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08.30 - 09.15 

Ontvangst 

 
09.15 - 10.00 

Plenaire dagstart 

 

10.15 - 11.15 

Ronde 1: Introductie Kunskapsskolan   

Onderwijs dat de ambities en talenten van leerlingen centraal stelt. 
Waarin leerlingen veel persoonlijke begeleiding en sturing krijgen en 
worden uitgedaagd. Waarin zij uiteindelijk leren de regie te pakken 
over hun eigen ontwikkeling en daarmee over hun leven. Onderwijs 
dat hen veel meer leert dan de exameneisen verlangen. Nauw 
aansluitend bij wat de veranderende samenleving van hen vraagt.  

In deze ronde nemen we je mee in het fundament van 
Kunskapsskolan. We leggen uit waarom wij doen wat we doen, hoe 
we dat doen en wat we precies doen.  

 

Kies voor ronde 1 hieronder de sessie van jouw voorkeur. 
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1.1 De why, how & what van Kunskapsskolan  |  PO 

Ieke Jan Sevinga  | Kunskapsskolan Nederland 
Raymond van Kerkvoorden  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Welkom bij de base group po! De aftrap van de dag waarin we kennismaken met elkaar en waarin je wordt meegenomen in de 'Why' van 
Kunskapsskolan: de visie, de waarden en het mensbeeld. Net als in een base group voor leerlingen krijg je overzicht over je dag, omdat je een helder 
kader krijgt aangeboden: het KED (Kunskapsskolan EDucation) Model. Daarnaast nemen we je mee in het transformatiemodel. Want langs welke 
paden geef je de transformatie naar gepersonaliseerd leren vorm in het po? En wat betekent dit voor jouw rol? Met deze kaders op zak, kun je met 
gerichte vragen op pad. Op naar inspiratie, informatie en ervaringsverhalen! 
 
 

 

1.2 De why, how & what van Kunskapsskolan  |  VO 

Marjolein van der Lee  | Kunskapsskolan Nederland 
Madelief Keyser  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Welkom bij de base group vo! De aftrap van de dag waarin we kennismaken met elkaar en waarin je wordt meegenomen in de 'Why' van 
Kunskapsskolan: de visie, de waarden en het mensbeeld. Net als in een base group voor leerlingen krijg je overzicht over je dag, omdat je een helder 
kader krijgt aangeboden: het KED (Kunskapsskolan EDucation) Model. Daarnaast nemen we je mee in het transformatiemodel. Want langs welke 
paden geef je de transformatie naar gepersonaliseerd leren vorm in het vo? En wat betekent dit voor jouw rol? Met deze kaders op zak, kun je met 
gerichte vragen op pad. Op naar inspiratie, informatie en ervaringsverhalen! 
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1.3 De why, how & what van Kunskapsskolan  |  MBO 

Marleen Lemstra  | Kunskapsskolan Nederland 
Anique Dullens  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Welkom bij de base group mbo! De aftrap van de dag waarin we kennismaken met elkaar en waarin je wordt meegenomen in de 'Why' van 
Kunskapsskolan: de visie, de waarden en het mensbeeld. Net als in een base group voor studenten krijg je een helder kader aangeboden: het KED 
(Kunskapsskolan EDucation) Model. Daarnaast nemen we je mee in het transformatiemodel. Want langs welke paden geef je de transformatie naar 
gepersonaliseerd leren vorm in het mbo? En wat betekent dit voor jouw rol? Met deze kaders op zak, kun je met gerichte vragen op pad. Op naar 
inspiratie, informatie en ervaringsverhalen! 
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11.30 - 12.30 

Ronde 2: Best practices vanuit de scholen   

Hoe realiseer je jouw ambitie voor gepersonaliseerd onderwijs?  
Hoe leer je werken vanuit doelen en doorbreek je als team het 
jaarklassensysteem, zodat je elke leerling kunt horen en zien? Wat  
is nodig om gepersonaliseerd onderwijs uitvoerbaar, betaalbaar, 
verantwoord en duurzaam te realiseren?  

In deze ronde vertellen scholen hoe zij hun transformatie naar 
gepersonaliseerd onderwijs vormgeven. Welke keuzes hebben zij 
gemaakt in hun onderwijs, organisatie en cultuur? Welke rollen zijn 
belangrijk? En: hoe houden zij het overzicht?  

