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Leeswijzer 
 

Dit overzicht bevat documenten (niet uitputtend) die tot doel hebben om voor, tijdens en na het 

proces van curriculumontwerp de vraag te  beantwoorden: is dit curriculum de goede uitwerking om 

het doel van deze opleiding/dit leerarrangement/ dit keuzedeel enz.  te bereiken? 

Er zijn 2 documenten die door de werkgroep zelf zijn geschreven en dus als gemeenschappelijk 

(Brabants) onderwijskundig uitgangspunt gezien worden:  

a. In par. 5.1. Het ontwerpkader (onderwijsvisie en ontwerpeisen) met  

b. In par. 5.2. een samenvatting in de vorm van een wiki-uitvoering voor docenten om hen te 

inspireren. 

Deze onderwijsvisie kan gebruikt worden om vooraf met een ontwikkelteam (bijvoorbeeld in een 

kennispact ontwikkelatelier) te bespreken maar ook om tijdens de bouw in het achterhoofd te 

houden of zelfs achteraf als toetsinstrument te gebruiken. De ontwerpeisen zijn van meer praktische 

aard maar kunnen op dezelfde manier gebruikt worden. 

c. In par 5.3. is een toolbox samengesteld over curriculumontwerp. De toolbox  bevat ‘bagage 

voor de curriculum bouwer’ die helpt in het maken  van keuzen in verschillende wijzen 

waarop het curriculum ontworpen kan worden. 

d.  In par. 4 en 5.4. Ook zijn de ervaringen van mensen die in ontwikkelteams hebben gewerkt 

opgenomen omdat die waardevolle tips opleveren voor mensen die in een nieuw 

ontwikkelteam gaan werken. Het geeft ook waardevolle bijstellingen van de concepten werk- 

en ontwikkelateliers. 

Een actualisatie van de toolbox zal medio 2020 worden uitgebracht. 
 
 
 
 
 

kennispact mbo brabant juli 2019 
 

 



 
 
 

2 
 

Voorwoord  

 

Voor u ligt het overzicht producten  van de werkgroep Curriculum Vernieuwing. 

De producten zijn geen verzameling curriculum ontwikkeltools. Er zijn er vele en voor iedere soort 

vraag zijn er geschiktere en minder geschikte tools, afhankelijk van het doel.  

Wat biedt dit productenoverzicht dan wel en hoe kan je het gebruiken? 

Het productenoverzicht bevat een aantal documenten die tot doel hebben om voor, tijdens en na het 

proces van curriculumontwerp de vraag te  beantwoorden: is dit curriculum de goede uitwerking om 

het doel van deze opleiding/dit leerarrangement/ dit keuzedeel enz.  te bereiken? 

Daarom bestaat dit overzicht uit de documenten ontwerpkader (onderwijsvisie en ontwerpeisen) 

met een wiki-uitvoering voor verdieping en een toolbox over curriculumontwerp. Ook zijn de 

ervaringen van mensen die in ontwikkelteams hebben gewerkt opgenomen omdat die waardevolle 

tips opleveren voor mensen die in een nieuw ontwikkelteam gaan werken. 

De onderwijsvisie kan gebruikt worden om vooraf met een ontwikkelteam te bespreken maar ook 

om tijdens de bouw in het achterhoofd te houden of zelfs achteraf als toetsinstrument te gebruiken. 

De ontwerpeisen zijn van meer praktische aard maar kunnen op dezelfde manier gebruikt worden. 

De tool box ten slotte bevat ‘bagage voor de bouwer’ die helpt in het maken  van keuzen in soorten 

curriculumontwikkeling. 

Het doel van dit overzicht van producten was de gebruiker ervan te inspireren en mogelijk op 

aspecten te wijzen die anders onderbelicht zouden blijven. 

Als dat doel gediend is is ons doel bereikt. 

We verwachten medio 2020 een actualisatie te maken door de e werkgroep binnen kennispact mbo 

brabant die deze werkgroep is opgevolgd. 

 

Peer van Summeren – bestuurlijk verbinder Kennispact MBO Brabant 

John Schobben - Projectleider    
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1. Kennispact MBO Brabant: Context Kennispact MBO Brabant 
 

De Brabantse mbo-instellingen werken in overleg met overheden en bedrijfsleven aan ambitieus en 
goed onderbouwd onderwijs, Kennispact MBO Brabant. 
 
De kernambitie luidt: ‘Toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en 
ondernemend onderwijs gericht op de Beroepen van morgen’. 
 
Het Brabantse mbo wil de samenwerking op de schaal van de provincie Noord-Brabant verder 
verdiepen. De schaal van Brabant biedt veel kansen en voordelen. Gezamenlijke agendavoering en 
innovatieve ontwikkeling versterkt de positie van het Brabantse mbo in de diverse platforms, vergroot 
de innovatieve kracht en draagt bij aan een effectieve inzet van resources en middelen. Dit alles om 
de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen te kunnen waarmaken. 
 
Ruim 60% van de Brabantse beroepsbevolking is mbo-opgeleid!!  
 
Zoals SER Brabant (in MLT-advies SER Brabant 2015-2020) schreef: 
 
“Voor het realiseren van de Brabantse ambities is het mbo een belangrijke en onmisbare schakel, 
het is de ziel van de meso-economie”.         
 
Gezien de veranderingen op de arbeidsmarkt (krapte) en de ontwikkeling binnen het bedrijfsleven  
(technologisering) is het noodzakelijk om de kwaliteit van de beroepsbevolking op peil te houden. Dit 
doen we als mbo-instelling niet alleen binnen het initieel onderwijs, maar ook door samen met het 
bedrijfsleven de zittende werknemers bij te scholen (leven lang ontwikkelen). 
 
Maar naast het beroepsonderwijs willen en kunnen de mbo-instellingen ook bijdragen aan het 
gericht scholen van mensen die nu aan de kant staan. Talenten die, met de nodige gerichte 
ondersteuning, prima kunnen participeren op de arbeidsmarkt en daar, gezien de krapte, zeker ook 
van toegevoegde waarde zijn. Naast alle effort die hier regionaal al in gestoken wordt, wordt met de 
landelijke doorbraakagenda “Perspectief op Werk” een extra regionale impuls gegeven. Ook hier kan 
en zal Kennispact actief participeren. 
 
Vrijwel alle Brabantse mbo-instellingen hebben in 2013 het Kennispact MBO Brabant ondertekend 
samen met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW, nu VNONCW) en de Provincie Noord-
Brabant. 
 
Met Kennispact zijn in 2013 de eerste stappen gezet naar vernieuwing van het Brabantse mbo. 
Samen met het bedrijfsleven richtten wij ons op de beroepen van de toekomst  en verduurzaming 
van stage en-leerbanen. Kennispact leidt tot een verdere verbetering van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt met als doel toekomstbestendig onderwijs in Noord-Brabant.  
 
Kennispact MBO Brabant sluit aan bij en werkt mee aan de verschillende agenda’s in Noord-Brabant, 
waaronder de Provinciale agenda/beleidsvisie “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019” van 
de provincie (via Pact Brabant), Agenda Brainport Arbeidsmarkt Commissie en de regionale (Human 
Capital) agenda’s van de verschillende arbeidsmarktregio’s. 
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Kennispact draagt ook bij aan de verdere ontwikkelingen rondom de prioritaire thema’s voeding en 
energietransitie.  
 
Wat doen we concreet: 

1. We dragen zorg voor een goed, doelmatig en passend aanbod van beroepsopleidingen en 
educatie in elke regio van Brabant door verbinding met de partners in de regio. 
De inhoud van opleidingen en curriculum worden in goed overleg met de bedrijven 
toegespitst op hetgeen dat in arbeidsmarktregio’s nodig is.  

2. We dragen bij aan Duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. Deze thema’s zijn 
van grote economische en maatschappelijke waarde. Economisch vanwege het feit dat de 
continuïteit, de ontwikkeling en de vestiging van bedrijven mede afhangt van de actuele 
kwaliteit (en ook kwantiteit) van de beschikbare werknemers. Duurzame inzetbaarheid heeft 
ook maatschappelijke waarde omdat inzetbaarheid de werk-, inkomens- en daarmee 
bestaanszekerheid van werkenden en werkzoekenden bepaalt. 
Het thema Leven Lang Ontwikkelen bevat twee componenten, duurzame inzetbaarheid van 
werknemers en Educatie voor specifieke doelgroepen.  
Beide hebben betrekking op arbeidsparticipatie, flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt 
en ondersteunen de vraag van het bedrijfsleven en overheden om werknemers arbeidsfit te 
houden en werkzoekenden voor te bereiden op arbeidsparticipatie. 

3. We dragen ook bij aan de regionale ontwikkelingen via de regionale Human Capital Agenda’s, 
die weer gebundeld en gekoppeld worden aan de actuele provinciale thema’s. 

4. We dragen bij aan de meest actuele agenda’s van dit moment: 
Technologisering/robotisering, Energietransitie, Voeding, Arbeidsparticipatie, Zorg en 
Welzijn. 
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2. Opdracht werkgroep 
 

Het (middelbaar) beroepsonderwijs in Nederland staat internationaal in hoog aanzien. Met name de 
samenwerking met het bedrijfsleven en de naast elkaar staande voltijd en deeltijdvarianten worden 
daarin geroemd. (Inter)nationale partijen plaatsen daarbij twee kanttekeningen:  

 Het proces om te komen tot kwalificatiedossiers duurt te lang gezien de snelle 
ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven/de instellingen. 

 Ondanks het feit dat Nederland een klein land is, zijn regionale verschillen in activiteiten 
tussen sectoren relatief groot, terwijl de Regionale Onderwijs Centra (ROC’s) zich bedienen 
van landelijke kwalificatiedossiers. 

Brabant staat bekend als innovatieve regio en Kennispact MBO Brabant pakt de genoemde 
kanttekeningen graag op om een duurzaam, met de regio uit te voeren, kwalificatiedossier/ 
curriculumontwerpproces te ontwerpen om maatwerkscholing te kunnen leveren voor zowel de 
Brabantse bewoners als het regionale bedrijfsleven en de instellingen.  
 
Het mbo Brabant wil een boven schoolse innovatieve aanpak ontwikkelen om het innoveren van het 
onderwijs te verduurzamen.   
 
De werkgroep heeft als doel het opleveren van een duurzaam kwalificatiedossier/ 
curriculumontwerpproces waarbij ontwikkelateliers curricula ontwerpen voor het onderwijs van de 
toekomst in Brabant. Daartoe is een aantal deeldoelen te onderscheiden: 

 Het opleveren van een onderwijskader, bestaande uit een onderwijsvisie en daarvan 
afgeleide ontwerpeisen als uitgangspunt voor ontwikkelteams in de ontwikkelateliers. 

 Het opleveren van een inspiratie- en ondersteuningskader voor ontwikkelteams. 

 Het opleveren van een evaluatie met aanbevelingen voor verbetering van de werkatelier 
methodiek en het ontwikkelproces van ontwikkelteams. 

 Het opleveren van adviezen voor het opzetten en inrichten van een academische werkplaats 
c.q. de werkplaats mbo Brabant waarin kennisontwikkeling en borging bijeen gebracht 
worden. 

Deel uitmakend van het proces van curriculum ontwerpen is ook het creatieve proces van het 
werkatelier. Het werkatelier komt tot het WAT, het ontwikkelatelier komt tot het HOE. 
 
In scope / buiten scope 
Buiten de scope van de werkgroep vallen: 

 De producten van de werkateliers (het wat als input voor de ontwikkelateliers). 

 De op te leveren producten van ontwikkelteams. 

 Procedure besluitvorming starten van werk- ontwikkelateliers en werkgroepen. 
  

In de scope van de werkgroep vallen: 

 Het onderwijskader Kennispact MBO Brabant. 

 Het inspiratie- ondersteuningskader voor ontwikkelteams. 

 Aanbevelingen voor de verbetering van de werkatelier methodiek. 

 Aanbevelingen voor de opzet en inrichting van de werkplaats mbo Brabant. 

 Ontwikkeling van de werkgroep CV naar de expertise groep CV waar ook facilitators die 
werk- en ontwikkelateliers ondersteunen deel van uitmaken. 
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3. Deelnemers 
 

Negen mbo-instellingen hebben deelgenomen aan de werkgroep. De deelnemers zijn: 

 Bestuurlijk verbinder: Peer van Summeren (ROC de Leijgraaf) 

 John Schobben, projectleider (ROC de Leijgraaf) 

 Frank v.d. Ende (Summa College) 

 Edith Visser (KWIC) 

 Irene Wannet (ROC Nijmegen) 

 Francisca  van Kessel (ROC de Leijgraaf) 

 Paula Sukel (ROC Tilburg) 

 Marja v.d. Velde (ROC West Brabant) 

 Frank Heezemans (SintLucas) 

 Leonie Heijkants (Helicon) 

 Ine van Lith (ROC ter Aa) 

 Rene Savelsberg (Kennispact MBO Brabant) 
 
De bijeenkomsten werden steeds geleid door een facilitator. Er was van te voren afgesproken dat er 
niet “klassiek” vergaderd zou worden, maar dat input via diverse werkvormen geleverd zou worden. 
Tegelijkertijd werd de betrokkenheid van de deelnemers op deze wijze verhoogd. 
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4. Evaluatie 
 

In de tussentijdse stand van zaken van medio augustus 2018 is ook een weergave opgenomen van 
opvattingen en suggesties (kritische succesfactoren) van facilitatoren betrokken bij de diverse 
activiteiten van Kennispact, m.n. van werk- en ontwikkelateliers. 

 
Doel van de ateliers was om, naast het opleveren van producten, de gekozen werkwijzen toe te 
passen en te evalueren. Om die werkwijzen te evalueren zijn in juni en juli 2018 gesprekken gevoerd 
met alle kwartiermakers en facilitators van de WA’s en OA’s. De verbetervoorstellen en vragen tot 
nader onderzoek worden hieronder weergegeven in de aspecten voorbereiding, uitvoering, 
afronding/overdracht en algemeen. Het aspect rol- en taakverdeling tussen kwartiermakers en 
facilitators is aan de orde gesteld bij het overzichtsdocument van de Werkgroep 
Experimenteerruimte. 
 
Voorbereiding 
Vooraf research plegen helpt om vaart te maken in de sessies en voorkomt dat er dubbel werk 
gedaan wordt of zaken niet opgenomen worden die al voorhanden zijn bij anderen. Het zet ook de 
focus neer en informeert de deelnemers over opzet en koers. 
 
Meer aandacht besteden aan de samenstelling van het team en het selecteren van leden: juiste 
mensen (niveau, plek in de eigen organisatie, mix van profielen) en méér bedrijven zodat het palet 
aan bedrijfsprofielen compleet is. Er moet evenwicht zijn in de vertegenwoordiging (kwantitatief) van 
deelnemers uit de diverse instellingen van het onderwijs. Vraag over profiel van leden uit het 
onderwijs: moeten zij wel of niet onderwijskundig onderlegd zijn; het heeft voor- en nadelen. 
Aandachtspunt is of leden belang hebben bij de opbrengst van het product (politieke lading), zowel 
bij de totstandkoming als zodanig als bij de inhoud ervan. 
De briefing van de deelnemers: mensen moeten vooraf weten welke inspanning van hen verwacht 
wordt en aan op welk profiel zij gevraagd zijn mee te doen.  
 
De teamvorming van een nieuwe club mensen voor een te starten atelier vraagt tijd en aandacht. 
Daarin moet ook aandacht zijn voor de afstemming tussen mbo-instellingen onderling en tussen de 
leden van onderwijs en bedrijfsleven. 
 
Het is goed als er intervisie vooraf is met collega kwartiermakers en facilitators: hoe doen we 
het/hoe hebben ze het gedaan, welke tools zijn er en welke tools hebben ze ingezet, welke 
teambuildingactiviteiten hebben ze ingezet, welke research hebben ze verricht en hoe hebben ze dat 
aangepakt, hoe hebben kwartiermaker en facilitator hun rollen verdeeld en welke afspraken hebben 
ze gemaakt, is er een database met inspirerend materiaal ……? 
 
Verwachtingen managen: vooraf doel en proces schetsen naar de leden van het team. 
 
Research: kijken welke bestaande opleidingen i.d.r.v. het doel liggen en daar op aansluiten / die erbij 
betrekken (zie verder ook algemeen). 
 
Uitvoering 
Betrek studenten bij zowel werk- als ontwikkelateliers. 
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Er is erg veel wisseling in de bezetting en opkomst van de leden van ateliers. Dit ‘duiventilaspect’ kan 
bestreden of opgevangen worden. Bij het opvangen kan men denken aan een kerngroepconstructie 
of een buddysysteem. Ook een goed ingerichte en makkelijk toegankelijke Sharepoint kan hier in 
bijdragen. 
 
Hogere inzichten ontstaan door interactie in de groep. E-mail commentaar e.d. moeten daarom 
hiervoor zo veel mogelijk vermeden worden.  
 

Intervisie van kwartiermakers en facilitators tijdens de looptijd van een atelier. Ik loop nu hier tegen 

aan….., wie heeft een instrument voor …. 

Doorlooptijd: vanuit beide ateliers wordt een aantal van vijf sessies genoemd.  

Verschil van mening is er over de doorlooptijd. Enerzijds is een kortere tijd tussen sessies wenselijk 

‘om in flow te blijven’, anderzijds moet de tijd tussen de sessies lang genoeg zijn voor denk- en 

uitwerktijd. Dus: vijf sessies met slimme tussentijd, intensief, in een paar weken afronden. 

Zet inspirerende gastsprekers in. 

Geef leden toegang tot actuele informatie (Sharepoint). 

Bewaak de vernieuwing: docenten vallen vaak terug in traditionele patronen (dat doen we al). Werk 

van leerdoelen formuleren, dan werkvormen en tot slot pas structuur/organisatie.  

Specifiek voor de het ontwikkelatelier: duik niet meteen in een curriculum ontwikkeltool 

(bijvoorbeeld het gebruikte SLO spinnenweb van v.d. Akker) maar bespreek vooraf in het atelier 

vanuit welke visie een curriculum wordt opgesteld, gebruik daarbij meerdere invalshoeken (Huisman, 

Schiro e.d.)  

Afronding overdracht (van werkatelier naar ontwikkelatelier) 
De opbrengst moet uitdagend zijn voor opvolgers. 

Zorg voor persoonlijke overdracht. De persoon die dat doet moet bij voorkeur de ontwikkeltaal van 

het ontwikkelatelier spreken om het verhaal van het werkatelier bij de ontwikkelaars te laten landen.   

Een goede overdracht is erg persoonsgebonden. Iemand die boven de materie staat, de rode draad 

ziet, neutraal is enz. 

Specifiek voor het ontwikkelatelier: wat is het niveau van de opbrengst: grof ontwerp? 
Servicedocument? Moet in de opdracht vastliggen. 
 
Algemeen 
Het gaat om proof of concept met als doel duurzame onderwijsinnovatie in Brabant. Het denken 

moet dus meer proces gericht dan product gericht zijn; proof of concept: niet een nieuwe opleiding is 

het doel maar het ontwerpen van een duurzame valide innovatie werkwijze ontwikkelen aan de hand 

van pilots of prototypes. Uiteraard moeten de producten zelf ook inzetbaar zijn en gemonitord 

worden op kwaliteit en effectiviteit. 

Ontschot vmbo mbo hbo en universiteit in de innovatie van het beroepsonderwijs en betrek ze bij 

het werkatelier. 
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Zorg voor een krachtige toolbox met inspirerend materiaal en gereedschappen. 

