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HOOFDSTUK 1 - HET IDEALE CURRICULUM 

WAT IS CURRICULUM? 

Brainstormen:  

- Doelstellingen, kennisniveaus, verantwoording  

- Internationale referentiekaders waaraan curriculum moet voldoen.  

- Leerplan, leerlijnen, inhouden … 

- De overheid heeft bepaalde eindtermen opgesteld en leerplannen worden door de onderwijsnetten 

ogpesteld, de vertaling door de leerkracht naar de klas.  

 

De weg die een leerkracht aflegt doorheen een schooljaar (=lopen) 

Cursus = product dat gebruikt wordt tijdens lessen.  

 

Etymologisch: Curriculum (lat.) 

currere = lopen/rennen 

curriculum = cursus/leerplan 

renbaan … het leertraject… (procesbenadering) 

renwagen … het leermiddel… (productbenadering) 

Het leerplan is de materialisering van de eindtermen. Daarom gebruiken we curriculum en 

leerplan niet als synoniemen. 

OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP 

 

Iedereen gebruikt eigen bril om naar curriculum te kijken: 

 

“een aantal zaken die kinderen en jongereen moeten en kunnen ervaren, zodanig dat ze 

vaardigheden leren die ze later als volwassene nodig zullen hebben.” 

 

- Het gaat niet alleen over latere leven, ook heden. je leert niet enkel dingen die je als volwassene nodig 

hebt, maar je leert continu dingen bij die je van jong af aan al nodig hebt.  

- Bobbitt: maakte lange lijsten van wat allemaal nodig was in het leven. Checklists 
 
“curriculum heeft betrekking op alle ervaringen die kinderen opdoen onder leiding van 

leraren” 

 

- Alle ervaringen opdoen is te ruim. VRIJBLIJVEND 

- Hidden curriculumm = verborgen curriculum 

 = tegenstelling van het formeel curriculum. Zijn bijwerkingen van onderwijs. Men leert of ervaart 

het wel. Maar het is niet expliciet gepland door de onderwijzer of de onderwijsinstelling. 

Desalniettemin maakt het een belangrijk deel uit van onderwijs. 

“curriculum houdt alle leerkansen in die door een school worden aangereikt” 
 

- Ook hoe de kansen gegrepen worden is belangrijk. Niet enkel de resultaten tellen. 

- Heel wat van het formele geschreven curriculum wordt niet door iedereen bereikt, 

vooral nagestreefd. 



 2 

“curriculum is datgene dat wordt geleerd” 
 

- Wat staat er NIET in het curriculum= het nul-curriculum 

- Eisner: we zijn te veel gefocust op de cognitieve dimensie van het curriculum. We zijn 

te weinig georiënteerd op andere ontwikkelingsdomeinen zoals spirituele of 

artistieke. 

- België: burgerschapsdoelen 

- Bv. De evolutietheorie: wordt dit voldoende behandeld in het lager onderwijs. 

- Sommige dingen leer je niet, die ervaar je. We moeten even veel aandacht geven aan wat er wel, maar 
ook niet in het curriculum staat.  

 
“Het curriculum verwijst niet enkel naar de officiële lijst met vakken die door een school 

wordt aangeboden- het officiële curriculum- maar ook naar de doelen, de inhoud, de 

activiteiten en de organisatie van het onderijs-programma, opgesteld door leraren, 

leerlingen en adminastatoren. “ (Walker & Soltis) 

 

Consensus (overeenstemming) 

Elke curriculumomschrijving is waardengeladen.  

Enge omschrijvingen 

̶ Curriculum is het geordend geheel aan leerdoelen en -inhouden die in het onderwijs aan bod komen 

̶ Curriculum is een soort van geplande ervaring, die te maken heeft met lerenden en gebonden is aan 

een locatie, nl. een school (of een plaats waar het leren geïnstitutionaliseerd is). 

Brede omschrijving 

Curriculum is een onderzoeksterrein waar (theoretische) vragen worden gesteld over de inhoud van 

 het curriculum, invloed van het curriculum, soorten van curriculumontwerp, …. assumpties, relatie 

onderwijs-samenleving, … 

 

VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN 

1. Curriculum als product:  

 Van eenvoudig (bv. een leermodule over een geïsoleerd onderwerp)  

tot complex (bv. opleiden tot beroepscompetenties (zie voor de meetvraag het AHELO-programma van 

de OESO) 

Van concreet (een uitgewerkt lessenpakket; een onderwijsleermethode, bv. een massive online open 

course zoals udacity)  

 tot abstract (bv. pedagogische visie; bv. uiteenlopende curriculumidealen) 

 

→ Leerdoelen 

→ AHELO = PISA voor universitair onderwijs (moeilijk want elke universiteit is anders) 

→ Wat is goed onderwijs? Wat is een goed schoolproject? 

→ Wat is onze visie voor onderwijs in de toekomst? 

→ Visie op papier is ook een product. 

2. Curriculum als activiteit: implementatie door leraren, lerenden in de praktijk. 

Wat doen leerkrachten in de praktijk = implementatie door lesgevers 

 

 

3. Curriculum als ervaring:  

Idiosyncratisch (individuele beleving) 
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Door de lerenden 

 

4. Curriculum als onderzoeksgebied  

→ veelomvattend, hier past alles in. 

→ Curriculair spinnenweb 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN GELAAGDE KIJK OP CURRICULUM 

Drie niveaus: 

- Wetenschapstheorieën 

- Wetenschappelijke theorieën 

- Curriculumpraktijk en -beleid 

CURRICULUMPRKATIJK EN -BELEID 

- Planned curriculum (geplande eindterm):  

“De leerlingen voeren een beschrijvend statistisch onderzoek uit met 20 à 25 zelf verzamelde, niet gegroepeerde 

gegevens van 1 grootheid.” 

- Enacted curriculum (curriculum in praktijk gebracht): 

“Leraren leren de leerlingen technisch lezen”  

 

- Experienced curriculum (ervaring): 

De leerlingen beleven veel plezier aan de lessen lichamelijke opvoeding 

 

- Written curriculum (opgeschreven competenties): 

“De Vlaamse overheid actualiseert de eindtermen eerste graad volgens de structuur van 

sleutelcompetenties” 

→ Komt sterk overeen met planned curriculum, maar dit gaat echt over de geschreven versie.  

 

- Prescribed curriculum: 

“Pedagogische begeleiders geven richtlijnen m.b.t. de implementatie van nieuwe 

eindtermen/leerplandoelen 1ste graad SO” 

→ De manier waarop je iets in de praktijk kan brengen, mag de overheid niet opleggen.  
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WETENSCHAPPELIJKE THEORIEËN 

“De oorzaak van ontwikkelingsproblemen zoals gedragsstoornissen moet gevonden worden in een combinatie 

van zowel biologische factoren als omgevingsfactoren.”  

“Leerresultaten verbeteren indien wordt aangesloten bij de voorkennis van lerenden en indien kennisverwerving 

een actief proces is (constructivistisch onderwijs).”  

“Maatschappelijk succes hangt af van sociaal, economisch en cultureel kapitaal en verschillen tussen leerlingen 

worden slechts in beperkte mate gecorrigeerd door het onderwijs.”  

→ Iedereen is het eens over deze stellingen. Ze geven richting aan het beleid en de praktijk. 

WETENSCHAPSTHEORIEËN 

– Hoe komen we tot theorieën? 

– Wat is de opdracht van de curriculumtheorie? Waar moeten wij, curriculumtheoretici, rekening mee 

houden?  

→ Dit is een normatieve vraag. Wetens 

→ De manier waarop wetenschap wordt uitgevoerd heeft belangrijke kenmerken (bv goede 

steekproef) waaraan hij moet voldoen, maar de vragen die je beantwoordt, worden normatief 

bepaald. Als je een vraag stelt, sluit je 100 andere vragen uit. 

→ Wetenschap is nooit objectief/neutraal. 

→ Wetenschap moet aan kwaliteitskenmerken voldoen.  

– Wat zijn de veronderstellingen van curriculumonderzoekers? 

→ Hoe beschrijf je goed onderwijs?  

→ Wat zijn je veronderstellingen over formele curricula in ons onderwijs? 

– Wat is de inhoud van het curriculumonderzoek? 

→ Waar moeten we ons mee bezig houden?  

– Wat zijn de methoden van het curriculumonderzoek? 

→ Verschillende stromingen en benaderingen.  

 

➔ Geven een richting aan theorievorming 

VISIE OP CURRICULUM 

Actoren (=stakeholders): niet enkel onderzoekers, maar ook ouders, leraren, leerlingen, bedrijfswereld, 

overheid…. 

