
Hoe team Sociaal werk gepersonaliseerd onderwijs toepast 

en de ILR - individuele leerroute - gebruikt

DIANA (docent RIJN IJSSEL)

MIRIT & MELANEY (studenten RIJN IJSSEL)

HENRIEKE (consultant Fringe, EDUCATION ONLINE)

Ga alvast naar slido.com
#380126
Ben jij al geïnspireerd vandaag?



WIE
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Diana Mirit & Melaney Henrieke



In deze 

presentatie
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Aanleiding en andere vorm onderwijs

Team Sociaal werk en regie student

De individuele leerroute

Toekomst

Vragen in de 

chat
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Aanleiding en andere vorm onderwijs

● RIJkonderwijs, flexibiliseren en 
personaliseren. Het maken van keuzes:

● Leereenheden en leeractiviteiten kiezen
● Verschillende bronnen per leereenheid
● Onderwijs altijd beschikbaar
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Vraag: 
Heb jij (of jouw team) al je lesmateriaal al anyplace 
en anytime beschikbaar zodat de student er 
zelfstandig mee aan de slag kan? 

slido.com
#380126
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Type Student
Team Sociaal Werk 

Praktijk-
leerroute

Verticale 
groepen

Leerlabs

Team Sociaal werk en regie student

 Eigen regie
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Opleiding Sociaal werk en regie studenten

● Onderwijscatalogus
● Coach
● Feedback cultuur
● Flexibel basisrooster



Onze onderwijsweek
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Lesdag

11:00:Aanwezig 
op 
school/centrale 
start

11:30/14:30: 
LABS

14:30/16:30: 
Coaching 
leereenheden

Lesdag

11:00:Aanwezig 
op 
school/centrale 
start

11:30/16:30: 
Coaching 
leereenheden 
en/of 
examentraining

Thuis studie Praktijkdag

11:00/13:30: 
Aanwezig en 
voorbereiden 

13:30/14:30:
Voorbespreken

14:30/17:00: 
Activiteit met de 
kinderen

17:0018:00:
Nabespreken

projectdag

09:15/09:30: 
Binnenkomen

09:30/15:30: 
Werken aan 
project
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Vraag: 
Hebben jouw studenten al keuzevrijheid in hun 
leerroute? 

slido.com
#380126
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Veel handwerk, kan dat anders?
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De individuele leerroute

Vanuit het perspectief van de student:
● Instrument voor coachgesprekken
● Intrinsieke motivatie student
● Eigenaarschap  

Voor iedere student geschikt?

● Demo door de student
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De individuele leerroute

Vanuit het perspectief van de loopbaancoach
● Weg met alle lijstjes, maar wel overzicht 
● Geeft structuur in voorbereiding per periode
● Student als eigenaar
● Eigen regie

Wens: Individueel rooster → project + 
leeractiviteiten + LABS
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Samenwerken 
en stap voor 
stap

www.fringe.nl
www.onderwijsonline.nl
www.education-online.nl

http://www.fringe.nl
http://www.onderwijsonline.nl
https://www.education-online.nl/
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Afsluiting en vragen


