Onderwijs op maat
We zien dat scholen beter willen worden in het geven van flexibel,
gepersonaliseerd onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeften en talenten van
leerlingen. Daarom gaan we de kennis die we in de voorgaande jaren hebben
ontwikkeld verder verdiepen en verspreiden. We kijken daarbij onder andere
naar metacognitieve vaardigheden, praktische differentiatie en Design
Thinking.

Project

Design Thinking
in de School

Doelgroep

PO

Toegevoegde waarde

Doel

Leerkrachten leren de
methode Design
Thinking toe te passen
voor álle leerlingen
(niet alleen de cognitief
sterke leerlingen).

Kinderen kunnen
hun talenten en
creatieve
denkvermogen
beter inzetten en
hebben meer
zelfvertrouwen.
De methode
wordt een vast
onderdeel van
het curriculum
Wereldoriëntatie
en/of
Onderzoekend
en Ontwerpend
leren.

Partners

PO, Technolab

Status

Lopend,
open voor
deelname;
leerlijn
naar
Leiden2022

Contactpersonen

Anneke van Houten
anneke@deleidseaanpak. nl

PWS in de Stad

VO

Partners in de stad
presenteren zich tijdens
de PWS-markt aan
leerlingen 4 Havo en 5
Vwo. Leerlingen voeren
hun PWS uit bij een
partner in de stad en
krijgen ondersteuning
voor hun aanpak. We
organiseren de
uitreiking van de Leidse
PWS Prijs VOHAVO/VWO.

Leerlingen
ontdekken hun
interesse en
vergroten hun
motivatie door de
concrete
toepassing van
hun talenten. De
onderzoekleerlijn verbetert
en de
maatschappelijke
waarde van het
PWS neemt toe.

Da Vinci College,
Bonaventuracollege
Burggravenlaan,
Mare College,
Hogeschool PréHBO, ICLON PWS
Coach, RMO,
Erfgoed Leiden,
Volkenkunde,
Naturalis, Hortus,
Rabobank,
gemeente Leiden,
LUMC, i-DOE,
Taalmuseum, COC,
Leiden Global,
PABO, Inventeers

Lopend,
open voor
deelname.
https://ww
w.leideneducationalphalab.eu

Marleen Spierings
marleen@deleidseaanpak .nl
Geef je op als 2e ondersteuner
of ondersteunende organisatie
bij de eventorganisatie.

Museumdebat

PO, VO,
HO

Docenten krijgen
coachingsvaardigheden
op het gebied van leren
waarderen, leren delen
van inzichten en
ontwikkeling van
ethisch besef rond
cultureel erfgoed.
Leerlingen leren
debatteren in
voorbereiding op
Leiden Mayflower400
en 2022: Leiden:
European City of
Science. We
ontwikkelen het
didactisch model ‘De
Museale Weegschaal’.

Leerlingen
ontwikkelen de
academische
vaardigheden die
ze nodig hebben
om hun talenten
te ontwikkelen.

SCOL PO en VO,
PROOLeiden,
Stedelijk
Gymnasium,
Rijnlands
Oegstgeest, PO De
Hobbit, Debatunie,
Volkenkunde,
Erfgoed Leiden,
RMO, Universiteit
Leiden Honours
College The Great
Debate, Naturalis,
Hortus botanicus,
Pilgrim Museum,
De Lakenhal.
Parnerschap met
Leiden Marketing,
Leiden400,
Objectwijs.

Lopend

Marleen Spierings
marleen@deleidseaanpak .nl

Werkplaats
Onderwijs en
Onderzoek
Talentontwikkeling

VSE,
PO, VO

Doorgaande leerlijn
vanaf voorschoolse tot
en met na- en
buitenschoolse opvang.
Gelijke kansen in het
onderwijs/ passend
onderwijs.
Leergemeenschap
binnen het onderwijs.
Praktijk en wetenschap
bij elkaar brengen.
Talenten van ons zelf,
collega’s en leerlingen
beter benutten en
verder ontwikkelen

Voor beter
onderwijs waarin
we talenten van
leerlingen zien
en verder
ontwikkelen,
verbinden we
onderwijs en
onderzoek met
elkaar. Met
gebruik van
bestaande
kennis uit de
theorie en
praktijk gaan we
nieuwe kennis
over
Talentgericht
werken
gezamenlijk
ontwikkelen.
Leraren,
studenten en
onderzoekers
werken op basis
van
gelijkwaardigheid
samen, vullen
elkaar aan en
leren van elkaars
expertise
(Participatief
Actie Onderzoek).

PROO
Leiden(Pionier),
SCOL (De
Astronaut),
Floreokids,
Ambulante
Educatieve Dienst,
Smallsteps,
Hogeschool Leiden
(ACPA), Gemeente
Leiden.

Lopend

Roosmarijn van Alphen
Roosmarijn@deleidseaanpak.nl

