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Abstract   
The   redesign   has   been   created   because   all   of   us   encountered   flaws   in   secondary   education.   
Mostly   because   of   the   fact   that   our   secondary   education   did   not   help   us   find   our   passion   or   
because   it   was   not   challenging   enough.   The   solution   that   was   found   to   solve   these   issues   
was   personalisation   of   education.   The   redesign   was   created   by   doing   research   and   
interviews   with   stakeholders,   it   has   been   justified   by   the   neuro-   and   psychological   
perspective,   the   economic   perspective   and   the   teachers   perspective.   The   end   result   is   a   
roadmap   to   help   non   personalized   secondary   education   transition   to   personalized   secondary   
education.   A   total   transformation   to   the   utopian   version   of   personalized   education   could   be   
done   in   5   only   years.     
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What   is   currently   wrong   in   the   secondary   
educational   system?   

Currently   the   biggest   problem   in   the   secondary   education   system   is   that   it   treats   
students   mostly   in   the   same   way,   it   uses   a   so-called   ‘standardized   approach’.   
Students   are   expected   to   be   capable   of   learning   in   the   same,   pre-set,   environment,   
with   the   same   standardized   way   of   teaching   and   a   standardized   test   should   be   able   
to   test   everybody's   knowledge   on   a   certain   subject.   However,   no   students   his/her   
brain   works   or   is   the   same. 1    Students   have   many   different   learning   styles.   A   couple   
of   examples   are:   Visual,   auditory   and   kinesthetic. 2    The   standardized   approach   will   
not   be   effective   for   all   students.   Furthermore,   everyone   learns   better   in   a   different   
personalized   learning   environment. 3    The   environment   is   different   for   each   preferred   
learning   style   and   can   differ   depending   on   what   kind   of   behaviour   the   environment   
should   promote.   

We   ourselves,   totally   agree   that   education   feels   like   a   standardized   process;   it   is   not   
at   all   tailored   to   the   students   as   much   as   we   would   like   it   to   be.   We   think   that   this   is   
the   biggest   problem.   Education   should   be   tailored   to   the   student   and   the   student   
should   not   have   to   tailor   to   standardized   education.   If   we   would   all   educate   people   in   
a   way   that   they   find   interesting   and   inspiring   we   could   tap   into   so   much   more   
potential!   This   standardized   approach   leads   to   disconnection   with   the   students.   This   
has   become   even   more   of   an   issue   than   ever   before,   nowadays   there   is   plenty   of   
distraction   outside   of   school.   Being   disconnected   with   school   now   makes   it   even   
harder   to   start   trying   again.   We   would   like   to   see   some   radical   innovation   happen   in   
the   educational   sector.     

One   of   our   interviews   showed   us   the   future   of   education,   personalized.   This   radical   
change   in   education   was   driven   by:   Students   do   not   like   going   to   school,   teachers   
are   suffering   because   of   their   job   and   education   does   not   fit   with   society   anymore.   
Which   we   would   agree   with.   This   interview   also   points   out   an   important   point,   radical   
innovation   in   education   should   not   only   happen   for   students   but   also   for   teachers.   
While   the   second   interview   showed   ‘barriers’   that   already   existing   schools   have   to   
conquer   in   order   to   achieve   personalisation.   There   is   already   some   vision   here   to   
personalize   education   a   little.   However,   the   current   paradigm   of   school   still   views   
personalizing   education   as   a   very   large   task   with   loads   of   ’barriers’.   As   our   first   
interview   phrases   it   perfectly   “Stop   talking   about   it   and   just   do   it”.   Nonetheless   there   
are   some   limiting   factors   for   personalizing   education   such   as   funding   and   
employees.   In   the   redesign   we   will   explore   pathways   to   outsmart   these   limitations   
and   to   make   a   personalized   education   accessible   with   a   roadmap.   
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Our   Redesign’s   utopian   version   
The   final   goal   would   be   complete   personalisation   of   education,   tailored   to   the   
students   and   teachers.   Give   students   freedom   to   decide   what   they   want   to   learn   and   
this   combination   with   meaningfulness   of   education   will   ultimately   lead   to   students   
finding   their   passion   and   being   better   prepared   for   followup   studies   in   the   direction   
they   found   out   to   be   interesting.   Having   the   freedom   to   decide   what   to   learn   already   
solves   the   first   problem   that   our   first   interview   pointed   out;   education   no   longer   fits   
with   society.   

  

Firstly,   we   will   look   at   what   neuro-   and   psychological   research   suggests   to   work   well,   
the   interview   of   appendix   A   confirms   this.   To   start,   there   will   be   no   compulsory   
courses   and   no   schedule.   The   student   has   the   freedom   to   decide   to   start   between   
for   example   8:30   and   10:00   each   day   and   finish   between   15:00   and   16:30.   This   is   
because   we   want   to   take   into   account   that   everybody   has   different   chronotypes. 4   
Moreover,   research   shows   that   teenagers   their   chronotypes   shift   towards   the   late   
end   for   a   couple   of   years. 5    Being   able   to   start   later   reduces   illness,   better   attention   
and   improved   performance.     

