Routes cursus curriculumontwerp
Dit document beschrijft mogelijke cursusroutes binnen het totale cursusaanbod ''Curriculumontwerp''. Bieden wij
als opleiding de gehele cursus aan, of behandelen we onderdelen? En als we onderdelen behandelen, waar
leggen we dan de focus op? Dit document beschrijft zes routes die elk een andere focus op curriculumontwerp
leggen.
Onderstaande afbeelding toont een sitemap van de website Cursus Curriculumontwerp. Vanuit de homepagina
kunt u naar de opdrachten, waarna u vervolgens 3 blokken met opdrachten aantreft. Binnen elk blok zijn 2 routes
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ontwikkeld , een zogenoemde 'light' route en een meer uitgebreidere en vaak complexere route. Elke route
bestaat uit verschillende opdrachten en doet daarmee recht aan twee of meerdere fasen uit het ADDIE-model en
aan drie of meerdere curriculaire ontwikkelcompetenties. Deze focusverschillen maken dat de routes variëren in
omvang (tijd) en complexiteit (inhoudelijk). Let op: het aantal opdrachten per route zegt niet per definitie iets over
de tijdsinvestering. Zo kent route 6 slechts 3 opdrachten, maar de uitvoering hiervan vergt de nodig tijd.
Route 1 en 2 bevinden zich op een beginnend niveau, daar deze het minst tijdsintensief en inhoudelijk het minst
complex zijn. Route 3 en 4 liggen qua tijd en complexiteit op een hoger niveau (geoefend) en om route 5 en 6 te
kunnen uitvoeren, is enige ervaring met curriculumontwikkeling vereist. Deze tijdsintensieve en meer complexe
routes bevinden zich op het ervaren niveau. De titel van een route beschrijft telkens het betreffende niveau en de
fasen uit het ADDIE-model die centraal staan. Ook het ADDIE-model zelf laat d.m.v. kleurarceringen zien welke
fasen centraal staan. Telkens volgt een korte beschrijving van de inhoud van de route en de curriculaire
ontwikkelcompetenties die worden geoefend. D.m.v. kleurarceringen wordt weergegeven welke opdrachten uit
een blok aan de orde komen.
Ondanks de focusverschillen per route, zal elke route in meer of minder mate aandacht besteden aan de
intrapersoonlijke competentie. Deze competentie vormt namelijk een belangrijk aandachtspunt van de cursus. Dit
geldt ook voor de fase 'evalueren' uit het ADDIE-model. Deze fase zal in elke route een rol spelen, maar de mate
waarin varieert. Hoe donkerder grijs de fase evalueren kleurt in het ADDIE-model, hoe meer aandacht er is voor
evaluatie.
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Figuur 1: Sitemap cursus Curriculumontwerp

Naast de routes die in dit document worden beschreven, zijn er natuurlijk ook combinaties van routes of
aanvullende routes mogelijk: bijvoorbeeld blok 1 en blok 2 samen of het totale cursusaanbod (beide opties
worden in dit document nog niet genoemd). Een opleiding kan er ook voor kiezen om binnen een route een
bepaalde opdracht alsnog achterwege te laten of juist toe te voegen. Op verschillende plekken in de cursus zijn
ook optionele opdrachten en oefeningen geformuleerd. Het weglaten of juist uitvoeren van deze opdrachten en/of
oefeningen, biedt ook mogelijkheid om te variëren en differentiëren in aanbod. Verder zijn er, vooral ook aan het
einde van blok 1, 2 en 3, één of meerdere reflectieopdrachten. Meer of minder nadruk op deze opdrachten biedt
eveneens mogelijkheid tot differentiatie en het in meer of mindere mate recht doen aan de intrapersoonlijke
competentie. Dit geldt ook voor de interpersoonlijke competentie. Bij verschillende opdrachten wordt aangeraden
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Binnen de routes in blok 2 worden ook één of twee opdrachten van blok 1 meegenomen.

om uw resultaat voor te leggen aan collega's, zodat zij eventuele suggesties of opmerkingen kunnen plaatsen.
Het in meer of mindere mate voorleggen aan collega's, bepaalt de mate waarin u aandacht schenkt aan de
interpersoonlijke competentie. Hierin kan dus worden gedifferentieerd.
Tot slot: Focus op enkele fasen uit het ADDIE-model en enkele curriculaire ontwikkelcompetenties, betekent niet
dat de andere fasen en competenties op dat moment onbelangrijk zijn. Integendeel, de routes maken het echter
mogelijk om binnen een kleiner tijdspad aandacht te schenken aan belangrijke aspecten van
curriculumontwikkeling en aan de competenties die een curriculumontwikkelaar nodig heeft. Indien mogelijk
binnen het lesrooster van een opleiding, wordt echter aanbevolen om aan zoveel mogelijk fasen en competenties
aandacht te schenken.

