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Vraag 

Verhoogt gepersonaliseerd onderwijs de resultaten van alle leerlingen in het primair onderwijs? 

Kort antwoord 
Voor algemene uitspraken over de opbrengsten van gepersonaliseerd leren is het te vroeg, omdat 
systematische evaluaties zeldzaam zijn. Wel weten we dat sommige aspecten van gepersonaliseerd leren 
een positieve relatie hebben met leeropbrengsten, met name zelfregulerend leren en de inzet van ICT bij 
gepersonaliseerd leren. 

Gepersonaliseerd leren vereist van leerlingen goede metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden. Die 
vaardigheden bevorderen dat leerlingen gemotiveerder raken, zich competenter voelen en betere 
leerresultaten behalen. 

Leraren kunnen de leerlingen helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. Bij voorkeur vindt een geleidelijke 
overgang plaats van sturing door de leerkracht, via gedeelde sturing naar zelfsturing van gepersonaliseerd 
leren. 

Toelichting antwoord 

Definitie gepersonaliseerd onderwijs 

We beginnen met een definitie van gepersonaliseerd onderwijs. Johnson, van Wetering, Bechker, Estrada en 
Cummins (2015) maken onderscheid tussen drie verwante termen die vaak door elkaar gehaald worden: 
personalisatie, differentiatie en individualisatie. Dit is te zien in onderstaande figuur. 

Kenmerkend voor gepersonaliseerd onderwijs is dat het door de leerling wordt gestuurd, terwijl bij 
differentiatie en individualisatie de sturing bij de leraar ligt. De kern is dat het onderwijs wordt vormgegeven 
rond de betrokkenheid en zelfstandigheid van de leerlingen, veelal ondersteund door ICT. 

De definitie van Stichting VO Content komt hiermee overeen: “Gepersonaliseerd leren is het leerproces 
waarbij leerlingen op hun eigen wijze en tempo werken aan leerdoelen.” In deze definitie wordt ook de rol 
van de leraar benoemd: “leerlingen en leraren zijn, ieder met een eigen rol, samen verantwoordelijk voor 
het leerproces”. [1] 
 

 

[1]  http://www.vo-content.nl/nieuws/definitie-en-visie-gepersonaliseerd-leren/ 

http://www.vo-content.nl/nieuws/definitie-en-visie-gepersonaliseerd-leren/


 
 

 

 

 

 

De focus van dit rapport is de invloed van gepersonaliseerd leren op de resultaten van de leerlingen. 



 
 

 

 

Verbetering van leerlingresultaten door gepersonaliseerd onderwijs 

Een overzichtsstudie van Van Eck, Heemskerk en Pater (2015) wijst uit dat de ontwikkelingen op het gebied 
van gepersonaliseerd onderwijs tot nu toe tamelijk kleinschalig zijn. Bovendien zijn systematische 
effectevaluatie zeldzaam. Het is daarom nog niet goed mogelijk om algemene uitspraken te doen over de 
effecten van gepersonaliseerd onderwijs. 

Wel weten we uit onderzoek dat sommige aspecten van gepersonaliseerd onderwijs een positieve relatie 
hebben met leeropbrengsten. Dit geldt in de eerste plaats voor zelfregulerend leren. Dit weten we al sinds 
de meta-analyse van Hattie, Biggs en Purdie (1996). Voor een uitgebreide bespreking van zelfgestuurd leren 
en de rol van de leerkracht, zie het antwoord van de Kennisrotonde op de vraag ‘Welk leerkrachtgedrag is 
effectief om zelfgestuurd leren te bevorderen?’ 

Ook de inzet van ICT bij gepersonaliseerd leren blijkt in verscheidene onderzoeken positief samen te hangen 
met leeropbrengsten (Oostdam, Peetsma & Blok, 2006). Volgens Van Eck en anderen (2015) gaat het hierbij 
om verschillende toepassingen, gericht op kennisoverdracht en kennisconstructie. In sommige studies 
worden hoopgevende resultaten gevonden, in andere studies worden geen effecten aangetoond. Door de 
verwevenheid tussen ICT en gepersonaliseerd leren is het soms moeilijk om vast te stellen welke impact de 
digitale middelen hebben en welke impact het gepersonaliseerd leren heeft (Kennisnet, 2015). De 
onderzoekers concluderen dat er behoefte is aan meer kennis met betrekking tot de randvoorwaarden 
rondom de inzet van ICT. 