Having   no   compulsory   courses   and   schedule   means   the   student   will   get   complete   
freedom   in   what   to   learn   and   explore.   A   teacher   could   organise   a   certain   lesson   or   a   
practical   but   these   will   not   be   compulsory.   There   is   one   downside   to   all   this   freedom,   
the   teenage   brain   is   not   yet   capable   of   developing   the   end   goal   and   subgoals   to   
solve   a   problem,   this   is   due   to   undeveloped   brain   structures. 6    Students   need   a   coach   
(pedagogue)   to   help   them   with   this   process   'developing   their   learning   trajectory’.   It   is   
very   important   for   students   to   understand   why   they   learn   something,   it   has   to   be   
meaningful   (Appendix   A).   Whenever   there   are   no   compulsory   subjects   students   are   
happier   and   more   passionate   about   learning,   this   is   what   real   examples   show.   
Students   will   automatically   learn   meaningful   things   when   given   unstructured   time. 6    If   
we   want   this   to   happen   it   is   very   important   to   have   a   stimulating   environment   that   
makes   this   possible. 7    One   of   the   ways   to   create   a   better   environment   is   where   
students   can   learn   by   playing,   this   is   already   achieved   by   all   the   freedom.   A   better   
environment   also   consists   of   children   of   different   ages   in   one   group. 8    And   as   we   will   
discuss   below,   having   a   coach   all   the   years   at   school   also   automatically   creates   
groups   with   different   ages.   Since   students   are   either   4,5   or   6   years   at   secondary   
school   when   one   finishes   a   spot   opens   up   which   can   be   filled   in   by   a   new   (younger   
student)   and   so   on,   this   will   diversify   the   ages   of   students   in   one   group.   This   implies   
that   the   groups   will   also   be   mixed   by   intelligence   at   random.     

Having   no   subjects   and   tests   also   means   having   no   grades,   this   is   shown   to   be   
beneficial   for   students   personally   but   also   for   academic   performance. 9    Students   can   
follow   every   subject   tailored   to   their   skills   and   with   this   creates   the   experience   flow   
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when   studying.    10    Since   there   are   no   grades   and   no   compulsory   courses   one   course   
will   not   be   more   important   than   another,   being   great   at   art   will   be   as   impressive   as   
being   great   at   math   or   language. 11    Moreover,   a   teacher   spends   a   lot   of   time   on   
making,   surveilling   and   grading   tests.   This   time   and   resources   can   be   spent   on   
pedagogues   and   teachers   get   more   free   time   to   help   students   develop   themselves   
and   their   skills   (time   for   teaching   instead   of   grading).   Finally,   if   students   and   teachers   
do   not   teach   based   on   grades/levels   (and   with   expectation)   but   based   on   
performance   and   skills   depending   on   the   subjects   students   will   ultimately   perform   
better.   This   is   the   pygmalion   effect;   students   will   live   up   to   teacher   expectations. 12,13   

  

Our   utopian   education   has   a   lower   teacher-student   ratio   then   we   currently   have   
today.   But   how   will   we   make   this   possible?   We   will   explore   this   using   an   economical   
perspective   on   personalisation.   The   economical   perspective   is   very   important   since   
one   of   the   biggest   obstacles   to   personalizing   education   is   the   financial   puzzle.   
(Appendix   B)   

The   pedagogue   plays   a   very   important,   stimulating   and   guiding   role   in   this   context.   
This   means   that   in   traditional   schools   new   functions   need   to   be   made   and   funding   
needs   to   be   acquired   to   realise   this.   Unless   the   government   will   provide   more   
funding   for   education,   this   will   not   happen.   But,   we   are   capable   of   bypassing   this   
problem.   First   some   explanation   about   the   role   of   the   pedagogue   (coach):   the   coach   
will   be   given   a   certain   number   of   students.   The   coach   will   help   these   students   for   
their   whole   time   at   school   and   therefore   is   capable   of   developing   an   emotional   band.   
Having   a   coach   so   close   to   the   student   gives   the   possibility   for   other   functions   to   
expire.   For   example   a   dean   will   be   no   longer   needed,   the   person   who   makes   
schedules   and   someone   who   handles   absence   and   contact   with   parents.   This   then   
gives   the   ability   for   more   coaches   to   be   hired,   each   coach   will   have   less   students   to   
look   after   and   thus   is   capable   of   giving   more   personal   attention   which   will   
personalise   their   education   further.   

A   structure   where   students   do   not   have   to   learn   in   lessons   gives   them   the   
opportunity   to   learn   from   other   sources,   like   the   internet   and   in   person   from   an   
expert.   This   can   reduce   the   amount   of   teachers   that   are   needed   to   work   at   the   
school.   Expertise   and   knowledge   will   be   brought   in   from   the   outside   and   not   only   
from   textbooks   and   teachers.   This   further   pushes   down   the   teacher-student   ratio.   
And   has   the   possibility   to   get   a   ratio   between   1:15   and   1:18. 14,15    This   knowledge   and   
expertise   can   be   found   through   a   network   where   students   send   a   request   for   a   
certain   topic   they   would   like   to   learn   about,   the   request   will   find   the   right   people   
associated   with   the   network   and   if   they   willing,   they   can   help   the   student   with   their   
learning   trajectory   for   this   subject.   (With   an   interview   for   example).   Almost   all   of   this   
has   already   been   proved   to   work   (Appendix   A).   
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Finally,   all   this   freedom   gives   students   time   and   space   to   explore   themselves   and   
their   passion,   this   will   ultimately   lead   to   more   people   doing   a   job   that   makes   them   
happy,   which   leads   to   them   being   more   actively   engaged   at   work   and   this   finally   
leads   to   economic   growth. 16,17   

  

Our   last   perspective   of   our   utopia   will   be   the   perspective   of   the   teacher.   The   Utopia   
is   not   only   focussed   on   the   students,   in   order   to   truly   improve   and   personalize   
education   the   teacher   must   not   be   forgotten.   

