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De portal  

De leerlingen op het Cobbenhagenlyceum werken op 

een laptop, omdat ze werken via een digitale portal. 

Hierin staan alle opdrachten en bronnen zoals bij 

een methode.  

Binnen deze portal staan de doelen waar de 

leerlingen aan kunnen werken. Leerlingen kunnen 

dus sneller werken indien dit gewenst is of meer tijd 

in een vak steken waar dit nodig is. De leerlingen    

houden via de portal hun agenda, dagdoelen, 

coachgesprekken en beoordelingen bij.  

Niet alleen kunnen de leerlingen hier elk moment 

mee aan de slag. Ook de ouders, de coach en 

vakdocenten kunnen altijd kijken waar de leerlingen 

zijn en waar ze mee bezig zijn.   

Het is belangrijk om over een geschikte laptop te 

beschikken. Wij hebben als school een 

samenwerkingsverband met de firma Rentcompany. 

Via dit bedrijf kunt u een device aanschaffen dat 

optimaal is voor het gebruik op onze school (bv. met 

wifi en service). Als u zich aanmeldt op onze school 

krijgt u daar extra informatie over aangeboden.  
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Onderwijs op maat 

Hoe is het ontstaan? 

2College Cobbenhagenlyceum heeft al jaren een aantal 

speerpunten die voor ons belangrijk zijn: 

• Kansen bieden 

• Verantwoordelijkheid nemen 

• Gepersonaliseerd leren. 

Tweetalig onderwijs en het Technasium zijn hier al 

voorbeelden van. Echter doen we het vanaf schooljaar 

‘18/’19 nog persoonlijker. Gepersonaliseerd leren 

maakt het namelijk mogelijk om echt maatwerk te         

leveren. Zowel op niveau, als op tempo en leerstrategie.  

 

Waarom kiezen wij voor gepersonaliseerd leren?  

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd 

raken en blijven om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. 

Het 'traditionele schoolsysteem' belemmert vele 

leerlingen hierin, wegens het feit dat dit geijkt is op de 

behoefte van de zogenaamde 'gemiddelde leerling'. Met 

de keuze voor gepersonaliseerd leren laten we het idee 

van de 'gemiddelde leerling' los en focussen wij op de 

(leer)behoefte van het individu. Wij geloven uitdagingen 

op individueel niveau, waardoor iedere leerling de mate 

van uitdaging krijgt die bij hem/haar past.   

 

Voor gelijke kansen heb je ongelijk onderwijs nodig! 

 

Hoe word je werk op eigen niveau “getoetst”.  

Leerlingen worden beoordeeld op hun niveau (havo-

vwo) aan de hand van de criteria van de opdrachten 

waaraan ze hebben voldaan. Na akkoord van de      

vakdocent mag je verder werken.  

 

Waarom Kunskapsskolan Education (KED)? 

Kunskapsskolan is een Zweedse onderwijsvorm. In        

ieder geval het is daar ontstaan. Het betekent letterlijk 

‘kennisschool’. Deze onderwijsvorm wordt op meer dan 

50 verschillende scholen door heel Nederland    

toegepast. Na onderzoek bleek dat dit instrument de 

beste kansen bood om onze doelstellingen voor 

gepersonaliseerd leren te realiseren. Dit instrument 

biedt momenteel veruit de meeste mogelijkheden om 

echt gepersonaliseerd te kunnen werken. Samen; 

leerlingen en personeel, zorgen we voor een school 

waarin iedereen zich zo goed mogelijk kan 

ontwikkelen. 
 

Wat zijn de pijlers van KED? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van taakgericht naar doelgericht onderwijs! 

 

Hoe gaan we dit doen? 

De oude structuur van lessen en vaste tijden worden 

aangepast. De persoonlijke leerdoelen van de leerling 

worden het uitgangspunt en niet meer de methode. De 

leerlingen leren hetzelfde, alleen benaderen we het van 

de andere kant. De leerling staat centraal. Daarbij 

speelt KED een grote rol.  

Een dag op het Cobbenhagen 

Iedere leerling heeft elke week op een vast tijdstip met 

zijn/haar coach, een coachgesprek. Tijdens dit 

gesprek met de coach worden de weekdoelen bepaald. 

De weekdoelen worden daarna vertaald naar 

dagdoelen. Er is een vast rooster waarin de docenten 

verschillende lesactiviteiten (o.a. lezing, uitleg of 

practicum) aan kan bieden. De leerling bepaalt samen 

met de coach of hij/zij een lesactiviteit zal bijwonen. 

Een lesactiviteit is namelijk soms verplicht en soms 

een keuze. Zo bepaalt een leerling dus zijn/haar eigen 

week– en dagdoelen.  
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8:30 9:20 Coaching + dagstart 

9:20 – 10:10 / 10:10 – 11:00 Blok 1 

 Pauze 

11:20 – 12:10 / 12:10 – 13:00 Blok 2 

 Pauze 

13:30 – 14:20 / 14:20 – 15:10 Blok 3 of coaching 

 Pauze 

 Talententijd 