→ Hoe denken alle actoren na over curriculum? 

 

Opvattingen over inhoud (kennis, vaardigheden, attituden, …), didactische organisatie (individueel, 

groepswerk), leertheorie (cognitivistisch, behavioristisch…), evaluatie (summatief, formatief), pedagogische 

relatie (afstandelijk, betrokken)… 

 

Visies op het curriculum zijn eerder normatief dan evidence-based, ze geven richting aan curriculumpraktijk en 

–beleid. Ze hangen samen met mens- en wereldbeeld.  

 

Normatief: gaat uit van hoe iets zou moeten zijn. Het is niet juist of onjuist. Het vertrekt vanuit iemands 

waarden en normen.  
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VERSCHILLENDE VERSCHIJNINGSVORMEN VAN HET CURRICULUM 

Curricula op verschillende niveaus: belangrijk!! 

Geïmplementeerd: Hoe wordt het in de praktijk gebracht? Hoe wordt het waargenomen door leerkrachten? 

Welke keuzes maken zij?  

→ Waargenomen: filter tussen het formele en operationele 

 

Bereikt: Hoe wordt het ervaren? Wat is er wel/niet bereikt?  

 

Vergelijkbaar met the planned, enacted en experienced curriculum. 

 

→ John Goodlad 

 

CURRICULUM ALS SOCIALE ACTIVITEIT 

Curriculum is het resultaat van een sociale activiteit. Het wordt gemaakt door mensen. Het is een dynamisch 

begrip en onderzoeksveld. De mensen deden het vroeger, doen het nu en zullen het later ook doen. Het is een 

sociale constructie. = menselijke activiteit.  

Goodlad 

- Filosofie = beginpunt voor besluitvorming in curriculum. Filosofie is de grondlaag, het beginpunt 

waarop pedagogische onderzoeksvelden op gebaseerd zijn. Curriculumstudie dus ook. 

- Filosofie = basis voor alle volgende beslissingen 

Filosofie: studie over het leven, over morele kwesties, epistemologie (=kennisleer: hoe komen mensen tot 

kennisverwerving? Wat is kennis?) 

→ Onze ideeën, standpunten en visies op de mens en de samenleving.  

 

  

Bedoeld 

Ideaal Onderliggende rationele of visie op curriculum 

Formeel / beschreven Intenties zoals beschreven in curriculumdocumenten 

Geïmplementeerd 

Waargenomen Het curriculum zoals geïnterpreteerd door gebruikers 

Operationeel Het onderwijs- / leerproces 

Bereikt 

Ervaren Leerervaringen waargenomen door studenten 

Geleerd Leeruitkomsten 
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WAT ZIJN CURRICULUMIDEALEN? 

Voorbeeld 

Het Gemeenschapsonderwijs voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, 

wereldsolidariteit, verdraagzaamheid en brede belangstelling voor het culturele gebeuren hier en elders. 

Het PPGO staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en het beoogt de vorming van vrije mensen, 

die: 

▪ een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat steunt op authenticiteit en integriteit; 

▪ een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening; 

▪ mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist kunnen vertolken; 

▪ bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren; 

▪ getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en ethische bewogenheid; 

▪ zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: opkomen 

voor de eerbiediging van de Rechten van de Mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale 

rechtvaardigheid en voor democratische instellingen; 

▪ de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe huldigen, 

maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken. 

 

→ Welke idealen zitten hierachter? 

- Wereldsolidariteit 

- Vrije mensen 

- Emancipatie van het individu 

- Rechten van de mens als perspectief: een constructie waarachter we ons scharen  

- Streven naar sociale rechtvaardigheid, democratische samenleving 

- Open geest, zonder vooroordelen` 

→ Deze idealen zijn bepalend voor je pedagogisch handelen, en de ontwikkeling van je curriculum. 

→ De idealen zijn moeilijk te bereiken, aangezien het zeer moeilijk is om idealen operationeel te 

definiëren. We streven er wel naar. Het streven naar is al een belangrijk doel dat wordt bereikt. 

Op welke manier kan dit praktisch vertaald worden naar een formeel beschreven curriculum dat gebruikt kan 

worden in scholen?  

- Eindtermen rond het burgeschap 

- Werken aan ontwikkelen van sociale competenties (omgangsvormen)  

- Persoonsvorming (werken aan wie ben ik ?)  

- Vakoverschreidende eindtermen  

Er zijn enorm veel denkers en schrijvers die hebben nagedacht over de streefdoelen van onderwijs. Rousseau, 

Plato, Dewey …  

Walker onderscheidt 6 verschillende curriculumidealen: 

- Academische exellentie 

Een stevige kennisbasis in de klassieke vakken. (cfr. kennisdebat in Vlaanderen, onderwijsbewijs in Nederland). 

Uitblinken, economische competitiviteit. Voornamelijk gericht op de sterke lln. die de economie gaan redden. 

Uit zich in leerplannen door sterke dicipline discours. Bv versterking van de economie door STEM te promoten. 
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- Maatschappelijke relevantie 

Versterken van maatschappelijke belangen (van economische tot pattriottische  belangen). Bv het Vlaamse 

Canon. Forse investering in STEM-onderwijs, omdat er een tekort is aan hoog gekwalificeerd technisch 

personeel. Moet onderwijs zich mee baseren op de gaten in onze arbeidsmarkt?  

- Maatschappelijke verandering 

Onderwijs als vehikel voor maatschappelijke verandering/innovatie. Bv. Milieubewust zijn door opwarming van 

de aarde. Onderwijs moet actief meewerken om maatschappelijke veranderingen mee vorm te geven. Het M-

decreet zou streven naar inclusieve samenleving, wat een curriculumideaal is (dit is allemaal mooi op papier, 

maar in de praktijk werkt het M-decreet niet).  

- Individueel welbevinden 

Individualistische benadering van onderwijs, op maat gesneden. Gericht op het individu (los van de 

samenleving waarin hij opgroeit), zegt Rousseau. 

- Onderwijsgelijkheid 

Achterstandsbestrijding, gelijke kansenproblematiek. Sociale rechtvaardigheid. Iedereen gelijke kansen geven. 

Dit is in spannening met de academische excellentie: dit is namelijk gericht op alle leerlingen en niet enkel op 

de toppresteerders.  

- Levensbeschouwelijke opvoeding 

Heropbloei in geseculariseerde samenleving. Lln. voorbereiden op een bep. godsdienst 

Curriculumtheorieën 

Geen wetenschappelijke theorieën, maar consistent geheel aan ideeën over het wenselijke curriculum, 

gekleurd door mens- en maatschappijbeelden.  

Onderwijsopvattingen spelen een rol: denkbeelden over de aard van ‘goed’ onderwijs, filter voor handelen, 

relatief stabiel. Bv Freinet. 

Het meten van verschillende opvattingensystemen: 

- Progressief versus traditioneel (Kerlinger en Kaya, 1959) 

- Leerlinggericht versus leerstofgericht (Denessen, 1999) 

- Overdrachtsgericht versus constructiegericht (Hermans, van Braak & Van Keer, 2008) 

 

Curriculumopvattingen 

- Visie: waartoe leren zij?  

- Doelen: waarheen leren ze? 

- Inhoud: wat leren zen? 

- Leeractiviteiten: Hoe leren ze? 

- Rol leraar: hoe is rol van leraar bij lerenden? Leraar die kennis overdraagt (autoritair) vs leraar als 

coach. Lkr kan ook verschillende rollen aannemen.  

- Materialen en bronnen: waarmee leren ze? 

- Locatie: waar leren ze?  

- Tijd: wanneer leren ze? 

- Toetsing: hoe toetsen? Summatief vs formatief. 

→ Sterk gekleurd door filosofische, politieke, sociale uitgangspunten (denk aan onderwijsopvattingen, 

epistemologische opvattingen) 
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Ongelijke aandacht voor belang ≠ onderdelen (vbdn. behaviorisme benadrukt doel-stelling, child-centred 

design benadrukt de leeractiviteiten) 

Filosofische discussie over onderdelen curriculummodel, bijvoorbeeld ‘preoccupatie doelen’: 

̶ Veronderstelt meetbare en voor iedereen haalbare ‘outcomes’ (resultaatsverplichting) en individuele 

onderwerping aan doelen → Voor iedereen haalbare doelstellingen 

̶ Postmoderne benadering: omgaan met onzekerheid, onvoorspelbaarheid van leerproces en 

leeruitkomst → curriculum is altijd omgaan met onzekerheid 

Ongeacht stroming: steeds vraag naar ‘inhoud’ (curriculumbronnen) 

 

Epistemologie = hoe komen we tot kennis, hoe verwerven we kennis. Een vraag die vooraf gaat aan deze 

vragen ‘wat is kennis?’, ‘wat is werkelijkheid?’ 