Having   a   pedagogue   as   coach   has   already   been   introduced   earlier.   But   in   the   
utopian   version   of   personalized   education,   the   teachers   only   have   to   work   4   days   a   
week   (of   course   getting   paid   5).   This   day   is   for   self   development   or   simply   to   
recharge.   Teachers   are   supposed   to   be   able   to   spend   25%   of   their   time   on   
development   and   we   want   to   make   this   happen.   There   will   be   enough   free   time   
because   there   are   no   longer   tests   and   grading   to   do.   If   the   teacher   or   pedagogue   
wants   to   test   whether   or   not   a   student   has   reached   its   learning   goals   for   his/her   
chosen   subject   he   or   she   can   use   a   method   called   ‘formative   testing’.   Formative   
testing   is   not   based   on   factual   knowledge   but   the   test   tests   whether   or   not   the   
student   has   developed   the   necessary   skills   and   if   he   or   she   is   capable   of   solving   
these   kinds   of   problems.   This   seems   time   intensive   but   since   the   pedagogue   is   
already   helping   the   student   develop   its   learning   trajectory   and   setting   goals   it   is   only   
a   matter   of   checking   whether   or   not   these   have   been   completed   and   reflect   on   the   
process.   

Since   there   will   be   no   compulsory   lessons   teachers   also   get   freedom   about   the   
content   of   their   lectures.   This   and   the   decrease   in   workload   has   been   proven   to   lead   
to   teachers   not   suffering   from   their   job   but   enjoying   it   (Appendix   A).   A   teacher   will   
mostly   assist   students   during   his/   her   working   days,   the   students   will   go   to   the   
teacher   on   a   non   compulsory   basis.   However   teachers   can   still   organise   a   lesson   or   
tutorial   and   give   students   the   chance   to   sign   up   for   it.   Another   thing   a   teacher   can   
start   doing   is   developing   online   materials   for   students.   An   example   of   this   would   be   a   
youtube   video   or   contribute   to   a   program   like   ‘Leerlevels’,   whatever   the   teacher   
prefers.   Both   stakeholders   in   Appendix   A   &   B   agreed   that   an   umbrella   association   
with   professional   teachers   (that   can   work   both   online   and   offline)   would   be   very   
beneficial   for   the   quality   of   education,   preparing   students   for   follow-up   studies,   for   
personalizing   education   further   and   lowering   the   teacher-student   ratio.   

Ultimately,   there   will   be   no   final   central   exam   for   secondary   education   based   on   
subjects   like   math   etc.   Instead   each   University   or   other   education   institution   will   
present   a   list   of   desired   skills   and   knowledge   that   students   need   to   gather   before   
starting   a   specific   study.   They   can   test   this   either   with   a   test   or   they   can   let   the   
pedagogue   judge   if   the   student   (that   he/   she   has   been   close   with   for   4   to   6   years)   
has   gathered   the   requirements.   Teachers   will   thus   no   longer   be   teaches   classical   
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(factual)   knowledge   but   rather   ways   of   thinking. 18,19    An   example   of   a   methodology   
would   be   critical   thinking. 20   

  
Figure   1:   The   difference   in   time   spent   currently   by   teachers   versus   the   utopian   version.   (The   learning   
trajectory   would   party   fall   under   exam   &   grading   but   mostly   time   for   students)   
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Roadmap   
Of   Course   not   every   school   can   start   from   scratch   and   instantly   live   up   to   our   utopia.   To   help   
schools   we   made   a   roadmap   that   builds   upon   their   already   existing   resources   and   materials   to   
go   to   a   personalized   form   of   education.   

  

   Figure   2:   The   roadmap   describing   the   steps   how   a   secondary   unpersonalized   school   can   transform   to   a   
secondary   school   with   personalized   education   based   on   the   described   utopia. 21     
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Appendix   A   

Interview   Jan   Fasen   (een   van   de   bedenkers   Agora)   
    
Hij   zag   3   problemen   in   het   onderwijs     

1.         Kinderen   kwamen   niet   graag   naar   school   
2.         Leraren   lijden   onder   hun   werk   
3.         School   veranderde   niet   mee   met   de   samenleving   
·            Er   is   heel   veel   ruimte   in   de   wet   om   te   innoveren   en   te   verbeteren   

   

Kunt   u   zeggen   dat   leerlingen   over   het   algemeen   met   plezier   naar   school   gaan   en   
leren?   

·            Ja   

   

Vinden   leerlingen   hun   passie   door   het   onderwijs   van   agora?   
·            Scholen   moeten   hierin   een   rol   spelen.   Agora   doet   dit   en   kinderen   weten   beter   wat   

ze   willen   na   de   middelbare   school   dan   in   het   reguliere   onderwijs.   Er   hangen   
bijvoorbeeld   geen   ‘gewichten’   aan   bepaalde   vakken.     

·            Wanneer   leerlingen   op   zoek   gaan   naar   betekenis   in   hun   leven   en   creativiteit   
toepassen   hierbij   zullen   zij   hun   baan   ook   niet   kwijtraken.   Wij   proberen   dit   te   leren   
om   probleem   3   aan   te   pakken.   

   

Hoe   kiest   een   leerling   zijn   leerdoel?   
  Jelle   Jolles    neurologie,   legt   uit   op   youtube   dat   kinderen   niet   kunnen   overzien   hoe   ze   

moeten   plannen.   
·            De   didactiek   die   gebruikt   wordt   is   de   ‘Challenge   structuur’.   We   vragen   de   leerling   

wat   wil   je   bereiken   om   vandaag   tevreden   te   zijn?   Het   leren   is   nooit   klaar,   dus   er   
zijn   geen   leerdoelen,   want   dit   zou   impliceren   dat   het   leren   klaar   is.     

·            Een   kind   is   echter   nog   niet   in   staat   om   de   stappen   te   formuleren   om   het   einddoel   
te   bereiken   (het   probleem   opdelen)    Jelle   Jolles    op   youtube   legt   dit   goed   uit.   
Hierom   is   er   een   coach   (een   pedagoog)   die   de   leerling   helpt   met   het   bepalen   van   
dit   soort   doelen.   (Het   kan   zijn   het   ontdekken   van   hoe   men   achter   leven   op   een   
andere   planeet   komt   tot   een   scooter   repareren)   

·            De   pedagoog   maakt   gebruikt   van   het   flow   concept.   Het   leerdoel   past   bij   de   skills   
van   de   leerling,   niet   te   moeilijk   en   niet   te   makkelijk.   