Follow up na opleveren van een product: wie gaat de nieuwe opleiding of de pilot uitvoeren? Leg de 

link naar bestaande opleidingen en management, hoe leidt je personeel daarvoor op en hoe ga je 

monitoren en verbeteren? 

U theory is in het algemeen oké. Het is een krachtig gedachtengoed en werkwijze maar het mag niet 

verworden tot een methodisch kunstje. Als je echt andere/nieuwe opleidingen wil vormgeven is het 

te overwegen deze als pilot buiten de organisaties te ontwikkelen en uit te voeren.  

Trap niet in de valkuil om kenniscentrum oude stijl te worden waarbij je intermediair bent tussen 

bedrijfsleven en scholen en kennisbeheerder bent. 

Laat elke bestuurder een atelier adopteren. 

De rol van docenten gaat bij vernieuwde opleidingen veranderen. Het ‘docent  coach’ thema  

aanscherpen omdat dat een containerbegrip is geworden. 

Start na de oplevering een living lab om een pilot te draaien met het verse product om het uit te 

proberen en bij te schaven. 

Docenten zijn in de lerarenopleidingen old school opgeleid; houdt daar rekening mee.  

Designthinking als onderliggend proces is goed. Starten bij de vraag uit de praktijk, kort cyclisch 
prototypen, steeds klankborden met vraagsteller, belanghebbenden en eindgebruiker en daarop 
bijstellen, ……. 
 
Wie is eigenaar van een atelier? Een directeurenoverleg, het team, CvB, BBO? Wie is de 
opdrachtgever? 
 
Het is steeds opnieuw moeilijk om in flow, uit sleur van de dag te komen. Afhankelijk van het team 
moet hierop maatwerk inzet geleverd worden. Zie ook opmerkingen over doorlooptijd! 
 
Ontwikkelatelier zonder werkatelier vooraf levert steeds discussie op over inhoud, verwachtingen 
zijn dan te divers. Daardoor is het bijna niet te managen voor de kwartiermaker/facilitator. Het WAT 
moet geregeld zijn. 
 
Valkuilen: het bedrijfsleven kijkt naar de personele bezetting met de focus op het kwantitatieve in 
het nu; het onderwijs heeft de focus op het kwalitatieve in de toekomst. 
 
Let op het ‘dat doen we al’ gevoel dat oppopt in met name ontwikkelateliers. 
 
Moet er na de ontwikkeling en een eventuele pilot een centraal coördinatiepunt voor uitvoering 
ingericht worden over scholen heen die de organisatie van de implementatie en de monitoring op 
zich neemt? 
 
Er wordt niet gedeeld binnen Kennispact, zaken worden ook intern in scholen ontwikkeld zonder dat 
men dat van elkaar weet. 
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Waar leg je de producten neer na oplevering? Komt er een Brabants innovatieplatform, een open 
source innovatie platform? Staan er onderwijsteams klaar om uit te voeren? 
 
Hoe gebruik je het onderwijskader? 1x in begin aanbieden (als trigger), niet uitvoerig. 
Bediscussiëren in het begin of tijdens en na het ontwikkelen als check gebruiken? 
 
Onderwijs van de toekomst is erg ver weg en abstract. 
 
Neem klantperspectief –denken van Lean 6 sigma mee in je concept. 
 
Voelen leden support (veiligheid) vanuit hun instellingen? Worden ze gesteund vanuit de 
instellingen? Nemen de instellingen het atelier serieus? 
  
Eenmalig product opleveren of permanent jaarlijks proces doorlopen om opleiding te verfrissen? 
 
In september 2018 zijn de werkgroepen Experimenteerruimte en Curriculum Vernieuwing, als ook 
facilitators en kwartiermakers bij elkaar geweest. Doel van de bijeenkomst: met elkaar de 
ontwikkelde kaders toetsen en rijker maken.  
Er zijn een aantal grondstoffen ontwikkeld: 

 Vanuit de werkgroep Curriculum Vernieuwing: het Onderwijskader (de onderwijsvisie plus de 
ontwerpeisen) en een samenvattende wiki. 

 Vanuit de werkgroep Experimenteerruimte een drieslag: 5 inspiraties (visual nog niet klaar), 
checklist voor facilitators, contract opdrachtgever – opdrachtnemer. Daarnaast als (bij-) 
producten:  innovatiedatabase, toolbox projectdesign. 

 Vanuit de werkgroepen de profielen kwartiermaker en facilitator. 
 

Deze bijeenkomst stond in het teken van het geven van feedback op: 

 Producten Curriculum vernieuwing en Experimenteerruimte om daarna af te kunnen ronden. 

 Feed back geven op de rollen van kwartiermaker en facilitator (en opdrachtgever); de rol 
“opdrachtgever” is nog niet uitgekristalliseerd, maar alle ideeën daarover kunnen we kwijt 
op een parkeerflap. We komen er dan t.z.t. op terug. 

 Beeld hoe facilitators en kwartiermakers bij de opstart en tijdens de sessies van hun 
werkgroepen/ateliers ondersteund en geïnspireerd willen (kunnen) worden. 

 
Een overzicht van de opbrengst is terug te vinden aan het in paragraaf 5.4. 
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5. De opbrengst 
 

5.1 Ontwerpkader “onderwijs van de toekomst”: onderwijsvisie en ontwerpeisen 
5.2 Samenvattende Wiki “Visie op Leren kennispact MBO Brabant”  
5.3 Toolbox Curriculum Ontwerp:    

a. Curriculum configuraties 
b. Circulaire spinnenweb model 
c. Curriculum Ideologieën 
d. High Impact Learning 
e. Handvatten bij de Curriculum Tool 
f. Aanvliegroutes curriculum ontwerp 
g. Inrichtingseisen voor ontwikkelteams  

5.4 Eerste gezamenlijke bijeenkomst werkgroepen Curriculum Vernieuwing en Experimenteerruimte, 
facilitators en kwartiermakers. 

5.5 Diverse werk- en ontwikkelateliers 
 

Addendum  
Doelstelling en opzet werkplaats mbo Brabant. 
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5.1 Ontwerpkader “onderwijs van de toekomst”: onderwijsvisie en ontwerpeisen 
 

Ontwerpkader ‘Onderwijs van de toekomst’ Kennispact (KP) MBO Brabant   
20180315 v 1.0 
 
Méér studenten dieper laten leren met als doel een zich permanent ontwikkelende 
burger/professional. 
 
Inleiding 
Dit ontwerpkader is opgesteld ten behoeve van de ontwikkelateliers Kennispact MBO Brabant die als 
opdracht hebben om curricula voor de toekomst te ontwerpen. Het is het ‘moederdocument’ dat als 
basis dient met literatuurverwijzingen voor mensen die een ruimer referentiekader zoeken. 
Daarnaast is een infographic beschikbaar als korte krachtige inspiratie- en communicatiebron, ook 
naar andere betrokkenen.  
 
In de werkateliers Kennispact MBO Brabant hebben teams van docenten en representanten uit het 
bedrijfsleven en instellingen uit diverse domeinen en sectoren zich gebogen over de vraag welke 
inhoud de beroepsopleidingen van Noord-Brabant in (en voor) de toekomst moeten hebben.   
 
De output van de werkateliers vormt de inhoudelijke input voor de ontwikkelateliers. In deze 
dynamische maatschappij verandert niet alleen de inhoud van beroepen maar ook de niet-
vakinhoudelijke eisen die gesteld worden aan mbo-afgestudeerden. Dat betekent dat het onderwijs 
van de toekomst zowel qua inhoud als qua inrichting anders vormgegeven moet worden.      
 
Dit ontwerpkader geeft de richting en de ruimte voor ontwikkelateliers om curricula in te richten. De 
inhoud wordt aangereikt door de werkateliers: het WAT. Dit ontwerpkader bestaat uit de visie op 
leren en daarvan afgeleide pedagogisch-didactische ontwerpeisen voor de inrichting van 
toekomstgericht (middelbaar) beroepsonderwijs in Noord Brabant: het HOE.   
De werkgroep Curriculumvernieuwing (CV), samengesteld uit onderwijskundigen uit de partners van 
Kennispact MBO Brabant hebben dit ontwerpkader opgesteld in de periode oktober 2017- maart 
2018 vanuit de opdracht om het pedagogisch/didactisch kader voor toekomstgericht mbo onderwijs 
voor Noord-Brabant op te stellen. Dit ontwerpkader is een dynamisch document. Op basis van de 
steeds zich ontwikkelende inzichten rond adaptief beroepsonderwijs zal dit document regelmatig 
heroverwogen worden. De eerste versie van het ontwerpkader treft u hierbij aan. 
 
Het ontwerpkader kan gebruikt worden door ontwikkelateliers die al gestart zijn als 
controledocument of de hierin gedefinieerde vijf pijlers in voldoende mate in het ontwerp tot uiting 
komen. Startende ontwikkelateliers kunnen het document gebruiken om dit algemene 
onderwijskader te concretiseren voor de betreffende opleiding of het betreffende 
curriculum(onderdeel). Daarin kan het ontwikkelteam per pijler bespreken hoe hieraan invulling 
gegeven wordt. 
Naast dit ontwerpkader is er een servicedocument met aandachtpunten voor facilitators en 
kwartiermakers die als checklist gebruikt kan worden tijdens de verschillende fasen van ontwikkeling 
van leereenheden/curricula.     
 
I Visie op leren 
 
Toenemende zelfregulering door gerichte begeleiding en een krachtige leeromgeving. 
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Uitgangspunten 
De uitgangspunten voor het ontwerpkader zijn op grond van de doelstellingen van Kennispact MBO 
Brabant opgesteld op grond van (inter)nationale studies over de onderwijskundige gevolgen van de 
economische en sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen in de maatschappij. Daarin zijn 
meegenomen de ontwikkelingen in de technologie en internet, de beweging naar een WEconomy en 
de veranderende maatschappelijke- en werkverhoudingen leidend tot andere vaardigheden voor 
werkenden die samengevat worden onder de term ‘21e eeuwse vaardigheden’. 
 
Als eerste en algemene uitgangspunt moeten alle curricula toekomstgericht en wendbaar zijn. 
Toekomstgericht omdat in een snel veranderende wereld de student en zijn docent moeten 
anticiperen op een toekomstige onbekende leef- en werksetting. Wendbaar omdat dit al tijdens 
opleidingen tot bijstellingen van inhoud en werkwijze van (onderdelen van) het curriculum kan 
leiden. 
 
Verder moeten curricula-ontwerpers uitgaan van het grote onderscheidende voorrecht en het unieke 
eigen gegeven van het beroepsonderwijs: praktijkonderwijs, het ín en mét de praktijk werken en 
leren, maakt een beroepspedagogiek en didactiek mogelijk die rijker is dan ander onderwijs door de 
constante verbinding met de beroepspraktijk. We duiden dit met het begrip: krachtige leeromgeving, 
mogelijk gemaakt doordat theorieonderwijs, binnenschoolse- en buitenschoolse praktijk vloeiend in 
elkaar overgaan met levensechte beroepssituaties als basis. Een noodzakelijke voorwaarde voor  
diepteleren: het geleerde wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige kennis waardoor het onderdeel 
wordt van het handelingsrepertoire van de professional.  
 
Van selecteren op het minimum naar kwalificeren op het maximum. In het traditionele onderwijs 
zijn de kwalificatiedossiers de onderleggers voor onderwijs met civiel effect in de vorm van 
diplomeren: het eindpunt waarop het onderwijs is gericht. Deze standaardisering, waarin de 
minimale eisen voor het behalen van een diploma de norm zijn, leidt tot selecteren op het minimum. 
Toekomstgericht onderwijs dient gericht te zijn op kwalificeren op het maximum: maximaal de 
talenten van studenten ontwikkelen en dat waarderen. Niet alleen om recht te doen aan individuele 
talenten maar ook om kwantitatief en kwalitatief te kunnen voldoen aan de vraag van de 
toekomstige arbeidsmarkt. Via zelfregulerend leren, (modulair?) maatwerk en persoonlijke 
opleidingsruimte moeten opleidingsroutes geboden worden die de weg vrijmaken voor maximale 
talentontwikkeling. 
 
In het onderwijs in het algemeen maar ook in het beroepsonderwijs heeft het accent lange tijd 
gelegen op kwalificeren. De leerinhoud was via verkaveling leidend voor het inrichten van curricula. 
(Inter)nationale inzichten over de functie van het onderwijs leiden tot de ‘balansschool’ waar zowel 
een balans moet zijn tussen kwalificeren, socialiseren en persoonlijke vorming en tussen de 
leerschool en de begeleidingsschool.    
 
Samengevat zijn de uitgangspunten van het ontwerpkader:  

 Toekomstgericht en wendbaar onderwijs. 

 Praktijkonderwijs.  

 Diepteleren. 

 Kwalificeren op het maximum in plaats van selecteren op het minimum. 

 De balansschool. 
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Visie op leren           
De genoemde uitgangspunten zijn, naast de pedagogisch/didactische kaders van de participerende 
scholen1 in Kennispact, het vertrekpunt voor de onderwijsvisie: het fundament waarop de curricula 
gebouwd kunnen worden. Het fundament bestaat uit vijf essentiële elementen, kortweg de pijlers 
van het toekomstgerichte mbo onderwijs: 

 De (intrinsieke) motivatie en diepteleren. 

 Het drievoudig kwalificeren.  

 De begeleiding in een feedback-cultuur.  

 De krachtige leeromgeving.  

 Ontwikkelingsgericht toetsen. 
 

De motivatie en diepteleren 
 
Intrinsieke motivatie door het versterken van autonomie, competentie en verbinding.  
Diepteleren door het verbinden van kennisstructuren. 

 
Deci & Ryan (2002) stellen in hun zelfdeterminatietheorie dat motivatie vorm krijgt als aan drie 
voorwaarden is voldaan: autonomy, competence en relatedness (verbondenheid): 

 Autonomy: de student moet een bepaalde mate van vrijheid/zelfstandigheid ervaren om zijn 
gedrag te sturen.  

 Competence: hij moet het gevoel hebben dat hij het werk of de opdracht aankan.  

 Relatedness: het leren moet plaatsvinden in relatie en in verbinding met anderen.  
Autonome motivatie treedt alleen op als voldaan is aan deze voorwaarden.2 Autonome motivatie kan 
aangesproken worden door interne en externe motivatoren. Extrinsieke motivatoren kunnen het 
leerproces negatief beïnvloeden omdat zij het zelf verantwoording nemen van de lerende voor zijn 
eigen leerproces ondermijnen.  
 
Vygotsky (1926) voegt daar aan toe dat een gemotiveerde lerende moet worden uitgedaagd om naar 
de naastgelegen zone van ontwikkeling te gaan. Door in die naastgelegen zone te stappen, wordt de 
lerende uitgedaagd zich te ontwikkelen. Die uitdaging, die ontstaat door de opwinding en spanning 
om kennis op te doen, vergroot het plezier in het leren Egan (2010). De lerende maakt daarbij 
gebruik van de expertise van anderen en is niet gericht op externe doelen (toetsen bijvoorbeeld) 
maar op de ontwikkeling van de eigen expertise: diepteleren. Zelfregulerend leren3 is de vorm waarin 
het onderwijs wordt vormgegeven om dit diepteleren uit te lokken.    
 
De verschillende genoemde theorieën worden gezien als voorwaarden om te komen tot diepteleren: 
het veranderen, verdiepen en verbreden van gedragsrepertoire. 
 
Het drievoudig kwalificeren 
 
Kwalificeren, socialiseren, subjectiveren 

                                                           
1 De werkgroep heeft de pedagogisch/didactische kaders van de participerende scholen geïnventariseerd en 
samengevoegd tot de vijf genoemde elementen  
2 Er is sprake van autonome motivatie als je staat achter wat je doet waardoor je je gedrag  beter vol kan 
houden. Autonome motivatie kan worden aangesproken door interne of externe prikkels  
3 Zelfregulerend leren gaat uit van het ruimte bieden aan autonome motivatie en gaat verder dan 
gepersonaliseerd leren, dat meer gericht is op het inrichten van onderwijsarrangementen.   
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Kennisoverdracht is lang dé pijler van het onderwijs geweest, is dat nog steeds maar naast andere 
pijlers. Biesta wijst op de overdreven focus op kwalificering. Hij pleit voor meer balans tussen de 
onderwijsdoelen. De persoonsontwikkeling van de student en zijn rol in de maatschappij zijn, zeker in 
het beroepsonderwijs, onderbelicht gebleven. Daarom daagt hij uit om te komen tot een balans in 
een nieuwe drievoudige functie4 van het onderwijs van de toekomst: kwalificeren, socialiseren en 
subjectiveren: een professional worden in je vak, een rol spelen met toegevoegde waarde in je 
sociale omgevingen en een betere uitvoering van je authentieke zelf worden (Biesta, 2006). Het 
benoemen en opnemen van 21e eeuwse vaardigheden in curricula is onderdeel van die balans.    
 
Kwalificeren heeft betrekking op het verwerven van kennis, vaardigheden, competenties voor het 
kunnen participeren in de samenleving, voor het kunnen functioneren in het beroepsleven en/of 
voor een vervolgopleiding. Vaak wordt nog een extra kernopgave onderscheiden: selectie en 
allocatie, het zorgen dat een (juiste) persoon wel of niet toegang krijgt tot een (juiste) plek in de 
samenleving of op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt het onderwijs gezien als een ‘sorteermachine’ die 
verschillende categorieën leerlingen toewijst aan posities in de samenleving. 
Het begrip kwalificeren als zodanig is ook in beweging. Belangrijk element daarin is het begrip 
vakmanschap. Het begrip wordt in een studie van ROA, UvA en ECBO gekenmerkt door zijn 
beroepsspecificiteit. Vakmanschap gaat dan altijd om een combinatie van hoofd- en handwerk. Het 
betreft werk met een bepaalde moeilijkheidsgraad en complexiteit, waar een stevige kennisbasis 
voor is vereist, zoals kennis van materialen, technieken en de context. Er is dus scholing of training 
voor nodig. Daarnaast is jaren ervaring nodig om uiteindelijk een daadwerkelijke vakman of 
vakvrouw te worden. Een groot deel van de kennis is ‘tacit knowledge’ en niet of moeilijk in woorden 
te vatten. Deze kennis wordt al doende geleerd op de werkplek van een ervaren vakman. 
Vakmanschap omvat altijd beroepsspecifieke kenmerken (Buisman, van der Velden c.s. 2017). 
 
Socialiseren heeft betrekking op het (leren) deel uitmaken van een groter geheel en het ingewijd 
worden in de waarden en normen van dat grotere geheel. Dat grotere geheel kan de samenleving 
zijn, maar ook een beroep of een organisatie. Socialisatie heeft ook betrekking op het ergens bij 
willen horen, je onderdeel voelen van een groter geheel. Dat hoeft niet alleen in termen van 
aanpassen, maar ook in termen van vormgeven: ergens bij willen horen impliceert ook commitment 
en het nemen van verantwoordelijkheid om actief (mede) vorm te geven aan dat grotere geheel en 
het verder te ontwikkelen. Dat betekent dat socialisatie ook een beroep doet op ‘agency’ van 
mensen, bijvoorbeeld de bewuste keuze om te participeren in een groep of het vermogen van 
leraren om kritisch vorm te geven aan hun onderwijs en hun handelen.  
 