 

Kies voor ronde 2 hieronder de sessie van jouw voorkeur. 
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2.1 Transformeren naar gepersonaliseerd leren in het basisonderwijs  |  PO 

Ieke Jan Sevinga  | Kunskapsskolan Nederland 
Vanessa Bijsters  | De Uitdaging 
 
De transitie naar gepersonaliseerd onderwijs kost tijd en energie. Basisschool De Uitdaging is vanuit een heldere visie en ambitie zelf gestart met 
het vormgeven van een eigen manier van gepersonaliseerd onderwijs. Tijdens het transformatieproces heeft De Uitdaging Kunskapsskolan 
gevraagd hen te ondersteunen bij de verdere verdieping van hun aanpak. Op welke manier heeft het KED-model hen vanaf dit 'tussenstation' 
geholpen om afgewogen keuzes te maken binnen het transformatieproces? In deze sessie gaat Ieke Jan Sevinga in gesprek met Vanessa Bijsters 
over de ambitie en doelen van De Uitdaging en hoe zij hier samen in optrekken.  
 
 

 

2.2 Aansluiten op de natuurlijke ontwikkeling van het kind  |  PO 

Christa de Graauw  | Kunskapsskolan Nederland 
Margareth van Meerveld  | De Dukdalf 
Miranda Wallenburg  | De Dukdalf 
Chantal van Loveren  | De Dukdalf 
 
Basisschool De Dukdalf werkt sinds twee jaar samen met Kunskapsskolan om op hun eigen wijze gepersonaliseerd leren vorm te geven. De Dukdalf 
is 'from scratch' de samenwerking met Kunskapsskolan aangegaan om gepersonaliseerd onderwijs te realiseren voor haar leerlingen. Hoe is het om 
vanaf dit beginstation samen op te trekken in het transformatieproces? In deze sessie vertelt De Dukdalf over haar visievorming op 
gepersonaliseerd leren en de keuzes die hierin samen met het team gemaakt zijn.  
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2.3 Alles draait om jou!  |  VO 

Anique Dullens  | Kunskapsskolan Nederland 
Marjolein Scholten  | MYcollege 
 
MYcollege uit Spijkenisse is vorig schooljaar met alle vmbo-brugklassers gestart met MY Learning: het gepersonaliseerde onderwijs zoals 
MYcollege dat heeft ingevuld en vormgegeven. Projectleider Marjolein Scholten deelt haar ervaringen in de voorbereiding en uitvoering op haar 
school. Wat neemt zij waar? Waar liep zij tegenaan? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Marjolein geeft je tijdens deze sessie een kijkje in de 
keuken van MYcollege. 
 

 
2.4 Lumion: van visie naar realiteit  |  VO 

Marije IJsseldijk  | Kunskapsskolan Nederland 
Sufayil Dönmez  | Lumion 
Barbara Geestman  | Lumion 
 
In 2012 startte Sufayil Dönmez samen met zijn team een nieuwe school in Amsterdam-West. Nu, zeven jaar later, is Lumion voor elke leerling 'een 
school van je leven'. Als nieuwe school heeft Lumion de kans gehad om vanuit een heldere visie op onderwijs een team te bouwen dat hiervoor gaat. 
Vijf jaar geleden is Lumion de samenwerking met Kunskapsskolan aangegaan om de volgende stap in haar ontwikkeling te kunnen zetten. Sufayil en 
Barbara delen aan de hand van vragen vanuit de zaal graag hun ervaringen. 
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2.5 Onze studenten zijn er klaar voor  |  MBO 

Marleen Lemstra  | Kunskapsskolan Nederland 
Klaske Apperloo  | mboRijnland 
 
De entree-opleidingen van mboRijnland kennen de meest gevarieerde en uitdagende doelgroep voor het onderwijs. In deze sessie vertelt 
mboRijnland hoe zij als bevlogen team het onderwijs zijn gaan personaliseren. Onderwijs met als doel om hun studenten uit te dagen nog meer uit 
zichzelf te halen. Zodat zij naar het juiste onderwijs kunnen doorstromen en zich zo als mens kunnen blijven ontwikkelen. 
 
