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OPDRACHTEN BLOK 1
In blok 1 maakt u kennis met, en doet u ervaring op met de eerste belangrijke uitgangspunten
van het ontwerpen van onderwijs. Via vier deelopdrachten werkt u toen naar de eindopdracht van
dit blok; uw gewenste ontwerpopdracht.
Startend vanuit uw eigen onderwijspraktijk neemt u een les of lessenreeks die u ooit gegeven heeft en
wellicht ook zelf ontwikkeld heeft. Op deze les past u de eerste belangrijke stap van onderwijskundig
ontwerpen toe: die van analyseren. Vervolgens leert u op basis daarvan, maar ook op basis van
observaties van de onderwijspraktijk van collega's, te komen tot een gewenst ontwerpvoorstel voor een
nieuwe les(senreeks). Dit voorstel zal en mag in dit blok nog wat globaal geformuleerd zijn.
Houd gedurende dit blok een logboek bij waarin u reflecteert op uw aanpak en de opbrengsten daarvan.
Door op bepaalde momenten kritisch terug te blikken en vooruit te kijken op uw handelen en de
opbrengsten, kunt u daar gedurende het verdere leerproces uw voordelen mee te doen.
Als ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten uit blok 1, kunt de volgende informatie,
oefeningen, instrumenten en reflectieopdrachten gebruiken:

Uit de kennisbank

Oefeningen

Uit de toolkit

Uit de reflectiegalerij

 ADDIE-aanpak
 Curriculaire
spinnenweb
 Curriculaire
verschijningsvormen
 Leerplanniveaus
 Vier S'en; vier
onderdelen van een
rationale/basisvisie

 (in)consistente
ontwerpeisen
 Informele en
professionele
evaluaties.

 Huidige en
gewenste situatie op
schoolniveau
 Kijkwijzer collegiale
lesobservatie
 Leerlingen- en
docentenenquêtes
 Leidraad curriculaire
spinnenweb
 Mijn gewenste
onderwijspraktijk
 Ontwerpeisen
 SWOT analyse
 Web der
bevoegden, het ~

 Aandachtspunten voor

Bron: cursuscurriculumontwerp.slo.nl

reflectie
 Persoonlijke leerdoelen

stellen bij het
ontwikkelen van een
les(senreeks)
 Zelfscan ''curriculaire
ontwikkelcompetentie''
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Deelopdracht 1: Analyseren van eigen onderwijsmateriaal
Neem een les of lessenserie die u zelf ontwikkeld heeft, of neem een lessenserie uit de methode die u
met plezier gebruikt. Analyseer deze lessenserie vervolgens aan de hand van de volgende vragen:

Wat is het doel van deze lessenserie, wat wilde u/de methode hiermee bereiken?

Wat is goed/sterk aan de les en waarom?

Welke leerplanaspecten sluiten goed bij deze leerdoelen aan?

Welke leerplanaspecten sluiten onvoldoende bij deze leerdoelen aan?

Wat kan er verbeterd worden zodat alle leerplanaspecten een samenhangende lessenserie
vormen?
Noteer uw bevindingen.
Om te oefenen:

Informele en professionele evaluaties
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

SWOT analyse
Na afloop van deelopdracht 1:

Persoonlijke leerdoelen stellen bij het ontwikkelen van een les(senreeks). Formuleer m.b.v. dit
instrument uw persoonlijke leerdoelen bij het ontwikkelen van een les(senreeks).
Deelopdracht 2: Onderwijspraktijk van anderen analyseren
Observeer een les van een collega-docent aan de hand van de leidraad curriculaire spinnenweb. Dit kan
een medecursist zijn, maar dat kan ook een andere collega zijn. Het observeren van deze les heeft een
beschrijvend karakter. U geeft dus géén oordeel over de les, maar u beschrijft wat u ziet. Deze
beschrijving doet u aan de hand van de leerplanaspecten van het curriculaire spinnenweb. Na afloop
van de les vertelt u uw collega-docent wat u heeft gezien en vraagt u om eventuele verdere toelichting.
Op basis van dit nagesprek formuleert u leerpunten waar u in uw eigen, huidige lessenreeks uw
voordeel mee kunt doen.
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

Curriculaire verschijningsvormen

Leidraad curriculaire spinnenweb

SWOT analyse
Vervolgopdracht (optioneel):

Collega-docenten observeren uw onderwijspraktijk. Hiervoor kunt u gebruik maken van dezelfde
leidraad.

