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Inleiding en verantwoording

Deze handleiding informeert lerarenopleiders en onderwijsondersteuners over het gebruik van
materialen waarmee zij docenten en leidinggevenden in het onderwijs kunnen professionaliseren in het
ontwikkelen van onderwijs. Om de materialen die SLO hiervoor heeft samengesteld adequaat, plezierig
en effectief te benutten, beschrijft deze handleiding de inhoud, opzet en gebruikersmogelijkheden van
de cursus ''Curriculumontwerp, van les naar leerlijn''.
Allereerst zullen de uitgangspunten en doelstellingen van deze cursus uiteen worden gezet. Vervolgens
komen achtereenvolgens de inhoud en de opzet van de cursus aan de orde. Mede op basis van de
ervaringen met deze cursus tijdens een uitgevoerde pilotperiode, worden aansluitend mogelijkheden
voor gebruik beschreven. Daarna volgen de inhouden van Blok 0 (intake) en Blok 4 (afronding). Tot slot
volgt een overzicht van literatuur die binnen de verschillende cursusmaterialen is gebruikt.

Verantwoording
De materialen uit de cursus hebben oorspronkelijk deel uitgemaakt van een leertraject dat in de periode
2008-2010 is ontstaan als resultaat van vruchtbare samenwerking tussen SLO, Twente School of
Education (TSE), Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht en Stichting Carmel College.
Laatstgenoemde had behoefte aan kwalificerende scholing voor docenten met aspiraties voor de LCfunctie van lesstofontwikkelaar/lesstofspecialist. SLO zocht een geschikte manier om haar expertise op
het gebied van onderwijsontwikkeling niet langer in de vorm van instrumenten, maar vooral via scholing
met docenten te delen, zodat die zichzelf beter kunnen redden met het samenstellen of maken van
onderwijs op maat.
In het schooljaar 2009-2010 is de cursus in pilotvorm uitgevoerd met een groep docenten van een
aantal scholen van de Stichting Carmel College en een klein aantal docenten van het Comenius College
uit Hilversum. Voor beide scholen liep een afzonderlijk pilottraject.
Gedurende de pilotperiode hebben zeven bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij SLO en docenten van
de school bijeenkwamen. Deze bijeenkomsten hadden vooral een plenaire en docentgestuurde aanpak
waarbij SLO een instruerende rol vervulde. Tussen de instructies door was er voor docenten af en toe
gelegenheid om in groepsverband en onder begeleiding van een SLO coach, aan de slag te gaan met
de gepresenteerde informatie. Na afloop van de bijeenkomsten gingen docenten met opdrachten aan
het werk en konden ze, indien nodig, op afstand ondersteuning ontvangen van de SLO coach.
De ervaringen die met deze pilot zijn opgedaan vormden belangrijke input voor de aangepaste cursus
zoals deze er nu ligt. Scholingsinstituten kunnen de cursusmaterialen desgewenst in de Elektronische
Leeromgeving (ELO) van de eigen opleiding plaatsen. Besloten kan worden om alle cursusmaterialen
integraal over te nemen, maar de materialen kunnen ook naar eigen inzicht worden aangepast,
aangevuld of ingeperkt.
Het is een bewuste keuze geweest om de cursus via een website aan te bieden, omdat een website
goede mogelijkheden biedt voor onderwijs op maat. Via hyperlinks die in documenten zijn aangebracht,
kan de cursist naar gelang zijn wensen van het ene naar het andere document doorklikken voor extra
informatie en uitleg. Daarnaast biedt een website mogelijkheid voor filmpjes en dynamische teksten.
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Uitgangspunten en doelstellingen
Uitgangspunten
Centrale uitgangspunt van de cursus Curriculumontwerp is, dat de cursist met behulp van instrumenten
voor curriculumontwerp, theorieën over, en modellen voor curriculumontwikkeling, in interactie met
vakcollega's en direct leidinggevende, systematisch onderwijs kan ontwikkelen. Het te ontwikkelen
onderwijs moet worden ingebed in de visie op leren van de school, de beleidsplannen van de school,
maatschappelijke ontwikkelingen en de doorlopende leerlijn van het vak van de cursist. Daarbij is
regelmatige reflectie op de uitvoering en opbrengsten van de opdrachten van belang om curriculaire
ontwikkelcompetenties in de vingers te krijgen.
In de jaren 2007-2009 heeft SLO op basis van literatuuronderzoek en eigen expertise vastgesteld, wat
onder de zogeheten curriculaire ontwikkelcompetentie moet worden verstaan. Dit onderzoek heeft
uitgewezen dat het gaat om een combinatie van deelcompetenties die uiteindelijk bij de ontwikkeling van
deze cursus uitgangspunt vormden. De betreffende deelcompetenties zijn voor de cursist terug te
vinden in de volgende documenten:
 Kennisbank: ''Curriculaire ontwikkelcompetentie'';
 Reflectiegalerij: ''Zelfscan curriculaire ontwikkelcompetentie''.
Daarnaast is ook in deze handleiding (zie blok 0; intake) de zelfscan opgenomen.

Doelstellingen
De curriculaire ontwikkelcompetentie is geen kwaliteit op zich, maar bewijst haar waarde in wat iemand
met deze competentie aan taken kan vervullen. Binnen deze cursus gaat het om zes doelstellingen, die
hieronder in zes kerntaken zijn uitgewerkt:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Bestaandeeigen en andermans onderwijspraktijk analyseren en met vakgenoten, team,
schoolleiding, of medecursisten communiceren over discrepanties tussen de huidige en gewenste
onderwijspraktijk;
De resultaten van de analysefase, gebruiken voor het ontwerpen van onderwijs aan de hand van
de 10 leerplanaspecten van het curriculaire spinnenweb, waarbij sprake is van:
a.
een samenhangend pakket van ontwerpeisen
b.
concrete en te beoordelen leerdoelen
Relevante (digitale) leermiddelen kunnen vinden, selecteren en ontwikkelen, o.a. op basis van
externe oriëntatie;
Het daadwerkelijk ontwikkelen en implementeren van het onderwijs, op basis van de
geformuleerde ontwerpeisen en de gevonden en geselecteerde bronnen en materialen.
Evalueren van de kwaliteit (= de relevantie, bruikbaarheid, consistentie en effectiviteit) van zelf
ontwikkeld/geïmplementeerd onderwijs.
Op basis van de eerste curriculaire ontwerpervaringen, een grotere ontwerpopdracht formuleren en
deze inbedden in het licht van vier S-domeinen:
a.
leerbehoefte/leermogelijkheden (Student)
b.
schoolbeleid (School)
c.
vakontwikkeling (Subject)
d.
maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen (Society);

