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Niet meer

Alternatief voor huidig bestel.
Diplomagarantie op niveau
Personal data
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Gepersonaliseerd leren
Analytisch leren
Learning society
Open spaces, inspirerende leeromg.
Leren met hulp van technologie
Selfregulated learning
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Celebrate your failures
Data driven learning
Personal schedule
Leerprocesgericht
Agile approach
Meesters 0.0
Ouders actief



1. 

verwerp alle

geïnstitutionaliseerde

educatieve

onzin.



6 december 2016



2.

leren is een 

autodidactische

activiteit in

een sociale

context



Ik wil de wereld 
ontdekken.

Kinderen zijn perfecte
autodidactische 
leermachines



3. 

Nieuwsgierigheid is de 

motor van alle leren

en de verbeeldingskracht

is de brandstof



Agora, 
the agile 

learning society
based on

imagination





4. 

leren 0.0 is

datgene wat liefdevolle

ouders

met hun kinderen

doen.

Recept per kind.



Tijd voor een ethische 
discussie over onderwijs

“Er bestaan geen
zwakke kinderen”
Luc Stevens



onderwijs



Educatieve 
Alzheimer, 
mayonaise

in de 
hersenen



Binnenkort in groep 8

3



5. 

behandel elk kind

ongelijk





Technologie
Psychologie
Financieel
economisch
demografisch

pedagogiek

Neurologie
, etc …..



Binnenkort in groep 8
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6.

Focus op kennis leidt

tot demotivatie.

Focus op motivatie

leidt tot kennis.







2041



7. 

In het nieuwe tijdperk

is niet-weten

belangrijker dan

het weten.



de 
onzekerheid 

van morgen omhelzen 

Één constante,… 

de verandering.



8. 

Autonoom leren is vrij,

maar niet

vrijblijvend



De parabel van

het autonome

leren



We leven niet in een tijdperk van 
veranderingen… maar in een 

verandering van tijdperk





Barry Zimmerman, selfregulated learning

Deci & Ryan, 
self determination and the facilitation of intrinsic motivation

Covey S. the 7 habits of highly effective people

Crone, Scherder, Jolles, Bekkering, 
puberbrein, tienerbrein etc….

Robert Marzano, 5 dimensies van leren

Rotmans.J. , de verandering van tijdperk
OU, RU, EUR



Geen grenzen tussen de 4 milieus
1. Thuis
2. Op school
3. Op straat
4. En het virtuele milieu
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Autonomie is 
vrijheid maar niet 

vrijblijvend
superstrak dagritme

Constante 
monitoring

Meest 
gestructureerd 

analyse van leren





Autonomie is 
vrijheid maar niet 

vrijblijvend
superstrak dagritme

Constante 
monitoring

Meest 
gestructureerd 

analyse van leren

Sjef Drummen

Target process

(challenges)

Digitaal systeem 

Meten skills en 

leeraanpak



Autonomie is 
vrijheid maar niet 

vrijblijvend
superstrak dagritme

Constante 
monitoring

Meest 
gestructureerd 

analyse van leren

Sjef Drummen

3 uur overleg

PER DAG voor

De agoriaanse

meesters





9. 

ideale leeromgeving

mix van de Efteling,

Harvard University,

Boeddhistisch klooster,

Marktplein,

Atelier!



Vertrouwen, inspiratie en begeleiden
We doen alleen nog wat goed is voor leerlingen!
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“ de nieuwe leraar is als een 
sherpa, die zal zorgen dat je 

de top (Maslow) bereikt,

niet omdat hij de weg kent,

……. maar omdat hij de 
klimmer kent en vertrouwd 
is met de geheimen en de 

veranderlijkheid van de 
berg”

Sjef Drummen



ouders

11

4 regels

leerling

Agoriaanse Meesters

inspectie

wetenschap

100% 
geslaagden



Don’t fear change                                             
Change  fear



10. 

Een leerling die elke dag

lachend naar school gaat,

en elke dag lachend 

thuiskomt,

hoef je niets te leren.



0.0





ve r t ro u we n  &
o n vo o rwa a rd e lijk e  lie fd e

Agora Roermond