   

Is   het   tijdsintensief   voor   de   leraar   om   een   leerling   te   begeleiden   aangezien   een   leraar   
niet   voor   elk   onderwerp   gestudeerd   heeft?     
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·            De   coach   kan   dit   niet   alleen   aan   nee,   ook   heb   hebben   van   vakleerkrachten   lost   
dit   nog   niet   op.   

·            Een   oplossing   hiervoor   is   het     https://www.meesterrembrandt.nl/    netwerk.   Hierbij   
kunnen   ‘leermeesters’   (mag   iedereen   zijn)   zich   aanmelden.   Leerlingen   kunnen   
dan   om   hulp   vragen   bij   een   speciaal   probleem   en   dan   kan   een   leermeester   die   
hierbij   zou   kunnen   helpen,   helpen.     

   

Zijn   er   samenwerkingen   om   de   exploratie   van   al   deze   onderwerpen   mogelijk   te   
maken?   Of   ligt   deze   verantwoordelijkheid   volledig   bij   de   coach.   

·            Uiteraard   het     https://www.meesterrembrandt.nl/    netwerk.   
·            Het   is   voor   de   leerling   een   van   de   challanges   om   de   goede   bronnen   te   vinden.   
·            Online   programma’s   zijn   vaak   duur   (de   licenties).   Als   je   het   dan   koopt   moet   je   het   

haast   wel   gebruiken   om   het   waard   te   maken.   Daar   is   geen   budget   voor   om   het   af   
en   toe   te   gebruiken.    (Iets   om   te   exploreren   zou   kunnen   zijn   een   deal   maken   
met   een   bedrijf   die   softwarelicenties   verkoopt   om   meer   te   betalen   op   basis   
van   gebruik)   *Dit   komt   niet   uit   het   interview   is   een   eigen   gedachte   voor   ons   
project.   

·            Youtube   wordt   erg   veel   gebruikt,   meester   Jort   is   bijvoorbeeld   een   van   de   
vakleraren.   

   

Heeft   de   leerling   een   vaste   coach?   Dit   las   ik   in   een   van   de   artikelen   en   een   vaste   plek?   
·            Ja   leerlingen   hebben   hun   hele   schooltijd   een   vaste   coach.   Dit   is   essentieel   omdat   

er   dan   een   band   opgebouwd   kan   worden   en   dit   onwijs   belangrijk   is   voor   de   
ontplooiing   van   het   kind.   (Later   hier   meer   over   over   de   voordelen)   

·            Het   ‘bouwen’   van   een   vaste   leerplek   is   de   eerste   challenge   van   de   leerlingen.   
Leerlingen   moeten   leren   in   hun   omgeving   en   net   als   de   leerling   is   iedereen   en   
hun   omgeving   anders.   Daarom   krijgen   leerlingen   een   vaste   plek   in   de   school   
voor   alle   tijd   op   school   die   ze   zelf   mogen   inrichten   op   een   manier   om   prettig   te   
leren.   

   

Wat   is   de   leerling   leraar   verhouding?   aantallen   ongeveer   1   max   18?   (Mag   niet   stijgen)   
·            Je   ziet   er   maar   18   per   week.   (Als   echte   leerlingen).   Dit   geldt   voor   de   coach.   
·            Voor   vakleerkrachten   die   de   laatste   2   jaar   van   de   middelbare   school   worden   

ingezet   is   dit   niet   van   toepassing.   
·            Leraren   willen   geen   top   down   management,   maar   organisch    (*   side   note,   let   op   

dit   heeft   te   maken   met   culturele   aspecten,   zie   ‘the   culture   map,   Erin   Meyer’   
voor   meer   informatie) .   Dit   leidt   ertoe   dat   de   teams   zelf   dingen   mogen   
organiseren   en   veel   inspraak   hebben.   Ze   zijn   ook   verantwoordelijk   voor   de   
manier   van   lesgeven   etc,   er   zijn   geen   protocollen   om   aan   te   voldoen.   

  

  

11   

https://www.meesterrembrandt.nl/
https://www.meesterrembrandt.nl/
https://www.meesterrembrandt.nl/
https://www.meesterrembrandt.nl/


·            Het   eindexamen   traject   is   2   jaar,   dit   is   duur.   Heel   duur   en   zet   de   18   leerlingen   
max   onder   druk.   Dit   is   een   van   de   problemen   waar   agora   nu   mee   te   maken   heeft.   
Om   ervoor   te   zorgen   dat   het   1   op   18   kan   blijven   is   Agora   bezig   met   een   
overstijgende   pool   van   leraren   die   deels   online   en   deels   op   locatie   werkt,   om   de   
kosten   te   drukken.   De   overstijgende   pool   werkt   dus   niet   op   1   school   maar   op   alle.   

  

  

·            De   redenen   dat   het   mogelijk   is   om   1   op   18   te   halen   komt   door:   
1.   Het     https://www.meesterrembrandt.nl/    netwerk    (Haal   expertise   van   

buiten)   
2.   Doordat   de   coach   zo   nauw   is   met   zijn   leerlingen   al   die   tijd   vervallen   een   

hoop   functies   als   decanen,   vertrouwenspersonen,   roostermakers   etc   etc.   

   

Maken   leerlingen   veel   gebruik   van   de   mogelijkheid   om   online   zelfstandig   dingen   te   
leren?   Of   hoe   leren   ze,   is   er   een   digitaal   hulpmiddel?   (zo   nee   kijken   jullie   hier   wel   
naar?)   