ZIJSPRONG: NETTEN EN KOEPELS 

Vlaanderen: officieel onderwijs en gesubsidieerd vrij onderwijs: 

- Officieel onderwijs: scholen ingericht door of in opdracht van de overheid (Vlaamse overheid, 

provincies, steden of gemeenten)  

Deze scholen zijn neutraal: bieden tot het einde van de leerplicht de keuze aan tussen lessen katholieke, 

orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse en islamitische godsdienst, en niet-confessionele zedenleer. 

- Vrij onderwijs: scholen die niet door de overheid zijn ingericht 

Er zijn 3 onderwijsnetten (bv gemeenschapsonderwijs). Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. 

Binnen een koepel zitten scholen met uiteenlopende en verschillende opvattingen. 

In het officieel onderwijs zijn er twee netten: 

- Het gemeenschapsonderwijs: het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

- Het gesubsidieerd officieel onderwijs: scholen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs en van het 

provinciaal onderwijs.  

De schoolbesturen zijn verenigd in twee koepels: 

▪ OVSG: Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

▪ POV: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, het vroegere CVPO 

 

In het vrij onderwijs is er één net: 

Gesubsidieerd vrij onderwijs: katholiek onderwijs is de grootste groep, met daarnaast de protestantse, joodse, 

orthodoxe, islamitische scholen en de niet-confessionele scholen. Ook een aantal methodescholen.   

Er zijn verschillende koepels: 

▪ Katholiek Onderwijs Vlaanderen (veruit de grootste koepel) 

▪ Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM) 

▪ Federatie Steinerscholen 

▪ Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO) 

▪ Vlaams Onderwijs OverlegPlatform (VOOP) 

Enkele scholen van het vrij onderwijs zijn niet aangesloten bij een koepel. 
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WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE CURRICULUMBRONNEN?  

 

De 3 belangrijkste bronnen waarbij je inspiratie moet halen om 

onderwijs vorm te geven 

 → 3 S’en. 

 

 

 

WETENSCHAP 

– Westers, rationeel & positivistisch wereldbeeld 

– Inzicht in wetenschappelijke methode van kennisverwerving (dus nadruk op meetbare & 

observeerbare kennis) → Kennisverwerving is erg belangrijk.  

– Sterk gebaseerd op cognitieve psychologie: verwerven van probleemoplossingsstrategieën, nadruk op 

leerstrategieën, (meta)cognitie, denkstrategieën. → Hoe komt de mens tot kennis? 

– Niet alleen nadruk op kennis zelf, ook op methoden van kennisverwerving, want de te verwerven 

kennis blijft stijgen. → Nadruk op leren leren 

– Kritiek: te beperkt, geen nadruk op andere kennisvormen (vb. esthetische, artistieke, spirituele, 

intrapersoonlijke kennis (zie bv. E. Eisner) 

 

Is het aanwezig in het curriculum in Vlaanderen? 

Ja, vanaf de OD kleuters (bv. algemene vaardigheden natuur) 

▪ bv. “De kleuters tonen een experimenterende en explorerende aanpak om meer te weten te komen 

over de natuur.” 

▪ Zelfs in kleuteronderwijs wordt er al inzicht verworven in wetenschappelijk onderzoek; bv lln zelf iets 

laten bouwen en hen dan ook zelf het materiaal laten verzamelen.  

Voorbeeld ET lager onderwijs (Wiskunde - Strategieën en probl. vaardigh,) 

▪ bv. “De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden aantonen dat er voor hetzelfde wiskundig 

probleem met betrekking tot getallen, meten, meetkunde en ruimtelijke oriëntatie, soms meerdere 

oplossingswegen zijn en soms zelfs meerdere oplossingen mogelijk zijn afhankelijk van de wijze waarop 

het probleem wordt opgevat.” 

Voorbeeld ET derde graad ASO aardrijkskunde (vaardigheden) 

▪ Aardrijkskundige gegevens opzoeken, ordenen en op een eenvoudige manier verwerken, gebruik 

makend van beschikbare, hedendaagse informatiebronnen en -technieken. 

 

SAMENLEVING 

– De school als onderdeel van de samenleving: rekening houden met maatschappelijke diversiteit, 

tendensen, …  

̶ Aanwakkeren van maatschappelijke interesse; bv duurzaamheid 

̶ Aanleren van beroepscompetenties 

– Maatschappelijke tendensen: kennissamenleving, multiculturalisering, technologisering, 

duurzaamheid … 

– Onderwijs moet zich aanpassen aan veranderende samenleving, bv STEM 

– Vooral: er moet een evenwicht gevonden worden tussen ons unieke karakter als individu en onze 

verantwoordelijkheden als leden van de gemeenschap. Hierdoor wordt indoctrinatie vermeden. 
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HO O  E/O E HE 

Het onderwijs moet zich aanpassen aan 

de eisen van de samenleving  
0% 4% 24% 60% 12% 

Het onderwijs moet er in hoofdzaak toe 

bijdragen dat jongeren een plaats 

toegewezen krijgen op de arbeidsmarkt  

1% 17% 19% 48% 15% 

 

→ Maar klein deel helemaal mee eens dat onderwijs zich moet aanpassen aan de eisen van de samenleving: er 

zijn heel veel veranderingen in de samenleving en de lkr moeten zelf kijken wat ze haalbaar vinden. Vele 

veranderingen zijn nog veraf en lkr vinden het dus niet te moeite om hun manier van lesgeven daaraan aan te 

passen.  

 

LERENDEN 

– Lerende bepaalt inhoud het curriculum 

– Aansluiten bij interesses, waarden, leefwereld, … lerenden 

– Gebaseerd op humanistische psychologie van bv. Rogers, Maslow 

– Nadruk op sociale constructie van kennis. Leren is geen overdracht, maar (sociale) constructie 

– Sluit aan bij derde grote idee van Rousseau (zie verder) 

 
 

HO O  E/O E HE 

Goed onderwijs sluit altijd aan bij de 

persoonlijke belevingswereld van het kind  
0% 4% 8% 51% 36% 

De doelstellingen van het onderwijs moeten 

uit de leerlingen zelf komen  
4% 37% 43% 15% 1% 

 

WAT ZIJN DE DOMINANTE CURRICULUMBENADERINGEN? 

Een geheel aan consistente ideeën, overtuigingen en waarden over het curriculum. 

Ze hebben invloed op wat en hoe wordt geleerd.  

Verscheidene classificaties, referentiekaders, filosofische oriëntaties…  

Er zijn veel verschillende auteurs die allemaal verschillende curricula hebben opgesteld. Ze gebruiken allemaal 

andere termen om hun ideale curriculum te omschrijven (humanistisch, technologisch, sociaal, esthetisch).  

GEDRAGSMATIGE BENADERING 

– Gericht op planmatig ontwerpen van onderwijs, met duidelijke (meetbare) doelen, 

evaluatiemethoden… 

– Technocratisch, gebaseerd op wetenschappelijke principes → vertrekken vanuit expertmodel, bv 

handboek gebruiken dat opgesteld is door experten.  

– Minder gericht op inhoud, wel op proces 

– Nadruk op technische rol van onderwijs: beheersbaarheid van het leren en onderwijs, efficiënte 

planning en evaluatie 

– Werken volgens plan, doelen, … 
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– Behaviorisme is belangrijkste bron geweest om na te denken over curriculum 

– Nadruk op meetbaarheid, ‘accountability’ 

– Leraar als onderwijstechnoloog: ontwerpen van effectieve onderwijsleeromgevingen 

Primaire curriculumbron 

Curriculummodel: voorkeur voor instructiegerichte modellen, technologie-ondersteunende modellen 

 

MANAGEMENT BENADERING (SYSTEEMBENADERING)  

– Gebaseerd op inzichten uit de organisatietheorie 

– Gerichtheid op functionele organisatie van onderwijs in plannen, roosters, … →geeft aan hoe je 

onderwijsstructuur het beste vormgeeft. 

