
1

Werken met een Persoonlijk 
Leerplan

Esther de Boer

Inhoud

• Wat is een Persoonlijk Leerplan (en wat is het niet)?

• Achtergrond: Excellentieprojecten

• Big Picture: onderscheidende factoren

• Wat houdt werken met een Persoonlijk Leerplan in?

- Welke theorie (en doelen) ligt ten grondslag aan het 
werken met een Persoonlijk Leerplan?

- Leercirkel (TASC);  Sternberg en Bloom

• Hoe worden de leerlingen gesignaleerd?

- 6 profielen van (hoog)begaafde leerlingen

• Hoe ziet een projectperiode eruit (de Walsprong Zaltbommel)

• Hoe ziet de begeleiding eruit (socratische manier van 

vragenstellen)? 

Wat houdt ‘het werken met een persoonlijk 

leerplan’ in (en wat niet)

Niet:
• Handelingsplan voor de 

leerling (past er wel goed in)

Wel:
• Invulling van een + klas of 

verrijking(sarrangement)
• Uitwisseling met 

ontwikkelingsgelijken
• Aandacht voor werk-en

leerstrategieën 
• Mogelijkheden voor alle 

leerlingen
• Voor groep 1 t/m 4 en groep 

5 t/m 8
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Achtergrond: Landelijke project LPC 

en SLO

Doel: stimulering excellentie in het basisonderwijs

Vier thema’s:

• (vroeg)Signalering 

• Brede talentontwikkeling

• Kwaliteitsverbetering en borging

• Handelingsbekwaamheid van leerkrachten: ‘werken met 

een persoonlijk leerplan’, training/coaching leerkrachten, 

netwerk van Pabo’s, handreikingen voor leerkrachten 

Achtergrond: Big Picture

De aanname is dat door persoonlijk onderwijs de leerling

eigenaar wordt van zijn eigen leerproces, daardoor 

intrinsiek gemotiveerd wordt en bereid is

om daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.

Onderwijsfilosofie uit de 
VS; o.a. scholen in 

Providence en San 
Diego

www.bigpicture.org

http://www.bigpicturenederland.nl/Publicaties.htm

“Onderwijs 

persoonlijk 

maken”

http://www.bigpicture.org/category/podcasts/

Big Picture

Door het leren van anderen en 
de ervaringen die je zelf opdoet 
wordt de foto van jezelf groter, 
er ontstaat in feite een ‘Bigger
Picture’. 

Door het ontstaan van die grote 
foto wordt een situatie

gecreëerd waarin de leerling 
meer zicht krijgt op zijn eigen 
identiteit en kwaliteiten.

Big Picture leren is leren met 
een ‘personalized learning plan’
in ‘the real world’.
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“Deep down everybody is interested. 
Get students hooked and don ‘t stop 
when it gets difficult.”

Elliot Washor, een van de grondleggers van de Big Picture Company, tijdens een 

van de KPC Groep-conferenties ‘Onderwijs persoonlijk maken’

Onderscheidende factoren:

• Leerlingen werken aan hun 

passie en interesse

• Leren in de echte wereld.

• Een persoonlijk leerplan 

• Klein leerplanteam.

• Betrokkenheid van de ouders.

• Aandacht voor leerstrategie 
leerlingen

Passie en interesse
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Passie en interesse

• Met behulp van een 
fotospel geven kinderen 

een impressie van datgene 

waar ze enthousiast over 
zijn, wat ze belangrijk 

vinden, wat hun hobby is, 

wat ze in hun vrije tijd 
graag doen, wat ze boeit.

• De begeleider maakt 
aantekeningen, de 

leerlingen spelen.

• De opbrengst is een eerste 

inzicht in interesses.
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Leren in de echte wereld

De leerlingen bezoeken een 

situatie, bedrijf of persoon om meer 

te weten te komen over hun 
onderwerp.

Bijvoorbeeld: manege, museum, 

arts of een zanger.

Zij kijken, maken foto’s, houden 

interviews en doen soms zelf mee 
(stage).
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Een persoonlijk leerplan

De passie/ interesse van de leerling 
krijgt vorm door middel van:

• Het maken van een planning voor 
12 weken;

• Het maken van een dagoverzicht

Hierin geven zij aan:

• De hoofd-en deelvragen;

• De activiteiten die leiden tot het 
beantwoorden van hoofd-en
deelvragen;

• Manier van presenteren;

• Wat ze nodig hebben.

Persoonlijk leerplan

Redeneren:

• Welke idee wil ik testen? (essentiële vraag)

• Welke informatie kan ik verzamelen?