·            Zie   :   ‘Zijn   er   samenwerkingen   om   de   exploratie   van   al   deze   onderwerpen   
mogelijk   te   maken?   Of   ligt   deze   verantwoordelijkheid   volledig   bij   de   coach.´     

·            Er   is   een   netwerk   van   ‘leermeesters’   om   voor   kinderen   een   netwerk   op   te   bouwen   
waar   de   kinderen   kennis   uit   kunnen   halen.   Dit   is   de   uitdaging   van   agora   nu.   De   
verbinding   tussen   agora   en   de   wereld.   De   uitdaging   is   er   vanwege   het   beeld   dat   
mensen   nog   hebben   van   een   school.   Wij   willen   graag   dat   mensen   binnenlopen   
echter   ziet   men   een   school   nog   als   een   soort   ‘gesloten’   iets.   

   

Er   is   sprake   van   een   zekere   mate   van   personalisatie   van   onderwijs   waarom   zijn   jullie  
hier   gestopt?   Of   was   dat   niet   bewust?   

·            Zover   gegaan   als   kon.   Bijna   volledige   personalisatie   is   behaald.   Alleen   met   de   
eindexamens   is   er   nog   geen   sprake   van   personalisatie.   Het   is   niet   zo’n   ramp   dat   
het   zo   is.   Het   probleem   is   alleen   dat   een   eindexamen   niet   betekenisvol   is.   

·            Het   liefst   zouden   ze   een   toets   willen   laten   afleggen   die   bepaald   of   je   in   huis   hebt   
om   je   beroep   te   gaan   doen.   Bijvoorbeeld   verpleegkundige.   Bij   de   universiteit   ligt   
dit   iets   complexer   omdat   er   sprake   is   van   het   leren   van   een   bepaalde   denkwijze,   
je   leert   geen   vak   meer.   

   

Zijn   er   factoren   waar   jullie   tegenaan   zijn   gelopen   die   de   personalisatie   beperken?   
·            Het   eindexamen   
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Aan   wat   voor   eisen   moeten   jullie   voldoen   om   officieel   als   school   te   mogen   bestaan?   
Want   het   lijkt   onwijs   vrij   behalve   de   eindexamens?   

·            Er   is   heel   veel   vrijheid   voor   een   school.   De   eindexamens   zijn   wel   een   beperking   
ja.   

   

Kunnen   leerlingen   bepaalde   interesses   op   een   hoger   niveau   volgen   wanneer   de   
leerling   dat   zou   willen?   Of   zit   dat   vast   aan   havo-   vwo   -   vmbo   etc?   

·            Er   is   juist   geen   beperking   qua   niveau.   Er   is   geen   selectie   op   basis   van   het   
niveau.   Leerlingen   groepen   zijn   op   leeftijd   en   niveau   door   elkaar.   We   vergelijken   
kinderen   niet   meer   met   elkaar,   door   het   geven   van   cijfers   etc.   dan   blijft   er   eentje   
altijd   beter   dan   een   ander.   We   moedigen   kinderen   aan   om   dagen   met   elkaar   te   
vergelijken,   wat   heb   ik   vandaag   geleerd,   wat   heb   jij   vandaag   geleerd..   

·            Leerlingen   kunnen   dus   een   project   doen   op   elk   niveau.   Het   ene   project   op   een   
wat   hoger   niveau   dan   de   andere…    Flow   

·            De   coach   en   het   kind   bepalen   het   niveau   van   het   eindexamen.   Door   de   goede   
band   is   dit   mogelijk   voor   de   coach   om   in   te   schatten   wat   een   leerling   kan.   De   
leerling   kan   wel   zeggen   ik   wil   perse   vwo   doen   terwijl   ik   havo   advies   heb   
gekregen.   Het   niveau   is   dus   pas   bekend   op   dit   moment.    (Ik   zal   nog   even   mailen   
of   VMBO   eerder   hun   niveau   weet   dan   VWO)    Speelt   in   op   het   concept   van   “het   
behandelen   van   de   kinderen   met   positieve   verwachtingen   waardoor   ze   beter   
worden   dan   bij   een   slechte   verwachting”   

   

Doen   jullie   ook   dingen   met   sport?   
·            Er   is   vrijheid   om   dit   te   doen.   Heb   niet   kunnen   vragen   of   je   ook   echt   kan   sporten   

als   leerdoel.    (Nog   doen?)   

   

Hoe   ziet   de   dagindeling   van   de   leraar   er   globaal   uit?   (Een   leraar   zou   25%   van   zijn   tijd   
moeten   kunnen   besteden   aan   het   leren   van   nieuwe   dingen,   is   hier   ook   daadwerkelijk   
tijd   voor?   Normaliter   is   er   op   scholen   hier   absoluut   geen   tijd   voor.   Is   dit   bij   agora   
anders?)   

·            Wat   geldt   voor   kinderen   geldt   ook   voor   leraren   op   Agora.   Zij   hebben   recht   op,   en   
krijgen   daadwerkelijk   ook   tijd   voor   (zelf)ontwikkeling   en   het   ontwikkelen   van   hun   
werk.   In   Roermond   heb   je   als   leraar   bij   een   voltijd   aanstelling   1   dag   per   week   ter   
beschikking   voor   jouzelf.   Je   staat   dan   niet   op   de   groep,   maar   zorgt   voor   jezelf,   
voor   je   ontwikkeling,   je   laadt   de   accu   op.   Dat   mag   binnen   de   school,   maar   ook   
daarbuiten.   Zorg   dat   jezelf   in   de   flow   en   passie   blijft,   dicht   bij   wie   je   wil   zijn   enz   
enz.   En   vooral,   zorg   dat   je   gezond   blijft.   