– Nadruk op beleidsontwikkeling en leiderschapsstijlen om curriculuminnovatie te introduceren en 

bestendigen 

– Comprehensief onderwijs: uitstellen van studiekeuze 

 

Primaire curriculumbron: - 

Curriculummodel: voorkeur voor planmatig onderwijs 

 

ACADEMISCHE BENADERING 

– Traditionele, kennisgerichte benadering van onderwijs → Nadruk op kennisverwerving 

– “not all subjects are created equal” → Hiërarchie 

– Nadruk op inleiding tot de ‘wetenschappen’ met een duidelijke disciplinestructuur 

– Vakdisciplines vormen basiscurriculum: wetenschappelijke kennis + wetenschappelijke vaardigheden 

̶ bv. talenonderwijs: nadruk op grammatica, woordenschatonderwijs,… 

̶ bv. natuurwetenschappen: inzicht in wetenschappelijke kennis + experimentele methode 

→ Behouden van traditionele vaardigheden, zoals spelling, grammatica … 

Primaire curriculumbron: wetenschap 

Curriculummodel: vakdiscipline-model  

 

HUMANISTISCHE BENADERING 

– Nadruk op zelfontplooiing, sociale rol van onderwijs 

– Reactie op rationele, technocratische benadering 

– Gericht op de hele ontwikkeling, niet enkel de cognitieve 

– geïnspireerd door onder meer de humanistische psychologie (bv. Abraham Maslow) 

Primaire curriculumbron: leerling 

Curriculummodel: niet prescriptief, leerlinggericht model, ervaringsgericht model  

→ Niet prescriptief: je kan niet zelf op voorhand beslissen wat aan bod gaat komen in onderwijs, want lln gaat 

er ook zelf beslissingen in nemen.  

 

Bv Sudbury-onderwijs: lln bepalen voor zichzelf hoe ze hun dagen inrichten. Ze bepalen zelf wat ze wanneer 

gaan doen.  

Bv Iederwijs in Nederland: Binnen Iederwijs willen we kinderen de ruimte geven om hun eigen ontwikkeling te 

volgen en vanuit hun eigen behoeften hun activiteiten te ondernemen. Kinderen 'doen' dat van nature vanuit 

zichzelf. Er is tegelijk wel een veilige en uitnodigende omgeving nodig waarin dit kan gebeuren. We maken in 

de praktijk gebruik van verschillende werkvormen en hebben verschillende thema’s onderzocht in hoe we die 

omgeving vorm kunnen geven.  
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POSTMODERNE BENADERING 

– Raakvlak met kritische pedagogen: onderwijs als vehikel om bestaande maatschappelijke structuren 

en belangen te reproduceren. 

– Theoretische analyse van hoe maatschappelijke instituten ideologisch in relatie staan 

– Meer theoretisch dan praktisch geöriënteerd: benadering met weinig richtlijnen voor 

curriculumontwerpers. 

Primaire curriculumbron: leerling/samenleving 

Curriculummodel: geen model, onderhandeling 
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HOOFDSTUK 3 – HISTORICAL 

FOUNDATIONS OF CURRICULUM; P75 – 107 

Rode draad doorheen lessen: Thema 2 – Curriculum toen en nu  

KORTE HISTORIEK 

Begin 20ste eeuw:  

– Verwetenschappelijking  van de samenleving: inzichten humane & natuurwetenschappen 

– Industrialisering: nood aan gekwalificeerde arbeidskrachten (inzicht relatie onderwijs & economische 

productiviteit) 

Startschot: Bobbitt: eerste wetenschappelijke benadering curriculumontwerp.  

Kijken naar hoe zo efficiënt mogelijk onderwijs ingericht kan worden: inzichten vanuit behaviorisme enerzijds, 

en opkomst massaonderwijs anderzijds. 

FOUNDING FATHERS 

1. Bobbitt: start van de wetenschappelijke benadering van het curriculum (technisch-instrumentele 

benadering). 

– Centraal uitgangspunt: curriculumontwikkeling moet vertrekken vanuit een planmatige, systematische 
aanpak 

– Curriculumontwikkeling als mechanisch proces, bv. curriculumontwerper als spoorwegingenieur 
– Curriculumontwerp: identificatie van handelingen die belangrijk zijn als volwassene (activity analysis). 

We moeten analyse maken van wat volwassenen allemaal moeten kunnen om samen te leven in de 

arbeidsmarkt (technische kijk). We hebben deze kijk nooit verlaten in ons onderwijs, heeft altijd 

centrale plaats gehad.  

 
“Discover the activities which ought to make up the lives of students and along with these, the abilities 

and personal qualities necessary for proper performance.” 

2. Charters 

– Zelfde technisch-wetenschappelijke benadering als Bobbitt, bouwde hierop verder 
– Wijzigingen curriculum steeds in functie van opvattingen over de finaliteit van het onderwijs 

– “Regels“ bij curriculumontwikkeling 

– Dacht na op systematische manier om stapsgewijs tot nieuw curriculum te komen.  
 

1. Identify major educational aims through a study of contemporary social circumstances. 
2. Classify the major aims into ideals and activities and reduce them to operational objectives. 
3. Prioritize the aims and objectives. 
4. Reprioritize the aims and objectives to lend greater importance to those relevant to children's 

experience than to those relevant to adults but remote from children. 
5. Identify those aims and objectives achievable within the constraints of the school setting, relegating 

those best accomplished outside the school to extra-school experiences. 
6. Identify materials and methods conducive to the achievement of the selected aims and objectives. 
7. Order materials and methods consistent with principles of child psychology. 
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3. Tyler 

– Verderzetting Bobbitt & Charters (verwetenschappelijking curriculumvraagstuk) 

– Beïnvloed door efficiency-denken én progressieve ideeën 

– Klassieke curriculumbenadering: de Tyler-rationale 

– Kenmerken Tylers model van curriculumontwikkeling 

– Siert in zijn eenvoud → Als je iets complex eenvoudig kan voorstellen, dan ben je goed bezig. 

– Vertoont overeenkomsten met hedendaagse praxis 

– Wetenschappelijk (systematisch) 

– Rationeel, lineair 

– Behavioristisch (outputgericht, focus op doelbepaling) 

– Progressief element (behoeften van lerenden 

– Kritiek op het model van Tyler 

– Te technocratisch 

– Geïnterpreteerd als algoritmisch en niet als heuristisch 

– Veel kritiek van postmodernisme 

– Vier standaardvragen van Tyler (Tyler rationale) 

1. Welke onderwijsdoelen moet de school nastreven?  

2. Welke onderwijservaringen kunnen aangereikt worden in functie van de te bereiken doelen? 

 - selectie van de inhouden 

 - rekening houden met beginniveau, interesse, behoeften…   

3. Hoe kunnen deze onderwijservaringen op de meest effectieve wijze worden georganiseerd? 

 - ordenen van de inhouden (moeilijkheidsgraad, horizontale/verticale samenhang, integratie in de 

vakken…) 

 - ontwikkelen onderwijsleermethoden 

4. Hoe kunnen we vaststellen dat de doelen zijn bereikt (evaluatie)? Kwaliteit is hier zeer belangrijk! 

 

4. Grassroots-model van Taba (jaren 60) 

 

- Leerling van John Dewey, voorstander van progressief onderwijs ,nadruk op ‘leren denken’ en 

toepassen i.p.v. rote learning.  

- Technische visie op curriculumontwikkeling: 

1. Vaststellen waar lerenden behoefte aan hebben 

2. Opstellen van doelen 

3. Bepaling van de inhoud 

4. Organisatie van de inhoud 

5. Bepaling van de instructiemethoden 

6. Organisatie van leeractiviteiten (opeenvolging leeractiviteiten in tijd) 

7. Bepaling van de evaluatie en evaluatiemiddelen 

 

Maar:  belang van betrokkenheid leraren bij curriculum-ontwikkeling: opkomst van de 

communicatieve benadering 

- Verschil met Tyler 

o Participatieprincipe: leraren dienen betrokken te zijn bij curriculumontwikkeling -> heeft 

positieve invloed op leerprestaties van lln.  

o Bottom-up in plaats van top-down benadering 
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Moeilijkheden: 

- Betrokkenheid van leraren bij curriculumconstructie: meer wens dan realiteit (gebrek aan tijd? Niet 

altijd aantoonbare effectiviteit. Efficiëntie (kosten/baten)) 

- Onderwijsleermethode is dominante curriculumbron 

INVLOED VAN PROGRESSIEVE DENKERS 

• John Dewey (zie verder) 

• John Goodlad (schoolhervorming) 

Breidde Dewey’s ideeën over sociaal activisme en democratie voor maken van leerplannen verder uit.  

Ziet filosofie als uitgangspunt van curriculum en basis voor ontwikkelen van doelen en middelen.  

Pleit voor betrokkenheid van leerkrachten bij aanpassen van doelen en ontwikkelen van curriculum. 

Hij vond zelfs dat leerkrachten helft van hun tijd les moeten geven en andere helft van de tijd moeten 

steken in interpretatie en wijziging van doelen en plannen van curriculumactiviteiten.  

De school moet de lln aansporen om individuen hun potentieel te verwezenlijken, maar ze moeten 

ook opgeleid worden om mee te kunnen draaien in de samenleving.  