Subjectiveren heeft betrekking op de ontwikkeling van eigen identiteit en uniciteit: wie ben ik, wat 
kan ik en wie wil ik zijn (in relatie tot de sociale groep waar ik deel van uitmaak, maar waar ik me ook 
van onderscheid). Dit aspect kent een lange traditie en sluit aan bij opvattingen over pedagogisch 
onderwijs.Ook Baay beschrijft het belang van de bredere vorming (‘Bildung’) om studenten op een 
eigentijdse manier méér te bieden dan wat vanuit beroepsvorming vereist is (Baay, 2017). 
 
Een andere balans in de functie van (beroeps)onderwijs is die tussen de leerschool en de 
begeleidingsschool. In het door Klatter ontwikkelde segmentmodel (of bloemmodel) speelt de 

                                                           
4 De nieuwe drievoudige functie is gebaseerd op Biesta; de ‘oude’  drievoudige kwalificatiefunctie:   
kwalificeren, persoonlijk/maatschappelijke ontwikkeling en doorstroom, is vastgelegd in de Wet educatie en 
beroepsonderwijs van 1996.  
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docent een centrale rol door het inzetten van zijn professionele identiteit. Zij onderscheidt 2x2 
segmenten. In de leerschool zijn dat ‘content’ en ‘didactische werkvormen’; in de begeleidingsschool 
zijn dat ‘context’ en ‘doelgroepen’. Ze stelt daarbij dat de professionele docent een centrale rol 
speelt in het leerproces van lerenden door het inzetten van de juiste mix van middelen uit de vier 
segmenten (Klatter 2003).  
Om deze nieuwe functies van onderwijs goed in te kunnen vullen, vraagt dit een andere lerende 
houding van zowel student als docent. Vanuit de traditionele verhoudingen betekent dit voor een 
student in op de toekomst gericht onderwijs een transitie naar meer een meer innovatieve en 
ondernemende houding. Voor de docent betekent dit een transitie van een sturende, instruerende 
rol naar een meer reactieve, begeleidende rol (Boekaerts en Simons, 2007). 
Bovenstaande sluit ook aan bij de ontwikkeling die wordt samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse 
vaardigheden’ (zie afbeelding 1). Het theoretisch discours hierover is onder andere te vinden bij 
Kirschner e.a.(2012) en Baay (2017). 
 

 
 
Afbeelding 1: 21e-eeuwse vaardigheden (bron SLO) 
 
 
  
De begeleiding in een feedback-cultuur 
 
Zonder spiegel geen (in)zicht 
 
Begeleiding werd al genoemd als element van de balansschool. De traditionele vorm van begeleiden 
in het onderwijs – studiebegeleiding- gaat uit van het begeleiden naar het diploma. Raakt een 
leerling van koers dan wordt hij via remediering en ‘bijles’ terug op koers gezet. Doordat onderzoek 
uitwees dan ook de persoonlijk maatschappelijke omstandigheden van grote invloed zijn op studie 
succes, werd de studiebegeleiding uitgebreid met persoonlijk maatschappelijke begeleiding. De 
omslag naar loopbaanleren krijgt in het beroepsonderwijs steeds meer voet aan de grond. Het 
richtpunt van de begeleiding is niet het diploma maar de loopbaan (en het leven) van de student en 
er wordt feedback gegeven op actuele handelingssituaties van de student, liefst in de praktijk, om die 
te verbinden met zijn persoonlijke doelen in zijn loopbaan. Daarover wordt het gesprek mét de 
student en niet over of tegen de student gevoerd. De ontwikkeling van de zogenaamde 
loopbaancompetenties (kwaliteiten- en motievenreflectie, werkexploratie, netwerken en 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitsLfF7d7XAhUPlxQKHZQmB7QQjRwIBw&url=https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/&psig=AOvVaw0TmrRvxQXx4sAK8CCyJXMI&ust=1511875571494517
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loopbaansturing) maakt dat studenten meer sturing kunnen gaan geven aan hun eigen loopbaan 
(Kuijpers & Meijers 2009).  
Effectieve feedback bevat feedup, feedback en feedforward. 
 

 
 
Effectieve feedback richt zich op vier niveaus: het taakniveau, procesniveau, zelfregulatieniveau en 
het zelf (Deci, Koestner en Ryan (1999).  
 
Ook Hattie (2009) voert feedback als het krachtigste middel voor leren en ontwikkelen aan. Ook hier 
is de docent de inspirator in het leerproces van de lerende. Maar in een feedback cultuur zijn ook 
medestudenten en het werkveld van cruciale betekenis om het leren krachtiger te maken (Hattie 
2007).   
 
In een feedbackcultuur zijn ook toetsen een essentieel onderdeel van het curriculum. De toetsen zijn 
gericht op de ontwikkeling van de student en hebben daarmee een principieel ander doel dan 
examinering die gericht is op het formaliseren van het geleerde in de vorm van certificaten en 
diploma’s. 
 
De krachtige leeromgeving 
 
Diepere kennis door meer betekenisvolle contexten. 

 
Lodewijks definieert op basis van inzichten van De Corte (De Corte, 1990) de krachtige leeromgeving 
in 1993 als een omgeving waarin zowel de materiële voorzieningen - de inrichting, materialen en 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqg8KW45XYAhWFKFAKHUM2C2AQjRx6BAgAEAY&url=http://slideplayer.com/slide/1497862/&psig=AOvVaw2fdlUmwW3PHkC3VNiLCZEl&ust=1513762516146555
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methoden - als het pedagogisch, didactisch en organisatorisch handelen van de leerkracht optimaal 
zijn. Dit geheel van elkaar beïnvloedende factoren moet ertoe bijdragen dat alle typen 
leeractiviteiten door leerlingen ingezet kunnen worden zodat zij uiteindelijk tot zelfstandig leren in 
staat zijn. 
Lodewijks onderscheidt zes kenmerken van krachtige leeromgevingen. 
 
Zes kenmerken van een krachtige leeromgeving: 
 

1. Ze moet compleet en rijk zijn. Hiermee bedoelt hij vooral dat ze uitdrukkelijk gericht moet 
zijn op begrijpen en voldoende afwisseling bieden.  

 
2. Ze moet uitnodigen tot activiteit. Het gaat erom dat de leerling iets met de leerstof doet, tot 

denkactiviteiten oproept en uitdagend is.  
 

3. Ze moet realistisch zijn of tenminste ergens naar verwijzen. Dat wil zeggen dat ze leerlingen 
laat ervaren dat leren situatie- en inhoudsgebonden is. Ook maakt ze de leerling duidelijk 
wat deze met de verworven kennis en vaardigheden wel en niet kan doen.  

 
4. Ze moet modellen bevatten en voorzien in coaching. Als model demonstreert de leerkracht 

of de leeromgeving welke leer- en denkactiviteiten kunnen worden ingezet. De coach biedt 
ondersteuning bij het selecteren en uitvoeren van deze leer- en denkactiviteiten.  

 
5. Ze moet de navigatie langzamerhand overlaten aan de lerende. Dat betekent dat in het begin 

van een leerproces veel sturing wordt gegeven en dat deze geleidelijk aan, wanneer de 
leerling daar aan toe is meer wordt verwacht aan en meer ruimte wordt geboden voor 
zelfsturing door de leerling  

 
6. Ze moet systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij de leerling ontwikkelen. Door 

van tijd tot tijd het leren af te zetten tegen - ook zelf bepaalde - normen kan de leerling zicht 
krijgen op de mate waarin hij/zij competenter is geworden. Dit besef van eigen 
bekwaamheid kan namelijk een belangrijke motiverende rol spelen bij het leren. 

 
Simons en Bolhuis (Simons en Bolhuis, 2001) voegen hieraan nog toe: 

 Nieuwsgierigheid opwekken, uitdagen, interesse en voorkennis opwekken. 

 Selecteren, analyseren, gedeeltelijk begrijpen en opnemen. 

 Mening vormen, interacteren, betekenisconstructie. 

 Relateren, overzicht krijgen en organiseren. 

 Formuleren, vastleggen en reflecteren. 

 Oefenen, uitproberen, gebruiken en toepassen. 
 
Uniek voor het beroepsonderwijs is dat het studieobject voor het grijpen ligt. Sterker nog: de lerende 
staat er in de beroepspraktijkvorming met twee voeten in (BOL) als het al niet zijn dagelijkse werk is 
(BBL). De kans om theorie, binnenschoolse- en buitenschoolse praktijk in elkaar over te laten vloeien 
met ‘levensechte beroepssituaties’ als oefenplek en leerplek is te mooi om niet als uitgangspunt voor 
de inrichting van curricula te dienen. Door docenten en studenten een centrale rol te geven in het 
vormgeven van curricula wordt hierbij een nieuwe manier van onderwijsinnovatie mogelijk waarin 
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recht gedaan wordt aan zowel de krachtige leeromgeving als aan de autonome motivatie van 
studenten en docenten5.       
 
In het pedagogische wijst Boekhoud (2011) op de unieke mogelijkheden van het ontwikkelen van de 
beroepsidentiteit bij adolescenten/jong volwassenen in het mbo. Praktijk gestuurd onderwijs biedt 
andere didactische mogelijkheden dan cognitief gestuurd onderwijs. De mogelijkheden om daardoor 
dieper leren tot stand te brengen worden o.a. beschreven door Kuijpers en Meijers (2013) terwijl 
Lodewijks al eerder de inrichting van die krachtige leeromgeving beschreef.   
 
Ontwikkelingsgericht toetsen 
 
Toetsen = leren 
 
Het uitgangspunt is talentontwikkeling van de student. Elke student heeft talent dat we tot 
ontwikkeling willen laten komen in een leerproces. Wanneer studenten ontwikkelingsgericht worden 
begeleid, zijn ze meer gemotiveerd en gericht op groei. Studenten die niet ontwikkelingsgericht 
worden begeleid, maar waarbij de begeleiding is gericht op controle, prestatie en 
eenrichtingsverkeer zijn meer gericht op niet willen falen en moeten presteren (fixed mindset). 
Uitgaan van een growth mindset (Dweck, 2007) betekent dat toetsen in eerste instantie gericht zijn 
op ontwikkeling. Ontwikkelingsgericht toetsen kán dus een efficiënte manier van begeleiden zijn. Dit 
betekent dat het ontwikkelingsgericht toetsen zich duidelijk onderscheidt van de afsluitende 
kwalificerende examinering. Deze dient een ander doel, namelijk het civiel effect. 
 
Onderzoek laat zien dat toetsen die gericht zijn op certificering en selectie waarbij geen sprake is van 
informatieve feedback of inbedding in het leerproces, zelfs negatief zijn voor leren, omdat ze 
leerlingen belemmeren om verantwoordelijkheid te nemen en zich te motiveren om te leren. 
Daarom wordt in toenemende mate aandacht besteed aan toetsen die verder leren stimuleren – het 
zogenoemde formatief toetsen. Sluijsmans, Joosten en Vleuten beschrijven acht methoden van 
formatief toetsen die effectief zijn voor leren: het geven van feedback, het effectief vragen stellen, 
toetsdialogen, reflectieve lessen, self-assessments, peer-assessments, werken met 
beoordelingsrubrieken en het formatief gebruik van de summatieve toets (Sluijsmans D, Joosten-ten 
Brinke D, Vleuten C, 2013). 
 
Toetsing dient dus voornamelijk als middel om het leerproces te bevorderen. Toetsen is geen 
sluitpost maar een instrument dat continue wordt ingezet om het leerproces te volgen en te 
bevorderen. Het leerproces staat steeds centraal waarbij de regie voor het leren bij de student ligt en 
er een positief leerklimaat is met feedback, feedup en feedforward.  
 
We onderscheiden hiermee het begrip toetsen van het begrip examineren. Examineren wordt 
gebruikt om aan het einde van de opleiding aan te tonen of studenten aan de eisen uit de 
kwalificatiedossiers hebben voldaan waardoor ze in aanmerking komen voor een diploma. 
 
Samengevat richten deze vijf pijlers zich op optimale ontwikkeling van talenten van  
(mbo-)studenten. Het waarderen en gebruiken van talenten en verschillen tussen studenten is 
uitgangspunt. Het inzetten van levensechte beroepssituaties en vloeiende grenzen tussen theorie, 

                                                           
5 Het proefschrift ‘Dynamisch management van onderwijsinnovatie’ (R. Coppoolse, 2017) gaat hier verder op 
in. Fundamentele theorieën hieronder voeren terug tot Dewey (1918) 
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binnenschoolse- en buitenschoolse praktijk zijn daarbij middel in een krachtige leeromgeving. Het 
dieper leren wordt bevorderd door de voorwaarden voor het ontwikkelen van intrinsieke motivatie 
te scheppen. Ook de feedbackcultuur waarin de student wordt begeleid in zijn ontwikkeling draagt 
daar aan bij.    
 
II Ontwerpeisen 
 
De (intrinsieke) motivatie en diepteleren 

 Praktijkopdrachten zijn leidend in het leerproces. 

 Kennis en vaardighedenopbouw gaat uit van het instroomprofiel van de student (dynamisch). 

 Werkvormen en feedback zijn ontwikkelingsgericht. 

 Werkvormen zijn gericht op het opbouwen van vertrouwen in eigen kunnen, spreken de 
verantwoordelijkheid van de student aan en versterken de relatie met de opleiding, de 
docenten en de studenten. 

 
Kwalificeren – Socialiseren – Personaliseren 

 Balans in drievoudig kwalificeren op grond van de leerbehoeften van de student. 

 Levensvaardigheden opnemen. 

 Curriculum op einde opleiding differentiëren naar uitstroom werk of doorstroom. 

 Eisen en wensen bedrijfsleven en student meenemen in curriculumbouw. 

 Studenten betrekken bij innovatie in bedrijfsleven. 

 Studenten inzetten in (multidisciplinaire) projecten in bedrijfsleven en maatschappij. 

 Om-her en bijscholing onderdeel van curriculum maken. 
 
Begeleiden (in een feedback cultuur) 

 Continu terugkijken, vooruit kijken en nieuwe doelen stellen. 

 Balans in leer- en begeleidingsschool. 

 Feedback in de BPV. 

 Feedback van docent naar student. 

 Feedback van studenten onderling. 

 Feedback van student naar docent. 

 Feedback van derden. 
 
De (krachtige) leeromgeving 

 Theorie, binnenschoolse praktijk en buitenschoolse praktijk zijn continu fluïde met elkaar 
verbonden doordat uitdagende actuele integrale praktijkopdrachten de kern van het 
curriculum vormen. 

 Overleg met  trendsetters / bedrijven / instellingen worden structureel belegd. 

 Er is een bewuste mix van klassikaal- , project- én online leren. 

 De context/omgeving sluit aan bij het niveau en de belevingswereld van de student. 

 Er is een permanente aandacht voor de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. 

 ICT inzet alleen als het een meerwaarde heeft maar dan ook gericht én professioneel én 
veelvuldig inzetten. 

(Ontwikkelingsgericht) toetsen & examineren 

 De ontwerpeisen gaan over onderwijs en begeleiding, niet over examinering6 

                                                           
6 Voor suggesties over examinering verwijzen wij buiten dit kader naar o.a. de site van IHKS  
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 De opleiding (onder)scheidt (formatieve) toetsen en examinering. 

 Toetsen heeft alleen als functie om het leerproces te bevorderen. 

 Toetsen hebben betrekking op leereenheden van substantiële omvang (criterium: zinvol ten 
dienste van feedback). 

 De toets meet hoe de student zich ontwikkelt in de richting van een professionele 
beginnende beroepsuitoefenaar.   

 Studenten leren in interactie. De eigen leervragen en het individuele leerproces worden door 
de student bijgehouden.  

 Ontwikkelingsgericht toetsen staat centraal in de begeleiding.  

 Toetsen is een onderdeel van begeleiden (toetsen = begeleiden). 

 Het toetsen van het proces en de gemaakte producten aan een feitelijk vaststaand niveau is 
een geïntegreerd onderdeel van de begeleiding (i.t.t. leerinhoud) en wordt vastgelegd in een 
portfolio. 

 
Aan het einde van een ontwikkeltraject kan het ontwerp gescreend worden op haalbaarheid, 
uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid.  
Aandachtpunten kunnen dan zijn: 
 
Haalbaar, Uitvoerbaar, Betaalbaar, Organiseerbaar (HUBO) 

 Met elkaar communicerende (administratieve) systemen 

 Goed werkende online samenwerkingsomgeving (met versiebeheer) 

 Toegang tot materialen 

 24/7 bereikbaarheid systemen 

 Roosteren in betekenisvolle eenheden (niet per definitie uren of dagdelen) 

 Deskundigheden docenten benoemen en Gap-analyse (ontwikkelingsgericht) maken 

 Prijs/kwaliteit/bandbreedte  

 Duur en intensiteit inzet docenten en studenten 

 Minimale/maximale BPV benoemen in tijd en inhoud 

 Werkplekken en projectgroepruimten, binnen- en buitenschools beschrijven 

 Modulaire opbouw?: flexibele roostering / roostervrij? 

 ….. 
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5.2 Samenvattende Wiki “Visie op Leren Kennispact MBO Brabant”  
 

Samenvatting Visie op Leren Kennispact MBO Brabant 
Voor het ontwerpen van onderwijs binnen Kennispact MBO Brabant zijn vijf uitgangspunten 
geformuleerd. Onderwijs moet (1) toekomstgericht en wendbaar zijn, (2) praktijkgericht zijn, (3) 
diepteleren bevorderen, (4) kwalificeren op het maximum in plaats van selecteren op het minimum, 
(5) uitgaan van de balansschool. De genoemde uitgangspunten zijn, naast de 
pedagogisch/didactische kaders van de participerende scholen in kennispact, het vertrekpunt voor 
de onderwijsvisie: het fundament waarop de curricula gebouwd kunnen worden. Het fundament 
bestaat uit vijf essentiële elementen welke hieronder kort worden toegelicht. 
 
1. Intrinsieke motivatie 
Motivatie krijgt vorm wanneer er aan drie voorwaarden is voldaan (Deci & Ryan, 2000): Autonomie, 
competentie en relatie. Autonome motivatie treedt alleen op wanneer er voldaan is aan deze 
voorwaarden. Hierbij kunnen extrinsieke motivatoren het leerproces negatief beïnvloeden. De 
uitdaging die ontstaat door in de door Vygotsky (1926) genoemde “zone van naastgelegen 
ontwikkeling” te stappen vergroot het plezier in leren (Egan, 2010). Hierbij maakt de lerende gebruik 
van de expertise van anderen, is deze niet gericht op externe doelen maar op de ontwikkeling van 
eigen expertise: diepteleren. 
Zelfregulerend leren is de wijze waarop onderwijs wordt vormgegeven om diepteleren uit te lokken. 

 
2. Kwalificeren, socialiseren en subjectiveren 
Biesta (2016) daagt uit om tot een balans in een nieuwe drievoudige functie van het onderwijs van 
de toekomst: kwalificeren, socialiseren en subjectiveren: een professional worden in je vak, een rol 
spelen met toegevoegde waarde in je sociale omgevingen en een betere uitvoering van je 
authentieke zelf worden. Het benoemen en opnemen van 21e eeuwse vaardigheden in curricula is 
onderdeel van die balans. 
Een andere balans in de functie van (beroeps)onderwijs is die tussen de leerschool (content en 
didactische werkvormen) en de begeleidingsschool (context en doelgroepen). De docent speelt een 
centrale rol in het leerproces van de lerenden door het inzetten van de juiste mix (Klatter, 2003). Om 
deze nieuwe functies goed in te vullen vraagt dit van de student een meer innovatieve en 
ondernemende houding en van de docent een meer reactieve en begeleidende rol (Boekaers & 
Simons, 2007). 