Uit Amerikaans onderzoek onder scholen die werken aan gepersonaliseerd leren (62 scholen en ruim 7000 
leerlingen) blijkt dat gepersonaliseerd leren op de meerderheid van de scholen zorgt voor hogere 
leerlingresultaten. De leerlingen op deze scholen scoorden na twee jaar gepersonaliseerd lesgeven boven de 
nationale gemiddelden (Pane, Steiner, Baird, & Hamilton, 2015). De kanttekening bij dit onderzoek is dat 
leerkrachten tijdens dit onderzoek ook veel gedifferentieerd en geïndividualiseerd les hebben gegeven. 

Geldt dit voor alle leerlingen? 

Gepersonaliseerd leren vereist van leerlingen specifieke vaardigheden en vraagt van leerkrachten 
aanpassingen in de manier van lesgeven en (Marquenie e.a., 2014). 

Vaardigheden van leerlingen 

Goede metacognitieve- en zelfregulerende vaardigheden zijn nodig voor een positief effect van 
gepersonaliseerd leren op leerprestaties (Devolder, 2013; Pintrich, 2004; Zimmerman, 2001). Leerlingen 
moeten hun eigen leerproces kunnen beoordelen, dat vraagt om het kunnen van afstand van het leerproces, 
om een ‘helicopterview’ van leerlingen (Molenaar, 2013). 

Als leerlingen over goede metacognitieve- en zelfregulerende vaardigheden beschikken, werkt 
gepersonaliseerd leren motiverend voor de leerling en heeft het ook een positief effect op leerprestaties. Uit 
een meta-analyse van Patall, Cooper en Robinson (2008) blijkt dat leerlingen door het maken van eigen 
keuzes gemotiveerder raken, zich competenter voelen en betere leerresultaten behalen. Het is nog 
onduidelijk of dit ook geldt voor leerlingen met lagere metacognitieve- en zelfregulerende vaardigheden 
(Molenaar, 2013; Marquenie e.a., 2014). 

Uit het eerder genoemde onderzoek van Pane et al (2015) blijkt dat leerlingen met benedengemiddelde 
resultaten de grootste groei in leerlingresultaten lieten zien door gepersonaliseerd leren. Echter moeten we 

https://nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/welk-leerkrachtgedrag-bevordert-zelfgestuurd-leren-leerlingen/


 
 

 

 

deze resultaten voorzichtig interpreteren; uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er in veel klassen 
meer sprake was van differentiatie en individualisatie dan van gepersonaliseerd leren. 

Rol van de leraar 

Het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden gaat niet van de ene op de andere dag. De ervaring van 
Amerikaanse scholen die gepersonaliseerd leren toepassen is dat de voorbereiding van leerlingen een 
belangrijk aandachtspunt is voor de implementatie (Marquenie e.a., 2014). Bij voorkeur vindt een 
geleidelijke overgang plaats van sturing door de leerkracht, via gedeelde sturing naar zelfsturing van 
gepersonaliseerd leren. 

Voor de leerlingen met lagere metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden lijkt differentiatie of 
individualisatie beter aan te sluiten dan personalisatie. Hierbij is het onderwijs meer leerkrachtgestuurd 
(Marquenie e.a., 2014). 

Om de potentie van alle leerlingen optimaal te benutten, is de rol van de leerkracht essentieel. De leerkracht 
faciliteert namelijk het onderwijs op zo’n manier dat het zoveel mogelijk aansluit bij de individuele leerling. 
Dat kan zijn door personalisatie, maar ook door differentiatie of individualisatie. 
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Meer weten? 

http://www.sardes.nl/uploads/publicaties_downloads/paper_Gepersonaliseerd_leren_voor_leerlingen_en_do
centen.pdf 

Onderwijssector 

Primair onderwijs 

Trefwoorden 

Gepersonaliseerd onderwijs, onderwijsresultaten, leerlingen, verbetering 
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