De SLO-materialen uit de kennisbank, toolkit, oefeningen en reflectiegalerij, faciliteren het onder de knie
krijgen van deze zes kerntaken. Met het oog daarop zijn ze ook samengesteld.
Bron: cursuscurriculumontwerp.slo.nl
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Inhoud cursus
Cursusmaterialen
De cursus: ''Curriculumontwerp, van les naar leerlijn'', omvat de volgende materialen:
 Handleiding
 Opdrachten, uiteengezet in drie blokken
 Kennisbank
 Toolkit
 Oefeningen
 Reflectiegalerij
Handleiding
Deze handleiding beschrijft de aanleiding, inhoud, opzet, doelstelling en gebruik van deze cursus.
Tevens bevat deze handleiding Blok 0; Intake van de cursus en Blok 4; Afronding van de cursus.
Opdrachten, uiteengezet in drie blokken
De cursus bestaat uit verschillende opdrachten die zijn ondergebracht in Blok 1, Blok 2 en Blok 3. Elk
van deze blokken kent verschillende deelopdrachten en een eindopdracht. Daarnaast volgen na
sommige deelopdrachten ook optionele vervolgopdrachten. Deze hebben geen verplichtend karakter
maar kunnen waardevol en interessant zijn voor cursisten die graag dieper op de opdracht willen
ingaan.
Elk blok begint met een inleiding over het doel en de inhoud van dat blok. Vervolgens wordt een
overzicht gegeven van mogelijk te gebruiken materialen uit de kennisbank, toolkit, oefeningen of
reflectiegalerij. Aansluitend volgen de verschillende opdrachten.
Een meer uitgebreide toelichting op de inhoud en doelstellingen van de verschillende blokken is te
vinden op pagina 9 en 10.
Kennisbank
De achtergrondinformatie uit de kennisbank kan de cursist indien gewenst gebruiken. De kennisbank
heeft geen verplichtend karakter. Afhankelijk van de ervaring met onderwijs ontwikkelen, maar ook
afhankelijk van de ontwerpopdracht, zal het ene document meer of minder relevant en bruikbaar zijn,
dan het andere document.
Toolkit
De toolkit bestaat uit verschillende hulpmiddelen/instrumenten ter ondersteuning van
curriculumontwikkeling. De instrumenten kunnen waardevolle ondersteuning bieden gedurende de
ontwikkelcyclus. Indien gewenst kan de cursist deze instrumenten gebruiken maar ze hebben geen
verplichtend karakter. In overleg met cursist en cursusleider kan worden bekeken welke instrumenten
worden gebruikt. Welke instrumenten relevant en bruikbaar zijn, zal mede afhankelijk zijn van de
ontwerpopdracht van de cursist.
Oefeningen
De oefeningen hebben tot doel om de cursist te laten oefenen met de aangereikte opdracht en
bijbehorende leerplankundige theorieën. De oefening staat veelal los van de onderwijspraktijk. Met
behulp van de oefeningen kan de cursist in een meer bekende en/of vertrouwde situatie, ervaring
opdoen met de opdracht en daarbij behorende curriculaire theorieën.
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Reflectiegalerij
De reflectiegalerij bevat verschillende reflectieopdrachten, zogeheten reflectiegangmakers, die de
cursist gedurende de ontwikkelcyclus scherp kunnen houden op zijn activiteiten. In overleg met de
cursusleider wordt bepaald welke reflectieopdrachten het meest relevant zijn voor de cursist.

Leerinhouden
De hierboven geschetste materialen omvatten leerinhouden die in belangrijke mate betrekking hebben
op:
(1) Vakinhoudelijke kennis:
(a) Kerndoelen
(b) Eindtermen
(c) Referentieniveaus
(2) procedurele kennis:
(a) diverse benaderingen van curriculair ontwerpen (instrumenteel, relationeel, prototyping)
(b) de ADDIE methodiek: analyse, design, development, implementatie, evaluatie
(c) vinden en beoordelen van beschikbare (online) onderwijsvoorbeelden of -materialen
(d) evaluatiemethodieken voor in te voeren en uitgevoerd onderwijs(materiaal);
(3) conceptuele kennis
(a) het curriculair spinnenweb
(b) leerplanniveaus
(c) curriculaire verschijningsvormen (het beoogde, in uitvoering zijnde en gerealiseerde curriculum)
(d) aspecten van horizontale en verticale curriculaire samenhang.
Het boek: ''Leerplan in ontwikkeling'' van Van den Akker, J. & Thijs, A. (2009), zet verschillende van
deze inhouden uiteen en biedt daarmee goede achtergrondinformatie. Het boekje is verkrijgbaar bij
SLO, via:
vo-onderbouw@slo.nl
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Opzet
De cursus is opgezet in blokken. Deze blokken hanteren elk de Presentation, Practice, Production
aanpak (PPP-aanpak).
 Tijdens de presentation luistert de cursist naar de instructie/informatie van de cursusleider, of hij
leest zelfstandig informatie door met betrekking tot de uit te voeren opdracht(en).
 Practice staat voor het oefenen tijdens de sessie. Alleen, met een medecursist, met een buddy (dit
kan een medecursist zijn maar ook een andere collega) of met de coach, oefent de cursist met de
aangereikte informatie. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de oefeningen uit deze cursus.
 Na afloop van de sessie gaat de cursist aan de slag met de betreffende opdracht(en) (production).
Eventueel kan hij hier ook tijdens de sessie al een start mee maken.
Elk blok is volgens deze PPP-aanpak opgebouwd maar legt daarbij wel een eigen inhoudelijke focus:

Blok 0
Om potentiële cursisten te informeren over het doel, de opzet, de gang van zaken en de
(eind)beoordeling van de cursus, is zorgvuldige intake met de cursist raadzaam. Belangrijk doel van de
intake is vooral ook om de wenselijkheid, de consequenties van de cursus voor de cursist en diens
schoolorganisatie scherp te krijgen. Ook de verwachtingen van de cursist en leidinggevende moeten
aan de orde komen.
De wijze waarop de intake mogelijk kan plaatsvinden is in de handleiding te vinden op pagina 15.
Het is zeer aan te bevelen om de resultaten van de intake op gezette tijden, bijvoorbeeld na elk blok, als
spiegel voor te houden. De cursist kan zo kritisch blijven op wat hij wat hij beoogt en dat wat hij
daadwerkelijk realiseert. Is dat gedurende de cursus nog steeds hetzelfde? Of worden doelstellingen
niet gerealiseerd en/of gewijzigd?

Blok 1
De opdrachten in blok 1 gaan in op het analyseren van huidig onderwijs en het ontwerpen van gewenst
onderwijs. Zowel het onderwijs van de cursist zelf, als van collega's wordt geanalyseerd. Startend vanuit
de eigen onderwijspraktijk, neemt de cursist een les of lessenreeks die hij ooit heeft gegeven heeft en
wellicht ook zelf ontwikkeld heeft. Op deze les wordt de eerste belangrijke stap van onderwijskundig
ontwerpen toegepast: die van analyseren. Vervolgens werkt de cursist via vier deelopdrachten toen naar
de eindopdracht, namelijk het formuleren van de gewenste ontwerpopdracht.

Blok 2
In blok 2 gaat de cursist via vijf deelopdrachten de in blok 1 geformuleerde ontwerpopdracht verder
concretiseren en uitvoeringsklaar maken. Dit gebeurt mede op basis van tussentijds evalueren. De focus
ligt nu op het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en tussentijds evalueren van onderwijs.
Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een presentatie van de meest opmerkelijke of waardevolle
bevindingen/ervaringen met onderwijsontwikkeling tot nu toe.
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Blok 3
In blok 1 en 2 heeft de cursist ervaring opgedaan met de onderwijskundige ontwerpcyclus, bestaande uit
het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van onderwijs. In Blok 3 worden
deze vaardigheden uitgebouwd door in overleg met leidinggevende(n) en naaste collega's, aan de slag
te gaan met een nieuwe, meer tijdsintensieve ontwerpopdracht. Deze nieuwe ontwerpopdracht kan en
mag ook in het verlengde liggen van het onderwijs dat de cursist in Blok 2 heeft ontwikkeld, maar het
mag ook een nieuw ontwerp zijn. Ongeacht de keuze zal het ontwerp in ieder geval de minimale
omvang van een lessenreeks moeten omvatten.
In blok 3 doet de cursist ook ervaring op met het inbedden van het ontwerp in een groter geheel en met
het evalueren van het ontwerp op effectiviteit voor de leerlingen. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een
presentatie waarin het ontwerp en de kwaliteit ervan uit de doeken wordt gedaan.