 
3. Begeleiding in een feedbackcultuur 
De ontwikkeling van zogenaamde loopbaancompetenties (kwaliteiten- en motievenreflectie, 
werkexploratie, netwerken en loopbaansturing) maakt dat studenten meer sturing kunnen gaan 
geven aan hun eigen loopbaan (Kuijpers & Meijers, 2009). Het richtpunt van de begeleiding is niet 
het diploma maar de loopbaan van de student. Er wordt feedback gegeven op actuele 
handelingssituaties van de student. Effectieve feedback richt zich op vier niveau: het taakniveau, 
procesniveau, zelfregulatieniveau en het zelf (Deci, Koestner & Ryan, 1999). In een feedback cultuur 
is de docent de inspirator in het leerproces van de lerende, maar ook medestudenten en het 
werkveld kunnen het leren krachtiger maken (Hattie, 2007). Toetsing is in een feedbackcultuur 
gericht op de ontwikkeling van de student en hebben een principieel ander doel dan examinering. 

 
4. Krachtige leeromgeving 
De krachtige leeromgeving is er één waarin zowel de materiële voorzieningen als het pedagogisch-
didactisch en organisatorisch handelen van de docent optimaal zijn. Deze elkaar beïnvloedende 

https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tWtA7u09Yv8
https://www.youtube.com/watch?v=tWtA7u09Yv8
https://www.youtube.com/watch?v=kz-crNXOdhM
https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk
https://www.amazon.co.uk/Educational-Psychology-Classics-Soviet/dp/1878205153
https://www.youtube.com/watch?v=14EL7uwaTRM
https://www.youtube.com/watch?v=14EL7uwaTRM
https://acurriculumjourney.files.wordpress.com/2014/04/egan-2011-satisfying-the-learning-in-depth-criterion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4mnx31OgwMo
https://www.youtube.com/watch?v=yXCjF9NTnQA
https://www.bol.com/nl/f/het-leren-voorbij/9200000058218136/
https://www.youtube.com/watch?v=o7EUJAWE1oc
https://www.youtube.com/watch?v=mtcVWxQHew0
https://wij-leren.nl/persoonsvorming-subjectificatie.php
https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/
https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/15-0277.pdf
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=KzuRNBQs5J4C&oi=fnd&pg=PR11&dq=Boekaerts+M.+en+RJ+Simons+Van+leren+naar+instructie:+constructivisme&ots=qUTtPMj7aR&sig=a2YWzUHCW0KGD8cbM9FrK_mOKJ0#v=onepage&q=Boekaerts%20M.%20en%20RJ%20Simons%20Van%20leren%20naar%20instructie%3A%20constructivisme&f=false
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=KzuRNBQs5J4C&oi=fnd&pg=PR11&dq=Boekaerts+M.+en+RJ+Simons+Van+leren+naar+instructie:+constructivisme&ots=qUTtPMj7aR&sig=a2YWzUHCW0KGD8cbM9FrK_mOKJ0#v=onepage&q=Boekaerts%20M.%20en%20RJ%20Simons%20Van%20leren%20naar%20instructie%3A%20constructivisme&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=AfV8QOR9zEA
http://amadeus.helpmeebijlob.nl/loopbaanvragen-kwaliteitenreflectie
http://amadeus.helpmeebijlob.nl/loopbaanvragen-motievenreflectie
http://amadeus.helpmeebijlob.nl/loopbaanvragen-werkexploratie
http://www.maakwerkvanonderwijs.nl/loopbaancompetentie-netwerken-lob/
http://amadeus.helpmeebijlob.nl/loopbaanvragen-loopbaansturing
http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=617266
https://feedbackgeven.nl/wat-is-feedback/
https://pdfs.semanticscholar.org/cd2d/03a46a23456f24769ed6dc0018e210f7f7b8.pdf
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/resources/readings/power-feedback.pdf
http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=616782
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factoren moeten ertoe bijdragen dat alle typen leeractiviteiten door leerlingen ingezet kunnen 
worden zodat zij uiteindelijk tot zelfstandig leren in staat zijn. Lodewijks (1993) onderscheidt zes 
kenmerken van een krachtige leeromgeving. 
De omgeving moet: (1) compleet en rijk zijn, (2) uitnodigen tot activiteit, (3) realistisch of 
voorstelbaar zijn, (4) modellen bevatten en voorzien in coaching, (5) navigatie langzamerhand 
overlaten aan de lerende en (6) systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij de leerling 
ontwikkelen.  Simons en Bolhuis (2001) voegen hier nog aan toe dat een krachtige leeromgeving 
bijdraagt aan: (1) nieuwsgierigheid, uitdaging, interesse en het opwekken van voorkennis, (2) 
selecteren, analyseren, gedeeltelijk begrijpen en opnemen, (3) mening vormen, interacteren, 
betekenisconstructie, (4) relateren, overzicht krijgen en organiseren, (5) formuleren, vastleggen en 
reflecteren, (6) oefenen, uitproberen, gebruiken en toepassen. Het mbo biedt in zijn verbondenheid 
met de beroepspraktijk een unieke kans om binnenschoolse- en buitenschoolse praktijk in elkaar 
over te laten vloeien. 

 
 

5. Ontwikkelingsgericht toetsen 
Elke student heeft talent welke we tot ontwikkeling willen laten komen in een leerproces. Uitgaande 
van een ‘growth mindset’ (Dweck, 2007) is toetsing in eerste instantie gericht op ontwikkeling. Hierin 
onderscheidt ontwikkelingsgericht toetsen zich duidelijk van de afsluitende kwalificerende 
examinering. Sluijsmans, Joosten-ten Brinke & Vleuten (2013) beschrijven acht methoden van 
formatief toetsen die effectief zijn voor leren: (1) het geven van feedback, (2) effectief vragen stellen, 
(3) toetsdialogen, (4) reflectieve lessen, (5) self-assessments, (6) peer-assessments, (7) werken met 
beoordelingsrubrieken, (8) het formatief gebruik van de summatieve toets. 
Toetsing is geen sluitpost maar een instrument dat continue wordt ingezet om het leerproces te 
volgen en te bevorderen. Het leerproces staat steeds centraal waarbij de regie voor het leren bij de 
student ligt en er een positief leerklimaat is met feedback, feedup en feedforward.  
 
Samengevat richten deze vijf pijlers zich op optimale ontwikkeling van talenten van (mbo-)studenten. 
Het waarderen en gebruiken van talenten en verschillen tussen studenten is uitgangspunt. Het 
inzetten van levensechte beroepssituaties en vloeiende grenzen tussen theorie, binnenschoolse- en 
buitenschoolse praktijk zijn daarbij middel in een krachtige leeromgeving. Het dieper leren wordt 
bevorderd door de voorwaarden voor het ontwikkelen van intrinsieke motivatie te scheppen. Ook de 
feedbackcultuur waarin de student wordt begeleid in zijn ontwikkeling draagt daaraan bij.  
  

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.113795904.html/de-kick-van-het-kunnen--over-arrangement-en-engagement-bij-het/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/6948/5695.pdf?sequence=2
http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=616782
https://www.youtube.com/watch?v=81pZIi0CmRY
https://youtu.be/wPHuD09DB_w
https://www.teamusa.org/~/media/USA_Volleyball/Documents/Resources/OlympCoachMag_Win%2009_Vol%2021_Mindset_Carol%20Dweck.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wh-qpJu7Lyw
https://www.youtube.com/watch?v=VG6-L62aVz4
https://www.youtube.com/watch?v=VG6-L62aVz4
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/05/PROO+Toetsen+met+leerwaarde+Dominique+Sluijsmans+ea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K73AuGOWDVk
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5.3 Toolbox Curriculum Ontwerp 
 

a. Curriculum configuraties 
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b. Circulaire spinnenweb model 
 

Curriculair spinnenweb 
Bron: cursuscurriculumontwerp.slo.nl 
 
De kern van een leerplan op microniveau (een lessenreeks of onderwijsprogramma) betreft 
doorgaans de doelen en inhouden van het leren. Echter, onderwijs en daarmee ook een lessenreeks 
behelst meer dan alleen de doelen en inhouden. Het curriculaire spinnenweb van Van den Akker 
(2003) visualiseert welke leerplanaspecten nog meer een belangrijke rol spelen. Zoals het 
spinnenweb laat zien vormt de 'visie'  de kern. Alle andere leerplanaspecten zijn verbonden met deze 
visie en idealiter ook verbonden met elkaar. Elk van de leerplanaspecten is aan verandering 
onderhevig bij onderwijsontwikkeling. Wanneer er verandering optreedt in één van de aspecten, zal 
dat ook verandering in de andere aspecten teweegbrengen. Ter illustratie: Indien een school als visie 
leerlinggestuurd onderwijs nastreeft, dan zal de docentenrol meer verschuiven van 
kennisoverdrager, naar begeleider of coach. En de leeractiviteiten zullen minder door de docent 
maar meer door de leerling gestuurd worden. Wellicht zal de leerling ook meer keuzevrijheid krijgen 
in het tijdstip en de locatie waar wordt geleerd, et cetera.  
 
Eén van de grootste uitdagingen bij het ontwerpen van onderwijs, is het creëren van een 
samenhangende les, lessenreeks of jaarprogramma. Met andere woorden, het ontwerp moet logisch 
in elkaar steken en een passend geheel vormen. Welke consequenties hebben de gekozen leerdoelen 
en leerinhouden, voor bijvoorbeeld de leeractiviteiten? En wat betekenen deze doelen en inhouden 
voor de beoordeling; wat en hoe wordt er beoordeeld? En wat betekent het voor de tijd en plaats 
waar leerlingen leren? Voor het creëren van zo'n samenhangend ontwerp, kan het curriculaire 
spinnenweb ondersteuning bieden. 
 
 

http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/kennisbank/Vier_S.docx/
http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/oefeningen/_In_consistente_ontwerpeisen.docx/
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Elk leerplanaspect van het curriculaire spinnenweb werpt een eigen kernvraag op met betrekking tot 
het onderwijzen en leren van leerlingen: 
 

component: kernvraag: 

basisvisie Waartoe leren de leerlingen? 

leerdoelen Waar leren zij voor? 

leerinhouden Wat leren ze? 

leeractiviteiten Hoe leren ze? 

docentrollen Hoe is de rol van de docent daarbij? 

leerbronnen en 
leermiddelen 

Waarmee leren de leerlingen? 

leerling groepering Met wie leren zij? 

plaats Waar leren ze? 

tijd Wanneer leren ze? 

beoordeling Hoe wordt hun leren en de opbrengst daarvan getoetst? 
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Met de beantwoording van deze kernvragen, krijgt ieder onderwijsontwerp, van micro- tot 
macroniveau, invulling. Als het gaat om het ontwikkelen van een les(senreeks) (microniveau), zijn de 
bovenstaande kernvragen als volgt te specificeren: 
 

basisvisie  Wat is het motief voor deze les(senreeks)?  
 Vanuit welke vakontwikkelingen of pedagogisch-didactische visie 

is de les(senreeks) opgezet? 

leerdoelen  Wat moet er met de opdracht of les worden bereikt? 
 Wat kunnen leerlingen na de opdracht of les wat hun nu niet nog 

niet (voldoende) lukt? 
 Wat kan of moet er aan het eind van de opdracht of les worden 

getoetst? 

leerinhouden  Wat leren leerlingen van de les(senreeks)? 
 Gaat het om vakinhouden, om (vak)vaardigheden of attitudes? 

leeractiviteiten  Hoe leren en werken de leerlingen gedurende de opdracht of les? 
 Welk gedrag of welke activiteiten laten zij zien? 

docentrollen  Wat is de rol van de docent bij de les(senreeks)?  
 En die van eventuele anderen (bijvoorbeeld toa's, mentoren)? 

leerbronnen en 
leermiddelen 

 Welke middelen heb je nodig voor je les(senreeks) ? 
 In welke vorm: digitaal (elo?), papier? 

groeperingsvorm  Leren leerlingen in groepjes? 
 Hoe groot is de totale groep leerlingen?En de groepjes? 
 Hoe en door wie is de groep samengesteld? En de groepjes? 

tijd  Wanneer vindt de les(senreeks) plaats? 
 Hoeveel tijd beslaat de les(senreeks)? 
 Wat betekent dit voor de inroostering en de planning? 

plaats  Waar leren de leerlingen gedurende de les(senreeks)? 
 Binnen of ook buiten de school? 
 Indien ook op school: in welke lokalen?  

beoordeling  Hoe wordt getoetst wat de leerlingen hebben geleerd? 
 Schriftelijk, mondeling, via een onderzoeks- of ontwerpopdracht, 

een practicumtoets, een presentatie? 

 
Voor een volledig onderwijsontwerp moet elk van deze leerplanaspecten worden ingekleurd. Deze 
inkleuringen dienen met elkaar te harmoniëren, ze mogen in ieder geval niet tegenstrijdig zijn met 
elkaar. Dus: passen de gekozen leerdoelen daadwerkelijk bij de geformuleerde basisvisie? En sluiten 
de gekozen leerinhouden aan bij de leerdoelen? Passen de gekozen leermaterialen bij de 
leerinhouden? Et cetera. 
 
Zie ook: http://magazines.slo.nl/curriculumwaaier/ 
 
c. Curriculum Ideologieën 
  

http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/kennisbank/Leerplanniveaus.docx/
http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/kennisbank/Leerplanniveaus.docx/
http://magazines.slo.nl/curriculumwaaier/
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Het doel van het onderwijs is om de 
opgebouwde wetenschappelijk 
kennis en inzichten van 
vakdisciplines over te dragen aan de 
kinderen. Deze kennis wordt 
beschouwd als belangrijke culturele 
kennisbasis. De missie van de school 
is: 

 Het ervoor zorgdragen dat 
zoveel mogelijk mensen 
kunnen profiteren van 
deze kennis 

 Het behoud van de 
culturele kennisbasis 

 Het verder uitbreiden van 
de culturele kennisbasis 

 

Het doel van het onderwijs is om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van kinderen door hen een prettige en 
stimulerende leeromgeving aan te bieden die aansluit 
bij hun behoeften en interesses.  
Het doel van onderwijs is niet het leren van kinderen, 
ook leraren en andere opvoeders leren door het 
samen voorbereiden van de leeromgeving voor 
kinderen en het met elkaar communiceren over 
doelen en verwachtingen. 
Het doel van onderwijs is om kinderen te leren een 
‘levenlang leerders’ te worden. 

Het doel van het onderwijs is om 
kinderen te leren om maatschappelijke 
problemen te onderkennen en te kunnen 
bijdragen aan het verbeteren van de 
samenleving zodat er sociale 
gerechtigheid is en een beter leven voor 
alle mensen. 

Het doel van onderwijs is kinderen voor te bereiden op 
het uitvoeren van noodzakelijke functies in de 
samenleving, om zo de samenleving toe te rusten met 
goed gekwalificeerde volwassenen. 
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De kinderen hebben nog geen 
nauwelijks kennis als ze de school 
binnen komen. Ze zijn wel in staat 
om de kennis van én de manier van 
denken in de verschillende 
vakdisciplines in zich op te nemen. Er 
wordt een vergelijking gemaakt met 
kinderen als ‘sponzen’.  

Elk kind is uniek, van nature goed en heeft de wil en 
een aangeboren vermogen om zich te ontwikkelen 
mits zij niet worden belemmerd door hun omgeving. 
Een kind is in staat om zelf, in interactie met de 
omgeving, betekenis te verlenen aan de omgeving 
om zich heen.  
Een kind is een geheel aan intellectuele, 
psychosociale en fysieke dimensies die niet los van 
elkaar kunnen worden gezien.  

Kinderen zijn ‘producten’ van de 
maatschappij en hebben de potentie in 
zich om de maatschappij te kunnen 
veranderen. Ieder kind is uniek door de 
persoonlijke ervaringen met hun eigen 
leefomgeving die zij meenemen en de 
eigen interpretaties die zij daaraan geven. 
Een kind is in potentie niet goed en niet 
slecht maar slechts een bundel van 
potenties die in vele richtingen kan 
worden ontwikkeld. 

Kinderen worden niet gezien als entiteiten die van 
zichzelf betekenis hebben. Kinderen worden gezien als 
mensen die zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen en 
de maatschappij kunnen bedienen. Zij zijn in staat om tot 
handelen te komen maar moeten het nog leren. Ze 
weten door de supervisie van de leraar en het curriculum 
aan welke standaarden ze moeten voldoen. 
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De leerresultaten van kinderen zijn 
een gevolg van de manier waarop de 
kinderen les hebben gekregen. De 
leraar is namelijk de overdrager van 
de kennis en de leerling de 
ontvanger. 
Ieder vakdiscipline heeft zijn eigen 
vakdidactiek. De ontwikkelde 
vakdidactiek is in principe geschikt 
voor alle leerlingen. 
Leerlingen verschillen in potentie en 
prestaties en worden op basis van 
deze aspecten gegroepeerd. Op deze 
manier kunnen groepen leerlingen 
op verschillend tempo en diepgang 
de vakdisciplines leren.  
 

Constructivistisch perspectief 
Leren vindt het beste plaats als het kind wordt 
gemotiveerd om actief ervaringen op te doen en voor 
zichzelf betekenisvolle kennis en inzichten te 
verwerven. Reflectie is van belang voor het creëren 
van kennis. 
Kinderen ontwikkelen zich door het doorlopen van 
een aantal leerstadia die van belang zijn om te 
herkennen en waar het onderwijs op moet aansluiten 
(bijvoorbeeld leren verloopt van concreet naar 
abstract).  
Kinderen hebben verschillende leerstijlen, interesses 
en de manier waarop ze leren is vaak onvoorspelbaar. 
De instructie aan kinderen moet hierop telkens 
worden aangepast.  
Het onderwijs moet aansluiten bij de natuurlijke 
drang van kinderen om de omgeving te onderzoeken. 
Voor het leren van kinderen is het belangrijk dat er 
sprake is van een warm pedagogisch klimaat is in de 
klas (met open relaties, vertrouwen en wederzijds 
respect). 
Sociale interactie met peers en volwassenen in een 
culturele context is extreem belangrijk in het 
individueel bouwen van kennis. 

Sociaal constructivistisch perspectief 
Leren vindt plaats als leerlingen actief zelf 
betekenis kunnen verlenen aan hun eigen 
gewaarwordingen en voortbouwend op 
de kennis die ze zelf al hebben. Leren 
moet altijd in een betekenisvolle context 
(de echte problemen die de leerlingen in 
het dagelijks leven tegenkomen) 
plaatsvinden en aansluiten bij datgene 
wat de leerling al weet.  
Leren is op de eerste plaats niet een 
individuele maar een sociale activiteit. 
Het leren vindt plaats zowel in de school 
als buiten de school.  