Ervaringen van leerlingen. Wat vinden leerlingen van de uitgevoerde les(senreeks)? Voor een
antwoord op deze vraag kunt u gebruik maken van een leerlingenvragenlijst die leerlingen na afloop
van de les invullen.
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Deelopdracht 3: Huidige en gewenste situatie
Formuleer op basis van de analyse van uw eigen les, de lesobservatie van en het nagesprek met uw
collega, de sterke en zwakke punten uit de huidige onderwijspraktijk van uzelf en uw collega. Hoe ziet
de huidige situatie er op dit moment uit en hoe zou u die graag anders willen zien, in een nieuw
ontwerp? Wat voor ontwerpideeën heeft u daarover? Zet die beknopt op papier. Daarbij kunt u
eventueel gebruik maken van onderstaand instrument: ''Mijn gewenste onderwijspraktijk''.
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:
 Mijn gewenste onderwijspraktijk
 Vier S'en
Vervolgopdracht (optioneel):
 U heeft zojuist op basis van de analyses van uw eigen les en die van een collega, uw gewenste
onderwijspraktijk op microniveau (klassenniveau) vastgesteld. Deze oefening kunt u ook meer
uitgebreid uitvoeren, op schoolniveau (mesoniveau). Met behulp van het instrument: ''Huidige en
gewenste situatie op schoolniveau'', betrekt u zoveel mogelijk mensen die bij de
onderwijsvernieuwing op uw school betrokken kunnen zijn, zoals leerlingen, leidinggevenden,
ouders, et cetera. Hierdoor kunt u schoolbreed een beeld krijgen van de wensen en ideeën van
iedereen m.b.t. de ontwikkeling.
Deelopdracht 4: Bespreken met achterban
Bespreek de vastgestelde huidige en gewenste situatie met de achterban (collega's uit het
ontwikkelteam). Wat vinden zij van de geformuleerde wensen, welke aanvullingen of opmerkingen
hebben zij? Vul de gewenste situatie aan op basis van input die u van uw collega's ontvangt.
Vervolgopdracht (optioneel):
 Laat ook collega's buiten het ontwikkelteam, leerlingen en/of ouders reageren op de vastgestelde
huidige en gewenste situatie. Hebben zij nog aanvullende suggesties? Deze vervolgopdracht is
vooral van belang bij grote en meer complexe ontwerpideeën. Het lijkt minder voor de hand liggend
om een lessenreeks op microniveau met een grote groep te delen.
 In het geval van een meer complex ontwerpidee, is het instrument: ''Web der bevoegden'' aan te
bevelen. Daarmee kan helder worden welke betrokkene zich met welke taken bezighoudt en wie er
bevoegd is om beslissingen te nemen.
Eindopdracht: Mijn gewenste ontwerpopdracht
Op basis van de feedback die u van uw achterban hebt gekregen, formuleert u een ontwerpopdracht
voor uzelf. Wat voor les of lessenreeks wilt u maken en waar bevindt zich deze les in de kubus van
Marsh? Is dit nog op hetzelfde ambitieniveau als dat u tijdens de intake hebt aangegeven? Wat wilt u
daarmee bereiken voor uzelf, de leerlingen en/of de school? Welke doelen, inhouden en activiteiten
heeft u voor ogen? Probeer dit alles in grote lijnen te beschrijven. Ter ondersteuning daarbij kunnen de
leerplanaspecten van het spinnenweb gebruikt worden. Presenteer deze ontwerpopdracht vervolgens
aan uw medecursisten. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een PowerPoint presentatie, een
posterpresentatie, of een andere vorm die u aanspreekt.
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Om te oefenen:
 (in)consistente ontwerpeisen
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:
 Ontwerpeisen
 Vier S'en
Vervolgopdracht (optioneel):
 Indien u een meer complexe opdracht voor ogen heeft, kan het instrument: ''Web der bevoegden''
worden gebruikt. Daarmee kan helder worden welke betrokkene zich met welke taken bezighoudt en
wie er bevoegd is om beslissingen te nemen.
Mogelijke manieren om terug te blikken:
 Aandachtspunten voor reflectie. Reflecteer op uw werkproces, uw persoonlijk leren en/of de tot nu
toe behaalde opbrengsten. Uw reflectiebevindingen kunt u desgewenst in een logboek vastleggen.
 Zelfscan ''curriculaire ontwikkelcompetentie''. M.b.v. deze scan beoordeelt u uzelf op verschillende
competenties. In hoeverre bent u volgens uzelf al gegroeid, of in hoeverre blijkt juist dat u bepaalde
competenties nog niet in die mate beheerst als dat u aan de start van Blok 1 verwachtte?
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OPDRACHTEN BLOK 2
In blok 2 werkt u verder aan de ontwerpopdracht die u in blok 1 geformuleerd en gepresenteerd
heeft. Via vijf deelopdrachten gaat u uw ontwerpopdracht verder concretiseren en
uitvoeringsklaar maken. Dit doet u mede op basis van tussentijds evalueren. Uiteindelijk werkt u
toe naar de eindopdracht van dit blok, een presentatie van uw meest opmerkelijke of waardevolle
bevindingen/ervaringen met onderwijsontwikkeling tot nu toe.
Op basis van uw ontwerpopdracht die u in Blok 1 gemaakt heeft, gaat u in dit blok meer concrete eisen
voor uw ontwerpopdracht formuleren. Met andere woorden: wat wil ik met deze opdracht bereiken,
welke vaardigheden en/of inhouden staan centraal, welke activiteiten gaan leerlingen uitvoeren, wat
moet de leerling aan het einde van deze opdracht(en) kennen of kunnen en op welk niveau?
Voor een antwoord op deze vragen kan het principe van: ''beginnen met het einde voor ogen'' als
uitgangspunt worden genomen. Vanuit het einddoel, de beoogde, gewenste opbrengst, gaat u al
terugredenerend na wat dat voor de exacte invulling van de ontwerpopdracht betekent. U moet dus
goed voor ogen hebben wat leerlingen aan het einde moeten beheersen.
Als ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten uit blok 2, kunt de volgende informatie,
oefeningen instrumenten en reflectieopdrachten gebruiken:
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Uit de kennisbank