Blok 4
Bij de afronding van de cursus wordt aanbevolen om nadrukkelijk aandacht te besteden aan de context
waarbinnen de ontwikkelcompetentie, die met de cursus wordt beoogd, is verworven of versterkt. Ter
afronding van de cursus presenteert en verantwoordt de cursist op een zelfgekozen manier, mede aan
zijn leidinggevende, de ontwikkelopbrengsten. Daarnaast is afrondend contact tussen de leidinggevende
van de cursist en de cursist zelf raadzaam. De wijze waarop deze afronding mogelijk kan plaatsvinden is
in deze handleiding te vinden op pagina 33.
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Gebruikersmogelijkheden
Portfolio
Vanwege de competentiegerichte insteek van deze cursus, zal de cursist alle opdrachten vanaf de
intake in Blok 0 t/m de afronding in Blok 4, op enige wijze moeten vastleggen. Dit kan bijvoorbeeld in
een papieren of digitale cursistenportfolio. Zodoende kan cursist, leidinggevende, cursusleider en/of
coach te allen tijde inzien welke opdrachten zijn afgerond , hoe dit is gebeurd en welke curriculaire
deelcompetenties de cursist al wel of nog niet in voldoende mate beheerst. Het portfolio kan zodoende
worden ingezet om het proces van de cursist te volgen en begeleiden. Aanbevolen wordt om het
portfolio op gezette tijdens te bespreken met cursusleider of coach.
Het portfolio kan ook gebruikt worden bij de beoordeling. Tussentijds en aan het einde van de cursus
kan aan de hand van het portfolio worden nagegaan of de cursist de verschillende deelopdrachten op
voldoende niveau heeft uitgevoerd.

Hyperlinks
Binnen elke opdracht wordt de cursist gewezen op mogelijk te gebruiken oefeningen, informatie uit de
kennisbank, instrumenten uit de toolkit, of opdrachten uit de reflectiegalerij. Dit gebeurt op de website
d.m.v. hyperlinks die zowel in de introductietekst van een opdracht kunnen staan, als onderaan een
opdracht. Het is aan de cursist zelf om te bepalen of en wat hij hiervan gebruikt.
Ook in de materialen uit de kennisbank, toolkit, oefeningen, reflectiegalerij en deze handleiding (Intake
en Afronding) kunnen cursist en cursusleider via hyperlinks meer informatie vinden over bepaalde
onderwerpen. Een aantal hyperlinks verwijst naar PowerPointpresentaties en één link verwijst naar een
Excel document. Indien de PowerPoint geen verdere toelichting voor de cursist behoeft, zijn ze op
verschillende plekken op de website opgenomen. De cursist kan de presentatie indien gewenst bekijken
en lezen. Er zijn echter enkele presentaties die toelichting behoeven door de cursusleider. Deze
presentaties vindt u op de website onder de button: Handleiding.

Mogelijke aandachtspunten
Opgedane ervaringen met deze cursus tijdens de pilotfase, hebben enkele waardevolle tips opgeleverd .
Deze tips of aandachtspunten worden hieronder weergegeven zodat opleiders daar hun voordeel mee
kunnen doen. Uiteindelijk is het uiteraard aan opleiders zelf om te bepalen hoe zij met de cursus aan de
slag gaan.
Docentenrol
Afhankelijk van de keuzes van het scholingsinstituut, kan de persoon die de cursus geeft (de
cursusleider), zowel instructeur als coach zijn. Deze rol van coach kan echter ook door een andere
persoon worden ingevuld. Ongeacht de keuze van een opleiding zullen instructeur en coach elkaar
afwisselen en aanvullen. De instructeur verzorgt met name presentaties tijdens de sessies en de coach
ondersteunt cursisten gedurende de cursus. Tijdens de sessies kunnen cursisten bijvoorbeeld onder
leiding van de coach oefenen (practice) met de gepresenteerde theorieën (presentation). Ook tussen
sessie door, als de cursist met opdrachten aan de slag gaat (production) heeft de coach een belangrijke
rol in het begeleiden/ondersteunen van de cursist.
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Hieronder worden nog enkele specifieke taken van de instructeur en de coach nader toegelicht:
Instructeur
Zelfverantwoordelijk leren blijkt voor cursisten met een baan in het onderwijs af en toe lastig op te
brengen; school en privé kunnen de prioriteiten van de scholing doorkruisen. De cursusleider dient daar
alert op te zijn en de cursist kritisch te volgen en zo nodig aan te spreken op de keuzes die hij in het
kader van de scholing maakt (of uit de weg gaat).
Coach
De coach vervult een zeer belangrijke rol gedurende de cursus. Zo zal hij o.a. een zeer waardevolle rol
vervullen bij het geven van feedback en/of het reflecteren met de cursist op het proces en
ontwikkelopbrengsten. Dit kan zowel tijdens de sessies als achteraf. Na elk blok is het zeer
aanbevelenswaardig om samen met de cursist de resultaten van de intake als spiegel voor te houden.
Zit de cursist nog steeds op dezelfde lijn als dat hij aan de start, bij de intake beoogde? Aan de coach
de belangrijke taak om de cursist scherp te houden op zijn beoogde doelstellingen, de realisaties
daarvan en/of de onvolkomenheden daarin.
Ook bij het inschatten welke materialen uit de toolkit, kennisbank, oefeningen en reflectiegalerij relevant
en bruikbaar kunnen zijn voor de cursist, speelt de coach een belangrijke rol. Afhankelijk van het niveau
en de ervaring van de cursist met curriculumontwerp maar ook afhankelijk van de ontwerpopdracht, zal
de ene cursist meer of andere informatie, oefeningen, instrumenten en nodig hebben en uitvoeren, dan
de andere cursist.
De rol van coach kan op sommige momenten ook door een medecursist, of een zogenoemde buddy,
worden overgenomen. Een buddy kan een medecursist zijn, maar dit kan ook een collega van school
zijn die de cursus niet volgt.
Leeractiviteiten
Combinatie van aanbod- en vraaggestuurd onderwijs. Vooral ook aan de start uitgaan van de
onderwijspraktijk van de cursist zelf.
Leren doen en leren door interactie: Creëer tijdens de sessies of tussen de sessies door, voldoende
momenten en tijd voor interactie tussen coach en cursisten of tussen cursisten onderling.
Laat cursisten sessies voorbereiden door nieuwe informatie vooraf te lezen en eventueel een
presentatie over uitgevoerde opdrachten en/of opgedane ervaringen voor te bereiden.
Laat cursisten geregeld samenwerken met medecursisten. Samenwerken is een zeer effectieve vorm
van leren. Hierdoor wordt tevens rol van coach deels door anderen opgepakt, met voor hen extra
leereffecten als resultaat.
Leermiddelen en bronnen
De cursus bestaat uit verschillende bruikbare instrumenten. Mede afhankelijk van de leerstijl en het
niveau van de cursist, zal niet elke cursist gebaat zijn bij alle instrumenten. Laat cursisten daarom in
overleg met de coach, zelf bepalen welke materialen worden gebruikt.
Stimuleer cursisten om naast de materialen uit deze cursus, ook eigen materialen of informatie in te
brengen dat relevant kan zijn.
Laat cursisten soms vakexperts raadplegen die input of feedback geven op het geleverd werk van de
cursist.
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Tijd en ruimte
De totale tijdsduur van de cursus is ongeveer 300 uur (gebaseerd op de pilotperiode). Het is moeilijk om
een exacte tijdsduur van de cursus te geven. Deze is in belangrijke mate afhankelijk van de ervaringen
van de cursist met curriculumontwerp en de keuzes die het betreffende scholingsinstituut maakt. De
cursus kan integraal worden overgenomen maar ook kan worden besloten om onderdelen in te perken,
aan te passen of aan te vullen. Zo kunnen instrumenten (en eventuele ingevulde schoolvoorbeelden) of
opdrachten aangepast worden naar de wensen en ideeën van de cursusleider. Deze keuzes kunnen
van invloed zijn op de tijdsduur van de cursus.
Laat de sessies plaatsvinden in ruimten die mogelijkheden bieden voor:
 plenaire (multimediale) instructies;
 onderwijsleergesprekken;
 samenwerken in duo's of groepjes;
 ICT-voorzieningen.
Creëer voor cursisten voldoende tijd, zowel tijdens een sessie als tussentijds, om met de opdrachten
aan de slag te gaan.
Beoordeling
Laat cursisten tijdens sessies reflecteren en/of feedback geven en ontvangen, op eigen en andermans
handelen en producten/prestaties (leren door interactie).
Zorg ervoor dat cursisten hun ontwikkelproces en (tussentijdse) producten vastleggen in een portfolio.
Laat cursisten tijdens een laatste afsluitende bijeenkomst op een aansprekende manier het
ontwikkelwerk van de cursus presenteren aan medecursisten, collega's, direct leidinggevenden en/of
andere geïnteresseerden. Dit kan bijvoorbeeld op een speelse manier in de vorm van een oogstmarkt
waarbij de cursisten hun ontwikkelproces en uiteindelijke opbrengsten tentoonstellen en toelichten. De
cursist richt hiertoe een kraampje met posterpresentatie in waarbij hij informatie over het proces,
(tussen)producten en het uiteindelijke lesontwerp tentoonstelt. De poster presenteert de procesgang die
de cursist heeft doorgemaakt om tot het uiteindelijke lesontwerp te komen. De beoordeling kan
betrekking hebben op: vormgeving van kraam en poster, verantwoording procesgang, relatie lesontwerp
met grotere lijn. In hoeverre past het lesontwerp binnen de onderwijsvisie of binnen een doorlopende
leerlijn?
Bij de beoordeling van dit alles kan zowel een rol zijn weggelegd voor de coach, als ook voor
medecursisten of andere aanwezigen.
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Blok O: Intake van de cursus Curriculumontwerp
De procedure
Om potentiële cursisten te informeren over de opzet, gang van zaken en (eind)beoordeling van de
cursus, is zorgvuldige intake raadzaam, met bijvoorbeeld, het volgende verloop:

Intakeprocedure
Volgorde

Activiteit

Toelichting

Hierbij te gebruiken
instrumenten

1

Aanmelding door de cursist

De aanmelding geschiedt via
een (digitaal) formulier dat,
naast de gebruikelijke
persoons- en
contactgegevens ook een
zelf geschreven
onderwijsbiografie opvraagt.

Aanwijzingen voor het
schrijven van een
onderwijsbiografie

2

Een individueel
kennismakingsgesprek met
de cursist

Het kennismakingsgesprek
 Format voor een
wordt gevoerd door (één
intakegesprek waarmee
van) de cursusleider(s), aan
de cursist zijn ambities ten
de hand van de
aan zien van het
onderwijsbiografie van de
ontwerpen van onderwijs
cursist.
kan verhelderen.
De cursist krijgt in dit gesprek  Een zelfscan curriculaire
gelegenheid zijn aanmelding
ontwikkel-competentie,
te motiveren, zijn startsituatie
waarmee de cursist een
te verhelderen en zijn
eigen indruk kan geven
verwachtingen ten aanzien
van zijn competentie met
van de cursus te expliciteren.
betrekking tot het
Intaker en aanmelder kunnen
ontwerpen van onderwijs.
op basis daarvan nagaan of
De wijze waarop de
vraag en aanbod voldoende
cursist zijn zelfbeoordeling
matchen voor een succesrijk
invult, geeft interessante
vervolg.
informatie over de cursist
en zijn motivatie voor de
cursus. De selectie van de
cursist geeft ook
aanleiding tot doorvragen:
waarom deze gegeven
beoordeling?
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3

Interview met de
leidinggevende van de
cursist

4

Beslissing over de toelating
van de cursist, c.q. de
condities waaronder

5

Nadere cursusinformatie
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De bedoeling van dit
interview is de wenselijkheid
en de consequenties van de
cursus voor de cursist en
diens naaste omgeving (zijn
directe collega's, sectie en
team), respectievelijk de
schoolorganisatie scherp te
krijgen.
De wenselijkheid van de
cursus wordt in dit gesprek
gerelateerd aan
onderwijsontwikkelingen die
voor de school van belang
zijn, en waartoe de cursist in
het kader van de cursus zou
kunnen bijdragen.
De verheldering van de
consequenties van de cursus
helpt de leidinggevende
ervoor te zorgen dat de
school optimaal wordt
toegerust om als oefenbasis
en leeromgeving voor de
cursist te dienen. Daartoe
verkent (één van) de
cursusleider(s) met de
leidinggevende, diens
motivatie en mogelijkheden
om de desbetreffende cursist
te faciliteren en op
vorderingen te volgen,
respectievelijk te coachen.
De interviewer noteert de
antwoorden van de
leidinggevende en koppelt
het schriftelijk vastgelegde
interview met hem terug.

Format voor een intake
interview met de leidinggevende
van een cursist

De cursist ontvangt een
cursusrooster en verdere
informatie die voor
cursusdeelname dienstig is.

Een voortgangsformulier
waarmee cursist, diens
leidinggevende en cursusleider
elkaar kunnen informeren over
de vorderingen van de cursist
en voor verdere progressie
benodigde leeractiviteiten.
16

Aanwijzingen voor het schrijven van een onderwijsbiografie
Schrijf uw eigen onderwijsbiografie waarin u antwoord geeft op deze vragen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waarom heb ik voor het onderwijs gekozen?
Wat motiveert me nu, wat is m'n ideaal?
Wat zijn mijn kernkwaliteiten?
Wat wil ik met mijn onderwijs?
En de school?
Welke onderwijsontwikkelingen spelen op mijn school?
Hoe ben ik daarbij betrokken?
Welke actieve rol speel ik?
Hoe gaat de collegiale samenwerking?
Welke rol speel ik daarbij?
Wat zou ik - met collega’s - aan onderwijsontwikkeling willen doen?
Hoe kan een cursus Curriculumontwerp daarbij helpen?

Een voorbeeld van een onderwijsautobiografie
Aanwijzingen als de bovenstaande kunnen inspireren tot pennenvruchten als deze:

onderwijsautobiografie van Jesse Kampman
Tot 1997 was ik werkzaam voor "Wernink elektrotechniek" als elektricien. Hoewel ik
dit werk nog steeds leuk vind om te doen, stond het mij destijds tegen dat ik vrijwel
elke dag hetzelfde moest doen. Dus op zoek naar een beroep waarin je afwisseling,
vrijheid, zekerheid, een leuk inkomen en ook collega’s hebt. Er waren twee
mogelijkheden; een eigen bedrijf beginnen of leraar worden. Je gooit eens wat balletjes
op; familie met een eigen bedrijf het één en ander gevraagd, kennis in het onderwijs
gesproken en toen liep ik de decaan van mijn oude school tegen het lijf.
"Wat doe je nu?"
"Ik werk in de bouw, maar ik wil wat anders."
"Wat dan?"
"Onderwijs, denk ik."
"Moet je doen."
"Hoe zo?"
"Een stroper is de beste boswachter."
"Ok, ga ik dat doen."
Leraar dus.
In 1998 aan de lerarenopleiding natuurkunde 2e graad op CHS Windesheim begonnen.
In 2002 was ik klaar met deze opleiding
En dan sta je in 2002 ineens voor de klas, voor alle vakken een voldoende gehaald,
maar over een visie met betrekking tot m’n eigen lessen had ik nog nooit nagedacht.
Dus je probeert maar wat. En dan krijg je vanzelf een idee over wat bij je past en
wat er minder goed bij je past.
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Na een jaar of drie staat er een bouwwerk waarin de nodige verfijning nog plaats
moet vinden. En die verfijning gaat altijd door. Want soms heb je van het hele boek
fantastische lessenseries gemaakt, en komt de schoolleiding langs dat er wat kleine
dingetjes gaan veranderen. Gooi maar weg, uithuilen en opnieuw beginnen. Maar
wel in datzelfde bouwwerk, waarin leerlingen zelfstandig werken, hun eigen
uitdaging opzoeken en vertrouwen in elkaar, in mij, maar vooral in zichzelf hebben.
Tsja, die kleine dingetjes, werk-leerruimte waarin leerlingen zelfstandig moeten
werken, digitale planners, minder instructietijd, een nieuw vak (BGI), meer
afstemming met collega’s, verandering in mentoraat zijn samen een flink pakket aan
taken die veranderd zijn. Hier ga je dan mee aan de slag. Je gaat in een werkgroep
om projecten te bedenken, volgt een cursus over tutorschap die je met meer vragen
achterlaat dan je er in eerste instantie had, volgt nog een cursus denkwijzen,
motivatie en competenties bij leerlingen. Je prutst wat met je planners, want
misschien kun je de lessenseries toch nog gebruiken. Niet dus.
Het één (nieuw vak, verandering mentoraat, meer afstemming collega’s) ligt je beter
dan het andere. Maar het is een totaalpakket waar je het beste van moet maken, het
feit dat niet iedereen dat doet zorgt bij mij voor nogal wat ergernis. Want over je
eigen professionaliteit zou nooit discussie mogen zijn. Kortom, ook al ben je het
ergens niet mee eens, die kritiek uit je bij je leidinggevende, in een vergadering en je
roddelt met collega’s. Maar leerlingen mogen hier nooit wat van merken. Bovendien
moet je ook op zoek naar verbeteringen en oplossingen in plaats van alleen de
onmogelijkheden te zien.
Een hele tijd lang heb ik binnen onze sectie, waarvan ik sectievoorzitter ben, er op
aangestuurd dat mijn collega’s ook met die planner gaan werken, hoofdstukken
klaarzetten in Schoolwise, practica inplannen, enz. en ook buiten de sectie collega’s
geholpen met Teletop, projecten en invulling van het tutorschap. Daarnaast ook in
de stuurgroep voor TGL plus zitting genomen. Dat was niet echt mijn ding, ben
liever praktisch bezig. Nu we hier 2,5 jaar mee bezig zijn vind ik dat collega’s genoeg
tijd hebben gehad om zich deze zaken eigen te maken en hier hun eigen invulling
aan te geven. Dus de samenwerking met collega’s zou je kunnen omschrijven als;
bereid om te helpen, maar niet tot in het oneindige.
Ik zou dan ook graag met een aantal collega’s er voor willen zorgen dat het
rendement van een les hoger is. Hiermee bedoel ik vooral dat meer leerlingen de
lesstof hebben begrepen. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot hogere cijfers voor
iedereen. Daarnaast zou ik graag voor NS1 en NS2 er voor willen zorgen dat deze
vakken door meer leerlingen worden gekozen als examenvak in leerjaar vier. Dit is
van belang omdat er steeds meer behoefte is aan technisch geschoolde mensen.
Daarnaast zou ik er graag voor willen zorgen dat NS1 meer toegankelijk voor
meiden is. Een mogelijkheid hiervoor is het creëren van ‘meidenklassen’ en binnen
deze klas op een andere manier bezig te zijn. Meiden willen over het algemeen de
lesstof begrijpen in plaats van aannemen. Dit zou een mooi resultaat zijn. De
inspanning die hiervoor nodig is, is onduidelijk. Wel is denk ik van belang dat we
binnen het vak NS1 aangeven waarvoor is deze kennis nodig, waar wordt deze
kennis toegepast, voorbeelden uit de praktijk, aanbieden van afwisselende lessen die
goed georganiseerd zijn. Om de meiden ook binnenboord te houden zou je ook
voorbeelden uit de praktijk moeten hebben van typische ‘vrouwenberoepen’.
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Momentenwet bij een kappersstoel, druk berekenen bij een injectiespuit, maar ook
dat NS1 nodig is bij bijvoorbeeld designopleidingen.
Ik denk en hoop dat het leertraject lesstofspecialist mij hierbij kan helpen. Want ik
heb wel een idee over hoe je bovenstaande ideeën kunt realiseren, maar ik weet niet
of de fundering van mijn bouwwerk wel sterk genoeg is.

Jesse Kampman
Docent NS1, NS2, WI en BGI
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Format voor een intakegesprek voor de cursus

(1) Kennismaken, bedoeling van het gesprek verhelderen, gespreksagenda overeenkomen.
(2) Gelegenheid tot aanvullingen op / vragen over de onderwijsbiografie.
Speciale aandachtspunten van cursusgeverszijde:
(a) De eigen ontwikkelervaringen van de cursist:
(i) Kun je een voorbeeld geven van een les die je zelf hebt ontwikkeld, zelf hebt aangepast, of
die je met plezier uit je methode gebruikt?
(ii) Wat spreekt je aan in die les? Waar ben je trots op? Wat geeft je plezier?
(iii) Vanuit welke overtuiging geef je lessen als deze? Wat zie je als de ideale les?
(iv) Deel je die overtuiging met collega's? Delen zij jouw overtuiging?
(v) Wat spreekt collega's in jouw lessen aan? Wat zou hen kunnen aanspreken?
(b) De samenwerking met collega-docenten en de leidinggevende in het kader van dit leertraject:
(i) Zijn er regelmatige contacten geregeld?
(ii) En hoe warm is dat contact?
(c) Inspiratie vanuit / contact met andere scholen:
(i) Welke contacten zijn er al? Welke zijn bruikbaar voor de cursus?
(ii) Welke zou de cursist zelf kunnen leggen?
(iii) Welke hulp van de cursusgever is daarvoor gewenst?
(3) De verwachtingen / wensen van de cursist ten aanzien van de cursus scherp stellen:
(i) Wat denk je al goed te kunnen als 't gaat om het zelf ontwikkelen van onderwijs?
(ii) Wat vind je lastig of moeilijk? Op welke problemen stuit je als je zelf wel eens onderwijs
ontwikkelt?
(iii) Wat moet in de cursus beslist aan de orde komen?
(iv) Waarover wil je aan het eind van de cursus tevreden zijn?
(4) De cursist een inschatting laten maken van zijn ontwikkeltaak/-ambities (aan de hand van de kubus
van Marsh) en deze met hem bespreken:
(i) Hoe reëel zijn je ambities in het kader van het leertraject?
(ii) Is bijstelling nodig?
(5) De cursist een inschatting laten maken van de eigen ontwikkelcapaciteiten (aan de hand van de
zelfscan curriculaire ontwikkelcompetentie);
hem enkele te verwerven/versterken competenties laten selecteren, die als leidraad in het eigen
portfolio kunnen dienen
(i) Hoe relevant is de cursus voor de geselecteerde competenties?
(ii) Is bijstelling nodig?
(6) De balans opmaken:
(i) Sporen vraag en aanbod?
(ii) Zijn alternatieven wenselijk; zo ja welke?
(7) Afronden en de vervolgprocedure kort uiteen zetten.
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Leerplanontwikkeling binnen scholen
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Leerplan- of curriculumontwikkeling kan zich afspelen op verschillende niveaus. Marsh (1990)
visualiseert deze niveaus in zijn theorie over SBCD (School Based Curriculum Development) in de
volgende kubus:

lange termijn werk

middellange termijn werk
korte termijn werk

een eenmalige activiteit

SOORT ACTIVITEIT

zelf onderwijsmaterialen
ontwikkelen

bestaande
onderwijsmaterialen
aanpassen

geschikte bestaande
onderwijsmaterialen
kiezen

onderwijs en materialen
onderzoeken
individuele
docenten

een
ontwikkelteam

het hele
team

docenten
leerlingen
ouders

BETROKKEN PERSONEN

Hoever gaan uw ambities ten aanzien van onderwijs ontwerpen? Bekijk de kubus die de verschillende
mogelijkheden aangeeft en bepaal waar u, bij het ontwerpen van onderwijs, voor kiest.
Een visualisatie van deze informatie vindt u in de PowerPoint: Leerplanontwikkeling binnen scholen.
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Zelfscan curriculaire ontwikkelcompetentie