Hoofddoel onderwijs: een individueel en collectief democratisch karakter ontwikkelen. 

Deed onderzoek naar hoe onderwijs vroeger was (’50 – ’60): leraar staat centraal, klas als 1 geheel en 

niet individuen, doceren, kennisverwerving,  

• William Pinar (reconceptualizing curriculum theory) 

Nauw voorgeschreven curriculum dat werd geassocieerd met Tyler’s basisprincipes van curriculum en 

instructie.  

Pinar definieerde reconceptualistische beweging als volgt: kritische oefenen, eerder beschrijvend dan 

omschrijvend, dat tekenen van onderwijspraktijk bestudeert om te ontdekken wat mogelijk was, wat 

nog kan zijn.  

Hij vindt dat men eerder curriculum moet begrijpen, “Welke kennis het belangrijkste is om te weten”. 

• Paulo Freire (van ‘bankconcept’ van onderwijs naar probleemstelling) 

Wil de onderdrukten bevrijden en vermijdt onderdrukker te worden. 

Deed aanval op ‘bankconcept’ (lkr geeft kennis door aan lln en zij halen die kennis weer op wanneer 

het nodig is). Dit onderdrukt eigen denken en handelen van lln en ook hun creativiteit.  

Zjin kritiek leidde tot democratische benadering, probleem-vormend onderwijs, waarin mensen hun 

vermogen ontwikkelen om kritisch te kijken naar de manier waarop ze leven in de wereld, waarin ze 

zichzelf vinden.  

Teruggaan naar luisteren naar de mens, niet al kaders creëren op voorhand. Wie zijn wij om al over 

dingen te beslissen zonder dat de mens daar invloed op heeft?  
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19E  EEUWSE EUROPESE OPVOEDERS (EDUCATORS)  

PESTALOZZI: GENERAL AND SPCECIAL METHODS 

- Zwitser 

- Legde de basis voor de moderne lagere scholen en hielp bij het hervormen ervan 

- Stellingen: 

→ “Onderwijs moet gebaseerd zijn op de natuurlijke ontwikkeling van een kind.” 

→ “Kinderen leren aan de hand van hun zintuigen.” = sensorische psychologie (later) 

      Centraal bij Montessori Maria (methodeonderwijs) 

→ Tegenstander leren op afstand 

→ Voorstander koppeling leerplan aan ervaringen van kinderen thuis 

- Algemene methode 

→ Kinderen emotionele zekerheid en genegenheid geven 

- Speciale methode 

→ Focus op auditieve en visuele zintuigen van kinderen 

→ ‘Object’-les: kinderen bestuderen objecten (vorm, tekenen, naam geven) 

FROEBEL: THE KINDERGARTEN MOVEMENT 

- Duitser 

- Kindergarten = kindertuin → Creatief bezig zijn en ontdekkend leren 

- Focus op 3- tot 4-jarige kinderen 

→ Scholing moet georganiseerd zijn rond spel en individuele groepsinteresses- en activiteiten 

- Op kinderen gericht leerplan (liefde, vertrouwen en vrijheid) 

→ Liederen, verhalen, kleurrijke materialen, games.. 

→ Veilige aangename plek waar kinderen op natuurlijke wijze konden groeien 

- Margaret Shurz: implementatie op grotere schaal 

→ Kleuteronderwijs vast onderdeel Amerikaanse onderwijs 

- Opgenomen in huidige theorieën over vroegschoolse eductie en progressieve scholing 

HERBART: MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT  

- Duitse filosoof 

- Bijdrage aan morele ontwikkeling in onderwijs 

→ Morele ontwikkeling = noodzakelijk 

→ Doel onderwijs: goed persoon produceren met veel interesses, goed karakter en hoge moraal 

- Ontwierp zeer gestructureerde manier van lesgeven 

- Deugd = gebaseerd op kennis 

- Wangedrag = gebaseerd op onvoldoende kennis 

- Basis morele karakter: 

→ Idee van innerlijke vrijheid (actie o.b.v. persoonlijke overtuigingen) 

→ Idee van perfectie (harmonie en integratie van gedrag) 

→ Idee van welwillendheid (sociale welzijn van anderen) 

→ Idee van rechtvaardigheid (individueel gedrag verzoenen met sociale groep) 

→ Idee van vergelding (belonen en straffen) 

- Twee belangenorganisaties 

→ Kennisbelangen: empirische gegevens, feitelijke informatie, speculaties 

→ Ethische belangen: sympathie, sociale relaties, religieuze gevoelens 
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- “De persoon die volgens kennis leeft en handelt, zal een morele persoon zijn.” 

 

- Curriculumcorrelatie 

→ Elk vak op zodanige wijze worden onderwezen dat het verwijst naar en betrekking heeft op andere 

vakken (VOET’en) 

→ Kennis = geïntegreerd systeem van ideeën die een ervaring vormen, waaraan nieuwe ideeën 

kunnen worden gerelateerd 

- 4 pedagogische principes -> vijf stappen 

1. Voorbereiding 

2. Presentatie 

3. Associatie  

4. Systematisering 

5. Toepassing 

= instructionele of implementerende fase van curriculumplanning/curriculumontwikkeling 

THE TRANSITIONAL PERIOD: 1893-1918 

DEWEY: PRAGMATIC AND SCIENTIFIC PRINCIPLES OF EDUCATION  

- Publicatie ‘Democracy and education’ 

→ Relatie tussen democratie en onderwijs 

→ Democratie als sociaal proces kan via de school worden verbeterd 

- Scholen = neutrale instellingen 

→ Doel: vrijheid en autoriteit dienen 

→ Doelstellingen gingen samen met specifieke type samenleving 

- Onderwerpen kunnen niet in waardehiërarchie geplaatst worden, geen hiërarchie tussen 

verschillende vakken. 

→ Studie elk onderwerp bevordert ontwikkeling kind 

→ Uitbreiden en bijdragen aan sociale en cognitieve groei 

- Prioriteit aan wetenschap = ratio 

→ Andere naam voor kennis, voltooiing van leren 

- Gebaseerd op Spencer 

→ Wetenschap = sleutel om leven te voltooien; belang van wetenschappelijk denken 

→ Ontdekkend leren 

→ Utilitair denken: alles in het curriculum moet een bruikbare/praktische verklaring kunnen krijgen 

- Gebaseerd op Stanley Hall 

→ Kinderstudiebeweging 

→ Op onderzoek gebaseerd en systematisch 

- Vindt dat onderwijs kinderen moet socialiseren zodat de waarden en normen van de samenleving 

doordringen. 

- Ervaringsgericht leren 

- Wetenschappelijk denken 

- Er moet bij curriculumontwerp een evenwicht zijn tussen samenleving en individu. 
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VERSCHIL TRADITIONEEL EN PROGRESSIEF ONDERWIJS V.S.  

 

 Traditioneel Progressief 

Werkvormen Doceren (drillen) Samenwerkingsvormen, 

activerende werkvormen, practica, 

uitstappen… 

 Leren door DOEN 

Leerinhouden 
Feitenkennis  
Nadruk op basisvakken 
= lezen, schrijven en rekenen 

Kennis, vaardigheden en attitudes 
Persoonsvorming 
Sociale vaardigheden 
Burgerschapscompetenties 

Cognitieve processen 

(Bloom) 

Feiten onthouden 

= declaratieve kennis 

Feiten, concepten en procedures 

en metacognitie onthouden, 

begrijpen, analyseren, evalueren 

en creëren 

Organisatie curriculum Theoretisch 

Disciplinair 

Statisch 

Praktijkgericht 

Vakdoorbrekend 

Dynamisch 

Pedagogische relatie Leerkracht is kennisoverdrager (= 

autoritair) 

Weinig oog voor vertrouwensrelatie 

Leerkrachtgestuurd 

Leerkracht is kennisoverdrager, 

coach en begeleider 

Meer oog voor vertrouwensrelatie 

Leerlinggestuurd 

Leeruitkomsten Memoriseren 

 

 

Focus op product 

Externe regulatie van motivatie 

Begrip, uitvoeren…  

Voorbereiding op realiteit en 

toekomst 

Focus op proces 

Autonome motivatie 

Evaluatievormen Summatieve evaluatie Formatieve evaluatie 
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HOOFDSTUK 2 – PHILOSOPHICAL 

FOUNDATIONS OF CURRICULUM; P 46-70 

GESCHIEDENIS VAN FILOSOFIE 

Ontstaansgeschiedenis: 