Behavioristisch perspectief  
De leerling leert het best als gebruik wordt gemaakt van 
stimulerende materialen en positieve bekrachtiging. 
Leren staat centraal en is synoniem met verandering van 
gedrag 
Veronderstellingen over leren: 
1. Leren is een actief proces en alleen de actieve leerder 
is een succesvolle leerder. Het zijn de leerders die hun 
eigen gedrag aanpassen volgens de vereisten van het 
curriculum (zijn stimulans, inspanning, voorwaarden), 
niet het curriculum dat zich aanpast aan de leerder. 
2. Het leren van vaardigheden vereist oefening. 
3. Leren wordt sterk beïnvloed dor de feedback die wordt 
gegeven en de leerling vertelt of het goed of niet goed is. 
4. Het verwerven van vaardigheden vereist een omgeving 
waarin de leerlingen direct ervaren dat ze een 
vaardigheid niet beheersen (efficientie) 
5. Leerling vindt plaats in stapjes. Kennis en vaardigheden 
worden om die reden dan ook ontleed in haalbare doelen 
6. Niet al het leren is even complex. 
7. Men is primair geïnteresseerd in leren niet in groei. 
Argumenten gebaseerd op ontwikkelingsperspectieven 
worden genegeerd. “Readiness” wordt gezien als een 
funcite van de aanwezigheid van de benodigde 
leervoorwaarden. 
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Leraren zijn primair de bemiddelaars 
tussen curriculum en de leerling. Zij 
brengen kennis over en moeten een 
grondige kennis hebben van de 
vakdiscipline die zij onderwijzen. De 
kennis die zij daarvoor moeten 
hebben bestaat uit: inhoudelijke 
kennis over het vak, kennis van het 
curriculum (instructies en materialen 
van verschillend niveau en 
vakdidactisch kennis.  

Drie rollen 
1. De leraar als observant 

De leraar moet kennis hebben van de interesses, 
leerbehoefte, leer- en denkstijl, de intellectuele, 
sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van de 
leerling. Deze kennis verkrijgt de leraar door de 
leerling in zijn natuurlijk gedrag te observeren 
(bijvoorbeeld tijdens instructies, het werken aan 
opdrachten etc.), deze observaties te verzamelen, te 
analyseren en op basis van deze observaties 
aanpassingen te doen aan het onderwijs (inhoud, 
groeperen van leerlingen voor instructie etc.). Er is 
sprake van dagelijks observeren en het doen van 
aanpassingen (ongoing assessment). 

2. De leraar als verzorger van de 
leeromgeving 

De leraar moet een leeromgeving creëren 
(betekenisvolle contexten) die tegemoetkomt aan de 
verschillende interesses en leerbehoeften van 
leerlingen. Van belang is dat de leerkracht structuren 
en regels hanteren die het pedagogisch (leer)klimaat 
bevorderen. 

3. De leraar als facilitator van het leren 
De leraren moeten hulpbronnen zijn en begeleiders 
zijn van het leren van leerlingen. 
 
De leraar geeft liever regelmatig individuele aandacht 
dan aandacht aan de gehele klas. Ze moeten kennis 
hebben van alle vakgebieden.  

De leraar en leerling leren van elkaar. De 
leraar is meer een ‘maatje’ van de leerling 
dan een autoriteit waarnaar de leerling 
moet luisteren.  
De leraar moet ontdekken wat de leerling 
al weet en aansluiten bij de natuurlijke 
leefomgeving van de leerling.  
De leraar moet zelf in staat zijn om te 
reflecteren op zichzelf en de 
maatschappij en de leerlingen helpen om 
te leren reflecteren, analyseren en het 
verkrijgen van een visie op de 
maatschappij.  
De leraar moet groepsdiscussies 
organiseren en daarbij aandacht hebben 
voor de wijze waarop discussies gevoerd 
hebben. 
Houding en visie ten aanzien van 
maatschappelijke issues van de leraar zijn 
van cruciaal belang. 

De taak van de leraar is om ervoor te zorgen dat de 
leerders op een gepaste wijze door het curriculum gaan 
en hun gevraagde prestaties leveren. De leraar managet 
de voorwaarden voor het leren door de leeromgeving 
voor te bereiden en toezicht te houden op het werk dat 
zij doen. Dit houdt tevens in dat leraar de leerders moet 
begeleiden, motiveren en beoordelen. Het werk van de 
leraar is om de student in het curriculum te laten passen 
en het curriculum in de student (to fit the teachting in 
the curriculum and fit the curriculum tot he student). Het 
betekent de studenten stimuleren om door het 
curriculum te gaan en het curriculum aanpassen aan de 
mogelijkheden van de studenten. Er is een standaard 
curriculum maar de leraar moet voor specifieke 
studenten zelf aanpassingen doen. 
Gevolgen voor de rol: 

1. De leraar stelt niet zelf de doelen op. Dat doen 
ontwikkelaars die dit weer in opdracht doen 
van de maatschappij. De leraar is een 
uitvoerder. 

2. Het curriculum is verzekerend van een 
kwaliteitscontrole, het is niet afhankelijk van de 
vaardigheden van individuele leraren. Het kan 
echter ook flexibiliteit, responsiviteit en 
innovatie remmen. 

3. Het doel van lesgeven is er zeker van te zijn dat 
het leren efficiënt is, maw dat het leren in korte 
tijd plaatsvindt. De behaalde prestatie is 
belangrijker dan de creativiteit of inspiratie  
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De waardevolste kennis bestaat uit 
systematische kennis en denkwijzen 
die bij onze cultuur passen. 
 
De inhoud van het curriculum wordt 
bepaald door het domein van de 
academische discipline. 
Kennis is objectief van aard liever 
dan subjectief. 

De waardevolste kennis is persoonlijke kennis die 
ontstaan is vanuit eigen ervaringen en persoonlijke 
interpretatie van deze ervaringen (ervaringskennis). 
 
Kennis kan niet worden onderscheiden van het 
leerproces en de leerervaringen. 
Kennis is meer subjectief dan objectief van aard, 
kennis wordt niet gezien als universeel, maar is uniek 
voor elk individu. 
Onderwijsdoelen worden niet uitgedrukt in termen 
van kennis maar in termen van ontwikkeling en groei. 
Kennis moet niet georganiseerd worden in 
vakdisciplines maar aansluiten bij conceptuele 
structuren (inhouden, bijvoorbeeld thematisch). 
 

De waardevolste kennis bestaat uit 
persoonlijke idealen en de kennis over 
hoe men deze idealen kan 
verwezenlijken. 
 
Kennis is sociaal geconstrueerd, cultureel 
en historisch bepaald. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de 
subjectieve werkelijkheid en de 
objectieve werkelijkheid. Zij geloven dat 
waardevolle kennis verblijft binnen de 
subjectieve werkelijkheid van zowel de 
individuen als de maatschappij.  
Waardevolle kennis zit niet in boeken. 
Het zit in de betekenis die mensen er zelf 
aan geven.  
Van belang is vooral die kennis die nodig 
is om ons verleden en de huidige 
maatschappij te analyseren. 
Kennis is zowel cognitief als 
ervaringsgericht van aard 
Kennis is interdisciplinair van aard en men 
zet vraagtekens bij de fundamentele 
indeling van disciplines, wil vakken 
doorbreken  
Men benadrukt de ethische en politieke 
dimensies van kennis en zijn gebruik door 
te benadrukken dat scholen moeten 
worden gezien als plaatsen waar cultuur, 
macht en kennis samen komen om een 
visie op de toekomst te produceren. 
 

De waardevolste kennis bestaat uit de kennis en 
vaardigheden die men nodig heeft om een productief 
leven op te bouwen. 
 
Kennis wordt gedefinieerd in gedragstermen als een 
vaardigheid. Men stelt dingen als kennis, inzicht en 
begrip gelijk met gedrag. De enige manier om te zien of 
mensen iets wel of niet weten is te zien aan hoe ze zich 
gedragen in bepaalde situaties. De kennis over weten hoe 
is belangrijk dan weten dat. Informatie alleen is geen 
kennis. Kennis kan worden opgedeeld in kleinere 
deeltaken. Men maakt zich meer zorgen over de 
middelen om de doelen te bereiken dan om het bereiken 
van het doel zelf. Het leren is belangrijker dan de kennis. 
Ze spreken meer over de aard van het leren dan over de 
aard van de kennis 
  
De objectieve realiteit is belangrijker dan de subjectieve 
realiteit. Gedrag dat niet kan worden geobserveerd of 
gemeten bestaat niet. De aandacht gaat uit naar de 
aspecten van de realiteit die gemeten kunnen worden. 
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Men gebruikt toetsen om leerlingen, 
leraren, scholen, leermaterialen te 
evalueren, resultaten te vergelijken 
en te ranken. Dus niet alleen om te 
laten zien of iemand zakt of faalt op 
basis van de criteria. 
Men is voorstander van high-stakes 
testing zoals een objectief nationaal 
examen. Competitie tussen scholen 
kan gestimuleerd worden door 
resultaten te vergelijken. 
Het doel van student evaluatie is het 
certificeren en te classificeren. 
Studenten worden niet van elkaar 
onderscheiden op basis van wat zij 
weten maar op basis van wie het het 
beste weet. 
SA gebruiken zowel summatieve als 
formatieve evaluatie. Summatieve 
evaluatie gebeurt nadat het 
curriculum is ontwikkeld en 
uitgevoerd en dient het doel om 
iedereen te informeren over de 
effectiviteit. Formatieve evaluatie 
gebeurt terwijl het curriculum wordt 
ontwikkeld en uitgevoerd en dient 
het doel om informatie te bieden om 
het curriculum te herzien en te 
verbeteren. 
 

Assessment is een integraal onderdeel van leren en 
lesgeven. Het gebeurt continue, tijdens het 
leerproces (ongoing assessment/formatief evalueren) 
en heeft als doel om de leeromgeving aan te passen 
aan de (leer) behoeften van leerlingen. 
Het doel van toetsen en beoordelen is niet om 
leerlingen met elkaar te vergelijken. Cijfers geven 
wordt vermeden. Er wordt geen waardeoordeel 
gegeven. Feedback is belangrijk voor het leren en 
draagt bij aan ontwikkeling en groei. 
Men ziet leerlingen in zijn geheel. Het idee van het 
leren opdelen in stukjes en elk stukje apart evalueren 
wordt vermeden. Evalueren moet altijd rekening 
houden met de volledige context. 
Er zijn nauwelijks valide beoordelingsinstrumenten. 
Men vertrouwt op authentieke assessments 
(portfolio’s en observaties/checklisten voor 
ontwikkeling, self-assessments, peer-assessments en 
narratieve anecdotes) 
Men is tegen gestandaardiseerde objectieve 
beoordelingen (o.a. vanwege stigmatiserende 
werking, beperkte informatie (zaken als zelfbeeld, 
nieuwsgierigheid en initiatief nemen worden zelden 
gemeten), het veroorzaken van stress, lln begrijpen 
vaak dingen die zij niet kunnen verwoorden). 
Ouders en leraren worden op de hoogte gesteld van 
de individuele ontwikkeling van lln door middel van 
de narratieve informatie over de ontwikkeling en 
groei van de leerling. 
Authentieke assessments geven een meer 
betekenisvol beeld van de ontwikkeling van kinderen 
dan testscores. Zij bevatten een bredere definitie van 
intelligentie en dragen bij aan de ontwikkeling van 
zelfsturende en reflectieve leerders. 
Men hecht vooral waarde aan subjectieve, 
formatieve evaluatie van het curriculum omdat dit 

Het curriculum kan (summatief) worden 
geëvalueerd door de prestaties van de 
student buiten de school. Hetzelfde geldt 
voor de student evaluatie. Wat studenten 
geleerd hebben is alleen in het dagelijks 
leven buiten de school te toetsen.  
 
Tijdens instructie en vooral tijdens 
groepsdiscussies, voorzien leraren hun 
leerlingen met feedback met het doel om 
leerlingen te helpen zelf betekenis te 
verlenen, zichzelf te verbeteren zodat ze 
in staat worden gesteld om eigen visie te 
ontwikkelen en een bijdrage te leveren 
aan het verbeteren van de maatschappij. 
 
De stijgende belangstelling voor 
objectieve toetsing in het onderwijs zien 
zij als een trend die onderdeel uitmaakt 
van een grotere machtsstrijd tussen het 
zakenleven en de behoeften van burgers 
in de maatschappij. 
 
 

Het is van belang om curricula, leerlingen en 
leraren te beoordelen. Belangrijk concepten 
tijdens de evaluatie zijn accountability en 
standaarden. Waarom is evaluatie belangrijk? 

1. Men ziet onderwijs als een instrument 
om in  de behoeften van de klant te 
voorzien. Om hun inspanningen te 
evalueren, ontwikkelaars evalueren 
hun curriculum door te demonstreren 
welke doelen bereikt zijn. Er worden 
gestandaardiseerde testen gebruikt 
om te laten zien welke leraren, 
individuele scholen, schoolsystemen 
succes of mislukking boeken. 

2. Men wil op een wetenschappelijke 
wijze aantonen of doelen bereikt 
worden. Er is dus aandacht voor 
validiteit, betrouwbaarheid etc. van 
testen 

3. Continue monitoren van vorderingen 
van leerlingen is ook belangrijk omdat 
het leren in voorwaardelijke stapjes in 
gedeeld. Men moet weten wat 
beheerst wordt voordat overgegaan 
kan worden naar het volgende 
leerstapje. 

4. Feedback is belangrijk, het helpt de 
leerlingen om op gepaste wijze hun 
gedrag aan te passen. Hetzelfde geldt 
voor de leraren, individuele scholen 
etc. 

5. Evaluatie is van belang om leraren te 
certificeren, leerlingen en scholen te 
certificeren. 

De aard van de evaluatie: 
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leidt tot verbetering van het curriculum tijdens de 
ontwikkeling. 
 

Er worden criterium-gerelateerde tests 
gehanteerd die vooraf zijn vastgesteld. De 
verzamelde data worden geformuleerd in 
geslaagd of gezakt (pass or fail), geen ranking. 
Bij formatieve curriculum evaluatie gaat het om: 
het curriculum is acceptabel of er is verfijning 
nodig. 
Twee kenmerken: 1. Beoordelingen moeten 
objectief zijn (externe onafhankelijke 
beoordelaars). 2. Vaardigheden zijn opgesplitst 
en worden afzonderlijk getoetst 
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d. High Impact Learning 
High impact learning: een nieuw model voor betekenisvol en toekomstig leren? 

Geplaatst op 30 mei 2016 door  Wilfred 
De laatste tijd word ik via mijn RSS-feedreader regelmatig geattendeerd op Filip Dochy’s model van 
‘high impact learning’. Dit model wil een antwoord geven op de vraag wanneer en hoe wij in de 
toekomst leren, op een manier die een sterke impact heeft, ook nadat een lerende bijvoorbeeld van 
werksituatie verandert. Wat is zo speciaal aan dit model? 
 

 
Bron: Dochy, F. (2015). High impact learning anno 2022: model voor de toekomst – Over aanpak en 
sturing 
 
Hoogleraar Filip Dochy heeft dit model onder meer uitgewerkt in het essay “High impact learning 
anno 2022: model voor de toekomst – Over aanpak en sturing” (pdf). Daarin staat hij eerst beknopt 
stil bij de achtergronden die zijn model naar eigen zeggen relevant maken. Daarna bespreekt hij 
kenmerken en principes van ‘high impact learning’ zoals het gebruik van realistische taken, het actief 
bezig zijn met leerstof, het bevorderen van self-efficacy of het gebruik van een mix aan didactische 
methoden en bronnen (hybride leren). 
 
Vervolgens werkt hij zijn model van ‘high impact learning’ uit, dat bestaat uit de volgende 
bouwstenen: 
Een gevoel van urgentie, een ervaren ‘hiaat’ of probleem. Deze “UHP” vormt het startpunt of de 
aanleiding voor leren. Leren moet volgens Dochy vertrekken vanuit een duidelijke ervaring dat 
een probleem opgelost moet worden. Deze bouwsteen sluit aan op vertogen waarin wordt 
gesteld dat het bij ‘leren en ontwikkelen’ niet om het leren gaat, maar om ‘performance’. Dochy 
meent dat deze prikkels betekenis geven aan leren, en de betrokkenheid en intrinsieke motivatie 
voor leren bevorderen. 
 
Zelf-management en learner control. Het is belangrijk om expliciet terug te blikken op 
handelingen, en na te denken over wat je anders kunt doen (durf om het over een andere boeg 

https://www.te-learning.nl/blog/high-impact-learning-een-nieuw-model-voor-betekenisvol-en-toekomstig-leren/
https://www.te-learning.nl/blog/author/wilfred/
http://www.kwaliteitvanonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/04/Essay-Filip-Dochy.pdf
http://www.kwaliteitvanonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/04/Essay-Filip-Dochy.pdf
http://www.te-learning.nl/blog/wp-content/uploads/2016/05/highimpactlearningdochy.jpg
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te gooien). Daarbij gaat het om reflecteren na afloop van een actie, maar ook tijdens een actie. 
Bij kunnen en willen sturen vraagt om een flexibele houding, waarin de lerende de omgeving kan 
beïnvloeden om anders te acteren. Het vereist ook het nemen van zelfverantwoordelijkheid voor 
het eigen leren en professioneel handelen. Voldoende ‘learner control’, ruimte voor reflectie en 
adequate feedback van anderen zijn dan belangrijk voor het vertrouwen in eigen kunnen (self-
efficacy). 
Collaboratie en coaching: sociale betrokkenheid, die tot uitdrukking komt in een “kluwen van 
sociale interacties” zouden deel uit moeten maken van leren. Samenwerking en coaching kunnen 
overigens een zeer divers karakter hebben. Dochy benadrukt hierbij ook het belang van 
vertrouwen voor echt leren. 
 
De hybride omgeving. Leren is een continu proces, en geen gebeurtenis, waarbij diverse bronnen 
en methodes worden ingezet (bijvoorbeeld een combinatie van online leren, face-to-face leren 
en werkplek leren, of de combinatie van synchroon en asynchroon leren). Dochy merkt hierbij op 
dat de mogelijkheden van digitale leeromgevingen overigens nog alles behalve “ten volle” 
worden benut. 
 
Actie en kennisdeling door de lerende. Dochy vindt het belangrijk dat lerenden actief leren, en 
samen met anderen. Verder zouden lerenden kennis vooral moeten toepassen in real-life of 
gesimuleerde situaties, of in de praktijk zelf. Het delen van kennis zou ‘just in time’ moeten 
plaats vinden, op het moment dat kennis toegepast moet worden om bijvoorbeeld een probleem 
op te lossen. Hij pleit ook voor het mogen maken van fouten en het krijgen van feedback daarbij. 
Het “rechtzetten van fouten” is voor hem “een gewoon acceptabel leeronderdeel”. 
 
Flexibiliteit in formeel en informeel leren. Volgens Dochy kun je binnen een “boeiende 
leeromgeving” niet alles vooraf plannen. Leren vindt deels ook toevallig plaats, informeel en niet 
georganiseerd. Volgens hem werkt spontaan leren juist motiverend. Je zou leeromgevingen wel 
zodanig moeten vormgeven dat meer kansen voor informeel leren ontstaat. Denk daarbij aan 
veel interactiemogelijkheden waaruit spontaan zelfgeorganiseerde leeractiviteiten kunnen 
ontstaan. Via een portfolio kunnen lerenden dan vastleggen wat zij hebben geleerd (Dochy gaat 
hierbij niet in op de xAPI-ontwikkeling). 
 
Assessment. Daarbij benadrukt Dochy het belang van “assessment for learning”, waarbij 
wederom feedback van groot belang is. Hij benadrukt het belang van basiskennis, en het toetsen 
ervan, maar waarschuwt voor het creëren van een hordenloop. De lerende zou vooral bevestigd 
moeten worden in wat h/zij wel kan om gemotiveerd te blijven. Je hebt al met al volgens Filip 
Dochy een “evenwichtig toets- en assessmentinstrumentarium” nodig. 
In het laatste deel van zijn paper bespreekt Dochy onder meer welke organisatorische veranderingen 
dit model met zich mee brengt. Daarbij gaat het onder meer om toezicht dat uitgaat van vertrouwen, 
en om docenten die in teams continu bezig zijn met het ontwerpen van onderwijs. Scholen zouden 
ook een interne drive moeten hebben om zichzelf te ontwikkelen. 
 