Met de onderstaande vragenlijst kunt u voor uzelf en anderen verhelderen hoe competent u bent in het
zelf ontwikkelen van onderwijs op micro- en mesoniveau. U kunt deze scan gebruiken voor een
nulmeting, maar ook om uw curriculaire ontwikkelcompetentie tussentijds bij te houden.
Er is ook een digitale Excelversie van deze zelfscan. Indien u de scan in de Excel versie invult, worden
uw antwoorden gelijk in grafieken gepresenteerd. Zodra u de scan meer dan eens heeft ingevuld, laten
de grafieken in één oogopslag zien op welke punten u gevorderd bent.
Het invullen van deze zelfscan neemt ongeveer twintig minuten in beslag.
type competentie

persoonlijke kwaliteit/competentie

zelfbeoordeling
(kruis aan wat van
toepassing is)

1

intra-

1.a

Ik ben gemotiveerd om zelf onderwijs te ontwikkelen.

persoonlijke

1.b

Ik zie de meerwaarde van zelf onderwijs ontwikkelen voor

kwaliteiten

mijzelf, leerlingen en de school.
1.c

+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

Als ik zelf onderwijs ontwikkel...

2.a

...reflecteer ik op mijn aanpak en of die ook beter kan.

--

-



+

++

2.b

...check ik of de opbrengsten aan de verwachtingen voldoen.

--

-



+

++

3.a

Ik kan overweg met onvoorziene situaties.

--

-



+

++

3.b

Ik kan planmatig handelen.

--

-



+

++

4.a

Ik communiceer gemakkelijk met docenten en
leidinggevenden.

--

-



+

++

4.b

Ik kan met succes onderhandelen.

--

-



+

++

5.a

Ik werk graag en effectief samen met collega's.

--

-



+

++

5.b

Ik kan collegiaal feedback geven en ontvangen.

--

-



+

++

5.c

Ik kan tactisch optreden.

--

-



+

++

procesmatig

6.a

Ik sta open voor nieuwe ideeën en inzichten.

--

-



+

++

handelen

6.b

Ik heb een kritische instelling.

--

-



+

++

7

Als ik zelf onderwijs ontwikkel, volg ik de ontwerpcyclus
(analyse, ontwerp, ontwikkel, implementatie, evaluatie).

--

-



+

++

8.a

Ik kan collega's motiveren.

--

-



+

++

8.b

Ik kan collega's leiding geven.

--

-



+

++

vakinhoudelijke

9.a

Ik houd m'n eigen vak(ken) goed bij.

--

-



+

++

deskundigheid

9.b

Ik heb door wat leerlingen moeilijk vinden aan mijn vak(ken).

--

-



+

++

interkwaliteiten

4



2.

persoonlijke

3

-

Door zelf onderwijs te ontwikkelen probeer ik bij te dragen tot
betere leerling- en schoolprestaties.

2

--
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5

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

ontwikkelen onderwijs moet beantwoorden.

--

-



+

++

12.

Ik kom vlot op ideeën voor zelf te ontwikkelen onderwijs.

--

-



+

++

13.

Ik weet welke stappen nodig zijn om zelf onderwijs te
--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

--

-



+

++

vakdidactische

10.a Ik beschik over een gevarieerd didactisch repertoire.

deskundigheid

10.b Ik heb zicht op beschikbare methodes en ken hun sterke en
zwakke punten.
10.c

Ik ben vertrouwd met de toepassing van ICT als leermiddel
en leerbron.

6

curriculair

11.

planmatig
handelen

Ik kan vooraf de eisen formuleren waaraan zelf te

ontwikkelen en kan het ontwikkelproces daarnaar inrichten.
14.

Ik kan (onvoorziene) keuzes die ik gedurende het
ontwikkelproces maak, onderbouwen en verantwoorden.

15.

Ik kan een formatieve evaluatie van zelf ontwikkeld onderwijs
plannen en uitvoeren.

16.

Ik weet welke stappen nodig zijn om zelf onderwijs te
implementeren en kan het implementatieproces daarnaar
inrichten.

17.

Ik kan een summatieve evaluatie van zelf ontwikkeld
onderwijs plannen en uitvoeren.

7.a

inhoudelijk

18.

Als ik zelf onderwijs ontwikkel, werk ik vanuit een basisvisie

consistent

aan een logische samenhang tussen de leerdoelen, leerstof,

handelen

leeractiviteiten en de beoordeling van leeropbrengsten, en de
consequenties daarvan voor de rol van de docent, de
leermiddelen, de leeromgeving en het rooster.
19.

Als ik zelf onderwijs ontwikkel probeer ik aan te sluiten op:

19.a  de voor de leerlingdoelgroep relevante leer- of
ontwikkellijn
19.b  de schoolvisie
19.c

 de leerlingdoelgroep

19.d  de vakeisen
19.e  maatschappelijke behoeften, verwachtingen en
ontwikkelingen
19.f

 behoeften, verwachtingen en ontwikkelingen in het voor
de leerlingdoelgroep relevante beroepenveld

7.b

relationeel

20.

consistent

20.a  de relatie met docenten en leiding die te maken hebben

handelen

Als ik zelf onderwijs ontwikkel werk ik daarbij ook aan:

met het onderwijs dat ik ontwikkel
20.b  draagvlak onder de betrokken docenten en leiding
20.c