Oefeningen

 Backward designing
 Beoordelen
 Curriculaire
spinnenweb
 Curriculaire
verschijningsvormen
 Eindtermen en
examens
 Evalueren
 Referentieniveaus
 Relevante en
passende
onderwijsmaterialen
selecteren (ppt)

 1001
Beoordelingen
 Feedback
geven: TOPS
en TIPS
 (in)consistente
ontwerpeisen
 SMART
formuleren
van leerdoelen

Uit de toolkit
 Beoordelen van
leerresultaten
 Checklist beoordeling
 Checklist
docenthandelen
 Checklist
docentonafhankelijkheid
 Checklist
leerlinggerichtheid
 Checklist ''taxonomie van
Bloom''
 Criterialijst evalueren
ontwerpeisen
 Docentenlogboek
 Doorloopspel, het~
 Format voor een
les(senreeks)
 Kerndoelen en
eindtermen in lijn
 Kijkwijzer collegiale
observatie
 Leerdoelen formuleren
 Leerlingen- en docentenenquêtes
 Ontwerpeisen
 Rubrics voor algemene
vaardigheden in de
onderbouw
 Web der bevoegden,
het~

Uit de reflectiegalerij
 Aandachtspunten voor

reflectie
 Interview een expert
 Kritische

incidentmethode, de~
 Reflectie op de
kernactiviteit
evalueren

Deelopdracht 1: Beginnen met het einde voor ogen
Vanuit de beoogde, gewenste leeropbrengst, gaat u terugredenerend na wat dat voor de exacte invulling
van de ontwerpopdracht betekent. U moet dus goed voor ogen hebben wat leerlingen aan het einde
moeten kennen en/of kunnen? Wat wilt u graag aan leeropbrengst(en) zien bij de leerling: is dat vooral
kennis, vaardigheden, inzicht en/of houding? Hoe wilt u graag dat dit wat beoordeeld cq afgesloten
wordt en wie speelt of spelen daarbij een belangrijke rol? Bent u dat zelf, de leerling, klasgenoten,
ouders of zelfs externe opdrachtgevers? De keuzes die u daarbij maakt hebben onherroepelijk
consequenties voor de leerdoelen die u centraal stelt. Leerdoelen en beoordeling/afsluiting zijn dan ook
niet los van elkaar te zien; wat u beoordeelt moet u ook als leerdoel stellen, en wat u als leerdoel stelt
moet u ook beoordelen. In welke volgorde u dat doet bepaalt u zelf.
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Voor het formuleren van concrete leerdoelen heeft u uw ontwerpopdracht van Blok 1 nodig. Daarin
staan de door u geformuleerde ideeën over de doelen die leerlingen moeten beheersen. Vanuit die nog
algemene formulering, gaat u de doelen concreter formuleren, dus meer specifiek, meetbaar en
realistisch. Concrete leerdoelen dwingen u namelijk te focussen op de kern en om achteraf te kunnen
meten of leerlingen gehaald hebben wat u voor ogen had. Voor het formuleren van specifieke, meetbare
en realistische leerdoelen, wordt aanbevolen om gebruik te maken van het instrument: Leerdoelen
formuleren. Andere instrumenten die u eveneens kunnen helpen bij het formuleren van concrete
leerdoelen vindt u hieronder bij 'Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit. De instrumenten
beschrijven zowel globale doelen, als meer specifieke beheersingsniveaus. Ze kunnen u wellicht
inspireren bij het formuleren van specifieke, meetbare en realistische leerdoelen. Voor het ontwerpen
van passende beoordeling c.q. afsluiting, kunnen deze instrumenten eveneens als voorbeeld en
inspiratie dienen.
Vraag, nadat u de leerdoelen en beoordeling c.q. afsluiting heeft ontworpen, collega's te reageren op uw
ideeën en uitwerking. Hebben zij nog aanvullingen of suggesties?
Om te oefenen:
 1001 beoordelingen
 SMART formuleren van leerdoelen
Bedenk en ontwerp, vanuit de gewenste leeropbrengst, wat u wilt beoordelen, hoe u dat wilt beoordelen
(welke vorm) en wie een rol spelen bij deze beoordeling. Formuleer op basis daarvan en m.b.v. uw
ontwerpopdracht uit blok 1, passende leerdoelen die u SMART formuleert.
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:
 Referentieniveaus
 Checklist beoordeling
 Eindtermen en examens
 Kerndoelen en eindtermen in lijn
 Beoordelen van leerresultaten
 Rubrics voor algemene vaardigheden in de onderbouw
 Checklist ''taxonomie van Bloom''
Deelopdracht 2: Verdere uitwerking ontwerpopdracht
Zodra u de leerdoelen en de beoordeling scherp geformuleerd heeft, kunt u de ontwerpopdracht verder
uitwerken. Met anderen woorden: Wat betekenen deze leerdoelen en beoordeling concreet voor de
andere draden van het leerplankundig spinnenweb, welke ontwerpeisen stelt u? In blok 1 heeft u uw
ideeën daarover globaal geformuleerd. Bedoeling is dat u deze ideeën nu verder uitwerkt in meer
concrete ontwerpeisen
Beschrijf zo concreet mogelijk hoe u de overige draden (leerplanaspecten) van het spinnenweb idealiter
wilt invullen. Zorg er wel voor dat het uiteindelijke ontwerp een consistent geheel vormt.
Laat, zodra u de concrete ontwerpeisen geformuleerd hebt, collega's hierop reageren. Hebben zij nog
suggesties of opmerkingen? Hierbij kunt u gebruik maken van een checklist voor het evalueren van uw
ontwerpeisen. Deze vindt u hieronder bij mogelijk te gebruiken uit de kennisbank en toolkit.
Om te oefenen:
 (in)consistente ontwerpeisen
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank en toolkit:
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Curriculaire verschijningsvormen
Ontwerpeisen
Criterialijst evalueren ontwerpeisen

