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Op het KWC proberen wij iedere leerling kansen en keuzemogelijkheden te geven die passen bij 

zijn of haar ontwikkeling en leerbehoefte. Daarin worden we steeds beter, maar we 

weten ook dat het nog steeds beter kan! Daarom hebben we een open houding als 

het gaat om onderwijskundige ontwikkelingen die met dit streven te maken 

hebben.  

Eind vorig schooljaar kwamen we in contact met Agora-onderwijs. Dit is een volledig 

gepersonaliseerde leerroute die is ontwikkeld en nu wordt aangeboden op de school Niekeé in 

Roermond. Het gaat om zeer persoonlijk leren, het zoeken naar maatwerk voor ieder kind. Dit is 

mogelijk interessant voor huidige KWC-leerlingen en voor nieuwe leerlingen. Agora is een nieuw 

onderwijsconcept voor alle leerlingen van vmbo tot en met vwo en voor leerlingen van alle 

leeftijden die uiteindelijk in de tijd die ervoor staat, een “gewoon” diploma halen. 

(www.agoraroermond.nl). Op 1 september bezochten we met een delegatie medewerkers van het 

KWC genoemde school in Roermond. We kwamen geïnspireerd terug. 

Voortvloeiend uit onze visie op leren en ontwikkelen willen we op het KWC onderzoeken of er vanaf 

het schooljaar 2018-2019 belangstelling is om te starten met een klas leerlingen aan wie deze 

volledig gepersonaliseerde leerroute wordt aangeboden. Bij voldoende belangstelling zullen we in 

nauwe samenwerking met Roermond het Agora-leren gaan aanbieden op het KWC in een 

zogenaamde “satellietklas”. Daardoor wordt de kwaliteit gegarandeerd. 

Waar gaat Agora-leren vanuit? 

 Dat leren het beste in vrijheid plaatsvindt. 

 Dat je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen. 

 Dat kinderen inspireren belangrijker is dan kennis aan te bieden. 

 Dat de docent leerlingen moet begeleiden door ze de vaardigheden aan te leren die nodig zijn 

voor een leven lang leren. 

 Dat ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van 

onderwijs. 

 Dat je partners uit de samenleving nodig hebt om als expert in te zetten in het onderwijs. 

 Dat kinderen meertalig benaderd moeten worden op een communicatieve manier. 

 Dat het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze leerlingen noch roekeloos noch 

bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen. 

Hoe werkt Agora-leren? 

Leerlingen stellen hun eigen leervragen, daarbij worden ze begeleid door de coach. De coach helpt 

de leerling de leervraag om te zetten in een ‘challenge’. Vervolgens leert de leerling de challenges 

op een structurele manier te benaderen. Hierdoor wordt de leervraag omgezet in een leerproces. 

De coach ondersteunt dit proces en kijkt met de leerling mee en verdiept en verbetert wanneer het 

kan of wanneer het nodig is. De coach leert als het ware met de leerling mee. De coach koppelt 

een leerling, wanneer dat zinvol is voor het leerproces, ook aan een expertcoach of aan contacten 

buiten de school (als de leerling al niet zelf die stap heeft gezet). 
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