- 7e eeuw v. Chr. – 5e eeuw n. Chr = Grieks-Romeinse periode 

- 5e eeuw n. Chr.- 16e eeuw n. Chr. = Middeleeuwse periode 

- 16e eeuw n. Chr. - … = Moderne periode 

Belangrijke personen in deze geschiedenis 

- Johan Braeckman 

→ Mythisch-magische periode 

→ Wereldgodsdiensten en wetenschap 

- Comenius 

→ Één van de grondleggers van modern onderwijs, de eerste die met didactische materiaal werkte 

→ Didactica Magna (1633): onderwijssysteem dat overeenstemt met huidige indeling 

→ Voorstander moedertaalonderwijs: vaak nog in het Latijn 

→ Onderwijs = publieke verantwoordelijkheid (van overheid, samenleving tot 18jaar) 

→ Orbis Pictus (1658): encyclopedie met algemene kennis, eerste prentenboek voor kinderen 

! Één van de eerste die het aanschouwelijkheidsprincipe heeft gematerialiseerd 

FILOSOFIE EN CURRICULUM 

Meerwaarde filosofie: 

- Biedt kaders voor organiseren van scholen en klaslokalen 

- Helpt het doel, de betekenis en uitkomsten van scholen te bepalen 

- Toont welke onderwerpen waardevol zijn 

- Toont aan hoe studenten leren  

- Bepaalt welke materialen en methoden gebruikt moeten worden 

➔ Verduidelijkt de doelen van onderwijs, geschikte inhoud, onderwijs- en leerprocessen en ervaringen en 

activiteiten die scholen moeten benadrukken 

➔ Binnen spanningsveld van individuele en maatschappelijke ontwikkeling = klassieke discussie binnen 

onderwijsfilosofie (waar moet onderwijs nu op gericht zijn?) 

Hopkins: 

“Filosofie heeft in het verleden elke belangrijke beslissing genomen die ooit is genomen over leerplannen en 

onderwijs en zal de toekomst blijven van elke belangrijke beslissing in de toekomst.” 

➔ Keuzes rond curriculum en onderwijs zijn keuzes op basis van waarden = filosofie 

Goodlad 

- Filosofie = beginpunt voor besluitvorming in curriculum 

- Filosofie = basis voor alle volgende beslissingen 
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FILOSOFIE EN DE LEERPLANWERKER 

Filosofie = onze achtergrond & ervaring; filosofie leidt tot actie.  

Lkr → Moeten kennis en begrip verbreden door problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 

Houd je niet te strikt aan bepaalde filosofie, anders geraak je in conflict met anderen. 

Doll 

- Conflicten tussen verschillende leerplanplanners treden op wanneer persoon verschillende posities 

innemen langs een continuüm van overtuigingen 

- Conflict kan zo intens worden dat het leidt tot een stilstand van studieprogramma 

➔ Ideaal = leerplanwerkers hebben een persoonlijke filosofie die aangepast kan worden 

- Ze baseren zich op best beschikbare bewijs en veranderen als er beter bewijs naar voren komt 

- Volwassenen kunnen dit beter dan jonge mensen 

FILOSOFIE ALS BRON VOOR HET LEERPLAN 

Filosofie kan bekeken worden als: 

1. Startpunt curriculumontwikkeling (Dewey) 

2. Functie die afhankelijk is van andere functies in leerplanontwikkeling 

Dewey 

- Filosofie = algemene theorie van onderwijs 

- Filosofie biedt kaders voor doelen en methoden van scholen 

- Filosofie = manier van denken die zin geeft aan ons leven 

 

Tyler 

- Filosofie is één van de vijf criteria die worden gebruikt bij het selecteren van educatieve einddoelen. 

o Studies van leerlingen 

o Studies van hedendaags leven 

o Suggesties van vakspecialisten 

o Psychologie van leren 

- Filosofie definieert de aard van het goede leven en een 

goede samenleving 
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Goodlad 

- Eerst beslissen over de aard en doel onderwijs vooraleer we filosofie en doelen van curriculum kunnen 

nastreven 

Filosofisch probleem in onderwijs 

- Samenleving vs. Individu → Goede burgers/werkers creëren, maar die ook genieten van het leven → 

zowel groei van individu, als goede samenleving bevorderen. 

- Ligt de eerste verantwoordelijk van de school bij sociale orde? 

GROOTSTE FILOSOFIEËN 

IDEALISME 

Kenmerken 

- Hoogste doel = zoektocht naar waarheid en blijvende waarden 

→ Universele en absolute waarheden 

- Ideeë n kunnen geïntegreerd worden in universele concepten en een betekenisvol geheel 

- Waarheid kan worden gevonden door redeneren, intuïtie en religieuze openbaring 

Kenmerken m.b.t. onderwijs en curriculum 

- Leren = primair intellectueel proces waarbij ideeën worden ontwikkeld 

- Onderwijs houdt zich bezig met conceptuele zaken 

- Voorkeur curriculum dat ideeën en concepten aan elkaar relateert 

- Curriculum = hiërarchisch + gebaseerd op aangeleerde disciplines 

→ Bovenaan = meest abstracte/klassieke vakken bv. wiskunde, geschiedenis, taal.. 

→ Onderaan = wetenschappen die zich bezig houden met oorzaak-gevolgrelaties 

REALISME 

Kenmerken 

- Beschouwen de wereld in termen van objecten en materie 

- Mensen kunnen de wereld leren kennen door hun zintuigen en rede 

- Alles is afgeleid van de natuur en onderwerpen aan haar wetten 

- Menselijk gedrag is rationeel wanneer het voldoet aan de natuurwetten en wanneer het wordt 

beheerst door fysieke en sociale wetten 

- Doel mens = denken 

- Universum is geordend: dingen gebeuren met een reden 

Kenmerken m.b.t. onderwijs en curriculum 

- Benadrukken leerplan met afzonderlijke inhousgebieden 

→ Leerplanhiërarchie (zie idealisten) 

- Waarderen wetenschappen evenveel als kunsten 

PRAGMATISME 

Kenmerken 

- Gebaseerd op verandering, proces en relativiteit 
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= nadruk op contingente (= toevallige) 

- Realiteit verandert voortdurend 

- Ideeën moeten getest en geverifieerd worden 

- Waarheid is niet absoluut of universeel 

- Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk verbonden 

- Kennis ontwikkelen via empirisch onderzoek 

- Morele waarden zijn contextafhankelijk 

Kenmerken m.b.t. onderwijs en curriculum 

- Leren vindt plaats wanneer de persoon zich bezighoudt met oplossen van problemen, die kunnen 

worden overgedragen op een breed scala van onderwerpen en situaties 

- Leerling en zijn omgeving veranderen voortdurend 

- Onderwijs moet zich richten op kritisch denken 

- Curriculum gebaseerd op ervaringen en interesses van het kind 

- Interdisciplinaire onderwerpen = thematisch onderwijs 

- Ontdekkend leren, wetenschappelijke methode 

- Sociale dimensie van leren: leren is geen individualistisch gegeven 

→ Link sociaal constructivisme 

➔ Dewey: onderwijs is proces dat menselijke conditie verbetert 

EXISTENTIALISME 

Kenmerken 

- Individualisme en persoonlijke zelfontplooiing wordt benadrukt 

- Mensen maken voortdurend keuzes en definiëren zichzelf 

- Belangrijkste kennis = kennis van menselijke conditie 

- Ontkennen het opleggen van groepsnormen, autoriteit en gevestigde orde 

Kenmerken m.b.t. onderwijs en curriculum 

- Studenten zijn vrij te kiezen hoe en wat ze studeren 

→ Te onsystematisch? 