 

 

2.6 De leerling Aan Zet! #Hoe dan?  |  VO 

Marjolein van der Lee  | Kunskapsskolan Nederland 
Mark van den Elzen  | Udens College 
 
Maak kennis met Mark van den Elzen: projectleider gepersonaliseerd leren op het Udens College. Mark neemt je mee in de visie van zijn school, de 
gekozen aanpak en de eerste resultaten. Daarbij vertelt hij open over alles waar zijn team tegenaan is gelopen én welke successen zij hebben 
geboekt! Er is volop ruimte voor het stellen van vragen aan deze ervaringsdeskundige!  
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2.7 Op Zweedse bodem  |  VO, MBO  |  Deze sessie is in het Engels 

Mats Rosen  | Kunskapsskolan Sweden 
Just Deinum  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Welcome on board! In deze sessie stap je even op Zweedse bodem, dé bodem waar Kunskapsskolan haar oorsprong vindt.  Zweden heeft, in 
tegenstelling tot Nederland, al twintig jaar ervaring met het geven van onderwijs volgens het KED programma met als doel de gehele ontwikkeling 
van leerlingen centraal stellen. Hoe gaat het er in de praktijk aan toe op een Zweedse Kunskapsskolan school? Wat zijn de succesfactoren? Wat zie 
je in het gedrag van leerlingen en leraren? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Zweden? In deze sessie nemen Mats 
Rosen (schoolleider Kunskapsskolan Scholen) en Just (organisator inspiratiereizen naar Zweden) je mee terug naar de bron. Laat je inspireren en 
kom tot nieuwe inzichten! 
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12.30 - 13.30 

Lunch 

 
 
 

13.30 - 14.30 

Ronde 3: Inzoomen op onderdelen van het 

KED-programma  

In deze ronde wordt ingezoomd op verschillende onderdelen van het 
KED (Kunskapsskolan EDucation)-programma.   

Het KED-programma helpt scholen om afgewogen keuzes te maken 
en het onderwijs daaromheen te organiseren. Het stelt je als leraar in 
staat om leerlingen persoonlijke aandacht te geven en zo voor iedere 
leerling het verschil te kunnen maken. Het KED-programma bestaat 
uit verschillende elementen die samenkomen in het KED-model. De 
integrale aanpak van het model en de samenhang tussen de 
elementen zorgen ervoor dat scholen gepersonaliseerd leren kunnen 
realiseren.  

 

Kies voor ronde 3 hieronder de sessie van jouw voorkeur. 
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3.1 Leerdoelgericht werken in het PO   |  PO 

Ieke Jan Sevinga  | Kunskapsskolan Nederland 
Efza Üstüner  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Gepersonaliseerd onderwijs van Kunskapsskolan verbindt de ambities & talenten van leerlingen met wettelijke leerdoelen, op meerdere niveaus 
en omschreven in heldere taal. Zo haalt de leerling elk leerdoel op zijn eigen niveau. Dat schept duidelijkheid en creëert rust. Maar waarom is het zo 
belangrijk om te werken vanuit doelen binnen gepersonaliseerd onderwijs? Waar zit de toegevoegde waarde van leerdoelgericht onderwijs voor 
het po? Wat is een goed leerdoel en waarom werkt het voor leerlingen? En tot slot, wat betekent dit voor de begeleidende rol van de leraar? Ieke 
Jan en Efza laten je ervaren op welke manier leerdoelgericht onderwijs het leerproces van de leerling ondersteunt in het po.  
 
 

 

3.2 Leerdoelgericht werken in het VO   |  VO 

Marjolein van der Lee  | Kunskapsskolan Nederland 
Danielle Groenman  | Kennemer College Mavo 
 
Gepersonaliseerd onderwijs van Kunskapsskolan verbindt de ambities & talenten van leerlingen met wettelijke leerdoelen, op meerdere niveaus 
en omschreven in heldere taal. Zo haalt de leerling elk leerdoel op zijn eigen niveau. Dat schept duidelijkheid en creëert rust. Maar waarom is het zo 
belangrijk om te werken vanuit doelen binnen gepersonaliseerd onderwijs? Wat is een goed leerdoel en waar zit de toegevoegde waarde van 
leerdoelgericht onderwijs voor het vo? En wat betekent dit voor de begeleidende rol van de leraar? Marjolein en Danielle laten je ervaren op welke 
manier leerdoelgericht onderwijs het leerproces van de leerling ondersteunt in het vo.   
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3.3 Leerdoelgericht werken in het MBO   |  MBO 