·            Leraren   ontwikkelen   samen   dag   in   dag   uit   nieuwe   zaken   door   onophoudelijk   te   
reflecteren   op   hun   werk   en   daar   verbeteringen   uit   te   laten   voortvloeien.   Ze   
starten   de   dag   met   overleg   tussen   8   en   9   en   eindigen   de   dag   met   overleg   tussen   
3.30   en   4.30   uur.   De   teamgeest   en   -spirit   is   fundamenteel   op   Agora.   
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Hebben   jullie   nog   innovaties   op   het   oog   in   het   leerproces?   
  http://janfasen.nl/2021/01/24/jonge-thuiszitters-uit-de-schaduw/     

    

Autonomie   en   sociale   verbondenheid   staan   samen   maar   hoe   geven   jullie   een   gevoel   
van   competentie?   

·            De   combinatie   van   vrijheid   in   het   hebben   van   een   eigen   keuze   in   je   project   en   
betekenisvolheid,   zoals   eerder   beschreven.   Zorgt   ook   nog   eens   voor   meer   
groepsidentiteit.   

·            Onderwijs   moet   betekenisvol   zijn.   De   leerlingen   moeten   doorhebben   dat   ze   beter   
worden   door   het   onderwijs.   Het   moet   minder   abstract   zijn.   

   

Waar   zijn   jullie   tegenaan   lopen   dat   jullie   gaandeweg   hebben   moeten   aanpassen?   Ik   
las   iets   over   te   weinig   tijd   voor   de   leraren   om   lessen   voor   te   bereiden.   

·            Even   heel   flauw   Tommy:   dat   kan   niet,   want   op   Agora   geven   leraren   geen   lessen.   
That’s   a   forbidden   word   ;)   Wellicht   dat   je   bedoelt   dat   leraren   die   in   het   
examentraject   het   team   versterken   wel   even   hebben   moeten   zoeken   hoe   ze   die   
klus   gaan   klaren.   Deze   leraren   krijgen   van   mij   (slechts)   drie   opdrachten:   1.   Maak   
de   leerling   gek   voor   je   vak,   2.   Doe   dat   op   een   manier   waarop   ze   zelf   graag   bij   je   
terugkomen   de   volgende   keer   (want   ik   heb   immers   geen   lesrooster   voor   je),   3.   
Zorg   dat   ze   slagen   voor   jouw   vak   voor   hun   eindexamen.   Hoe   ze   vervolgens   die   
drie   opdrachten   in   praktijk   brengen   is   aan   hen.   Dat   leidt   tot   een   mooie   diversiteit   
aan   leraarschap.   

    

Wat   kunnen   andere   scholen   doen   om   jullie   visie   en   personalisatie   achterna   te   gaan?   
·            Stoppen   met   erover   te   praten   en   gewoon   te   gaan   doen.   Ze   mogen   me   bellen,   ik   

help   hen   graag   op   weg.   Als   elke   school   het   onderwijs   zou   inrichten   en   verzorgen   
zoals   het   op   hun   website   belooft   aan   ouders   en   kinderen,   waren   alle   problemen   
opgelost.   Maar   er   mooi   over   praten   en   schrijven   is   zoveel   gemakkelijker   dan   het   
ook   in   de   praktijk   te   gaan   doen.   

  (stappenplan   moeten   we   dus   zelf   doen)   

    

Is   personalisatie/   autonomie   denk   je   noodzakelijk   voor   het   geluk   van   de   leerling?   
  Ja,   zonder   twijfel.   
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Appendix   B   

Interview   dhr.   Kozijn   (rector   Hermann   Wesselink   
College)   
Zijn   er   momenteel   richtlijnen   voor   een   school   waar   zij   zich   aan   moeten   houden?   Zo   ja,   
wat   zijn   deze   richtlijnen?   

Ja,   deze   zijn   vastgesteld   in   de   WVO   (wet   voortgezet   onderwijs),   die   de   kern-   en   leerdoelen   
beschrijft   die   de   leerling   aan   het   einde   van   de   onderbouw   moet   beheersen   en   die   de   leerling   
moet   beheersen   om   mee   te   kunnen   doen   aan   het   eindexamen.   Dit   is   per   vak   bepaald.   Het   is   
aan   de   school   om   ervoor   te   zorgen   dat   de   leerling   hier   aan   het   einde   van   de   desbetreffende   
periode   voldoet.   Aan   het   einde   van   de   bovenbouw   is   het   testmoment   het   centraal   examen   
en   het   schoolexamen.   

Als   bijvoorbeeld   een   school   een   hoog   percentage   leerlingen   heeft   dat   na   de   onderbouw   
omlaag   stroomt   naar   een   lager   niveau   zal   de   inspectie   daar   ook   onderzoek   naar   doen.   

Heeft   het   HWC   extra   richtlijnen   voor   het   onderwijs   of   behouden   zij   enkel   de   richtlijnen   
van   de   WVO?   

Er   zijn   geen   specifieke   richtlijnen   boven   op   de   richtlijnen   van   de   WVO   die   het   HWC   hanteert.   
Momenteel   presteert   het   HWC   bovengemiddeld   volgens   de   huidige   richtlijnen,   dit   kom   mede   
dankzij   de   grote   leerling   populatie   (1800+)   en   de   goede   inspanning   van   het   personeel.   

Als   de   wet   aangepast   zou   worden,   bijvoorbeeld   geen   centraal   examen,   zou   het   HWC   
dingen   anders   doen   dan?   