Vervolgopdracht (optioneel):
 Web der bevoegden. Met het Web der bevoegden kan helder worden welke betrokkene zich met
welke taken bezighoudt en wie er bevoegd is om beslissingen te nemen.
Deelopdracht 3: Passende bronnen en materialen
In deelopdracht 1 en deelopdracht 2 heeft u uw ontwerpopdracht verder aangescherpt. In deze opdracht
gaat u op zoek naar geschikte lesmaterialen waarmee u uw ontwerpideeën tot ontwikkeling kunt
brengen. Dit moeten materialen zijn die bij passen de door u geformuleerde leerdoelen (deelopdracht 1)
en ontwerpeisen (deelopdracht 2). Welk type materialen heeft u voor ogen, welke leeractiviteiten en
leerinhouden moeten daarbij naar voren komen, hoeveel lestijd wilt u met het lesmateriaal omvatten, et
cetera.
Voor het vinden van relevante materialen kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van één of meerdere van
de volgende websites:
 Wikiwijs
 Lesbank
 Leraar24
 Kennisnet
 Vakcommunities
 .....
Omdat de door u te selecteren materialen en bronnen moeten passen bij uw visie en alle andere
leerplanaspecten (zoals geformuleerd in uw ontwerpeisen), zal niet alles wat u vindt relevant zijn.
Materialen kunnen nog zo leuk en aantrekkelijk zijn, als het niet past bij de doelen die u nastreeft, dan
heeft het geen toegevoegde waarde. Uiteraard kunt u materialen soms wel passend maken. U
selecteert de materialen die u aanspreken en u past deze dusdanig aan dat u alsnog uw beoogde
doelen en inhouden realiseert. Leest u te illustratie het volgende voorbeeld:
Team A werkt bij autofabrikant Volvo en wordt gevraagd om met bestaand Volvo materiaal een
bestaande Volvo aan te passen naar eigen behoefte. Daarvoor stelt Volvo onderdelen ter beschikking.
In deze constructie kunt u deze materialen daadwerkelijk gebruiken omdat Volvo ervoor heeft gezorgd
dat onderdelen van Volvo X ook passen in Volvo Y.
Team B werkt bij dezelfde autofabrikant Volvo en heeft dezelfde opdracht gekregen als team A. Echter,
ze mogen ook onderdelen gebruiken van andere autofabrikanten. Het probleem hierbij is dat een Toyota
onderdeel niet op de Volvo past. In dit geval wordt het team gedwongen om het onderdeel te bewerken
zodat deze in ieder geval past op de Volvo. Echter er worden geen garanties gegeven dat de Volvo met
een onderdeel van Toyota tot dezelfde prestaties komt als de oorspronkelijke Volvo.

Ga op zoek naar leermaterialen die passen bij uw ontwerpeisen. Wees echter kritisch op wat u vindt; is
datgene wat u vindt van voldoende kwaliteit? Voor het selecteren van materialen die van voldoende
kwaliteit zijn, is het belangrijk dat de materialen relevant, consistent, bruikbaar (en effectief) zijn.
Beschrijf daarom na het vinden van materialen, de kwaliteit van deze materialen aan de hand van de
volgende vragen:
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Zijn de gevonden materialen daadwerkelijk relevant?
Passen de gevonden materialen daadwerkelijk bij de door u geformuleerde ontwerpopdracht (is het
consistent)?
Verwacht u dat de door u gevonden materialen daadwerkelijk bruikbaar zijn?