Filip Dochy verbindt relevante ontwikkelingen in de context van de kennissamenleving met een 
model voor leren waarmee ingespeeld kan worden op deze ontwikkelingen. Hij baseert zich hierbij 
op vrij bekende maar nog steeds actuele principes die we kennen uit onderwijsonderzoek. Je kunt 
zijn model wat mij betreft dan ook niet als ‘erg nieuw’ beschouwen. 
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Vergelijk dit model bijvoorbeeld maar eens met het curriculaire spinnenweb van Van den Akker. De 
rationale of visie heeft m.i. nauwe raakvlakken met Dochy’s UHP. Zowel Van den Akker als Dochy 
noemen expliciet de leeromgeving en assessment als elementen (al lijkt Van den Akker wat meer 
nadruk te leggen op het summatieve). Met uitzondering van tijd en leerdoelen, komen m.i. de 
andere onderdelen van het spinnenweb bij Dochy ook terug, terwijl zelf-management en learner 
control m.i. bij Van den Akker onvoldoende terug komen. 
 
Filip Dochy’s model structureert en legt relaties (mooi dat hij bijvoorbeeld aandacht besteed aan 
informeel en formeel leren), maar bevat op zich volgens mij niet heel veel nieuws. Dat verklaart m.i. 
overigens ook de relatief grote belangstelling (structureren, maar ook aansluiten op datgene wat we 
weten). Het mooie is naar mijn opvatting wel dat dit model ook herkenbaar is binnen 
arbeidsorganisaties waar lang niet alleen ‘formeel’ wordt geleerd. Al ligt m.i. het primaat van het 
leren bij Dochy bij formeel leren. 
 
This content is published under the Attribution 3.0 Unported license. 
 
e. Handvatten bij de curriculum tool 

Handvatten bij de curriculumtool te gebruiken bij het ontwikkelen van het curriculum waarbij een 
krachtige, beroepsgerichte leeromgeving wordt gerealiseerd. 
 
Het ontwikkelen van een visie & kaders 
Bron: Jolanda Cuijpers, ROC de Leijgraaf 
 
Uit onderzoek (Bruijn E. d., 2006) (Bruijn E. e., 2005)  blijkt dat een krachtige beroepsgerichte 
leeromgeving de volgende kenmerken heeft7: 
  
1. Programma => inhoud & structuur 

1.1. Beroepsidentiteit als uitgangspunt = (vak-)kennis, (beroeps-)vaardigheden, beroepshouding, 
zienswijzen beroepsdomein. Loopbaan- en burgerschapsvaardigheden worden daar waar 
mogelijk geïntegreerd. 

1.2. Authentiek /functioneel = levensechte opdrachten, zo mogelijk in levensechte contexten 
voor het toepassen van vaktechnische maar ook metacognitieve vaardigheden. 

1.3. Geïntegreerde verwerkingsactiviteiten= goede onderlinge afstemming/integratie van de 
verschillende vakken en theorie en praktijkleren. 
 

2. Deelnemers => verwerkingsactiviteiten 
2.1. Construerend, samenwerkend leren= met hulp van wat de opleiding aanreikt construeren 

studenten kennis en vaardigheden (coöperatief). 
2.2. Reflectief leren = reflecteren (met hulp/in dialoog) op studie- en werkervaringen draagt bij 

aan het ontwikkelen van een zelfstandige werk- en beroepshouding en de 
loopbaancompetenties. 

                                                           
7 Loopbaangerichte kenmerken 

 Inrichting curriculum en begeleiding. Beroepsidentiteit als uitgangspunt,  werken met levensechte opdrachten waarmee de 
leerling concrete ervaringen kan opdoen.  

 Reflectief leren, kunnen praten over deze ervaringen 
 Coachen = intensief begeleiden van proces van reflectief & exploratief leren, keuzes maken én daar richting aan geven 
 Bevorderen van zelfregulerende vaardigheden = van sturing naar zelfsturing in pedagogisch/didactisch handelen 

 

http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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3. Docenten => begeleidingsactiviteiten 

3.1. Adaptief Instrueren = je aanpassen aan de individuele leerbehoefte/leervraag door 
voordoen, voordenken, integreren, contextualiseren etc. 

3.2. Coachen = intensief begeleiden van exploratief, vraaggericht, reflectief en samenwerkend 
leren.  

3.3. Bevorderen van zelfregulerende vaardigheden = van sturing naar zelfsturing 
 

4. Evaluatie 
4.1. Functioneel toetsen van kennis, inzicht en vaardigheden= resultaten ondersteunen de 

verdere ontwikkeling van de student en leveren input voor opbouw/inhoud programma 
4.2. Assessments van brede competenties= beoordelen van handelingsbekwaamheid in 

authentieke situaties. 
4.3. Richtlijnen fijn ontwerp 

 
1. Programma => inhoud & structuur 

 Leg in je onderwijsprogramma een duidelijke relatie met de werkprocessen van het 
kwalificatiedossier en de generieke kwalificatie-eisen van m.n. loopbaan en burgerschap.  

 Start bij voorkeur met het plaatsen van de inhoud en de opdracht in de praktische, 
realistische context.  

 Probeer zoveel mogelijk opdrachten te maken die representatief zijn voor het beroep 
(authentiek en betekenisvol). Zorg voor samenhang en integratie. 

 Ga bij voorkeur uit van integrale opdrachten die bijdragen aan het opdoen van concrete 
ervaringen. 

 Heb nadrukkelijk aandacht voor het activeren en opbouwen van het  (voor)kenniscomponent 
wat hoort bij deze  branche en de daaraan gekoppelde kerntaken, werkprocessen en 
competenties.  

 Probeer kennis  in de context te plaatsen (maak het praktijkgericht)! 

 Heb structureel aandacht voor oriënteren, plannen, uitvoeren, evaluatie, reflectie en 
terugkoppeling in opdracht en programma (bevordert zelfsturend leren). 

 Werk op school én in BPV naar concrete resultaten/bewijsstukken die representatief zijn 
voor de resultaten die een leerling moet realiseren om te kwalificeren. 

 Laat de resultaten/bewijsstukken opnemen in een (ontwikkelingsgericht) portfolio.  

 Streef naar afwisselende werkvormen.  

 Bouw ruimte in voor het maken van keuzes / differentiëren waar mogelijk bij: 
o inhoud,  
o aanpak,  
o planning,  
o procesbewaking,  
o resultaat 
o Bouw de complexiteit op, van concreet (doen) naar reflectief (denken over). 

 
2. Deelnemers => verwerkingsactiviteiten 

 Streef naar construerend leren, verwerven van kennis en vaardigheden is het resultaat van 
denkactiviteiten van de leerling zelf.  

 Activeer leerlingen om zelf hun eigen kennis repertoire te ontwikkelen en betekenis te 
geven.  
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 Streef naar samenwerkend leren waarbij leerlingen gestimuleerd worden om de eigen 
opvattingen te uit te leggen/spiegelen/toetsen aan die van anderen. 

 Streef naar reflecterend leren waarbij de leerling terugblikt op de concrete ervaring en 
opgedane inzichten weet in te zetten voor het vervolg van zijn leerproces (leren leren). 

 Streef naar zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid (oriënteren, plannen, uitvoeren, 
evaluatie, reflectie). 

 
3. Docenten => begeleidingsactiviteiten 

 Investeer op een persoonlijke relatie. 

 Voer het gesprek. 

 Stimuleer een methodische aanpak, door het oriënteren, plannen, uitvoeren evalueren en 
reflecteren en de  terugkoppeling hiervan (maak gebruik van hulpmiddelen zoals een POP en 
PAP). 

 Structureer je begeleiding help de leerling overzicht te krijgen en daarmee zelf te organiseren 
en plannen!  

 Stimuleer samenwerkend leren. 

 Stimuleer construerend leren (activeer leerlingen om zelf hun eigen kennis repertoire te 
ontwikkelen). 

 Stimuleer reflecterend leren waarbij de leerling terugblikt op de concrete ervaring en 
opgedane inzichten weet in te zetten voor het vervolg van zijn leerproces. 

 Stimuleer reflectie op interesse, ambitie, kwaliteiten in relatie tot loopbaan en 
beroepsidentiteit. 

 Stimuleer de leerling om keuzes te maken, begeleid de leerling hierbij. 

 Help de leerling de passende (leer-)vragen bij dit proces te stellen. 
 
4. Evaluatie 

 Maak een duidelijk onderscheid tussen ontwikkelingsgericht (om te leren) en kwalificerend 
(waarderen) beoordelen. 

 De beoordelingscriteria zijn vooraf bekend en hebben een duidelijke relatie met / zijn 
herkenbaar in het onderwijsprogramma en het kwalificatiedossier. 

 De beoordeling heeft betrekking op het niveau van kennis, houding en vaardigheden van de 
leerling. 

 Geef regelmatig ontwikkelingsgerichte feedback in relatie tot de kwalificerende 
beoordelingscriteria. 

 Begeleiden en beoordelen staat in dienst van het leerproces.  

 Beoordelen van leerproces, leerproduct en houding vindt plaats gedurende het leerproces. 

 Maak gebruik van meerdere beoordelaars.  

 Maak gebruik van meerdere beoordelingsinstrumenten. 

 De beoordelingscriteria zijn representatief voor het beroep. 
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f. Aanvliegroutes voor curriculumontwerp 
 
Auteurs 
Raisa van Winden, CINOP & Rozemarijn van Toly, Expertisecentrum Beroepsonderwijs 
 
Bron: https://www.canonberoepsonderwijs.nl/Aanvliegroutes-voor-curriculumontwerp 
 
Februari 2019 
Er zijn tal van aanleidingen voor opleidingsteams om hun curriculum te (her)ontwerpen. Een mbo-
school kan bijvoorbeeld een volledig nieuwe opleiding ontwerpen vanwege ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. In andere gevallen zal het gaan om het herontwerpen van een bestaande opleiding, 
bijvoorbeeld vanwege landelijke wijzigingen in de kwalificatiestructuur. Praktische overwegingen 
(bijvoorbeeld gezamenlijk opleiden vanwege teruglopende studentaantallen) of een herijkte visie 
kunnen ook de aanleiding vormen voor een (her)ontwerpproces net als deelname aan een pilot of 
experiment vanuit de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lopende experimenten met cross-
over kwalificaties, gecombineerde leerwegen bol-bbl en doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Hoe pak 
je het ontwerpproces aan en waar begin je? 

  
Wat is een curriculum? 
Voordat we ingaan op mogelijke aanpakken staan we stil bij de definitie van het begrip curriculum. 
Een curriculum, of leerplan, kan je omschrijven als een samenhangend geheel van studieonderdelen 
die samen een opleiding vormen. Curriculumontwikkeling vindt plaats op drie niveaus (Thijs & Van 
den Akker, 2009). In lijn met wetgeving en beleid op nationaal niveau (macroniveau) geeft de school 
of opleiding (mesoniveau) opleidingsprogramma’s vorm. Docenten(teams) (microniveau) ontwerpen 
vervolgens de bijbehorende lesplannen en -materialen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er 
vaker sprake is van herontwerpen - kleinere aanpassingen maken op basis van een bestaand 
curriculum - dan vanaf niets een opleiding ontwerpen (De Vries, 2016). Tijdens het ontwerpproces 
kan het team over verschillende ‘verschijningsvormen’ van het curriculum spreken. Thijs en Van den 
Akker (2009) onderscheiden het beoogde (denkbeeldig, geschreven), het uitgevoerde 
(geïnterpreteerd, in actie) en het bereikte (ervaren, geleerd) curriculum. Dit illustreert de 
gelaagdheid van een curriculum. 

  
 
Wie ontwerpt er? 
Het ontwerpen van krachtige, beroepscontextrijke leeromgevingen maakt onderdeel uit van het 
takenpakket van de docent in het mbo (MBO Raad, 2015). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
ontwerpen, voornamelijk door de aandacht voor individuele studenten, vaker door teams wordt 
opgepakt dan door individuele docenten (De Vries, 2016). Het is dus geen eenzame bezigheid. 
Hoewel de voornaamste taak bij de docenten ligt, blijkt dat studenten steeds vaker als mede-
ontwerper worden betrokken. Uit recent verkennend onderzoek blijkt dat de ontwerptaak door 
docenten als een van de factoren wordt gezien die bijdragen aan de ervaren werkdruk (Van Toly, 
Groot, Klaeijsen & Brouwer, 2017). Hoeveel tijd een ontwerpvraagstuk kost, is lastig in te schatten en 
sterk afhankelijk van de omvang van het vraagstuk (Christoffels, 2017). Het kan helpen om de 
stappen te concretiseren om vervolgens een realistische tijdsinschatting te kunnen maken. 
Verschillende hulpvragen kunnen dit proces vergemakkelijken (Marsh, 1990): Om welk soort 
activiteit gaat het (ontwikkelen, aanpassen, kiezen, onderzoeken)? Wie is er betrokken (individuele 
docenten, ontwerpteam, docententeam, studenten, ouders)? Is er sprake van tijdgebondenheid 
(eenmalig, korte termijn, middellange termijn, lange termijn)? 

https://www.canonberoepsonderwijs.nl/Aanvliegroutes-voor-curriculumontwerp
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Startvraag: Wat leert de student en hoe leert de student? 
Het startpunt bij het curriculumontwerp in het mbo is het kwalificatiedossier. Dit is een van de 
kaders waarbinnen het curriculum wordt ontworpen en is het antwoord op wat de student leert. Dat 
geeft aan wat iemand als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen om een diploma in 
ontvangst te mogen nemen (Hermanussen, Verheijen & Visser, 2013). Een kwalificatiedossier 
beschrijft een of meer verwante beroepen. Het geeft aan welke geïntegreerde sets vakkennis, 
vaardigheden en attitudes nodig zijn om de werkzaamheden in dat beroep (of beroepen) met goed 
resultaat te kunnen uitvoeren. In 2016 is de herziene kwalificatiestructuur ingegaan met als streven 
een doelmatigere, transparantere en flexibelere structuur (Herziening MBO, 2018a). Een van de 
wijzigingen is dat een kwalificatie sindsdien is opgebouwd uit een basis- en een profieldeel met 
keuzedelen als verrijking van de kwalificatie.  

  
Het basisdeel bestaat uit een beroepsspecifiek onderdeel (gemeenschappelijke kerntaken en 
werkprocessen voor alle beroepen in het kwalificatiedossier) en een generiek onderdeel met 
kwalificatie-eisen voor Nederlands, Engels (niveau 4), rekenen, loopbaan en burgerschap (Kennispunt 
MBO onderwijs & Examinering, 2018). Het profieldeel omvat de kerntaken en werkprocessen van 
een specifieke kwalificatie. Het onderscheid tussen kwalificaties kan ook zichtbaar zijn door 
aanvullende eisen in het basisdeel.  

  
Zoals hierboven aangegeven maken keuzedelen geen onderdeel uit van de kwalificatie, maar wel van 
de opleiding (Herziening MBO, 2018a). Keuzedelen maken het mogelijk om sneller in te spelen op 
trends en behoeften op de arbeidsmarkt. Zij bieden verbreding, verdieping of verbeterde 
doorstroommogelijkheden. Voor de entreeopleiding kunnen de keuzedelen ook een remediërende 
functie hebben. Uit een recente monitorrapportage blijkt dat er 829 keuzedelen zijn opgenomen in 
het register keuzedelen (Herziening MBO, 2018b). De keuzedelen die het vaakst in het aanbod van 
scholen zijn opgenomen, zijn de meer generieke keuzedelen gericht op bijvoorbeeld ondernemende 
vaardigheden, duurzaamheid of talen.  
De kwalificatiedossiers bieden dus houvast voor het ‘wat’. Daarnaast is het belangrijk om te starten 
bij de vraag ‘hoe’ leert mijn student? Van der Hilst (2009) visualiseert dit aan de hand van 
verschillende cirkels waarbij het leren van de student centraal staat. Als je weet wat je student moet 
leren en hoe hij of zij leert, dan kun je op basis hiervan de didactiek vormgeven. De 
onderwijslogistiek moet het vervolgens mogelijk maken om deze didactiek uit te voeren. 

  
Handvatten voor curriculumontwerp 
Hieronder presenteren we verschillende handvatten voor curriculumontwerp in de vorm van 
aanpakken, benaderingen, modellen en perspectieven. Zoals uit de verschillende handvatten zal 
blijken, kan het ontwerpproces worden gezien als een onderzoekscyclus (De Vries, 2016).  
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Inspiratie: ADDIE-model 
Veel modellen voor onderwijsontwikkeling kunnen teruggebracht worden naar de kernactiviteiten 
zoals benoemd in het ADDIE-model (Thijs & Van den Akker, 2009). 
Het model onderscheidt vijf stappen:  

1. Analyse. Het uitvoeren van onderzoek naar het probleem en mogelijke oplossingen. De 
nadruk ligt op het onderzoeken van de (behoeften van de) doelgroep, context, 
ontwikkelervaringen, goede voorbeelden en een (wetenschappelijke) onderbouwing. 

2. Ontwerp. Het formuleren van ontwerpprincipes op basis van de analyse. 
3. Ontwikkeling. Het ontwerpen van het curriculumvoorstel (prototype). 
4. Implementatie. Het in praktijk brengen van het curriculumvoorstel. 
5. Evaluatie. Het evalueren van het onderzoek en de resultaten, de ontwerpprincipes, het 

voorstel en het curriculum in de praktijk.  
De eerste stappen volgen een cyclisch proces waarbij evalueren continu centraal staat (Thijs & Van 
den Akker, 2009). Bij het doorlopen van de stappen worden mogelijkheden voor verbetering 
zichtbaar.  

  
Inspiratie: Design thinking 
In verschillende teams wordt het ontwerpproces ingestoken vanuit design thinking. De aanpak heeft 
overeenkomsten met de aanpak van het ADDIE-model. Vanuit design thinking staat de doelgroep 
nadrukkelijk(er) centraal. Vanuit deze aanpak worden vijf fasen onderscheiden welke elkaar cyclisch 
opvolgen (Scheer, Noweski & Meinel, 2012). 

 Begrijp en observeer je doelgroep. Verzamel informatie over bijvoorbeeld meningen, 
ervaringen en de context via veldonderzoek. Bouw empathie op richting jouw groep 
studenten, herken onder meer de gevoelens, gedachten en intenties van hen. Ontwerpvraag: 
Wat is de behoefte van jouw doelgroep in relatie tot het curriculum? 

 Definieer het probleem en de context. Voeg alle informatie samen en formuleer het 
probleem. Ontwerpvraag: Wat kenmerkt het curriculum dat je wilt realiseren? 

 Vorm ideeën voor het probleem. Bedenk zoveel mogelijk ideeën voor het probleem en 
borduur voort op ideeën van anderen. Ontwerpvraag: Welke mogelijkheden zijn er voor het 
ontwerp? 

 Stel een prototype op. Werk de ideeën verder uit zodat ze concreet, uitvoerbaar en testbaar 
worden. Ontwerpvraag: Welke ontwerpvoorstel willen we voorleggen? 

 Test het prototype. Deel je ideeën en vraag feedback van alle betrokkenen. Je komt erachter 
hoe goed je het probleem hebt begrepen. Afhankelijk van de uitkomst stel je jouw begrip van 
de doelgroep bij, scherp je jouw beeld van het probleem aan en/of pas je het prototype aan. 
Hieruit blijkt het cyclische karakter. Ontwerpvraag: Welke reacties krijgen we op ons 
ontwerpvoorstel? Wat betekent dit voor het ontwerpproces? 