Het   doel   van   onderwijs   is   dat   het   een   kwalificatie   oplevert   voor   de   volgende   fase,   momenteel   
is   dit   een   diploma.   Wat   in   een   nieuwe   situatie   deze   kwalificatie   zou   kunnen   zijn,   is   
momenteel   nog   moeilijk   te   zeggen.   Wel   willen   we   graag   leerlingen   die   op   havoniveau   
bijvoorbeeld   uitblinken   in   bepaalde   vakken   de   mogelijkheid   geven   om   deze   vakken   op   een   
hoger   niveau   te   volgen   en   ook   op   dat   niveau   voor   die   vakken   examen   te   laten   doen.   Dit   zal   
ook   echt   personalisering   zijn   van   het   onderwijs   voor   een   specifieke   leerling.   

Kunt   u   zeggen   dat   de   leerling   met   plezier   naar   school   gaat   en   ook   met   plezier   deze   
lessen   volgt?    Hier   hebben   we   het   over   het   HWC,   dit   kan   sterk   verschillen   met   andere   
scholen.   

Gemiddeld   genomen   wel,   momenteel   zijn   er   geen   grote   zorgen.   Er   moeten   een   goede   
scheiding   zijn   tussen   individueel   leren   en   gezamenlijk   leren.   Individueel   leren   is   vaak   de   
perfecte   oplossing   voor   gepersonaliseerd   onderwijs,   maar   dit   brengt   ook   nadelen   met   zich   
mee.   Een   groot   voordeel   aan   het   groepstraject   is   dat   het   een   goede   voorbereiding   op   de   
toekomst,   met   name   het   samenwerken.   Door   het   groepstraject   bereid   je   de   leerling   voor   op   
het   feit   dat   samenwerken   niet   altijd   leuk   is,   maar   dat   er   vaak   ook   tegenslagen   zijn,   denk   aan   
10   tegen   1   werken.   Er   is   nauwelijks   een   beroep   meer   dat   je   helemaal   alleen   uit   zal   voeren.   
Hierdoor   is   het   dus   ook   belangrijk   om   ook   in   groepsverband   of   in   een   groepstraject   te   leren.   
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Vinden   jullie   de   huidige   mate   van   personaliseren   diepgaand   genoeg   of   moeten   daar   
nog   meer   mogelijkheden   in   komen   voor   de   leerling?   

Dit   is   een   moeilijk   onderwerp.   Hier   kan   je   zowel   kijken   naar   de   inhoud   als   echt   de   mogelijke   
keuzes   in   vakken   die   de   leerling   heeft.   Een   belangrijk   voorbeeld   hiervan   is   het   vak   
economie,   waar   veel   leerlingen   vaak   zeggen   dat   ze   liever   leren   hoe   ze   een   hypotheek   
aanvragen   dan   de   algemene   wetten   van   de   economie.   

Het   probleem   hier   is   dat   dit   een   dilemma   is   tussen   klassieke   kennis,   die   al   jaren   gebruikt   
wordt   en   uitgetest   wordt   waar   je   een   algemeen   werk-   en   denkniveau   mee   aanleert,   en   de   
moderne   kennis,   het   ingaan   op   allerlei   hypes.   Dhr.   Kozijn   heeft   zelf   theologie   gestudeerd,   
een   over   het   algemeen   taaie   studie   met   veel   wetenschappelijke   kennis.   Deze   klassieke   
kennis   geeft   een   aanzienlijk   werk-   en   denkniveau   dat   vaak   in   de   toekomst   toch   van   pas   komt   
op   andere   gebieden.   

Op   het   HWC   is   de   algemene   vorming   toch   belangrijker   dan   de   moderne   hypes,   omdat   de   
klassieke   kennis   toch   wel   een   basis   is   voor   de   toekomst.   

Is   het   niet   mogelijk   om   een   soort   hybride   van   de   2   te   vormen?   

Dat   is   zeker   mogelijk,   daar   wordt   ook   vaak   mee   geëxperimenteerd,   alleen   is   er   nog   niet   een   
echte   mogelijkheid   om   daar   je   onderwijs   op   te   baseren.   

De   docent.   Hoeveel   tijd   kost   het   voor   de   docent   om   daadwerkelijk   les   te   geven,   maar   
ook   de   lessen   en   toetsen   voor   te   bereiden,   toetsen   na   te   kijken   etc.?   

Een   docent   op   fulltime   basis   krijgt   40uur   per   week   betaald.   Ik   denk   dat   een   docent   
gemiddeld   60%   van   zijn   tijd   besteed   aan   de   lessen   en   40%   aan   de   andere   taken,   zoals   
toetsen   en   overleg.   

Krijgen   docenten   de   mogelijkheid   zich   verder   te   ontwikkelen?   Dit   is   dan   zowel   op   
vakgebied,   maar   ook   op   het   gebied   van   lesgeven.   

Ja,   het   HWC   stimuleert   dit   zoveel   mogelijk.   De   docent   kan   ieder   jaar   scholingsbehoeftes   
doorgeven,   waar   vrijwel   altijd   positief   op   ingegaan   wordt,   ook   bij   hoge   kosten.   Collega’s   
worden   ook   gestimuleerd   om   een   extra   bevoegdheid   te   halen,   dit   zijn   er   gemiddeld   5-10   per   
jaar.   Ook   stimuleren   wij   docenten   een   bevoegdheid   in   een   ander   vak   te   behalen,   als   zij   dat   
willen,   momenteel   doen   4   docenten   dat.   Ook   zijn   er   momenteel   4   andere   docenten   die   bezig   
zijn   met   een   wetenschappelijke   promotie   studie.   Cursussen   en   workshops   voor   pedagogiek,   
didactiek   etc.   worden   ook   jaarlijks   georganiseerd.   Intern   is   er   ook   veel   met   ICT-cursussen,   
omdat   het   HWC   ook   op   dat   gebied   erg   ver   is   vergeleken   met   andere   scholen.   

Wordt   er   ook   gekeken   naar   modernere   manier   van   lesgeven?   Denk   aan   deep   learning   
of   online   netwerken.   