Laat ook één of enkele collega's reageren op de door u gevonden en geselecteerde materialen en
bronnen. Hebben zij nog suggesties of opmerkingen?
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank:
 PowerPoint presentatie: ''Relevante en passende onderwijsmaterialen selecteren''
Deelopdracht 4: Van ontwerpeisen naar een uitgewerkte lessenreeks
Op basis van de door u geformuleerde ontwerpeisen en de gevonden en geselecteerde bronnen en
materialen, gaat u dit omzetten in concreet onderwijs. In deze deelopdracht gaat u dus aan de slag met
het uitvoeringsklaar maken van uw lessenreeks. Dat houdt in dat u uw ontwerpeisen uitschrijft in een
lesformat voor docenten en leerlingen. Voorbeelden van lesformats die u ter inspiratie kunt gebruiken,
vindt u hieronder bij mogelijk te gebruiken uit de toolkit.
Beschrijf in een door u gekozen lesformat, de opdracht, leerdoelen, planning, te gebruiken materialen,
wijze van beoordeling en andere relevant informatie. Na het invullen van dit format kunt u uw
uitgeschreven les(senreeks) op verschillende manieren evalueren. Hieronder worden drie mogelijke
evaluatieactiviteiten genoemd: checklist leerlinggerichtheid, checklist docentonafhanelijkheid en het
doorloopspel.
Mogelijk te gebruiken uit de toolkit:
 Format voor een les(senreeks)
 Checklist leerlinggerichtheid
 Checklist docentonafhankelijkheid
 Doorloopspel
Deelopdracht 5: De lesuitvoering met de les(senreeks)
Nadat u in deelopdracht 1, 2, 3 en 4 uw ontwerpopdracht steeds verder heeft ingevuld en aangescherpt,
heeft u nu uitvoeringsklaar lesmateriaal. In deze deelopdracht gaat u uw ontwikkelde les(senreeks) in de
praktijk inzetten en vervolgens evalueren. Door te evalueren kunt u onderzoeken in hoeverre uw
les(senreeks) van voldoende kwaliteit is en waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Gedurende het
ontwerp- en ontwikkelproces heeft u al vaker evaluatiemomenten ingebouwd. Echter, afhankelijk van het
doel dat u met uw evaluatie wilt bereiken, is de ene evaluatiemethode meer geschikt dan de andere
methode. Tijdens de voorgaande deelopdrachten richtte de evaluatie zich telkens op het lesmateriaal
zelf. Nu zal de evaluatie zich richten op de lesuitvoering met de lessenreeks, uw docenthandelen met de
lessenreeks of de ervaringen van uzelf en/of leerlingen met de lessenreeks.
Evalueer de lesuitvoering of uw eigen docenthandelen met de uitvoergingsklare lessenreeks op
werkelijke bruikbaarheid. Hiertoe kunt u collega's vragen om uw lesuitvoering met het lesmateriaal te
observeren. Een andere geschikte evaluatieactiviteit is om leerlingen na afloop van de les naar hun
mening te vragen d.m.v. een vragenlijst of interview. In dit geval ligt de focus van de evaluatie op de
ervaringen van leerlingen.
Na afloop van de lesuitvoering en de ontvangen evaluatiebevindingen van collega's en/of leerlingen,
stelt u uw lessenreeks bij.
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Om te oefenen:
 Feedback geven: Tops en Tips
Mogelijk te gebruiken uit de toolkit:
 Kijkwijzer collegiale lesobservatie
 Docentenlogboek
 Checklist docenthandelen
 Leerlingen- en docentenenquêtes
Vervolgopdracht (optioneel):
Beoordelen van leerresultaten. In dit instrument worden u voorbeelden aangereikt waarmee u op
verschillende manieren de leerresultaten van leerlingen in kaart kunt brengen.
Eindopdracht: Meest opmerkelijke ervaring(en) met onderwijs ontwerpen
In dit blok hebt u uw globale ontwerpopdracht van Blok 1 geconcretiseerd in uitvoeringsklaar
lesmateriaal, mede op basis van tussentijds evalueren. Vervolgens hebt u uw lessenreeks uitgevoerd en
nogmaals geëvalueerd. In deze eindopdracht presenteert u aan medecursisten en uw coach uw meest
opvallende, leerzame, leuke en/of moeilijke ervaringen die u tijdens het ontwerpen, ontwikkelen,
uitvoeren en evalueren bent tegengekomen. In hoeverre zijn uw ontwerpambities die u tijdens de intake
hebt geformuleerd haalbaar gebleken, hoe heeft het uitgepakt?
De wijze waarop u dit presenteert is aan uzelf. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een PowerPoint
presentatie en/of m.b.v. concreet lesmateriaal, m.b.v. videobeelden van de lessenpraktijk, of i.s.m. één
of meerdere collega's. Zoek een manier die bij u past en die u en uw medecursisten wellicht zal
inspireren.
Mogelijke manieren om terug te blikken:
 Aandachtspunten voor reflectie. Houd in het logboek bij wat u tot nu toe geleerd heeft, wat bruikbaar
was en wat uw vervolgacties zijn.
 Reflectie op de kernactiviteit evalueren. Een vragenlijst om stap voor stap terug te blikken op de
activiteiten die zijn uitgevoerd om de uitvoering van een les(senreeks) te evalueren.
 De kritische incidentmethode. M.b.v. de kritische incidentmethode krijgt u inzicht in de ervaringen
van uzelf en anderen met het onderwerp leerplanontwikkelaar. De methode ondersteunt en
stimuleert alle deelnemers samen te analyseren en te concluderen.
 Interview een expert. Bij deze opdracht interviewt u een vakexpert aan de hand van vragen die u
ontleent aan uw leerdoelen.
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OPDRACHTEN BLOK 3
In blok 3 gaat u verder met het ontwerpen van onderwijsmateriaal in het kader van een nieuw te
formuleren ontwerpopdracht. Daarnaast doet u ervaring op met het inbedden van het ontwerp in
een groter geheel en met het evalueren van uw ontwerp op effectiviteit voor uw leerlingen. U
werkt ten slotte toe naar een presentatie waarin u uw ontwerp en de kwaliteit ervan uit de doeken
doet.
Met de opdrachten in Blok 1 en 2 heeft u ervaring opgedaan met het analyseren, ontwerpen,
implementeren en evalueren van onderwijsmaterialen volgens de ADDIE-aanpak. In Blok 3 gaat u deze
vaardigheden uitbouwen door in overleg met uw leidinggevende(n) en naaste collega's aan de slag te
gaan met een nieuwe, meer tijdsintensieve ontwerpopdracht (evt. in het verlengde van de producten die
u in Blok 2 heeft ontwikkeld). Deze ontwerpopdracht zou zich op de schaal van tijdgebondenheid binnen
de kubus van Marsh, dieper in de kubus moeten bevinden dan uw eerdere ontwerpopdracht.
Nieuw in dit blok is dat u uw ontwerp nadrukkelijk in een groter geheel plaatst. Immers, de
duurzaamheid van een ontwerp staat of valt vaak ook met de mate waarin het aansluit bij
belangwekkende ontwikkelingen om het ontwerp heen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen zich voordoen
op vier onderdelen van de basisvisie van uw ontwerpopdracht (vier S-en):
 Veranderende visie op leren van de leerling (Student)
 Andere richting van het schoolprogramma en -beleid (School)
 Specifieke regelgeving binnen het vak of vakkencluster (Subject)
 Bepaalde maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkelingen (Society)
Uitspraken op deze vier aspecten fungeren als ankerpunten tijdens het ontwikkelproces: Ze vormen de
basisvisie voor het ontwerp en daarmee het middelpunt van het curriculaire spinnenweb.
Om de kwaliteit van uw ontwerp te achterhalen en te verbeteren heeft u in blok 2 formatieve evaluatieactiviteiten uitgevoerd. Deze waren met name gericht op de relevantie, consistentie en bruikbaarheid
van het ontwerp. In dit blok zult u via evaluatieactiviteiten ook nagaan of het werken met uw product in
de onderwijspraktijk tot gewenste leerervaringen en leeropbrengsten bij de leerlingen leidt.
Ter ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten uit blok 3, kunt u alle informatie, instrumenten,
oefeningen, bronnen en reflectieopdrachten uit de vorige twee blokken opnieuw gebruiken. In het
bijzonder en/of aanvullend kunt u de volgende hulpmiddelen hanteren:
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Uit de kennisbank

