thema’s zijn
geheel vrij te kiezen en in te vullen met leeractiviteiten uit de database of met zelf in te voeren
activiteiten. Dit kan door de leerkracht gedaan worden maar, indien de leerkracht dit toestaat, ook
door de leerling zelf.
De leeractiviteiten gaan uit van ontdekkend leren, startend in ‘de echte wereld’ en met voldoende
ruimte voor individuele verbreding en verdieping. T-WORLD kan tevens gezien worden als een leerlijn
onderzoekend leren.

CODE26 is de EXOVA-taalmethodiek voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen.
Startend vanuit hun leef- en belevingswereld ontdekken de leerlingen klanken en letters, woorden,
zinnen en teksten. Luisteren en spreken, lezen en schrijven komen binnen al deze domeinen en op
alle levels aan bod.
Leeractiviteiten met concrete materialen, in de taalontdekhoek in het klaslokaal en/of in ‘de echte
wereld’, worden naast serious games en andere (digitale) leermiddelen aangeboden. Plezier en
spelen met taal worden gekoppeld aan de technische aspecten zoals spelling, grammatica,
woordenschat etc. Daarnaast is ook volop ruimte voor ontwikkeling van eigenheid bij het overbrengen
van een boodschap (handschrift, stijl).
CODE26 is dekkend voor de kerndoelen 1 t/m 12. De taalkerndoelen die te maken hebben met
informatieverwerving, -verwerking, communicatie en presentatie zijn ook geïntegreerd in de
wereldoriëntatiemethodiek T-WORLD. CODE26 en T-WORLD vullen elkaar aan en overlappen elkaar
op onderdelen.

Wilt u meer weten over hoe u passend groepsonderwijs en gepersonaliseerd leren
en/of de EXOVA-leerlijnen op uw school kunt implementeren of bent u geïnteresseerd
in een presentatie? Mail naar info@exova.nl en kijk op onze website www.exova.nl.
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