Christa de Graauw  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Gepersonaliseerd onderwijs van Kunskapsskolan verbindt de ambities en talenten van studenten met wettelijke leerdoelen, op meerdere niveaus 
en omschreven in heldere taal. Zo haalt de student elk leerdoel op zijn eigen niveau. Dat schept duidelijkheid en creëert rust. Maar hoe kom je van 
kwalificatiedossier tot leerdoelen in het mbo? En hoe kun je in het mbo gepersonaliseerd leren door leerdoelgericht te werken? Christa vertelt over 
de ervaringen en ambities van verschillende mbo-opleidingen om tot gepersonaliseerd beroepsonderwijs te komen. Wat zijn hun eerste 
ervaringen? Hoe zijn deze vakken leerdoelgericht aangeboden en hoe is er aangesloten op het instapniveau van de student? Hoe spreek je als 
leraar de student aan op zijn eigen verantwoordelijkheid? En hoe daag je de student uit zichzelf beter te leren kennen? 
 

 
3.4 De 8 stappen van het leerproces en de Learning Portal   |  VO, MBO 

Marije IJsseldijk  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Binnen gepersonaliseerd onderwijs biedt de Learning Portal leerling en leraar structuur om gepersonaliseerd te kunnen leren. Zodat je als leraar 
meer tijd en aandacht kunt geven aan leerlingen en een variatie aan leeractiviteiten kunt aanbieden. Want leerlingen een helder beeld geven van 
hun stip op de horizon én de bijbehorende stappen is een constante herhaling van zetten. Stappen waarmee de leerling inzicht en overzicht krijgt 
over het eigen leerproces. Wat zijn de acht stappen in het gepersonaliseerde leerproces? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe ondersteunt de 
Learning Portal hierin? Marije licht in deze sessie toe hoe de leeromgeving van Kunskapsskolan de leerling, de leraar en de ouder ondersteunt om 
inzicht en overzicht te houden op het leerproces van de leerling.  
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3.5 Onze leerlingen kunnen dit! Eigenaarschap en afnemende sturing   |  VO 

Anique Dullens  | Kunskapsskolan Nederland 
Marjolein Scholten  | MYcollege 
 
Critici praten over gepersonaliseerd onderwijs in termen van 'vrijheid blijheid', maar onze werkelijkheid is precies andersom. Met meer structuur, 
waarbinnen leerlingen persoonlijk worden begeleid, uitgedaagd en gestimuleerd. Pas als leerlingen laten zien het aan te kunnen, krijgen zij meer 
ruimte. Wij noemen dat afnemende sturing. Marjolein vertelt hoe dit er in de praktijk aan toegaat op MYcollege. Hoe ervaren de leerlingen het 
gepersonaliseerde onderwijs? Waarin verrassen de leerlingen hen? Hoe weet je in het begin wat een leerling aankan? Welke informatie heb je 
daarvoor nodig? Hoe stimuleer je vervolgens eigenaarschap bij de leerlingen? Wat vraagt dit van jou als leraar en wat krijg je ervoor terug? 
 
 

 

3.6 Hoe overleef ik GPL (gepersonaliseerd leren)   |  PO, VO, MBO 

Madelief Keyser  | Kunskapsskolan Nederland 
Esther Harbers  | Udens College 
 
Uitdagende doelen en heldere eisen vormen het uitgangspunt bij gepersonaliseerd onderwijs. Waarbij de ambities en talenten van leerlingen 
worden verbonden met de wettelijke leerdoelen, op meerdere niveaus en omschreven in heldere taal. Dat vraagt van jou als leraar een andere 
manier van werken. Hoe overleef jij als leraar de transformatie naar gepersonaliseerd leren? Wat verandert er in jouw rol en in je vak? Worden er 
nog wel methodes gebruikt? Wat lever je in en wat krijg je ervoor terug? Wat bedoelen we als wij het hebben over méér professionele vrijheid en 
veelzijdigheid? In deze sessie vertelt Madelief wat je kunt verwachten van het transformatieproces en welke mindset hiervoor nodig is. 
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3.7 Teamwork: als lerarenteam aan de slag   |  PO, VO, MBO 

Mildred Disselkoen  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Van klassikaal lesgeven naar meerdere rollen. Binnen gepersonaliseerd onderwijs is de rol van leraar veelzijdig: van vakleraar, coach, algemeen 
leraar tot teamlid. Die omschakeling vraagt veel van je, maar levert ook veel op! Méér professionele vrijheid, dynamiek en werkplezier. Wat 
betekent het werken in een team voor jou? Hoe werk je samen? Hoe organiseer je dat en welke communicatie is nodig? Wat vraagt dit van jou en 
van jouw collega’s? Bij klassikaal onderwijs ben je als leraar vaak individueel verantwoordelijk voor de voortgang van een groep leerlingen voor 
jouw vak. Bij gepersonaliseerd leren begeleid je als team elke individuele leerling. In deze sessie ervaar je de toegevoegde waarde van teamwork en 
hoeveel het kan opleveren, maar ook hoe lastig het kan zijn.  
 