Oefeningen

 Curriculaire
spinnenweb
 Doorlopende
leerlijnen
 Eindtermen en
examens
 Evalueren
 Leerplanniveaus
 Referentieniveaus
 Vier S'en; vier
onderdelen van een
rationale/basisvisie

 Visie als
ankerpunt

Uit de toolkit en
aanvullende bronnen
 Afstemming met andere
vakken
 Analyse van
onderwijsbeleidsplannen
 Checklist ''taxonomie
van Bloom''
 Kerndoelen en
eindtermen in lijn
 Rubrics voor algemene
vaardigheden in de
onderbouw

Uit de reflectiegalerij
 Zelfscan ''curriculaire
ontwikkelcompetentie''
 Checklist
cursistenportfolio
 Curriculair
kwartetspel, het~

Aanvullende bronnen:
 Basisdocument Sport en
Beweging
 Bronnen van uw school,
zoals team-, vestigings-,
en schoolbeleidsplan
 Educatie websites
 Inleiding algemene
vaardighedenlijn
 Media (lokaal, regionaal,
landelijk, internationaal)
 SLO projectsites,
beschikbaar via
www.slo.nl
 Website:
leerplaninbeeld.slo.nl
 Website:
leerplanevaluatie.slo.nl
 Websites van relevante
vakcommunities