Route 1; beginnend
Blauwdruk van een les(senserie) na analyse van huidige onderwijsmaterialen
Route 1 focust op de fasen analyseren en ontwerpen en legt nadruk op de volgende curriculaire
ontwikkelcompetenties:
1. Intrapersoonlijke kwaliteiten
2. Procesmatig handelen
3. Curriculair planmatig handelen
De cursist start met het analyseren van eigen gebruikt
of eventueel eigen ontwikkeld onderwijsmateriaal. Op
basis daarvan wordt de gewenste situatie voor nieuw
onderwijsmateriaal in beeld gebracht, waarna de cursist
op hoofdlijnen zijn gewenste ontwerp voor nieuw te
ontwikkelen onderwijs formuleert. Deze gewenste
ontwerpopdracht vormt daarmee de blauwdruk voor het
nog te ontwikkelen onderwijs. Het daadwerkelijk
ontwikkelen komt in deze route niet aan de orde.
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Route 2; beginnend
Blauwdruk van een les(senserie) na grondige analyse van huidige onderwijsmaterialen
en feedback achterban
Route 2 focust net als route 1 op de fasen analyseren en ontwerpen, maar kenmerkt een meer grondige analyse
dan route 1. Tevens focust route 2 op het samen met collega's ontwerpen van onderwijs, waardoor deze route
ook recht aan de interpersoonlijke competentie. De volgende competenties staan in deze route centraal:
1. Intrapersoonlijke kwaliteiten
2. Interpersoonlijke kwaliteiten
3. Procesmatig handelen
4. Curriculair planmatig handelen
De cursist start met het analyseren van eigen gebruikt of
eventueel eigen ontwikkeld onderwijsmateriaal en hij
analyseert ook de onderwijspraktijk van een collega. Op basis
van deze ervaringen brengt de cursist de gewenste situatie
voor nieuw onderwijsmateriaal in beeld en bespreekt dit
vervolgens met betrokken collega's. Mede op basis van deze
feedback, formuleert de cursist op hoofdlijnen zijn gewenste
ontwerp voor nieuw te ontwikkelen onderwijs. Deze gewenste
ontwerpopdracht vormt daarmee de blauwdruk voor het nog
te ontwikkelen onderwijs. Het daadwerkelijk ontwikkelen komt
in deze route niet aan de orde.
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Route 3; geoefend
Van blauwdruk naar ontwikkelen en evalueren van een les(senserie)
Route 3 focust op de fasen ontwerpen en ontwikkelen en laat de cursist vooral werken aan de volgende
curriculaire ontwikkelcompetenties:
1. Intrapersoonlijke kwaliteiten
2. Interpersoonlijk kwaliteiten
3. Procesmatig handelen
4. Curriculair planmatig handelen
5. Inhoudelijk consistent handelen
Op basis van de onderwijsmaterialen die de cursist in de
huidige praktijk gebruikt, formuleert hij op hoofdlijnen een
gewenste ontwerpopdracht voor nieuw te ontwikkelen
onderwijs . Aan de hand van de curriculaire
leerplanaspecten, wordt deze nog globale blauwdruk verder
uitgewerkt en uitgeschreven in concrete ontwerpeisen. Dat
betekent ook dat de cursist op zoek gaat naar bronnen en
materialen die passen bij deze ontwerpeisen. Daarna
worden deze ontwerpeisen in lesformat uitgeschreven voor
leerling en docent, waarna het onderwijs uitvoeringsklaar is.
Gedurende deze cursusroute zal de cursist telkens collega's
of andere betrokken raadplegen voor feedback.
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Route 4; geoefend
Van blauwdruk naar ontwikkelen, implementeren en evalueren van een les(senserie)
Route 4 richt zicht op de fasen ontwerpen, ontwikkelen en implementeren en laat de cursist vooral werken aan de
volgende curriculaire ontwikkelcompetenties:
1. Intrapersoonlijk kwaliteiten
2. Interpersoonlijke kwaliteiten
3. Procesmatig handelen
4. Curriculair planmatig handelen
5. Inhoudelijk consistent handelen
De cursist start met het formuleren van een gewenste
ontwerpopdracht voor nieuw te ontwikkelen onderwijs.
Deze wordt vervolgens aan de hand van de curriculaire
leerplanaspecten verder uitgewerkt en uitgeschreven tot
concrete ontwerpeisen. Dat betekent ook dat de cursist
op zoek gaat naar bronnen en materialen die passen bij
deze ontwerpeisen. Daarna worden deze ontwerpeisen
in lesformat uitgeschreven voor leerling en docent,
waarna het onderwijs daadwerkelijk in de les wordt
uitgevoerd. Na uitvoering wordt het onderwijs
geëvalueerd. Gedurende deze cursusroute zal de cursist
telkens collega's of andere betrokken raadplegen voor
feedback.
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Route 5; ervaren
Analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, (implementeren) en evalueren van een
lessenserie, passend binnen een groter geheel/andere ontwikkelingen
In route 5 doorloopt de cursist (bijna) alle vijf fasen uit het ADDIE-model (fase van implementeren als optioneel)
om een tijdsintensieve ontwerpopdracht te ontwikkelen, die kan worden ingebed in een groter geheel. Dit kan zijn
de onderwijsvisie van de school, de vakvisie, maatschappelijke ontwikkelingen of een bepaalde visie op leren.
Route 5 vormt daarmee een tijdsintensieve route die recht doet aan de volgende curriculaire
ontwikkelcompetenties:
1. Intrapersoonlijk kwaliteiten
2. Interpersoonlijke kwaliteiten
3. Procesmatig handelen
4. Curriculair planmatig handelen
5. Inhoudelijk consistent handelen
6. Relationeel consistent handelen.
analyseren