 
Inspiratie: Het curriculair spinnenweb 
Uit welke onderdelen bestaat een curriculum? Het curriculair spinnenweb onderscheidt er tien (Van 
den Akker, 2006; Thijs & Van den Akker, 2009). Een handig hulpmiddel voor iedereen die te maken 
heeft met het ontwerpen van onderwijsprogramma’s.  

 Rationale of visie Welke opvattingen liggen ten grondslag aan het onderwijs? Welke functies 
en principes staan centraal? 

 Doelen Tot welke brede en/of specifieke resultaten dient het leren te leiden? 

 Inhouden Wat dient geleerd te worden? Aan de hand van welke onderwijsinhouden vindt 
het leren plaats? De kwalificatiedossiers zijn hierbij leidend. 
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 Leeractiviteiten Hoe verloopt het leren? Welke concrete leertaken en processen worden 
nagestreefd? 

 Rol(len) van de leraar Welke rol vervult de leraar om het leren te bevorderen? Wat vraagt 
dit aan deskundigheid? Rollen zijn bijvoorbeeld praktijkbegeleider, vakdocent, bpv-
begeleider, loopbaanbegeleider. 

 Materialen en bronnen Waarmee wordt geleerd? Welke hulpmiddelen worden gebruikt om 
het leren te stimuleren en te ondersteunen? 

 Groeperingsvormen Met wie wordt geleerd? Leert de student alleen of vindt het leren plaats 
in kleiner of groter groepsverband? 

 Tijd Wanneer vindt het leren plaats en hoeveel leertijd is er voorzien? 

 Plaats Waar wordt geleerd? In de school, in het bedrijf? Welke sociale/fysieke kenmerken 
heeft de leeromgeving? 

 Toetsing Hoe wordt nagegaan tot welke resultaten het leren heeft geleid? 
Het spinnenweb is geen willekeurig gekozen metafoor. Een verandering in één component 
heeft consequenties voor de andere curriculumaspecten. Wanneer deze te weinig 
meebewegen, kan het web breken. Als de verschillende onderdelen een sterke, logische 
samenhang moeten vertonen, dan is het curriculum intern consistent (Kessels, 1996). Een 
curriculum is extern consistent als de diverse actoren (ontwerper, docenten, deelnemers en 
de leidinggevenden/opdrachtgevers) het eens zijn over het doel van de opleiding en de 
werkwijze om dit te bereiken. 

  
  

  
  

Inspiratie: backward designing 
Het uitgangspunt van backward designing is dat het ontwerp start bij de analyse van wat een student 
moet kennen en kunnen (leerdoel of leeruitkomsten) en op welk beheersingsniveau (SLO, 2018). Op 
basis daarvan bepaal je welke beoordelingsvormen geschikt zijn. Pas daarna bepaal je welke 
leerinhoud, activiteiten, materialen, docentrollen en faciliteiten nodig zijn. Het helpt teams om 
outputgericht te denken in plaats van het, meer traditionele, inputgerichte denken. Met andere 
woorden het helpt docenten om zich te richten op de vraag: Wat moet de student kennen, en wat 
bieden we daarom aan? In plaats van: Wat (willen) we studenten aanbieden? In het laatste geval kan 
de relatie tot leerdoelen of leeruitkomsten soms vervagen. 
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Inspiratie: het 4C/ID-model 
Een veelgebruikt model voor het ontwerpen van een curriculum voor complexe leertaken is het 
4C/ID (vier componenten instructional design model) (Janssen-Noordman & Van Merriënboer, 2002). 
Vanwege de nadrukkelijke link naar het beroep is het model zeer geschikt voor het mbo. Net als bij 
backward designing start je met een analyse van wat een student moet kunnen, taken in dit geval. 
Dit model gaat uit van het principe van hele en authentieke taken: de student oefent hele taken in 
plaats van het eerst isoleren van deeltaken. Ook zijn de taken realistisch: studenten kunnen deze 
taken ook buiten de oefensituatie tegen komen. Het curriculum wordt opgebouwd op basis van een 
analyse van de leertaken (variatie, complexiteit, hulp en begeleiding), benodigde ondersteunende 
(niet-routinematige) en procedurele (routinematige) informatie. Ook analyseer je welke 
deeltaakoefening noodzakelijk is om specifieke onderdelen van een leertaak te automatiseren. De 
complexiteit bepaalt de volgordelijkheid in het programma.  
 
Inspiratie: praktijkgericht leren ontwerpen 
Het duurzaam toerusten voor de arbeidsmarkt en samenleving is een van de prioriteiten voor 
toekomstgericht beroepsonderwijs (SER, 2017). Praktijkleren en hybride leeromgevingen kunnen 
hieraan bijdragen. Een recente internationale reviewstudie naar werkplekleren heeft vier 
kernelementen geïdentificeerd waarmee in het ontwerp rekening gehouden moet worden: sociale 
en structurele kenmerken van de werkplek, leerpraktijken, student gerelateerde kenmerken en de 
beoordeling (Nieuwenhuis, Hoeve, Nijman, Van Vlokhoven, 2017). Hieruit vloeien tien globale 
ontwerpregels voort. Een van de ontwerpregels betreft hybride leeromgevingen vanwege de leer- en 
experimenteerruimte die mogelijk is in de praktijk.   

  
Bij meer hybride vormen van leren wordt het schoolse leren in een (her)ontwerpproces verbonden 
en verweven met het leren in de beroepspraktijk (Van den Berg, De Jong, Hoeve, Zitter & Aalsma, 
2016). Zitter en Hoeve (2012) hebben een model ontworpen met daarin vier kwadranten voor het 
ontwerpen van leersituaties om leerlingen op te leiden naar vakmanschap. 

  
Vier vormen van leren die hieruit voortvloeien zijn:  

 Geconstrueerde acquisitie, zoals frontaal onderwijs in de klas; 

 Geconstrueerde participatie, zoals projecten of praktijksimulaties; 

 Realistische participatie, zoals werkplekleren; 

 Realistische acquisitie, zoals het bespreken van kritische beroepssituaties. 
Deze vormen van leren uit het model kunnen worden gebruikt om een opleiding op een hybride 
manier vorm te geven.  
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Model voor het ontwerpen van hybride leeromgevingen 
Bron: Zitter & Hoeve, 2012. 
  

 
Inspiratie: gluren bij vakspecifieke ontwerpaanpakken 
Er zijn verschillende vakspecifieke aanpakken voor curriculumontwikkeling. Hoewel deze aanpakken 
vakspecifiek zijn, kunnen zij vertaald worden naar andere contexten. Recentelijk is bijvoorbeeld een 
curriculumplanner voor het vak Burgerschap gelanceerd (Netwerk burgerschap MBO, 2018). In vijf 
modules, die benaderd kunnen worden als stappen, werken teams vanuit hun visie en leerdoelen 
naar de implementatie van een passend curriculum. Een ander voorbeeld betreft het vak 
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Hiervoor is vanuit het Expertisepunt LOB een handreiking 
beschikbaar over de wijze waarop scholen een kwaliteitsimpuls geven aan LOB (Baijens, Bom & 
Meijers, 2012). 

  
Inspiratie: aandacht voor onderwijslogistiek in het ontwerpproces 
Een van de onderdelen om mee te nemen in het curriculumontwerp is de onderwijslogistiek. 
Onderwijslogistiek betreft dat wat nodig is om de leervraag van de student en het aanbod van de 
mbo-school bij elkaar te brengen (Van Dort, 2018). ICT kan in dit proces ondersteunen. Zoals eerder 
aangegeven moet de logistiek de didactiek mogelijk maken en niet beperken (Van der Hilst, 2009). 
Een bruikbaar (communicatie)model voor het mbo, afkomstig uit het hoger onderwijs, is het 
honingraatmodel (SIG onderwijslogistiek, 2014). In dit model worden alle activiteiten die te maken 
hebben met onderwijslogistiek aangegeven (o.a. de OER, studiegids, examens) en in verband 
gebracht met activiteiten in de bedrijfsvoering (o.a. het bindend studieadvies, roostering, 
diplomering) en het onderwijs zelf (van oriëntatie tot afstuderen). Dit sluit aan bij het gedachtegoed 
van het curriculaire spinnenweb (zie hierboven); alle onderdelen hangen samen en hebben invloed 
op elkaar. 
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Continue kwaliteitsverbetering 
Na het ontwikkelen en implementeren van het curriculum, is het van belang om de kwaliteit te 
monitoren en eventuele verbeteracties in gang te zetten. Aan de start van dit artikel hebben we het 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende verschijningsvormen van het curriculum. Het is van 
belang af te vragen of de praktijk gericht is op dat wat wordt beoogd en of er wordt bereikt wat is 
beoogd. Evaluatie vraagt om kwaliteitscriteria. Nieveen (2009) noemt er vier waarop je het 
curriculum kunt evalueren: relevantie, consistentie, bruikbaarheid en effectiviteit. Specifiek voor de 
context van het beroepsonderwijs noemt De Bruijn (2006) ook adaptiviteit. Een nadere omschrijving:  

 Relevantie Het curriculum voorziet in behoeften en berust op valide inzichten.  

 Consistentie Het curriculum zit logisch en samenhangend in elkaar. 

 Bruikbaarheid Het curriculum is praktisch uitvoerbaar.  

 Effectiviteit Het curriculum leidt tot de gewenste resultaten. 

 Adaptiviteit Het curriculum is wendbaar, zo moeten inhouden van opleidingen 1) 
gedefinieerd worden in termen van handelingen die gelinkt zijn aan de beroepspraktijk aan 
de beroepspraktijk, 2) geïntegreerd worden vanuit de beroepsidentiteitsontwikkeling van de 
student en 3) gevisualiseerd worden aan en in levensechte situaties. 
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h. Inrichtingseisen voor ontwikkelteams 
 

Praktische randvoorwaarden 

1. Kartrekker 

2. Tijd 

3. Draagvlak 

4. Teams halve dag per week bij elkaar 

5. Experts op afroep 

6. Organisaties zijn niet over- of ondervertegenwoordigd in de projectgroep 

7. Voldoende kennis van didactische mogelijkheden (database en workshops) 

8. Duidelijke variatie in teams: mensen in hun kracht (rol) 
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Randvoorwaarden voor het ontwikkelproces 

1. Vrijheid en vertrouwen 

2. Gezamenlijk doel (benoemen) 

3. Visie en daadkracht 

4. Commitment 

5. Studenten en andere stakeholders betrekken 

6. Continu blijven verbeteren: (evaluatie  - bijstellen – opnemen) PDCA ook met studenten 

7. Stakeholders analyse 

8. Tussentijdse feedback (draagvlak) / Meelezers / Leden van het ontwikkelteam werkgroep 

zorgen zelf voor terugkoppeling naar hun eigen achterban 

9. Deelnemers van het werkatelier hebben een zeker mandaat om beslissingen te nemen (of 

na terugkoppeling binnen korte termijn) ?? 

 

 

Inrichtingseisen onderwijsontwerp en onderwijsinhoud 

1. Uniciteit per roc/vakschool: wel/niet ……..(ook: wat is onbespreekbaar) 

2. Stakeholders analyse op onderwijsconcept, denk vooral veel praktijklessen, een opbouw 

die een hoge mate van flexibiliteit vraagt, meer generiek opleiden of juist zeer specifiek 

opleiden, inrichten op verschillende kennis thema’s, of juist opbouw op vaardigheden enz. 

3. Duidelijke afspraken over de te hanteren begrippen 

4. Je laten inspireren vanuit beroepscontext 

5. Inspiratiereis naar plek waar dingen al op bepaalde manier gebeurt = ontwerpeis 

6. Faciliteren van didactische plannen (middelen om aan te schaffen en te ontwikkelen) en 

tijdsinvestering 

7. Klankbord (met werkveld,……) 

8. Uitspraken over minimale inzet van ict in onderwijs 

9. Onderwijsontwerpen met inachtneming van aangeleverd ontwerpkader 

10. Herkenbaar en aanwijsbaar innovatie element in de opleiding (bijv. nieuw benoemende 

kerntaken voor nieuw beroep, misschien bewuste opbouw  ieder schooljaar een ander  

didactisch concept centraal stijgend in complexiteit, tussen vorm in bol/bbl bijv. alle jaren 

3 dagen werken 2 dagen school ). 
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5.4 Gezamenlijke bijeenkomst werkgroepen Curriculum Vernieuwing en 
experimenteerruimte,  facilitators en kwartiermakers 
 
 

1. Werkwijze. 

 

 

 

3 werkgroepen: 
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Doel van deze bijeenkomst.  

Met elkaar de ontwikkelde kaders toetsen en rijker maken. Er zijn een aantal grondstoffen 

ontwikkeld: 

 Vanuit de werkgroep Curriculum Vernieuwing: het Onderwijskader (de onderwijsvisie plus de 

ontwerpeisen) en een samenvattende wiki; 

 Vanuit de werkgroep experimenteerruimte een drieslag: 5 inspiraties (visual nog niet klaar), 

checklist voor facilitators, contract opdrachtgever – opdrachtnemer. Daarnaast als (bij-) 

producten:  innovatiedatabase, toolbox projectdesign 

 Vanuit de werkgroepen de profielen kwartiermaker en facilitator 

We willen deze bijeenkomst met elkaar: 

 Feed back op producten Curriculum vernieuwing en Experimenteerruimte geven om  daarna 

af te kunnen ronden 

 feed back op de rollen van Kwartiermaker en Facilitator (en opdrachtgever) te geven; de rol 

“opdrachtgever” is nog niet uitgekristalliseerd, maar alle ideeën daarover kunnen we kwijt 

op een parkeerflap. 

 beeld geven hoe facilitators en kwartiermakers bij de opstart en tijdens de sessies van hun 

werkgroepen/ateliers ondersteund en geïnspireerd willen (kunnen)worden 

Werkvorm: Stille Dialoog 

 leef je in in je rol als facilitator van (atelier/werkgroep); kijk naar de aangeleverde 

basismaterialen voor die werkgroep/atelier en vul aan, schiet af, geef tips en tops enz.    

 leef je in, in je rol van kwartiermaker / facilitator en geef feed back op de concept profielen: 

waar zitten vragen, waar zitten dubbels, wat moet echt anders (tegelijk parkeerflap 

opdrachtgever) 

 

2. Opbrengsten 

 

a. W1 Producten werkgroepen 

Groep 1 
Wiki / Onderwijskader 

Meer een richtlijn voor facilitair  meer kader voor een opleiding / als fac. kan ik hier niets 

mee 

Prima uitgangspunten 

Mooi kader voor ontwikkelateliers / minder voor WA 

Is geen praktische handleiding? 

Laat die namen weg dat maakt het onduidelijk / zet een eigen visie neer / laat de namen 

weg 

Goed voor onderwijskundigen / minder vor fac.  

Wiki is wel erg helder maar het werkbaar = zijn we in lijn met de visie / achtergrond is te 

uitgebreid en wiki is weer te makkelijk / iets tussen in. 

En  nu praktisch…. 
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Voor OA is dit meer een kader: maak het simpeler – 5 hoofdpunten – waar zien we het in 

terug = checklist voor OA; maar bijv Peter Nouwens zou hier veel aan hebben gehad. 

Genaakt door onderwijs voor onderwijs – toonaard in WA kun je hier niets mee. 

Kracht van KP is juist het aanhaken bij het regionale bedrijfsleven 

Samen WA + onderwijskader =  input voor OA 

Bedrijf vraagt meer om eren in praktijk – mis ik in de stukken / is bijna klassieke 

onderwijs 

Is meer checklist voor OA dus heb je een overgangsdocument nodig. 

 

Experimenteerruimte 

Is niet helder / waarom dit papier / wat is het resultaat / wat doe je hier mee / wat ga je 

hiermee doen. 

Context / fladderig / waaraan hang ik dit aan op 

Als je kijkt naar het product = o.a. canvas hoe kom je hier aan / als fac. Moet je een 

heldere opdracht hebbe voor je start. 

Er lopen zaken door elkaar heen / experimenteerruimte terwijl we al WA en OA hebben 

gehad 

In canvas lopen ook zaken door elkaar heen / centrale deel ku  je koppelen aan WA en 

OA / en daarnaast he  je het over randvoorwaarden 

Niet handig om alles bij elkaar te gooien 

Bijna fijn om een tijdlijn te hebben…… dat leidt tot welke volgende stappen / kan het niet 

plotten / volgt de analogie ook niet 

Wat is hier je gewenste opbrengst / verbinding met Wiki 

Wat is nu de opdracht? Kan gaan over vorm – inhoud – visie? 

Adder: bureaucratisering . Je probeert iets vast te leggen… als je wilt experimenteren 

 

Groep 2 
Wiki / Onderwijskader 

Wiki geeft meer diepgang – inspiratie 

5 hoofdelementen zijn logisch 

Kader voor in je achterhoofd / hoe ga je het handen en geven  

Wel mooi / redelijk abstract – veel hoge doelen / je kunt er niets op tegen hebben / je 

moet het concreet maken / zit veel theorie om heen / het wordt zo een verhaal / wat zie 

je nu in de praktijk?  

Prioriteren in wensen en probeer naar de kern te komen 

Visualeer het …… 

Breng het in beeld  / werkelijke beeldvorming vb filmpje over de crossover techniek – 

zorg 

Heeft er niets aan / hooguit als achtergrond / maar voor de werkvormen niet –  

OA onderwijs facilitator 

Fac. Moet wel van de inhoud weg blijven 

Beelvorming kan rationeel bedacht lijken / maar wat bedoelt iedereen hetzelfde? 
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Is vooral voor de kwartiermaker als gemeenschappelijke grond bijv. is hier nog sprake 

van de balansschool en zie ik dat terug…… vertalen naar gewone mensen taal / concreter 

maken 

Fac. =proces begeleider / onderwijskundige als je die niet hebt….. / sporadisch een 

onderwijskundig adviseur erbij zetten indien nodig – gewenst? 

 

Experimenteerruimte 

PPS – iemand was opdrachtgever – vanuit verschillende hoeken een context neer zet – 

daar ondervang je zaken mee – menskracht vragen aan bedrijven lukt . Bijv Canvas is een 

zelfde model.  

Gaat over ER, maar is de eerste bladzijden gaan over kaders en criteria etc. dus eerder 

met een kopje mogelijkheden en kansen  

Is er een andere methode dan Canvas? 

M.n. de opdrachtgever en opdrachtnemer moet uitgekristalliseerd worden 

Draagvlak bij CvB en dan je gang gaan 

Achteraf excuses…….katholiek principes 

Je moet heel goed afronden – wat zijn de conclusies en ga je ermee verder? Is het 

succesvol geweest? Lessons Learned? Wanneer is een experiment succesvol? 

Projectcontract is een handig tool voor KW en Fac. Canvas is een middel en niet meer 

dan dat? 

Nummer 1 meer van de gele energie / maar sommigen meer vanuit de blauwe energie 

wet en regelgeving / rode is meer kwartiermaker 

Hou er rekening mee dat het vaak de leraren / leerlingen zijn die her aan mee doen. 

 

Groep 3 

                      Wiki / Onderwijskader 

Richt zich nog heel erg op kwalificeren roept niets op; niet zo heel vernieuwend. 

Is leren van de toekomst kwalificerend? Of gaan we op een andere manier leren 

(doen wat de omgeving vraagt / hoeft niet kwalificerend te zijn) dit stuk is te klassiek 

gericht op kwalificerend 

Krachtige leer omgeving: wat is nieuw? 