• Kan ik getallen, grafieken, formules gebruiken om mijn werk te 

onderbouwen? 

• Wat is hier de geschiedenis van?

• Hoe is deze zaak met de tijd veranderd? 

• Wat zijn de resultaten van mijn werk?

• Welke conclusies kan ik uit mijn werk trekken?

• Voor wie is het belangrijk? 

Persoonlijk leerplan

Communicatie en presentatie

• Welke vragen stel ik aan mijn medeleerlingen?

• Hoe kan ik erover schrijven?

• Wat is het  basisidee dat ik wil overbrengen?

• Wie is mijn doelgroep?

• Wat kan ik erover lezen?

• Naar wie kan ik erover luisteren?

• Met wie kan ik erover praten?

• Hoe kan ik technologie gebruiken om dit uit te drukken? 

• Hoe kan ik dit creatief uitdrukken?
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Persoonlijk leerplan

Persoonlijke leerdoelen

• Hoe kan ik me meer in anderen verplaatsen?

• Hoe kan ik hier verantwoordelijk voor zijn?

• Hoe kan ik mijn werk beter organiseren?

• Hoe kan ik mijn tijd beter beheren?

• Hoe kan ik goed met anderen samenwerken?

• Wat heb ik van mezelf geleerd?

Het leerplanteam.

• Kleine groep leerlingen die wordt begeleid door 
enkele volwassenen (IB’er, RT’er, leraar, stagiaire, 
ouder).

• De leerlingen zijn bij elkaar betrokken.

• Het leerplanteam wordt regelmatig geïnformeerd.

• Leidend in de bijeenkomsten zijn de persoonlijke 
leerplannen.

• Onderlinge feedback en delen van successen.

Ouderbetrokkenheid

• Ouderbijeenkomst voorafgaand 

aan de projectperiode

• Ouders in het leerplanteam

• Ouders worden via de mail op 

de hoogte gehouden

• Leerkracht en ouder praten 

over de ervaringen 

• Presentatiebijeenkomst

• Evaluatiebijeenkomst met 

ouders na afloop van de 

projectperiode/ evaluatie via 

formulieren
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Aandacht voor de werk-en

leerstrategie van leerlingen

• Niet stoppen als het moeilijk wordt;

• De leerling en ouders committeren zich aan een 

projectperiode; het project wordt afgemaakt;

• Aansluiten bij de interesses van de leerling, maar wel 

grenzen stellen aan de verbreding; wat ga je wel en niet 

onderzoeken

• Aandacht voor praktische, creatieve en analytische 

vaardigheden en de balans daartussen

• Aandacht voor hoge-orde denkvaardigheden

• Aandacht voor structuur: TASC

Doelen

• het ‘leren plannen’;

• het ‘leren organiseren’;

• afwisseling van analytisch, praktisch en creatief denken;

• het leren ‘vragen stellen’ aan henzelf en aan elkaar;

• samenwerken bij ‘individueel werken’

• samen leren bij ‘individueel werken’

• (jezelf) te presenteren;

• leren omgaan met drempels; risico’s durven nemen;

• persoonlijke, leerlinggebonden doelstellingen

(Hoog)begaafdheid is het vermogen om 

deze drie vaardigheden succesvol te managen 
sterke kanten benutten, ook minder sterke kanten (verder) ontwikkelen

Theorie: Succesvolle intelligentie (Sternberg)
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Sternberg:

“Om effectief en succesvol te zijn is meer nodig dan op 

grond van één enkele dimensie voorspeld kan worden:  

niet alleen analytische vaardigheden* zijn van belang!”

*IQ tests en schoolse taken doen met name een beroep 

op het analytische aspect

Bloom

Creëren

Evalueren
Analyseren

Toepassen
Begrijpen

Onthouden

Hogere-orde denken
�

- - - - - - - - - - - - - - - -
�

Lagere-orde denken

Hogere orde denkprocessen

Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:

• Het stimuleren van leerlingen om verder en meer 
kritisch na te denken

• Het stimuleren van het probleem-oplossend
denkvermogen

• Het ontlokken van discussie

• Het stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te 
gaan naar informatie

Zie ook: http://www.acadin.nl/leeractiviteiten/lesformat
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TASC-model Wallace (2002)

Projectperiode 

12 weken (bovenbouw)

6 weken (onderbouw)

8 (onderbouw) -12 (bovenbouw) kinderen per 

groep

Voorafgaand aan de start

Signalering:

• Leerkrachtnominatie op basis van 

signaleringskenmerken: 

http://www.infohoogbegaafd.nl/hbpo/school/00001/

• Methodegebonden toetsen/ Citoscores/ testen

• Voordracht door ouders (incidenteel)

• Aandacht voor groepen die niet altijd gesignaleerd 

worden (leerlingen van allochtone afkomst, leerlingen uit 
achterstandsgezinnen, meisjes)

Leerkrachtbijeenkomst

Ouderbijeenkomst
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Signalering: 6 profielen Betts & 

Neihart

Succesvolle leerling

• Perfectionistisch

• Goede prestaties

• Zoekt bevestiging bij de 

docent

• Vermijdt risico

• Accepterend en 

conformerend

• Afhankelijk

Bron: Betts, G.T. & Neihart, M. (1988)

De uitdagende leerling

• Corrigeert de docent

• Stelt regels ter 
discussie

• Is eerlijk en direct

• Inconsistente 
werkwijzen

• Creatief

• Komt op voor eigen 
opvattingen

• Competitief

• Voorkeur voor activiteit 
en discussie

Bron: Betts, G.T. & Neihart, M. (1988)
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De onderduikende leerling

• Ontkent begaafdheid

• Doet niet mee aan 

programma’s voor 

(hoog)begaafde 

leerlingen

• Zoekt sociale 

acceptatie

Bron: Betts, G.T. & Neihart, M. (1988)

www.dickykapel.nl

De drop-out

• Maakt taken niet af

• Zoekt buitenschoolse 
uitdaging

• Creatief

• Werkt inconsistent

• Verstoort, reageert af

• Presteert gemiddeld of 
minder

• Defensief

• Neemt onregelmatig deel 
aan onderwijs

• Verwaarloost zichzelf

• Isoleert zichzelf

Bron: Betts, G.T. & Neihart, M. (1988)

Leerling met leer-en of gedragsproblemen

• Werkt inconsistent

• Presteert gemiddeld of 

minder

• Verstoort, reageert af

Bron: Betts, G.T. & Neihart, M. (1988)



13

De zelfstandige leerling

• Goede sociale 
vaardigheden

• Werkt zelfstandig

• Ontwikkelt eigen doelen

• Doet mee

• Werkt zonder bevestiging

• Werkt enthousiast voor 
passies

• Creatief

• Komt op voor eigen 

opvattingen

• Neemt risico

Bron: Betts, G.T. & Neihart, M. (1988)

Startbijeenkomst

Doel: bepalen van het onderwerp 
en werkwijze in de komende 
periode

• Iedere leerling werkt het 
leerplan uit:

-Wat wil ik realiseren?

-Waar moet ik dan mee beginnen?

-Hoe plan ik alles?

• Er wordt een globale planning 
gemaakt

• Er wordt een planning voor de 
eerstvolgende bijeenkomst 
gemaakt

Vervolgbijeenkomsten

• Eerst centraal bijeen:

-Wat ga je vandaag doen?

-Wat wil je bereiken?

• Vervolgens aan de slag

• Maken van mindmap

• Afsluiten weer centraal

-Hoe is het gegaan?

-Is het gegaan zoals je dat 
wilde?

-Wat ga je de volgende keer 
doen?



14

Afsluiting

• Uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten

• Nabespreking met het hele 
leerteam:

Leerlingen:

-Wat wilden we gaan doen?

-Wat hebben we bereikt?

-Wat hebben we geleerd?

Volwassenen:

-Heeft het project voldaan aan de 
opzet/verwachtingen?

-Is er een vervolg aan te geven?

Begeleiding: socratisch geïnspireerd

Coachende houding: vragen stellen en geen antwoorden 

geven

Uitgaan van:

• De leerling heeft de kennis om de vraag te beantwoorden;

• Het inspireren van de leerling om naar antwoorden te zoeken 

die hij nog niet gevonden heeft;

• De leerling kan na het gesprek zelf verder antwoorden 

zoeken.

Voorbeeld

• De leerling doet een uitspraak: 

- De aarde is ontstaan uit de oerknal

• Klopt die uitspraak? Wanneer klopt deze uitspraak niet? 

- De bijbel heeft een andere verklaring

• Als je een uitzondering of tegenwerping hebt gevonden moet 
de definitie fout zijn, of althans onnauwkeurig. 

• Wanneer klopt de uitspraak wel?

- Welke verklaringen zijn er nog meer en waar heb je 

die gevonden?

• Wat moet je doen om daar achter te komen en hoe kan je dat 

doen?
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Dank voor uw aandacht!

Esther de Boer

06 51192773
e.deboer@kpcgroep.nl


