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Programma 

• Wat is adaptief leren? Hoe werkt het? 

• Toepassing van adaptief leren bij aardrijkskunde  

• Afsluiting 

 

 

 





Malmberg en gepersonaliseerd leren: 
hoe? 

 

• Inzicht en overzicht 

• Gepersonaliseerd oefenen 

• Gedifferentieerde instructie 

• Datagestuurde adaptieve componenten 

 

 



Gedifferentieerd > Gepersonaliseerd > Adaptief 

• Classic differentiated 
learning is based on the 
teacher providing 
different exercises to 
different groups of 
students 
 

• Instruction remains 
same for full class 
 

• Exercises usually 
differentiated in terms 
of difficulty level 

• Personalized learning 
extends differentiation 
to individual level, often 
facilitated by tech 
 

• Limited differentiation 
of instruction/ learning 
material may be provided 
to each individual 

 
• Personalization usually 

based on difficulty and 
learning styles 

• Data driven, 
continuously adapts 
individual learning 
experience real-time for 
student based on 
difficulty, learning 
styles, progress 
tracking, etc. – Learns 
from student 
 

• Instruction and 
exercises differentiated 
 

• Uses group data to 
further enhance 
learning experience 
across group 

 



Malmberg en Knewton 
• Gedeelde missie 

“empowering the teacher” 
• Knewton specialist in 

datascience, - analyse en 
adaptieve software 

• Malmberg specialist in 
didactische structuren, 
gedidactiseerde content 
en educatieve applicaties 
 



Knewton 

Knewton is een software service; de Knewton 
engine verwerkt en analyseert data zodat passende 
leeractiviteiten en bijbehorende content  
beschikbaar komen voor een leerling. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o27SZXTCOHE










Meerwaarde van Knewton technologie 
voor lesmethodes 

• Gepersonaliseerde instructie 

• Gepersonaliseerde oefeningen 

• Dashboard met stuurinformatie  

• Totaalbeeld van de leerling (ook vakoverstijgend) 

• Mogelijkheden voor efficiëntere inzet 
onderwijstijd 

 



Malmberg en de toepassing van 
Knewton technologie: pilot Score 



Score voor de leerling 





Score voor de leerling: adaptiviteit 



Score voor de docent 



Opdracht 1 

• Welke toepassing van adaptief leren zou voor uw 
dagelijkse praktijk de meeste meerwaarde hebben? 

– Gepersonaliseerde instructie 

– Gepersonaliseerde oefeningen 

– Dashboard met stuurinformatie  

– Totaalbeeld van de leerling (ook vakoverstijgend) 

– Mogelijkheden voor efficiëntere inzet onderwijstijd 

– Iets anders 

• Bespreek uw keuze met de collega naast u.  



Voorbeelden aardrijkskunde 

https://www.scratchmap.org/ 
 

https://www.scratchmap.org/
https://www.scratchmap.org/




 



 



 



 





Opdracht 2 

• Bij welke onderdelen van het vak zou u 
adaptiviteit willen inzetten? 
– Topografie 

– Geografische  werkwijzen en vaardigheden 

– Rekenvaardigheden 

– Examentrainer 

– Onderhoudsmodule voor geografische basiskennis 

– Iets anders? 

• Bespreek uw keuze met de collega naast u.  

 



Afsluiting 

• Adaptieve leermiddelen kunnen het onderwijs 
efficiënter, effectiever en motiverender maken. 

• Ook voor aardrijkskunde zijn er mogelijkheden 
om adaptiviteit in te zetten. 

• U kunt met ons mee werken aan de 
totstandkoming van adaptieve leermiddelen: 

– Meewerken aan de expertgroepen (‘denktanks’) 

– Pilots uitvoeren 

 



Vragen of suggesties? 

falco.zwinkels@malmberg.nl 

073.628.8750 

    http://nl.linkedin.com/in/falcozwinkels 

    @FalcoZwinkels 

    @aardrijkskunde  

 

http://www.humboldt-online.nl 

http://www.wereldwijs.nl 

http://wereldwijs-malmberg.blogspot.nl/ 
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