Het heeft een kritische blik nodig om te kijken of het zo bedoelt is? 

Is een KD leidend? Wel voor de inhoud, maar de vorm kan anders zijn. 

Uitvoerige doc. / wiki …. 

Fac. Hoeft hier niets mee. Wat kan hij eraan hebben?  

Rugzak? Backing voor wat? Gaat een bepaalde kant uit….. 

Misschien iets  van een zelfde taal spreken…. 

Verschil in WA en OA. WA is vrij – veel bedrijven. Maar OA is andere fac. Andere 

groep en kun je soms wel denken ga ik de goede kant uit. 

Groot dilemma: is het document van de groep? Is het document van de scholen? 

Ervaren zij dat ook? Het onderwijsinstituut gebruikt het niet? Maar het is ook een 

proces en je gaat elkaar wel meer  vinden dus ook ondersteuning van een proces 
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Laat een stukje van je achtergrond los / KD loslaten bij de start / wees daar vrij in. 

 

Experimenteerruimte 

Voorkant triggert wel / zet aan het denken (creatief) maar dan komt er een stuk 

(kader) en dank komt canvas en dan voel ik wel weer mogelijkheden kreeg ik wel 

weer energie van . overall id toch wel weer dicht getimmert 

Voelt juist beter dan het eerste / criteria inspiratie voelde goed 

Veel do’s en don’t n inspireert dus niet / geldt ook voor canvas / kadert teveel. 

Kader he b je wel nodig  

Maar staat ook veel goede dingen 

Canvas is een goede manier om het proces te ordenen / stroomlijnen 

Werken alleen met levensecht onderwijs? Kan dat niet anders? Zoek die ruimte om 

juist af te komen van … kun je niets ontwikkelen dat juist past in de wereld van de 

leerling? 

 

Ale belofte de  volgende ontwikkelplaatje mee verzonden: 
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b. Reactie op profielen kwartiermaker en facilitator 
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Kwartiermaker: 

-In de tekst links:  opdrachtgever moet zijn opdrachtnemer. 

-Kwartiermaker verduidelijken: Is deze betrokken tot start project of gedurende gehele project? ( voorstel 

om te vervangen door projectleider) 

-Verbinden   als woord ergens invoegen 

-Moet in staat zijn om een gelijkwaardige relatie aan te gaan met de opdrachtgever. 

- de drie koppen passen niet bij de competentiestructuur. E.e.a. loopt door elkaar. 

-taken, verantwoordelijkheden en competenties beschrijven/verhelderen waar hij wel van is en waarvan 

niet. 
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-verdere uitwerking van taken: Wat moet hij dan organiseren. Maak helder wat hij moet doen en waarvoor 

hij verantwoordelijk is. 

-Hoe faciliteert de kwartiermaker zodat de facilitator zijn werk kan doen. 

-Zorgt voor de juisten mensen en partijen bijeen gebracht zijn/worden en zorgt dat iedereen , ook zij/laat 

instromers van te voren geïnformeerd zijn zodat sessies niet verstoord worden door herhalingen. 

-werkt samen met de stakeholders. 

- Moet de bedrijven en instanties kennen en hun taal spreken. Kent de wereld waarin hij opereert. 

- Is de kwartiermaker dezelfde persoon bij het werkatelier en het ontwikkel atelier? 

-Kwartiermaker moet randvoorwaarden helder maken en organiseren. Is verantwoordelijk voor de 

financiële afhandeling? 

- Kwartiermaker heeft een goed en relevant ( actief) NETWERK. 

-Kwartiermaker moer lef hebben. 

-Communicatieve kant meer beschrijven. Algehele communicatie in het hele proces. 

-Zorgt dat er het juiste team staat. 

-Zorgt dat het team optimaal kan functioneren. 

-Kwartiermaker en facilitator moeten een goed duo vormen. Samen verdelen ze de taken. Relatie- inhoud-

output. 

- Beschrijf hoeveel tijd de kwartiermaker beschikbaar is 

-Beschrijf de gezagsverhouding(en) 

- delegeren aanpassen naar empoweren 

-werkt samen met ( goed weglaten) 

-kwartiermaker maakt niet de groep tot 1 geheel 

-De ‘ blik naar buiten’ beschrijven. 

-Hoe verhoudt dit zich tot de werkwijze PMC?   

-Vieren van successen! 
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c. W3 faciliteren en ondersteunen 

 

 
 

Facilitator: 

- Interpersoonlijk:  creatief in oplossingen denken 

- Groepsprocessen: signaleert spraakverwarring 

- Bewaakt voortgang om voor zichzelf kaders en doelen te stellen om zo de groepssessie goed 

te kunnen begeleiden, 

- Maakt groepsprocessen inzichtelijk 

- Inspirerende sessies organiseren 

- In staat zijn om energie uit de ander te halen 

- Duo partnerschap met kwartiermaker moet duidelijk zijn. Samen richten op de resultaten. 

Output per duo beschrijven en vandaar uit de taken verdelen. Relatie-opdracht-inhoud-

output 

- Groepsdynamica 

- - Onderscheid maken bij de facilitators tussen werkatelier: creatieveling en out of de box 

denker en ontwikkelatelier: onderwijskundige inhoudelijke achtergrond. E.e.a. in rollen en 

taken opsplitsen. 

- Laatste 2 items uit de derde kolom als eerste noemen. 

- Confronteert: is een lastig woord. Uitleggen! 

- Veel projectleiderstaken ook bij de kwartiermaker, overlap. Dit helder maken aan de 

werkgroepen. Wie is waarvan! 

- Taal, lastige woorden( divergeren/convergeren niet gebruiken. 

- Meer actieve taal gebruiken. 

- 3e kolom is heel passen voor de facilitator. De eerste twee niet. 

- Definieer: het project. 

- Werken met Visuals. (om structuur en communicatielijnen te duiden: het doel, het pad, de 

frequentie.) 

- Moet iemand inhoudsdeskundige zijn. Wel of geen achtergrondinformatie. 
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5.5 Diverse werk- en ontwikkelateliers 
 

In de evaluatie worden vele verbetersuggesties gegeven.  Hier geven we de werkwijze en  spelregels 
weer van een werkatelier. Aan het eind van deze paragraaf zijn de eerste conclusies vermeld op basis 
van de eerste 5 werkateliers. Wij verwijzen kortheidshalve ook naar paragraaf 4 
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Addendum 
 
Bij aanvang van de werkgroep Curriculum  Vernieuwing was er nog sprake van een “werkplaats mbo 
Brabant”. In essentie is deze vraagstelling nog steeds actueel.  Reden om de tekst hier integraal weer 
te geven. 
 
Doelstelling en opzet Werkplaats mbo Brabant 
De afgelopen periode zijn er door de Brabantse mbo-instellingen vijf werkateliers gehouden. Hierbij 
zijn de ontwikkelingen van nieuwe beroepen beschreven. Het idee is dit initiatief in zogenoemde 
ontwikkelateliers uit te werken in de ontwikkeling van het curricula. Sommige van de beschreven 
ontwikkelingen passen niet helemaal in reguliere onderwijs. Daarom is een nieuwe exploratieve 
benadering nodig met een audit-systeem en/of een kwaliteitssysteem gericht op 
kwaliteitsverbetering van de aanpak. Het opzetten van een kwaliteitssysteem geldt overigens ook 
voor het totale te ontwikkelen innovatieve mbo-stelsel in Brabant. Het gaat hier om twee 
doorontwikkelingen: die van de opbrengsten van de werkateliers (en/of het eerst verdiepen van de 
opbrengsten) naar de curricula en het verfijnen van de werkatelier-werkvorm als zodanig. De 
onderzochte economische sectoren: Zorg en welzijn, High Tech Systems, Logistiek, Maintenance & 
Biobased, en Agrofood (procestechniek). In elk van deze economische sectoren zijn bedrijven en 
scholen gezamenlijke verkenningen gestart. Het idee is dit proces te valoriseren. Vragen waar 
uiteindelijk antwoord op gegeven moet worden zijn: Wat betekent dit voor curriculumontwikkeling?,  
Welke cross-over kunnen gaan ontstaan?, Welke kwalitatieve eisen moeten daaraan worden 
gesteld?, en Welke gevolgen heeft dit voor de pedagogische en didactische competenties van 
docenten?  
 
De organisatie hiervan vergt nadere uitwerking en procesafspraken. De Brabantse mbo-instellingen 
en ROC van Nijmegen werken in het Kennispact MBO Brabant samen aan plannen voor verdere 
professionalisering en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Meer algemene ambities zijn de 
talentontwikkeling van docenten en studenten en de reductie van schooluitval. Dit gebeurt in een 
context waarin intermediaire structuren soms ter discussie worden gesteld en docenten niet altijd bij 
deze ontwikkelingen zijn betrokken. Bij enkele mbo-instellingen worden hiertoe al voorzieningen 
ingericht zoals het starten van practoraten, het betrekken van masterdocenten bij de 
beleidsontwikkeling van de organisatie, het versterken van onderwijsteams en het met elkaar 
verbinden van innovatiegroepen in de scholen. Een vorm te geven werkplaats mbo Brabant moet 
hierin het centraal verbindingspunt worden.  De werkplaats is van, voor en door docenten uit het 
MBO en wordt verrijkt met de expertise van de lerarenopleidingen/ lectoraten HBO en de 
universiteiten.  
 
Deze ontwikkeling vindt plaats in de bestuurlijke context waarin alle mbo-instellingen in 2015 een 
strategisch plan hebben opgesteld, met aandacht voor de verbetering van de 
onderwijsrendementen, het tegengaan van de schooluitval en de versterking van de 
beroepspraktijkvorming. Ook moeten daarin thema’s als het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg en 
innovatie worden opgenomen. Het bestuursakkoord 2018 – 2022 bevestigt het in het  Brabants  
BestuursOverleg ingezette beleid waarin de samenwerking tussen de instellingen centraal staat en de 
voordelen van schaalvoordelen kunnen worden benut gericht op de verbetering van de 
onderwijskwaliteit.   
 
Tegelijkertijd is er nog een belangrijke ontwikkeling gaande: als gevolg van nieuwe technologische 
ontwikkelingen vraagt de arbeidsmarkt om kwalificaties op een steeds hoger niveau. In navolging van 
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veel Amerikaans en Europees onderzoek wijzen landelijk planning- en adviesbureaus op een zekere 
polarisering van de arbeidsmarkt en groeiende afstand tussen groepen die vrij gemakkelijk mee 
kunnen komen en groepen waarvoor dat veel moeilijker is.8  Banen op lager en middelbaar niveau 
worden door machines overgenomen en lopen in kwantitatieve zin in omvang terug, aan banen op 
hoger niveau worden steeds meer eisen gesteld. Na de grote economische crisis is de economie 
inmiddels zo aangetrokken dat dit leidt tot vacatures op alle niveaus en mismatches tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. Dit stelt de regionale Brabantse economie, samenleving, en daarbinnen 
het  opleidingssysteem, voor grote uitdagingen.9 Het vraagstuk van (duurzame) ‘werkzekerheid’ 
wordt steeds pluriformer, ook in institutionele zin.  
 
Dit heeft gevolgen voor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, waarvan de mechanismen en 
uitkomsten nog onvoldoende worden begrepen en dus om nadere studie vragen.  
Samengevat: Er is sprake van een sterke dynamiek op de arbeidsmarkt die vragen om nieuwe 
mechanismen en werkvormen in verhouding tussen het domein van huishoudens, de arbeidsmarkt 
en onderwijsprogramma’s.  
 
Mogelijke opbrengsten van een werkplaats mbo Brabant kunnen zijn:  

 De opzet en uitvoering van de activiteitenprogramma’s vindt plaats binnen en in samenhang 
met het ecosysteem van bedrijven en instellingen. Dit betekent dat partijen uit onderwijs, 
ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hun eigen 
expertise inbrengen en samenwerken aan maatschappelijke opgaven (technologische en 
sociale innovatie) gericht op een verbeterde aansluiting van het beroepsonderwijs en de 
arbeidsmarkt. 

 De  monitoring, borging, validering, disseminatie en verbinding van de producten en 
inzichten uit de werk- en ontwikkelateliers.  

 Verbinding leggen met de zich ontwikkelende publiek-private samenwerkingsvormen in 
Brabant (CIV’s, CoE’s, RIF’s et cetera). 

 Een “open source innovatieplatform” dat behulpzaam is om nieuwe wegen te onderzoeken 
waarna deelnemers in de eigen organisaties terugkeren, mede ook om implementaties te 
faciliteren.  

 
Nevendoelen kunnen zijn: 

 Voorstellen/ projecten voor personeelsontwikkeling en deskundigheidsbevordering 
(eventueel ook durfprojecten: Unpack your backpack / innovatielabs/ smart leaders 
programma’s). 

 Vormgeven van structurele samenwerking op het gebied van gezamenlijke 
deskundigheidsbevordering, kenniscirculatie, doelmatige samenwerking van scholen. 

 Uitwisseling van kennis/kunde met bedrijfsleven: zoals Masterstages, masterclasses, 
docenten in bedrijf, bedrijven in de klas. 

 Verruimde mogelijkheden voor leer- en werkstages, scripties en dissertaties in samenwerking 
met de lerarenopleidingen/lectoraten HBO en universiteiten. 

 Ontwikkelen van een Brabants MBO Academie en Mobiliteitscentrum voor MBO-docenten.  
 
Inrichting en werkwijze  

                                                           
8  Bovens M., P.Dekker & W.Tiemeijer (2014). Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland.  
Den Haag: SCP & WRR. Van den Berge, W. en B.Terweel (2015). Baanpolarisatie in Nederland, CPB: Policy brief 2015/13. 
9 Zie SER Brabant, Toerusten en innoveren, een toekomstbewust onderwijs en arbeidsmarktbestel, Den Bosch, 2017. 
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Kennispact MBO Brabant kent diverse speerpunten die in de vorm van programmalijnen zijn 
uitgewerkt tot een actieprogramma met daarin doelen, resultaten en middelen. Innovatie van het 
leerplan is echter beperkt voorspelbaar en moeilijk planbaar. Dit vraagt om ruimte voor flexibiliteit in 
het programma en adaptief vermogen in de werkwijze en het durven experimenteren (onder andere 
via regelvrije ruimten). In de opzet is bewust ruimte gehouden voor experimenten (werk- en 
ontwikkelateliers). Dit betekent dat de partners samen binnen de arbeidsmarktregio werkende weg 
de ambities van het Kennispact MBO Brabant vormgeven, invullen en waar nodig bijstellen. Een 
voorbeeld van het (continueren) werken met werkateliers en academische werkplaatsen zijn de 
werkateliers ‘Beroepen van morgen’ (zie kader). 
 

In de werkateliers hebben docenten van Brabantse Mbo-instellingen en vertegenwoordigers van Brabantse 
bedrijven in de periode januari - december 2014 onder leiding van een facilitator samen ‘Beroepen van 
Morgen’ verkend en eerste ontwerpen gemaakt voor nieuwe curricula. 
Per werkatelier is een kwartiermaker aangewezen, afkomstig uit de MBO-instelling die trekker is van het 
betreffende werkatelier. Vooraf aan de werkateliers zijn ‘spelregels’ geformuleerd. De opbrengst en ideeën 
die worden gegenereerd in de werkateliers zijn van iedereen. 
Doel is het tot stand brengen van een open uitwisseling van beelden tussen onderwijs en bedrijven  over 
trends en ontwikkelingen in het beroepenveld en de consequenties daarvan voor de arbeidsmarkt en het 
werk (de beroepen) van de toekomst. 
Vertrekpunt in de werkwijze is dat ‘out of the box’ over de bekende horizon wordt gekeken en dat door de 
inzet van creatieve werkvormen de deelnemers worden uitgedaagd tot nieuw en innoverend denken, los 
van bestaande denkbeelden en zekerheden. Uitdaging is ook om van het vergezicht te komen tot het 
concretiseren naar het onderwijs gericht op morgen.  
 
Inmiddels zijn er ontwikkelateliers ingericht om de producten en inzichten van de werkateliers te vertalen 
naar de inhoud van het leerplan en de opbouw van de curriculum.  
De opdracht aan de werkateliers was: 

 Beschrijf/articuleer (beelden van) nieuwe beroepen die in de crossovers (kunnen) ontstaan. 

 Beschrijf de inhoud van de nieuwe curricula dan wel de aanpassing van de inhoud van  
bestaande curricula voor de opleiding van morgen. 

Ook is er een aantal nevendoelen geformuleerd: 

 Versterken de binding van docenten met het werkveld/ bedrijfsleven. 

 Versterken van de onderlinge samenwerking tussen Mbo-instellingen in Noord-Brabant. 

 Ontwikkelen van een werkwijze voor toekomstige onderwijsvernieuwing. 

  
Tijdslijn 
De voorgenomen activiteiten vragen ook om een tijdsplanning. Binnen de werk- en 
ontwikkelingsateliers kunnen de mbo-instellingen op korte termijn het huidige opleidingsaanbod 
inhoudelijk beschrijven en suggesties aanbrengen voor de verbetering ervan. Dit biedt voeding aan 
de strategisch visienotities van mbo-instellingen, ten behoeve van verbetering van het reguliere 
initieel onderwijs en programma’s voor een leven lang ontwikkelen.10  
De samenwerking kan op middellange termijn worden uitgewerkt met de strategische partners en 
leerbedrijven in het afnemend werkveld. Samenwerking moet gericht zijn op het herdefiniëren van 
onderwijskwaliteit en zal kunnen leiden tot een verbijzondering en profilering van diverse 
opleidingsdomeinen (en mogelijk ook binnen arbeidsmarktregio’s op basis van economische 
profielen van die regio’s) . De verhouding tussen algemene vaardigheden, zoals rekenen, ICT, en 

                                                           
10 Zie Marc van der Meer (red), Naar een lerend bestel in het mbo, Den Haag: NRO. 
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diverse werknemersvaardigheden, de socialisering van studenten en hun persoonsvorming kan 
opnieuw worden bezien. De mbo-instellingen kunnen gerichte samenwerking inzetten met andere 
partijen, door middel van co-makership, met gebruik van ‘critical friends’ om verbeteringen door te 
zetten.  
Op langere termijn moet de kwaliteit van het onderwijsaanbod worden gegarandeerd met een 
duidelijke inhoudelijke opbouw van het curriculum, doorlopende leerlijn en aanverwante 
schakelprogramma’s. Onderwijsprogramma’s moeten voldoende flexibel zijn en met een ruime mix 
aan pedagogische - didactische werkvormen wordt vormgegeven.  
Ook de kennisinfrastructuur dient zich te vernieuwen. Binnen de werkplaats kunnen ervaringen 
worden gewisseld en kan een gezamenlijke kwaliteitsgarantie van het leerplan worden ontwikkeld. 
Minder goede programma’s kunnen dan worden vervangen door betere programma’s, dankzij de 
feedback van cursisten en deelnemende bedrijven.  
Het mbo is dan verantwoordelijk voor een samenhangend palet aan opleidingsprogramma’s, op 
initieel en postinitieel niveau. Door te zwaluwstaarten en combinatietrajecten te ontwikkelen, wordt 
samengewerkt met het bedrijfsleven. Mbo-instellingen profileren zich in de regio als organisaties die 
zich met leren in theorie en praktijk bezig houden, waardoor ook de programma’s en kwaliteit van 
docenten duurzaam kunnen worden gegarandeerd. 

 
‘s Hertogenbosch 14 februari 2018, 
 
Marc van der Meer  
John Schobben 
 


