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Op 9 en 10 maart 2022 kwamen professionals uit Italië, Portugal, Slovenië

en Nederland bijeen voor de eerste Transnationale Projectbijeenkomst van

het Palssen-project naar Nederland.

Palssen staat voor: Personalised Approach of Learning for Students with

Special Educational Needs.
Gastheer van de bijeenkomst was ROC RijnIJssel uit Arnhem.

Het Palssen-project wordt gefinancierd door Erasmus+. Het project wil

afstappen van de "one-size-fits-all"-aanpak voor studenten met speciale

onderwijsbehoeften (SEN). Het project introduceert een meer

gepersonaliseerde leeraanpak voor leerlingen met SEN.
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De doelstellingen van de bijeenkomst waren om inzicht te

krijgen in de dimensies van de Personalised Approach of

Learning (PAL) en om 'de stand van zaken' en 'de gewenste

situatie' van deze aanpak in de partnerorganisaties vast te

stellen.

De expert-partner introduceerde enkele methodologische

concepten die gebruikt zullen worden bij de ontwikkeling van

de projectresultaten van het Palssen-project: het proces Circle

of Change, het concept van Universal Design of Learning

(UDL) en de Circle of Influence.

Maurizio Chiappa (evaluator), Birgit Grimbergen

(project manager en Guus van Beek (expert partner)

Expert partner Guus van Beek

Doelen

Assessment

Bezoek bij ROC  RijnIJssel in Arnhem Zuid

Bezoek aan de locatie

In voorbereiding op volgende transnationale bijeenkomst in

Ljubljana (Slovenië) zullen alle partners voorbereiden welke

belangrijke onderwerpen moeten worden opgepakt om een   

meer gepersonaliseerde leeraanpak voor studenten met SEN

met succes te implementeren. Zij zullen deze onderwerpen

prioriteren en criteria formuleren. Deze criteria vormen dan de

basis voor een zelf-assessment instrument om een   meer

gepersonaliseerde leeraanpak in te voeren. De uitkomsten van

de zelfevaluatie worden ook gebruikt om  verbeterpunten

m.b.t. meer gepersonaliseerd onderwijs te benoemen. 

In Ljubljana  zullen projectpartners een kijkje nemen bij de

Sloveense partner. Er worden ontmoetingen met docenten en

studenten georganiseerd om te onderzoeken hoe een meer

gepersonaliseerde leeraanpak in het beroepsonderwijs wordt

gerealiseerd door deze projectpartner.

Juni 2022: Ljubljana

Om te leren van elkaar als het gaat over de huidige praktijk van

PAL bij de partners, is een locatiebezoek gebracht aan de

afdeling "Welzijn en Zorg" van ROC RijnIJssel. De buitenlandse

gasten waren onder de indruk ze spraken over: “… goed

georganiseerd en gestructureerd onderwijs …” en “ … de open

architectuur van de school die zorgt voor een open sfeer …”.

Meer weten?
Ga naar:  www.palssen.eu

On line meeting
De volgende bijeenkomst in het project is een

online bijeenkomst. Daarin presenteren de projectpartners het

resultaat van het assessment dat is afgenomen bij docenten

en studenten. Op basis van deze resultaten zal de richting

waarin men wil verbeteren worden bepaald. Projectpartners

worden zich ook bewust van mogelijke risico's en mogelijke

belemmeringen. Ze leren hoe ze deze risico's/belemmeringen

kunnen vaststellen, prioriteiten kunnen stellen en beheren om

een   meer gepersonaliseerde leeraanpak voor studenten met

SEN in hun organisatie succesvol te implementeren.

Personalised Approach of Learning (PAL) kan  in het mbo op

verschillende manieren vorm gegeven worden. In dit verband

onderscheiden we 4 verschijningsvormen, gebaseerd op 2

dimensies. De keuze voor een dimensie bepaalt hoe de mate

van PAL er bij de school uit kan zien. Om een duidelijke richting

te bepalen worden 2 dimensies onderscheiden, namelijk:

     1. Externe regie versus zelfbestuur;

     2. Collectief belang versus individueel belang.

In de bijeenkomst in Arnhem  hebben we geleerd hoe we

huidige en gewenste uitvoering van onderwijs kunnen

beoordelen op deze 2 dimensies.

De projectpartners voeren dit assessment uit met docenten en

studenten in hun eigen organisatie om de gewenste richting

van verandering in het Palssen-project te bepalen.


