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

2b2. Traject
Talent
Ontdekken

Doelgroep

Toegevoegde waarde

Doel

Partners

Status

VSE, PO

PM’ers en
kleuterleerkrachten
leren in spelsituaties
de creativiteit en het
probleemoplossend
vermogen van jonge
kinderen stimuleren en
dit overbrengen op
ouders.

Kinderen krijgen
een groter
probleemoplossend
denkvermogen en
creativiteit.

Voorschoolse partners;
PO- partners; BplusC,
Onderwijszaken; Jan
de Lange

Lopend; jaarlijks
een andere
focuswijk

Contactpersonen

Annemieke Constandse
annemieke@deleidseaan
pak.nl

2d. Design
Thinking in de
School

PO

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.

PO, Technolab

Lopend, open
voor deelname;
leerlijn naar
Leiden2022

Anneke van Houten
anneke@deleidseaanpak. nl

2f.
Metacognitieve
vaardigheden
als sleutel
voor
studiesucces

VO

Leraren krijgen inzicht
in de manier waarop
ze metacognitieve
vaardigheden kunnen
aanleren en hoe je
deze kunt meten.

Jongeren kunnen
hun eigen
leerproces sturen
dankzij betere
metacognitieve
vaardigheden.

Instituut voor
Metacognitie
Onderzoek,
Samenwerkingsverband
Passend VO 2801;
voorlopers Stedelijk
Gymnasium &
Marecollege

Pilotfase
afgerond,
vervolg in de
voorloperscholen;
open voor
volgscholen

Lineke van Tricht
lineke@deleidseaanpak.nl

2g. Werkgroep
Praktische
Differentiatie

VO

Leraren krijgen
instrumenten om hun
leerlingen in de lessen
meer onderwijs op
maat te geven.

Leerlingen krijgen
onderwijs op maat
en werken
zelfstandiger.

ICLON/ONZ

Staat stil

Fred Janssen
info@deleidseaanpak.nl

2i. Cultuur om
de Hoek

VSE, PO

Gestart, open
voor deelname

Annemieke Constandse
Annemieke@deleidseaanpak.nl
Eveline Timmermans
eveline@deleidseaanpak. nl

2k. 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
onderzoek-leerlijn
verbetert en de
maatschappelijke
waarde van het
PWS neemt toe.

Da Vinci College,
Bonaventuracollege
Burggravenlaan, Mare
College, Hogeschool
Pré- HBO, 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.

2l.
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

2m. Design
Thinking in
pre- university

VO, HO

Trainen van
universitair docenten
van het pre-university
programma in de
methode Design
Thinking.

Leerlingen passen
Design Thinking
toe in onderzoek
en ontwerpen en
verdiepen
daarmee hun
vaardigheden.

Bureau Talent,
Honours Academy
Universiteit Leiden

Lopend

Annebeth Simonsz
Annebeth@deleidseaanp ak.nl