 een gezamenlijke visie die wordt gedeeld door de
betrokken docenten en leiding
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Format voor een intake interview met de leidinggevende van een cursist
(1) Kennismaken, bedoeling van het interview verhelderen, gespreksagenda overeenkomen.
(2) De schoolcontext in kaart brengen.
(a) Welke belangrijke onderwijsontwikkelingen spelen de laatste vier/vijf jaar binnen de school en
vanuit welke visie zijn die ingezet, c.q. worden ze aangestuurd?
(b) Hoe is de school georganiseerd? Kunt u een korte typering geven (bijvoorbeeld in de vorm van
een organogram) welke van de onder (a) genoemde ontwikkelingen door welke groepen of
teams en onder wiens verantwoordelijkheid worden behartigd?
(3) De verwachtingen ten aanzien van de cursist expliciteren.
(a) Bij welke van onder (2)(a) genoemde ontwikkelingen is de cursist betrokken of zou hij, in het
kader van de cursus te betrekken zijn?
(b) Op welke van deze ontwikkelingen zou de cursist zich bij de cursus het best kunnen
concentreren?
(c) Hoe is deze ontwikkeling gevorderd?
Welke groep of welk team houdt zich ermee bezig?
Welke resultaatafspraken zijn gemaakt?
Wat en hoe zou de cursist in het kader van de cursus hieraan kunnen bijdragen?
(d) Op welke collegiale ondersteuning kan de cursist daarbij terugvallen?
Is er wellicht een collega die zich ook voor de cursus heeft aangemeld, met wie hij, als 'buddy',
kan opwerken? Is er gelegenheid tot collegiale consultatie?
(e) Tot welke coaching of supervisie van de cursist is de leidinggevende in staat en bereid?
(4) Stimulerende en belemmerende contextfactoren identificeren;
belemmeringen zo mogelijk ongedaan zien te maken.
(a) Welke faciliteiten (tijd, voorzieningen en budget) zijn beschikbaar voor de cursist?
In hoeverre wordt de cursist in zijn jaartaak gefaciliteerd voor zijn cursus en daarmee verband
houdende ontwikkeltaak?
Hoeveel cursustijd komt 'voor eigen rekening'?
Is die balans redelijk en werkbaar?
(b) Hoe is het gesteld met de veranderbereidheid van de collega's met wie de cursist in het kader
van de overeengekomen onderwijsontwikkeling (zie (3)(b) moet samenwerken?
Wat betekent dit voor de inter-persoonlijke kwaliteiten van de cursist?
(c) In welke fase verkeert de groep of het team dat met de overeengekomen onderwijsontwikkeling
(zie (3)(b) is belast?
Is er sprake van een groep autonomen, een groep welwillende starters, een collegiaal team,
een echt ondernemend team of een dreamteam?
Hoe is die groep of dat team tot stand gekomen?
Is het een bij elkaar gezet gelegenheidsteam, of kent de groep een lange
samenwerkingstraditie?
Heeft het team of de groep een duidelijke ontwikkelopdracht en is men
resultaatverantwoordelijk?
Welke coördinerende inbreng wordt van de cursist verwacht?
(d) Hoe zit het met het leiderschap met betrekking tot de overeengekomen onderwijsontwikkeling
(zie (3)(b)?
Welke coördinatie, sturing en bewaking gaat er van de schoolleiding uit?
Wat verwacht de schoolleiding in deze van de cursist?
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(e) Hoe geschikt is de school als leeromgeving voor de cursist?
Zijn schoolorganisatie, voorzieningen, dienstverlening (in het bijzonder van de roostermaker)
en collegiale samenwerking berekend op ontwerp onderzoekend leren met en van elkaar?
Welke bevoegdheid krijgt de cursist om zaken naar behoefte te regelen?
(f) Is de binnenschoolse communicatie op orde?
Wie zorgt ervoor dat direct betrokkenen worden geïnformeerd over het leertraject van de cursist
en over de consequenties die dat traject kan (en mag) hebben voor de school?
Kan de cursist zijn bij de cursus verworven kennis en kunde vlot en gemakkelijk inzetten binnen
de school? Is feedback van collega's, leerlingen en leidinggevenden op de try-outs die in het
kader van de cursus op school plaatsvinden, vlot te regelen?
Welk initiatief wordt in deze van de cursist verwacht?
(5) Aandachtspunten bij de kwaliteiten van de cursist:
(a) Hoe past, voor de school, deze cursus in de loopbaanplanning van de cursist?
(b) Wat moet de cursist voor de school en voor zijn eigen loopbaanplanning uit deze cursus halen?
(c) Wat maakt de cursist geschikt voor deze cursus?
(d) Hoe is de cursist naar het oordeel van zijn leidinggevende gemotiveerd?
(e) Welke persoonlijke kwaliteiten zouden in de cursus, gezien de beantwoording van de
voorgaande vragen, bijzondere aandacht moeten krijgen?
(f) Is de cursist, al met al, naar het oordeel van de leidinggevende toelaatbaar?
(6) Afronden en de vervolgprocedure kort uiteen zetten.
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Voortgangsformulier

Het onderstaande formulier is bedoeld om de voortgang gedurende de drie blokken van de cursus
Curriculumontwerp inzichtelijk te maken. Allereerst voor de cursist en zijn cursusleider, maar ook voor
de leidinggevende van de cursist.
Het formulier wordt deels door de cursist (lichtgrijze kaders), deels door de cursusleider (middelgrijze
kaders) ingevuld en opgezette tijden voor akkoord getekend door de leidinggevende van de cursist
(donkergrijze kaders).
Het voortgangsformulier "volgt" de cursist op diens aanwezigheid bij scholingsbijeenkomsten, zijn
ontwerpvoorstellen en de realisatie daarvan:
NAW-gegevens
naam cursist:
adres
telefoon
mailadres
bevoegdheid
school, locatie
leidinggevende

aanwezigheid
blok

sessie

1

1

paraaf
cursusleider

opmerkingen cursusleider

opmerkingen leidinggevende

2

3

4

5

2

1

2

3

4

Bron: cursuscurriculumontwerp.slo.nl

27

aanwezigheid
blok

sessie

paraaf
cursusleider

opmerkingen cursusleider

opmerkingen leidinggevende

5

6

3

1

2

3

4

5

blok 1
onderwijsontwerp / voorstel van de cursist:

voor akkoord leidinggevende
datum:

handtekening:
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beoordeling en tips van de cursusleider

blok 2
onderwijsontwerp / voorstel van de cursist:

voor akkoord leidinggevende
datum:

handtekening:

onderwijsontwerp / uitvoering door de cursist:
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beoordeling en tips van de cursusleider:

blok 3
onderwijsontwerp / voorstel van de cursist:

voor akkoord leidinggevende
datum:

handtekening:

onderwijsontwerp / uitvoering door de cursist:
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eindbeoordeling door de cursusleider:

vervolgadviezen van de cursusleider:
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Blok 4: Afronding van de cursus Curriculumontwerp
De procedure
De competentiegerichte opzet van de cursus maakt het wenselijk om bij de afronding ervan nadrukkelijk
aandacht te besteden aan de context waarbinnen de ontwikkelcompetentie, die met de cursus wordt
beoogd, is verworven of versterkt. In hoeverre is die context daarvoor vruchtbaar gebleken? En in
hoeverre biedt die context ruimte voor verdergaande professionalisering op het gebied van curriculair
ontwerpen?
Om deze cursusopbrengsten in kaart te brengen en te borgen is afrondend contact met de
leidinggevende van de cursist en, tot slot, de cursist zelf raadzaam, bijvoorbeeld via de volgende gang
van zaken:

Afrondingsprocedure
Volgorde

Activiteit

Toelichting

1

Eindpresentatie door de
cursist

Ter afronding van zijn cursus
presenteert en verantwoordt de
cursist op een zelfgekozen manier,
mede aan zijn leidinggevende, zijn
ontwikkelopbrengsten van blok 3.

2

Afrondend gesprek tussen
de cursist en diens
leidinggevende

In dit gesprek, naar aanleiding van
of aansluitend op de
eindpresentatie van de cursist,
blikken cursist en leidinggevende
terug op het leerproces van de
cursist gedurende de cursus
Curriculumontwerp. Samen stellen
ze de opbrengsten daarvan vast,
zowel voor de cursist (groei in
ontwikkelcompetentie) als de
school (nieuw ontworpen lessen en
een competenter docent).
Doel van het gesprek is om de
vervolgloopbaan van de cursist in
het licht van de cursusopbrengsten
verder uit te lijnen en
aandachtspunten daarbij te
markeren.

Bron: cursuscurriculumontwerp.slo.nl

Hierbij te gebruiken
instrumenten
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voortgangsformulier
waarmee cursist,
diens leidinggevende
en cursusleider
elkaar hebben
geïnformeerd over de
vorderingen van de
cursist en voor
verdere progressie
benodigde
leeractiviteiten.
 De door de cursist
ingevulde zelfscan
curriculaire
ontwikkelcompetentie
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Afrondingsprocedure
Volgorde

Activiteit

Toelichting

Hierbij te gebruiken
instrumenten

3

Afrondend interview met
de leidinggevende van de
cursist

Dit interview is bedoeld om na te
gaan of de cursus aan de
verwachtingen van de school en
leidinggevende heeft voldaan.
Uitgangspunt is het schriftelijk
vastgelegde interview dat als
onderdeel van de intake met de
leidinggevende heeft plaats
gevonden.
De interviewer noteert de
antwoorden van de leidinggevende,
koppelt het schriftelijk vastgelegde
interview met hem terug en voegt
het desgewenst als bijlage toe aan
het portfolio, c.q. het
voortgangsformulier van de cursist.