- Onderwijs moet bewust worden van keuzes en hun betekenis 

- Weinig invloed? -> school is geïnstitutionaliseerd met socialisatie 

→ School beperkt de vrijheden van lerenden 

- Kunsten worden benadrukt -> zelfexpressie 

- Leraren en leerlingen bespreken hun leven en keuzes 

→ Drama, film, kunst, literatuur… 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

Filosofie Realiteit Kennis Waarden Rol v/d LKR 
Focus op 

leren 

Focus op 

curriculum 

Idealisme 

Spiritueel + moreel + 

mentaal + 

onveranderlijk  

Opnieuw 

nadenken 

over 

mogelijke 

ideeën  

Absoluut & 

eeuwig 

Morele & 

spirituele leider + 

potentiële kennis 

& ideeën bewust 

maken bij LLN’en 

Kennis & ideeën 

onthouden + 

abstract denken 

in hoogste vorm 

Knowledge-based + 

subject-based + 

classics or liberal 

art  

+ hiërarchie in 

vakken (filosofie -> 

theologie  

-> wiskunde) 

Realisme 

Natural laws + 

objectief + inhoud 

Sensatie & 

abstractie 

Absoluut & 

eeuwig + 

gebaseerd op 

natural laws 

Rationeel denken 

cultiveren + 

morele & 

spritiuele leider + 

autoriteit 

Logisch & 

abstract denken 

in hoogste vorm + 

Exercising the 

mind 

Knowledge-based + 

subject-based + 

arts & sciences 

+ hiërarchie in 

vakken 

(humanistische & 

wetenschappelijke 

onderwerpen) 

Pragmatisme 

Interactie individu-

omgeving + 

veranderlijk 

Ervaring + 

scientific 

methode 

Situationeel 

& relatief + 

veranderlijk 

Kritisch denken & 

wetenschappelijk 

proces cultiveren 

Methodes om 

met 

veranderende 

omgeving om te 

gaan & weten-

schappelijke 

uitleg 

Geen permanente 

kennis & 

onderwerpen 

+ 

probleemoplossend 

denken + 

vaardigheden voor 

CHANGE 

Existentialisme 

Subjectief  Kennis = 

persoonlijke 

keuze 

Vrije keuze + 

individuele 

perceptie 

Persoonlijke keuze 

& individual self-

definition 

cultiveren 

Kennis & 

principes v/d 

menselijke 

context + Acts of 

choosing 

Keuzes in 

vakinhoud + 

emotioneel + 

esthetisch + 

filosofie 
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EDUCATIONAL PHILIOSOPHIES 

= 4 filosofieën (perennialism, essentialism, progressivism, reconstructionism) 

• Wortels = 1 v/d 4 filosofische tradities 
o Perennialism = realisme 
o Essentialism = idealisme & realisme 
o P rogressivism & reconstructionism = pragmatisme 

 

“BACK-TO-BASICS”ONDERWIJS  (ESSENTIALISME) 

 

 basisvaardigheden v/d LLN: ≠e oorzaken 

• Automatic promotion = studenten, die falen om de standard te behalen, toelaten om naar een 
volgende graad te gaan met de peers i.p.v. de voorwaarden te bereiken 

• Array of elective courses 

• Designed textbooks = entertain > educate 

Terugkeer naar de basis 

- ‘No Child Left Behind’ 

→ Prestaties vergroten en gaten in lezen, schrijven en rekenen dichten met jaarlijkse tests met hoge 

inzet 

- Pleidooi voor een afslanking van het curriculum met nadruk op basisvaardiheden 

Niet voldoende 

- Grote verschillen in prestaties tussen staten in VS 

- Afgestudeerden middelbare school hadden nood aan herhaling en remediëring op universiteit 

→ K-12 scholen verlaagden dus hun normen 

- Amerikaanse studenten misten de vaardigheid om te concurreren in internationale testen rond lezen, 

schrijven en rekenen 

➔ Vereiste een meer rigoureuze en uniforme set normen 

Het idee dat alles uit kind moet komen is hinderend voor leerproces van lln, dus we moeten back to basics. 

Moet onderwijs wel alle soft skills aanleren? Moeten we ze leren leren? 

“STANDARDS-BASED REFORM”  

Ontstaan uit bezorgdheid economische positie (competitiedenken) en professionaliteit van leraren 

- Hoge standaarden voor leraren 

- Teacher proof material: didactische methoden ontwikkeld die bestand zijn tegen eigenheid van lkr. Lkr 

moet didactische stappen die staan neergeschreven volledig volgen en mag geen eigen inbreng 

hebben. 

- Meetbaar kerncurriculum 

- Accountability organisatie/leraren/leerlingen bv. high-stakes testing 

→ Scholen en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor kwaliteit die ze afleveren + rapporteren eigen 

kwaliteit 

→ High-stake testen= vorm van testing met grote gevolgen 

- Uitwas: differentiële verloning van leraren op basis van leerlingen prestaties 
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→ Nadeel: beste leraren zouden in moeilijkere scholen moeten staan, maar dit werkt het 

tegenovergestelde in de hand. Scholen in armere wijken hebben soms moeilijkere leerlingen die 

minder succes kennen. Leerkrachten die meer willen verdienen zullen dan ook vertrekken ook die 

scholen.  

Basisvraag: moeten we niet naar systeem gaan waarin we competentieniveau van lln niet meer koppelen aan 

uitspraak van lkr in school maar extern laten bepalen?  

CCSS = Common Core State Standards 

- Schetste wat studenten moeten weten en doen aan einde elke graad 

- Doel: bekwame studenten afleveren met kennis die nodig is om te slagen in het leven 

→ ! ongeacht hun woonplaats 

Voorstanders 

- Strengheid is nodig om te concurreren met andere landen 

- Beïnvloedt de prestaties van de studenten aanzienlijk 

Tegenstanders 

- Leekrachten zijn niet in staat academisch achtergestelde leerlingen te helpen 

Er moet dus eigenlijk focus gelegd worden op leerkrachten. Er moeten hervormingen gedaan worden in de 

lerarenopleiding. 

➔ Politiek-economisch situeren -> onderwijs moet toeleiden naar arbeidsmarkt + competentie tussen regio’s 

Global Education Reform Movement (GERM) → GERM = virus, verspreidt zich internationaal 

1. Standardisation of education—Based on measurable outcomes; set- ting performance standards for 
schools, teachers, and students; test- based accountability.  

2. Focus on core subjects—Such as literacy and numeracy and STEM (science, technology, engineering, 
and maths) at the expense of sub- jects which become marginalised, for example, social studies, arts, 
and music.  

3. Low-risk ways to reach learning goals—Minimising experimentation, creativity, and alternative 
pedagogies in teaching and learning methodologies, with a defined focus on ‘guaranteed content’.  

→ Nog maar weinig ruimte voor creativiteit 

4. Corporate management models to drive improvement—Policies and ideas borrowed from the 
business world, including managerialism, key performance indicators, accountability requirements, 
and so on. 

→ Denken alsof onderwijs een bedrijf is. Managementtheorieën toepassen in onderwijs. 

5. Test-based accountability policies—School performance closely tied to processes of accrediting, 
inspecting, and rewarding or punishing schools and teachers, based on high-stakes testing and 
national and international comparative data.  

→ Sterke kwaliteitszorg van systemen 

Probleem hier: eigenheid en rol van leerkracht gaan totaal verloren. 
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PROGRESSIVISME 

= tijdelijke hervormingsbeweging in educatieve, sociale en politieke zaken. Reactie op traditioneel, autoritair 

onderwijs 

- Ontwikkelde zich vanuit de pragmatische filosofie 

- Vaardigheden omvatten probleemoplossende en wetenschappelijke methoden 

- Scholen moeten: 

→ Samenwerking en zelfdiscipline koesteren 

→ Cultuur van de samenleving overbrengen 

- Benadrukt hoe te denken, niet wat te denken 

- Curriculum moet interdisciplinair zijn, vakdoorbrekend, probleemoplossend 

- Leerkrachten moeten lerenden helpen problemen en wetenschappelijke projecten op te lossen  

- Leerkracht = leider groepsactiviteiten 

- Leraren en lerenden plannen activiteiten samen 

- School ondersteunt leerlingen in democratisch denken 

- Kritisch denken bij lerenden staat voorop (hoe te denken is belangrijker dan wat te denken) 

- Nadruk op leren in een sociale context (= Kilpatrick) 

Dewey Kilpatrick 

Curriculum met georganiseerde vakken op basis van 

ervaringen van het kind. 

De school ondersteunt leerlingen in democratisch 

denken. 

Interdisciplinair curriculum 

Leerkrachten zijn begeleiders bij groepsactiviteiten.  

Verwerpt idee van vast curriculum 

➔ Behoeften en ervaringen van een kind zijn 

onzeker 

Nadruk op leren in sociale context. 

Wil meer inspraak van de leerlingen. Hij vindt dat de 

lln voor zichzelf moeten denken.  