Deelopdracht 1: Formuleer uw ontwerpopdracht
In deze deelopdracht gaat u na wat voor lessenreeks u wilt maken en wat u daarmee hoopt te
bewerkstelligen bij uzelf, uw leerlingen en/of uw collega's. Om tot een heldere opdrachtomschrijving te
komen doorloopt u de analysefase van het ADDIE-model. U maakt daarbij gebruik van de hulpmiddelen,
bronnen en deelopdrachten van Blok 1.
Maak gebruik van de leerplanaspecten van het curriculaire spinnenweb bij het beschrijven van de
uiteindelijke opdracht. Vraag daarnaast feedback van uw collega's en direct leidinggevende op de
opdrachtomschrijving en pas deze, waar nodig, aan.
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Deelopdracht 2: Inbedden van de ontwerpopdracht in groter geheel (2a t/m 2d)
Deelopdracht 2a: De ontwerpopdracht inbedden in een visie op leren
Bij het uitvoeren van de ontwerpopdracht is het van belang stil te staan bij de visie die u en uw collega's
op het leren van uw leerlingen hebben en deze expliciet te maken. Dit is niet alleen het geval wanneer
uw school expliciet vanuit bijvoorbeeld actief leren, talentontwikkeling of vanuit maatwerk voor
zorgleerlingen aan onderwijsontwikkeling werkt. Ook wanneer er andere aanleidingen zijn voor
onderwijsontwikkeling is het expliciteren van uw visie op leren van belang. Het leren van leerlingen is
immers hetgeen waar het uiteindelijk om te doen is bij onderwijsontwikkeling. Deze basisvisie vormt het
ankerpunt waaraan alle aspecten van het leerplan gerelateerd zijn; het is het middelpunt van het
curriculaire spinnenweb. Een specifieke visie op het leren van leerlingen stuurt ontwerpbeslissingen op
alle andere draden van het curriculaire spinnenweb. Voor nieuwe ontwerpbeslissingen over de inrichting
van het curriculumaspect zult u steeds moeten bekijken of deze passen bij de visie op leren.
a. Lees de bron 'Visie als ankerpunt' waarin besproken wordt dat de visie op het leren van leerlingen
(Behaviorisme, Cognitivisme en Constructivisme) implicaties heeft voor het inrichten van de
verschillende aspecten van een leerplan (de draden van het curriculaire spinnenweb). Het document
eindigt met een voorbeeld voor het vak Engels. Werk nu voor uw vak/vakkencluster een
vergelijkbaar schema uit. U kunt ervoor kiezen om dit voor één stroming (Behaviorisme,
Cognitivisme of Constructivisme) uit te werken maar u kunt het uiteraard ook voor meerdere
stromingen doen. Indien uw vak Engels is, probeer dan de overige draden (leeromgeving, toetsing
en tijd) nog in te vullen. Probeer ook aanvullingen te maken bij de reeds ingevulde leerplanaspecten.
b. Bepaal vervolgens welke visie u en uw collega's hebben op het leren van uw leerlingen.
c. Bepaal welke consequenties deze visie heeft voor de leerplanaspecten van het ontwerp dat u in
gedachten heeft voor blok 3.
Om te oefenen:

"Visie als ankerpunt"
Mogelijk te gebruiken uit de toolkit:

Checklist taxonomie van Bloom voor een overzicht van verschillende soorten eindproducten die
leerlingen kunnen maken.
Mogelijke aanvullende bronnen:

Website Talentontwikkeling

Website Passend onderwijs

Via internet zijn diverse andere mogelijk relevante websites beschikbaar over bijvoorbeeld
leerstijlen, meervoudige intelligentie, brein leren.
Deelopdracht 2b: De ontwerpopdracht inbedden in het onderwijsprogramma en beleid van de school
In deze deelopdracht maakt u een start met het inbedden van uw ontwerpopdracht in het
onderwijsprogramma en -beleid van uw school.
a. Ga na in het onderwijsbeleidsplan wat de plannen zijn van uw school waaraan uw ontwerp zou
kunnen bijdragen. Lees de plannen door en plaats waar mogelijk de relevante informatie bij de
draden van het curriculaire spinnenweb. Dus: wat staat er in de plannen over bijvoorbeeld toetsing
en examinering? Of over groeperingsvormen en locatie/plaats van het leren?
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b. Om er zeker van te zijn dat uw ontwerpopdracht een goede plaats heeft in deze plannen, is het van
belang niet alleen de plannen te kennen, maar ook na te gaan met welke uitwerkingen uw collega's
mogelijkerwijs al gestart zijn. Maak samen met uw collega's en leidinggevenden een overzicht van
de plannen en uitwerkingen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het instrument: ''Analyse van
onderwijsbeleidsplannen''.
c. Plaats nu uw ontwerpopdracht binnen de schoolplannen. Op welk niveau van de kubus van Marsh
bevindt uw ontwerp zich? Is dit haalbaar?
Mogelijk te gebruiken aanvullende bronnen:

Bronnen van uw school, zoals team-, vestigings-, en schoolbeleidsplan
Deelopdracht 2c: De ontwerpopdracht inbedden in leerplankaders en andere ontwikkelingen van uw vak
of vakkencluster
Binnen vakken of vakkenclusters staan de ontwikkelingen niet stil. Ook zijn voor diverse vakken
leerplankaders ontwikkeld, zoals kerndoelen, leerlijnen en referentieniveaus.
a. Ga na welke leerplankaders er bestaan voor uw vak of vakkencluster en welke ontwikkelingen er
gaande zijn, waarbij u kunt aansluiten met uw ontwerpopdracht (zie hiervoor ook mogelijk te
gebruiken uit de kennisbank of toolkit)
b. Bepaal hoe en/of waar uw ontwerpopdracht past binnen de bestaande leerplankaders voor uw vak of
vakkencluster.
c. Ga na bij welke andere ontwikkelen binnen uw vak of vakkencluster u kunt aansluiten met uw
ontwerpopdracht.
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