 

 
3.8 Every child has special needs   |  PO, VO, MBO 

René van Niedek  | Kunskapsskolan Nederland 
Marianne Ekelschot  | Wellantcollege 
Mischa Boom  | Notre Dame des Anges 
Leerlingen  | Notre Dame des Anges 
 
Hoe creëer je een omgeving die iedere leerling in staat stelt om meer uit zichzelf te halen dan dat hij of zij ooit voor mogelijk hield? Om hier een 
antwoord op te vinden, kijken we hoe er in Zweden met aandacht voor de behoefte van iedere individuele leerling en leraar wordt omgegaan. En 
kijken we ook naar Nederlandse voorbeelden waarin een optimale leeromgeving wordt gecreëerd passend bij iedere groep leerlingen. We gaan 
onder andere in gesprek met een leraar en een leerling van het Notre Dame des Anges en het Wellantcollege over hun persoonlijke ervaringen en 
wat zij doen om iedere leerling te zien. Hiermee is de vraag 'is deze leerling geschikt voor het onderwijs?' omgedraaid naar 'wanneer is het 
onderwijs geschikt voor iedere leerling?' 
 
 

 

| 13  | 



 
 

14.45 - 15.45 

Ronde 4: Inzoomen op onderdelen van het 

KED-programma  

In deze ronde wordt ingezoomd op verschillende onderdelen van het 
KED (Kunskapsskolan EDucation)-programma.   

Het KED-programma helpt scholen om afgewogen keuzes te maken 
en het onderwijs daaromheen te organiseren. Het stelt je als leraar in 
staat om leerlingen persoonlijke aandacht te geven en zo voor iedere 
leerling het verschil te kunnen maken. Het KED-programma bestaat 
uit verschillende elementen die samenkomen in het KED-model. De 
integrale aanpak van het model en de samenhang tussen de 
elementen zorgen ervoor dat scholen gepersonaliseerd leren kunnen 
realiseren.  

 

Kies voor ronde 4 hieronder de sessie van jouw voorkeur. 
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4.1 Leerlingen coachen in het PO  |  PO 

Mildred Disselkoen  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Onderwijs is mensenwerk met de leraar in een essentiële rol. Door leerlingen persoonlijk te stimuleren en te coachen. Hoe zorg je dat je iedere 
leerling hoort en ziet en hoe coach je jonge kinderen op een leerproces? In deze sessie leer je meer over een goede opbouw van een coachgesprek 
en hoe jij jezelf als coachinstrument inzet.  
 
 

 

4.2 Op naar het examen  |  VO 

Marjolein van der Lee  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Onze wereld verandert continu. Wat betekent dit voor het onderwijs? Het belangrijkste wat ons betreft: een diploma halen én de vaardigheden 
ontwikkelen die in het latere leven nodig zijn. Kan dat? Ofwel, hoe ziet gepersonaliseerd onderwijs er in de bovenbouwpraktijk uit? Is er ruimte in 
wet- en regelgeving om recht te doen aan alle verschillende talenten van de leerling? In deze sessie nemen we je mee in de wettelijke 
mogelijkheden rondom flexibilisering en krijg je zicht op hoe het bovenbouwontwerp van Kunskapsskolan deze ruimte benut.  
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4.3 Leerdoelgericht coachen met pubers  |  VO, MBO 

Annemiek Jonker  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Onderwijs is mensenwerk met de leraar in een essentiële rol. Door leerlingen persoonlijk te stimuleren en te coachen. Niet high-tech, maar juist 
high-touch. Maar hoe coach jij als leraar een puber op zijn leerproces, zodat hij de regie kan pakken over de eigen ontwikkeling? Bij 
gepersonaliseerd onderwijs heeft de leerling een vaste leraar/coach waarmee elke week wordt besproken hoe het gaat, wat werkt en wat beter 
kan. Samen wordt bepaald welke leerdoelen in de aankomende week worden opgepakt en op welke manier. In deze sessie krijg je handvatten voor 
het opbouwen van een goed coachgesprek en hoe jij jezelf als coachinstrument inzet. Daarnaast leer je hoe je leerlingen zelf doelen laat stellen en 
persoonlijke strategieën laat ontwikkelen.  
 