Format voor een
afrondend interview met
de leidinggevende van
een cursist.

4

Eindgesprek met de cursist

In het eindgesprek markeren
cursusleider en cursist de
belangrijkste leerervaringen van de
cursist en de aandachtspunten
voor diens verdere
professionalisering als curriculair
ontwerper.
De cursusleider legt de
belangrijkste bevindingen
schriftelijk vast in de vorm van een
bijlage voor het portfolio, c.q. als
onderdeel van de eindbeoordeling
in het voortgangsformulier van de
cursist.

 Het
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Format voor een afrondend interview met de leidinggevende

(1) Bijpraten, bedoeling van het interview verhelderen, gespreksagenda overeenkomen.
(2) Nagaan welke ontwikkeltaken de cursist met welk succes gedurende zijn leertraject heeft
uitgevoerd.
(a) Tot welke voor de school belangrijke onderwijsontwikkeling zou de cursist in het kader van de
cursus Curriculumontwerp bijdragen?
(b) In hoeverre is dat gelukt?
Wat heeft de cursist daadwerkelijk bijgedragen?
Welke bijdragen zijn minder uit de verf gekomen?
Aan welke verwachtingen heeft de cursist wel en aan welke niet voldaan?
(3) Nagaan welke uitwerking de randvoorwaarden waarbinnen de cursist op school heeft gewerkt en
geleerd, op het succes van de cursist hebben gehad:
(a) Wat is er terecht gekomen van oorspronkelijke afspraken met betrekking tot:
(i) gelegenheid tot collegiale consultatie voor de cursist?
(ii) coaching of supervisie van de cursist door de leidinggevende?
(iii) voor de cursist beschikbare faciliteiten (tijd, voorzieningen en budget)?
(iv) de collegiale bereidheid, de teambuilding en het leiderschap met betrekking tot de
onderwijsontwikkeling waartoe de cursist in het kader van de cursus zou moeten
bijdragen?
(v) de toerusting van de school als leeromgeving voor de cursist?
(vi) de binnenschoolse communicatie: in hoeverre heeft de cursist binnen de school gehoor
gevonden voor en feedback ontvangen op zijn bij de cursus verworven kennis en kunde?
(b) Welke begunstigende of belemmerende invloed hebben randvoorwaarden als de
bovenstaande gehad op het leren en functioneren van de cursist binnen de school?
(c) Welke onvoorziene contextfactoren zijn daarop ook van invloed geweest?
Hoe is daarmee omgegaan? Welke begunstigende factoren konden worden versterkt (en
hoe?); welke belemmerende worden ontkracht?
In hoeverre zouden deze onvoorziene contextfactoren in het (vervolg)cursusaanbod aandacht
moeten krijgen?
(4) De leeropbrengsten van de cursus vast stellen:
(a) voor de cursist:
(i) Wat had de cursist voor de school en voor zijn eigen loopbaanplanning van de cursus
moeten opsteken?
(ii) Wat hééft hij er van geleerd?
(iii) In hoeverre is merkbaar gewerkt aan persoonlijke kwaliteiten die bijzondere aandacht
hadden moeten krijgen? Met welk effect?
(iv) Heeft de cursist, al met al, naar het oordeel van de leidinggevende voldoende geleerd?
Is er iets in hem losgemaakt, heeft hij de smaak van curriculair ontwerpen te pakken?
(v) Wat zouden mogelijke vervolgstappen kunnen zijn om de cursist, indien gewenst, verder te
professionaliseren als curriculair ontwerper?
(b) voor de school:
Wat zijn school en schoolleiding wijzer geworden van de cursus?
(5) De cursus zelf evalueren:
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(a)
(b)
(c)
(d)

Zijn de opbrengsten van de cursus voor cursist en school bevredigend?
Was het aanbod relevant, consistent, bruikbaar en effectief?
Wat werd gemist, wat was bij nader inzien overbodig?
Welke verbeteringen zouden de cursus goed doen?

Afronden en de verdere afrondingsprocedure kort uiteen zetten.
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Format voor het eindgesprek met een cursist

(1) Bijpraten, bedoeling van het gesprek verhelderen, gespreksagenda overeenkomen.
(2) Nagaan welke ontwikkeltaken de cursist met welk succes gedurende zijn leertraject heeft
uitgevoerd.
(a) Tot welke voor de school belangrijke onderwijsontwikkeling zou de cursist in het kader van de
cursus Curriculumontwerp bijdragen?
(b) In hoeverre is dat gelukt?
Wat heeft de cursist daadwerkelijk bijgedragen?
Welke bijdragen zijn minder uit de verf gekomen?
Aan welke verwachtingen heeft de cursist wel en aan welke niet voldaan?
(3) Nagaan welke uitwerking de randvoorwaarden waarbinnen de cursist op school heeft gewerkt en
geleerd, hebben gehad op het succes van de cursist:
(a) In hoeverre heeft de cursist gedurende zijn leertraject op school last of gemak gehad van
randvoorwaarden als
(i) gelegenheid tot collegiale consultatie?
(ii) coaching of supervisie door de leidinggevende?
(iii) beschikbare faciliteiten (tijd, voorzieningen en budget voor cursusmaterialen en zelf te
ontwikkelen onderwijsvormen)?
(iv) de collegiale bereidheid, de teambuilding en het leiderschap met betrekking tot de
onderwijsontwikkeling waartoe de cursist in het kader van de cursus geacht werd bij te
dragen?
(v) de toerusting van de school als leeromgeving voor de cursist?
(vi) de binnenschoolse communicatie: in hoeverre heeft de cursist binnen de school gehoor
gevonden voor en feedback ontvangen op zijn bij de cursus verworven kennis en kunde?
(b) Welke begunstigende of belemmerende invloed hebben randvoorwaarden als de
bovenstaande gehad op het leren en functioneren van de cursist binnen de school?
(c) Welke onvoorziene contextfactoren zijn daarop nog meer van invloed geweest?
Hoe is daar, door de cursist en de school, mee omgegaan? Welke begunstigende factoren
konden worden versterkt (en hoe?); welke belemmerende worden ontkracht?
In hoeverre zouden deze onvoorziene contextfactoren in het (vervolg)cursusaanbod aandacht
moeten krijgen?
(4) De leeropbrengsten van de cursus vast stellen:
(a) Wat had de -cursist oorspronkelijk van de cursus willen opsteken?
(b) Wat hééft hij er van geleerd?
(c) Vindt de cursist, al met al, dat hij voldoende heeft geleerd?
Is er iets in hem losgemaakt, heeft hij de smaak van curriculair ontwerpen te pakken?
(d) Wat zouden mogelijke vervolgstappen kunnen zijn om de cursist, indien gewenst, verder te
professionaliseren als curriculair ontwerper?
(5) De cursus zelf evalueren:
(a) Zijn de opbrengsten van de cursus voor cursist en school bevredigend?
(b) Was het aanbod relevant, consistent, bruikbaar en effectief?
(c) Wat werd gemist, wat was, bij nader inzien, overbodig?
(d) Welke verbeteringen zouden de cursus goed doen?
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(6) Afronden:
de belangrijkste bevindingen uit dit gesprek toevoegen aan het voortgangsformulier en/of het
portfolio van de cursist
formeel afscheid nemen.
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