Dit   wordt   wel   zo   veel   mogelijk   gestimuleerd.   Het   HWC   is   momenteel   erg   veel   bezig   met   
differentiatie,   wat   betekent   dat   wij   onze   eigen   manier   van   onderwijs   geven   zoeken   (zie   
schoolplan   HWC   2020-2025).   Momenteel   zijn   wij   bezig   met   het   opstellen   van   plannen   en   de   
juiste   manieren   vinden.   Dit   zal   wel   nog   een   tijdje   duren   wegens   het   feit   dat   dit   niet   van   het   
ene   moment   op   het   andere   moment   gedaan   kan   worden.   
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Een   goed   voorbeeld   hiervoor   is   de   invoering   van   laptops   op   het   HWC.   Hier   zijn   wij   5   jaar   
geleden   mee   begonnen   en   het   heeft   een   goede   5   jaar   gekost   om   dit   compleet   te   integreren   
in   ons   onderwijs,   zowel   voor   leerlingen   als   docenten.   

Zijn   er   momenteel   dingen   binnen   het   onderwijs   die   jullie   binnen   de   komende   5   jaar  
willen   veranderen?   

Hier   hebben   wij   een   hele   lijst   van   dingen   van,   welke   ook   in   het   schoolplan   staan.   
Voorbeelden   hiervan   zijn:   

1.          Het   HWC   is   een   van   de   scholen   die   voorop   ligt   met   het   tweetalig   
onderwijs.   Hier   is   een   belangrijk   onderdeel   waar   wij   momenteel   aan   
werken   de   clil   didactiek;   

2.          Het   examen   doen   op   verschillende   niveaus   en   dat   het   ook   van   tevoren   
voorbereid   wordt;   

3.          Een   praktische   variant   van   het   VMBO-T;   

4.          Informatica   als   examenvak   voor   HAVO   en   VWO;   

5.          Differentiatie;   

6.          Formatief   toetsen   (testen   of   de   leerling   ook   procesmatig   de   stof   
beheerst).   

Zien   jullie   kansen/mogelijkheden   in   het   creëren   van   een   netwerk   van   docenten   die   
online   uitleg   zullen   geven?   Met   een   uiteindelijk   doel   om   het   aantal   nodige   docenten   te   
verlagen.   

Dit   is   een   heel   interessant   concept,   waar   nu   ook   al   dingen   voor   worden   ontwikkeld   en   
gebruikt   worden.   Vaak   zijn   er   al   online   filmpjes   beschikbaar,   waar   docenten   ook   naar   
verwijzen.   Het   is   van   grote   waarde   dat   de   leerling   beschikt   over   een   ‘levendige’   uitleg,   ook   
buiten   de   lessen.   Echter   zien   wij   nog   niet   de   nood   om   hier   zelf   veel   energie   in   te   steken.   

Staan   jullie   open   voor   de   koppeling   van   school   aan   sport,   kunst   en   cultuur?   

Het   laatste   zeker,   aangezien   wij   een   kunst   en   cultuurschool   willen   worden   (officieel   
kenmerk).   Hier   voldoen   wij   vaksgewijs   nu   goed   aan,   momenteel   werken   wij   er   hard   aan   om   
ook   met   de   extra   curriculaire   dingen   te   voldoen   aan   de   criteria.   We   zitten   nu   in   het   traject   
van   voorbereiding   voor   het   aanvragen   van   dit   keurmerk,   wij   plannen   halverwege   volgend   
schooljaar   dit   officieel   aan   te   vragen.   

Met   sport   is   het   momenteel   iets   minder.   Wij   hebben   momenteel   nog   niet   de   behoefte   om   ons   
expliciet   een   lootschool   of   academie   te   noemen.   

Hoe   staan   jullie   in   het   idee   om   cijfers   af   te   schaffen   en   te   gaan   werken   met   niveaus   en   
criteria?   
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Persoonlijk   heb   ik   daar   geen   moeite   mee.   Dit   is   een   spannende   expositie   en   zal   veel   werk   
kosten.   Hiervoor   zal   je   veel   oud   gedrag   van   docenten   moeten   afleren.   Wel   beoogt   het   
formatief   toetsen   dit   concept,   je   kan   geen   cijfer   geven   aan   je   denkwijze.   Ik   zie   dit   eigenlijk   
niet   zo   snel   gebeuren.   

De   gedachte   die   ook   een   rol   speelt   is   dat   de   leerling   geacht   wordt   in   deze   situatie   in   te   
kunnen   schatten   of   hij   voldoet   aan   deze   criteria   of   niet.   Voornamelijk   in   de   onderbouw   en   in   
de   4 e    klas   is   dit   een   moeilijk   concept.   Dit   kost   veel   begeleiding   voor   de   leerlingen   en   een   
persoon   die   dit   zal   moeten   kunnen   overzien.   Deze   persoon   moet   dan   ook   toegestaan   zijn   
om   tegen   de   leerling   aan   te   geven   dat   hij   de   stof   of   denkwijze   nog   niet   goed   genoeg   
beheerst,   wat   je   ook   nu   doet   met   cijfers.   

Denkt   u   dat   het   mogelijk   zal   zijn   om   compleet   gepersonaliseerd   onderwijs   te   bieden?   
Laten   we   zeggen   over   10   jaar.   

Ik   denk   dat   het   wel   zou   kunnen,   alleen   als   je   als   school   daar   een   expliciete   visie   op   hebt   
(bijvoorbeeld   Agora   of   kunstkapskolan).   Deze   scholen   specialiseren   en   kwalificeren   zich   ook   
hiervoor,   maar   ik   weet   nier   zeker   of   ik   mijzelf   als   persoon   rector   zie   worden   van   zo   een   
school,   maar   onderwijs   zal   zeker   wel   progressie   maken   in   de   komende   jaren.   
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