 
4.4 Onderwijsplanning – de inrichting van onderwijstijd  |  VO, MBO 

Marije IJsseldijk  | Kunskapsskolan Nederland 
 
De digitale leeromgeving van Kunskapsskolan biedt leraar en leerling structuur om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Zodat jij meer tijd en 
aandacht kunt geven aan leerlingen en hen een brede variatie aan leeractiviteiten kunt aanbieden. Maar hoe maak je een rooster waarin hier 
ruimte voor is? Hoe zorg je dat het plannen van het onderwijs uitvoerbaar en organiseerbaar blijft? Marije geeft antwoord op de vraag hoe je het 
onderwijs plant waarbij je te maken hebt met leerlingen die verschillen in tempo, niveau, behoefte en interesse.  
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4.5 Gepersonaliseerd leren: feiten en cijfers  |  PO, VO, MBO 

Efza Üstüner  | Kunskapsskolan Nederland 
Margriet van der Meer  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Gepersonaliseerd onderwijs, geïnspireerd op Kunskapsskolan, vind je op zo’n 60 Nederlandse scholen. Het komt van oorsprong uit Zweden. Daar 
zijn bijna 40 Kunskapsskolan scholen actief, met meer dan 20 jaar ervaring en uitstekende resultaten. Een bewezen aanpak dus, toegepast in ons 
Nederlandse systeem. Inmiddels is er ook steeds meer wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de elementen waaruit gepersonaliseerd 
leren bestaat. Waarom is het hebben van hoge verwachtingen belangrijk? Wat voor feedback is het meest effectief? Waarom is eigenaarschap van 
de leerling belangrijk en hoe ziet dat er dan uit? Efza en Margriet nemen je in deze interactieve sessie mee in de meest opvallende bevindingen over 
de ingrediënten van gepersonaliseerd onderwijs.  
 
 

 

4.6 Hoe geef jij leiding aan verandering?  |  Leidinggevenden PO, VO, MBO 

Rebekka ter Voort  | SENS Coaching 
Dorine Slot  | SENS Coaching 
 
Tijdens deze sessie laten we de trailer van een tool (in ontwikkeling) zien ter ondersteuning van transitieprocessen op scholen. Aan de hand 
daarvan gaan we in gesprek over de volgende onderwerpen/vragen: Hoe geef jij leiding aan verandering? Hoe ga je met je school aan de slag? Wat is 
jouw motivatie om gepersonaliseerd onderwijs te verkennen? Wat drijft jou als mens? Daarnaast staan we stil bij de vragen: Waar sta jij met je 
team in jullie ontwikkeling? Heb je zicht op wat het effect is tot nu toe van jouw aansturing van de organisatie en het team? Wat is jouw 
voorkeursstijl? Door reflectie op je aanpak word je je bewust van de manier waarop jij reageert op nieuwe of onverwachte situaties. Hoe kan jij je 
persoonlijk leiderschap inzetten om de transitie van jouw team en schoolorganisatie vorm te geven? Voel je je geïnspireerd om aan de slag te gaan 
met je eigen school? Durf jij het aan?   
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4.7 Het curriculum – treden en thema's  |  VO, MBO 

Saffloer Mohaupt  | Kunskapsskolan Nederland 
Josine Keppler  | Kunskapsskolan Nederland 
Judith Ligtvoet  | Kunskapsskolan Nederland 
 
Hoe zijn de vakken bij gepersonaliseerd onderwijs opgebouwd? Welke ontwerpprincipes worden er gehanteerd? Welke mogelijkheden biedt dit de 
leerlingen? En wat is de rol van de leraar hierbinnen? In deze sessie wordt de opbouw van de vakken vanuit drie clusters, alfa, bèta en gamma, 
toegelicht. We staan stil bij het concept 'backward design' en we loodsen je van master rubric en leerlijn langs leertaken, bronnen en oefeningen 
naar beoordelingscriteria en formatief en summatief evalueren. 
 
 

 
 

15.50 - 16.30 

Dagafsluiting  |   Uitreiking Birgitta Ericson Award 2019 & terugblik door de Kids Reporters 

 

16.30 - 17.00 

Borrel 
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