Referentieniveaus

Doorlopende leerlijnen

Eindtermen en examens

Kerndoelen en eindtermen in lijn

Rubrics voor algemene vaardigheden in de onderbouw

Afstemming met andere vakken
Mogelijk te gebruiken aanvullende bronnen:

Websites van relevante vakcommunities (http://vakcommunitiesvo.kennisnet.nl/ bevat overzicht en
links naar communities in het VO

Leerplan in beeld

Basisdocument Sport en Beweging

Inleiding algemene vaardighedenlijn
Deelopdracht 2d: de ontwerpopdracht inbedden in ontwikkelingen in maatschappij en beroepscontext
Ook maatschappelijke ontwikkelingen kunnen (mede) het ankerpunt vormen voor uw ontwerp. Ga na
welke ontwikkelingen in de maatschappij en in de beroepscontext (landelijk maar ook in uw eigen regio)
voor uw ontwerp van belang kunnen zijn. In sommige gevallen zijn de ontwikkelingen vertaald in
educaties.
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Mogelijk te gebruiken bronnen:

Websites van vakcommunities

Websites van bijv. Burgerschap, Duurzame ontwikkeling, Financiële educatie, Maatschappelijke
stage, Mediageletterdheid, Talentontwikkeling, Vieren en herdenken. Zie hiervoor verschillende
projectsites op www.slo.nl

Media (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal)
Deelopdracht 3: Ontwerpen (zie blok 1 en 2) en evalueren op relevantie en consistentie
Nadat u verhelderd heeft waar uw ontwerpopdracht valt in een groter geheel, doorloopt u alle stappen
zoals u die ook heeft doorlopen in Blok 1 en 2. Zo heeft u uiteindelijk een ontwerp in handen dat voldoet
aan de kwaliteitscriteria relevantie en consistentie.
Bij het zetten van deze vervolgstappen zult u zich steeds moeten vergewissen dat u de consequenties
van uw keuzes bij deelopdracht 2 van Blok 3 voldoende aandacht geeft. Vraag collega's om u op dit
punt scherp te houden, nodig één of meerdere deskundigen uit om feedback te geven op voorlopige
uitwerkingen. Hebben zij nog aanvullingen of suggesties?
Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

alles uit de kennisbank en toolkit dat u bij blok 1 en/of 2 heeft gebruikt, kan ook nu behulpzaam zijn.
Deelopdracht 4: Evalueren op bruikbaarheid en effectiviteit
Uiteindelijk werkt u tijdens het ontwikkeltraject toe naar een lessenserie waarvan de kwaliteit in orde is.
In de voorgaande opdracht van dit blok heeft u toegewerkt naar een relevant en consistent ontwerp. Het
gaat er in deze deelopdracht vervolgens om, om via geschikte evaluatiemethoden de bruikbaarheid en
effectiviteit te achterhalen en zo nodig te verbeteren.
Het uitvoeren van een evaluatie behelst het opstellen van een beknopt evaluatieplan, het verzamelen
van gegevens, het verwerken van gegevens en het beknopt rapporteren van de resultaten. Voor
aanwijzingen en tips maakt u gebruik van het document 'Evalueren' uit de kennisbank en de website
leerplanevaluatie.slo.nl. Op deze website vindt u informatie m.b.t. het plannen, opzetten, uitvoeren en
analyseren van evaluaties.
a. Stel een evaluatieplan op voor de door u uit te voeren evaluatie.
b. Voer de evaluatie uit.
c. Beoordeel uw ontwerp op basis van de evaluatieresultaten.
d. Onderneem actie.
Eindopdracht: Eindpresentatie
Via vier deelopdrachten heeft u nu een eindproduct in handen en zicht op de kwaliteit van dat product.
Presenteer uw bevindingen aan uw medecursisten en/of naaste collega's, coach en direct
leidinggevende. U kunt bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie verzorgen, een korte demonstratie van
het concrete lesmateriaal geven, foto- of videomateriaal laten zien met daarop leerlingen en docenten
die bezig zijn met de lessen, of een aantal voorbeelden van leerlingenmateriaal kort bespreken.
Mogelijke manieren om terug te blikken
Het curriculaire kwartetspel. Dit kwartetspel is een speelse vorm om met medeontwikkelaars en vanuit
verschillende invalshoeken terug te blikken op uw activiteiten als ontwikkelaar van een lessenreeks.
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Voer een check uit of alle opdrachten van de blokken zijn uitgevoerd. Maak daarbij gebruik van het
document Checklist voor het cursistenportfolio.
Vul de zelfscan curriculaire ontwikkelcompetentie in. M.b.v. deze scan beoordeelt u uzelf op
verschillende competenties. In hoeverre bent u volgens uzelf al gegroeid, of in hoeverre blijkt juist dat u
bepaalde competenties nog niet in die mate beheerst als dat u aan de start van Blok 1 of halverwege de
cursus verwachtte?
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