
Webinar
Maatwerk



Waar denkt u aan bij maatwerk?

MAATWERK



(Leuke) feiten

(Keijzer & Verheggen, 2011). Uit gesprekken met leerlingen in VO, MBO en HBO komen de 
volgende wensen naar voren als het gaat om maatwerk:

• Ik wil geregeld merken dat ik vooruitga en ik wil dat mijn vooruitgang gezien
wordt door de docent.

• Ik wil van de docent horen wat ik kan doen om beter te worden.
• Ik wil veel meer op mijn eigen niveau en op mijn eigen manier praktisch oefenen.
• Ik wil dat de stof op meerdere manieren uitgelegd en aangeboden wordt, niet alleen 

verteld.
• Ik wil de stof op meerdere manieren kunnen verwerken.
• Er moet iets te kiezen zijn en ook ruimte zijn voor wat ik zelf leuk vind.
• Ik wil geen extra opdrachten doen als ik sneller ben dan mijn klasgenoten.



In de les

• Ander vak

• Rubric

• Niveau/eisen

• Projectvorm

• Computervaardigheden

• Keuzeopdrachten

• Instructie?

• Kerndoelen/lesdoelen



De computer voor:

• Extra materiaal
• Extra uitleg
• Handige links
• Eigen materiaal van de docent
• Digitaal toetsen
• Persoonlijk leerpad via digitale methode
• Verdiepings- en herhalingsstof



De lessen AVR(T)

➢ A-les
➢ V-les
➢ R-les

➢ T-les

T van Talent. Geen R-les nodig? Blink uit in iets wat je leuk vindt.



En verder

➢ Extra examenvak buiten het rooster (bovenbouw lyceum)
➢ Vervroegd examen
➢ Examen op hoger niveau
➢ Cambridge-examen



De mentor

• Contactmomenten

• Welbevinden

• Resultaten

• Leren leren

• In groepjes of alleen

• LOB (loopbaan oriëntatie en 

begeleiding )

• Executieve functies



Expertise in de school

➢ De zorgcoördinator

➢ De orthopedagoog

➢ Begeleider passend onderwijs

➢ Remedial teacher (dyslexie, dyscalculie en NT2)

➢ Faalangstreductietrainers

➢ Decaan



Online open huis 
Anna van Rijn 
College

Zaterdag 5 februari 2022
10.00u tot 13.00u

Met live online proeflesjes:
aanmelden voor proeflespakket via de website 
www.annavanrijn.nl

http://www.annavanrijn.nl/


Zijn er nog vragen?