Bij het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, (implementeren)
en evalueren van het onderwijs, betrekt de cursist
nadrukkelijk leidinggevende(n) en naaste collega's, om
draagvlak en een gedeelde visie na te streven. De cursist zal
dus geregeld collega's of andere betrokkenen raadplegen
voor feedback. Na het analyseren, ontwerpen en
ontwikkelen, evalueert de cursist het onderwijs op relevantie
en consistentie. Met andere woorden; in hoeverre voorziet dit
onderwijs in een behoefte en in hoeverre steekt het logisch in
elkaar?
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ROUTE 6; ervaren
Analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en uitgebreid evalueren van een
lessenserie, passend binnen een groter geheel/andere ontwikkelingen
In route 6 doorloopt de cursist alle fasen uit het ADDIE-model om een tijdsintensieve ontwerpopdracht te
ontwikkelen, die kan worden ingebed in een groter geheel. Dit kan zijn: de onderwijsvisie van de school, de
vakvisie, maatschappelijke ontwikkelingen of een bepaalde visie op leren. Route 6 vormt daarmee een
tijdsintensieve route die recht doet aan de volgende curriculaire ontwikkelcompetenties:
1. Intrapersoonlijk kwaliteiten
2. Interpersoonlijke kwaliteiten
3. Procesmatig handelen
4. Curriculair planmatig handelen
5. Inhoudelijk consistent handelen
6. Relationeel consistent handelen.
analyseren

Bij het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en
evalueren van het onderwijs, betrekt de cursist nadrukkelijk
leidinggevende(n) en naaste collega's om te zorgen voor
draagvlak en een gedeelde visie. De cursist zal dus geregeld
collega's of andere betrokkenen moeten raadplegen voor
feedback. Route 6 zet nog nadrukkelijker dan route 5, in op het
breed evalueren van het ontwikkelde onderwijs. De cursist gaat
na in hoeverre het onderwijs in een behoefte voorziet, in
hoeverre het logisch in elkaar staat, in hoeverre het bruikbaar is
en in
hoeverre het de leereffecten bij leerlingen kan verhogen.
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