 

Progressivisten waren verenigd in het verzetten van 

- Autoritair onderwijs 

- Grote afhankelijkheid van leerboekmethoden 

- Onthouden van feitelijke gegevens door constante oefening 

- Statische doelen en materialen die geen rekening houden met de veranderende wereld 

- Intimidatie of lijfstraffen als vorm van discipline 

- Pogingen om onderwijs te scheiden van individuele ervaringen en sociale realiteit 

Visie op onderwijs 

- Negatief t.o.v. leren van lessen, recitaties van lessen en autoriteit van handboek 

- Kritiek op conventionele leerstof 

- Onderwijs gericht op de leerling i.p.v. het onderwerp 

- Benadrukten activiteiten en ervaringen 

- Aanmoedigen coöperatieve groepsopdrachten 
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Kritiek 

- Dewey: kritiek op doorgedreven progressivisme 

→ Anti-autoritaire opvattingen 

→ Ontkennen van belang van kennis 

→ Onderwijs is meer dan alleen vertrekken vanuit het kind  

- Sterke gerichtheid op (hogere) middenklasse 

- Weinig aandacht voor maatschappelijke problemen zoals armoede, werkloosheid en ongelijkheid 

RELEVANT CURRICULUM 

1960: studenten nemen meer actieve rol in onderwijs en vragen een progressief en studenten-centraal 

curriculum 

- Studenten moeten gemotiveerder en meer geïnteresseerd zijn 

- Klassen moet verderbouwen op levenservaringen en interessante activiteiten 

Ze vroegen: 

- Relevantie 

- Individuele instructie 

- Hernieuwde lessen gebaseerd op interesses van studenten (gezondheid, duurzaamheid …) 

- Educatieve alternatieven bv. open klassen… 

- Uitbreiding van curriculum buiten de schoolmuren 

- Versoepeling van de academische stadaarden en normen en toelatingsstandaarden van scholen & 

colleges.  

Eisner: boek ‘Educational Imagination’ 

- Meer aandacht schenken aan domeinen in onderwijs die minder benadrukt worden 

→ Artistieke, spirituele, esthetische… ontwikkeling 

Aanvullingen van studenten (leerpad): 

• meer informatie over LGTBQ, seksuele opvoeding. 
• psychische stoornissen, (nog veel onbegrip) 
• basic life skills , bv. bankkaart aanvragen, belastingsbrief, leningen … 
• planvaardigheden, communicatievaardigheden, "leven-lang-leren", digitale vaardigheden, reflectie 

vaardigheden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat lerende weten hoe ze zichzelf tot actie kunnen 
motiveren en persoonlijk meesterschap kunnen bereiken.  

• digitale geletterdheid  
• kritisch leren denken, kritisch omgaan met bronnen en hun mening goed kunnen beargumenteren 
• meer toelichting op de school ivm politiek. Zorgen dat studenten zich betrokken voelen in de 

democratische samenleving. inspraak en vrije meningsuiting. burgerschapszin 
• Superdiversiteit, genderdiversiteit,... 

 

HUMANISTISCH ONDERWIJSMODEL 

Startpunt 

- Reactie op een waargenomen overdreven nadruk op vakinhoud en cognitief leren 

- Jaren 60 en 70 
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Silberman 

- ‘Crisis in the Classroom’ 

- Scholen zijn representatief 

- Leerlingen moeten onderwezen worden in volgzaamheid en conformiteit 

Kenmerken: 

- Wat betekent het om mens te zijn? 

- Zelfdeterminatietheorie 

- Zelfconcept = belangrijkste, bepalende factor voor gedrag 

- Curriculum: nadruk op affectieve resultaten 

→ Benadrukt geluk, esthetiek, spiritualiteit, zorgzaamheid en empathie 

- Sterke inspiratie bij Maslow en Rogers 

- Doel onderwijs: zelfactiverende mensen produceren 

- Leraar = positief en ondersteunend 

→ Toegewijd en zorgzaam 

→ Betrekken studenten actief bij hun lessen + bevestigen hun identiteit 

→ Moedigt studenten aan om te leren + denk-, smaak- en karaktereigenschappen te ontwikkelen 

→ Noodzaak om te focussen op op de sterke punten en interesses van de lerende 

= geïndividualiseerd curriculum  

→ Link humanisme = humanistisch lesgeven =  alles wat de leraar doet is ‘menselijk’ 

! KRITIEK: Kloof tussen wat ideaal is en wat mogelijk is 

- Studenten moeten breder en creatiever denken 

→ Sterke basis in geesteswetenschappen en vrije kunsten 

- Studenten moeten leren omgaan met eigen psychologische behoeften en problemen 

- Ondersteuning voor niet-academische onderwerpen/vaardigheden 

= soft skills 

→ Doel: lerenden die achtergesteld zijn, helpen succesvoller te zijn 

Nadeel 

- Gebrek aan aandacht voor intellectuele intelligentie 

- Zeer weinig empirisch bewijs om hun standpunt te ondersteunen 

Aanvulling studenten (leerpad): 

Een humanistisch curriculum legt de nadruk op affectieve, in plaats van cognitieve, resultaten. Het doel is om 

"zelfrealiserende mensen" te produceren of "totale menselijke wezens". Een humanistisch curriculum legt de 

nadruk op geluk, esthetiek, spiritualiteit, zorg en empathie. Een humanistische leraar wordt afgebeeld als 

"positieve" en "ondersteunende" leraar die de leerlingen zonder dwang kan aansturen. Deze leerkrachten zijn 

toegewijd en zorgzaam, ze engageren zich actief in hun klaslokalen en ze bevestigen hun identiteit. 

Leerlingen moeten onafhankelijkheid, zelfdeterminatie en de acceptatie van anderen en zichzelf ontwikkelen. 

Dit kan te weinig ontwikkeld worden in het dominante onderwijsmodel. 
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HOOFDSTUK 6 – CURRICULUM DESIGN, 

P176-204 

COMPLEXITEITEN VAN CURRICULUMONTWERP 

Kieran Egan: nadenken over onderwijs en doeleinden o.b.v. drie hoofdideeën (socialisatie, kennis- en 

persoonlijke ontwikkeling): 

1. Basisideeën van socialisatie 

→ Lerenden socialiseren om functionerende leden van de samenleving te zijn (goede burgers) 

→ Socialiseren = conformiteit bevorderen 

→ Te veel nadruk hierop leidt tot indoctrinatie. Dat betekent dat er te hard ideeën worden 

opgedwongen aan leerlingen, zodat ze zelf geen ruimte meer hebben om te denken en te 

ontwikkelen.  

     ! Ze trouw maken aan complexe sets van overtuigingen en gedragspatronen 

2. Plato’s academische idee 

→ Welke kennis is het meest waard: academische kennis 

→ Invloed op manier waarop we kennis en inhoud selecteren en organiseren 

→ Lerenden worden geletterd en denkende individuen 

→ Symbolen opslaan die bewustzijn van kennis activeren. Die symbolen worden op scholen via 

boeken overgedragen. Kennis en het beheersen van codes/symbolen is niet hetzelfde. Lln zijn geen 

computers.  

→ Kritiek: kennis moet vooral wetenschappelijk zijn en niet zomaar informatie geven aan kinderen. 

Informatie is geen kennis = het is dus niet dat informatie beschikbaar is, dat je kennis hebt. Informatie 

moet gedecodeerd worden door studenten zodat ze het kunnen opslaan. De transfer en het 

vasthouden van kennis is een zorgpunt. Er worden in de praktijk veel werkboeken gebruikt waarbij 

leerlingen de lege vakjes moeten invullen, dit is geen proces van diepe verwerking (deep learning). 

Kennis kunnen transformeren naar andere situaties, je moet er iets mee kunnen doen, het dieper 

verwerken.  

3. Rousseau’s ontwikkelingsidee 

→ Rekening met basisvorming van het individu: groei van de geest 

→ Oog hebben voor de verschillende fasen waarin een individu optimaal kunnen leren 

→ Centraal: verscheidenheid aan manieren waarop individuen kennis verwerken 

→ Ontwikkeling van lerende in curriculum opnemen 

➔ De sterke punten van elk idee, kunnen de gebreken van een andere idee compenseren! 

➔ Door ze te combineren benadrukken we ‘je eigen persoon zijn, je individualiteit ontwikkelen’, terwijl we ook 

nadruk leggen op de noodzaak deel te nemen aan een samenleving! → Indoctrinatie vs socialisatie. 

ONTWERPCOMPONENTEN 

BRONNEN VAN CURRICULUMONTWERP –  KENNIS 

Kennis is volgens sommigen de belangrijkste bron van leerplannen (zie Plato) 

- Stelt lerenden in staat de wereld dichter bij de echte realiteit te houden 

Curricula maken meestal gebruik van kennis georganiseerd in traditionele disciplines! 
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Disciplined: eigen vakjargon, eigen manier van onderzoek doen (fysica, chemie), vaste structuur, duidelijke 

grenzen 

Ongedisciplineerd: disciplines komen samen in bepaald gebied, geen eigen uniek proces, bv milieu-educatie, 

inhoud ervan is afkomstig van verschillende andere inhouden. 

Pedagogische wetenschappen wordt gezien als aparte discipline, een aparte onderzoeksmethode.  

→ Is in veel landen niet zo.  

→ Onderbouwende laag: psychologie, filosofie 

 

Zie je mogelijkheden om deze curriculaire structuur aan universitaire opleidingen te veranderen? 
→ “Een mogelijkheid is om meer probleemgestuurd te werken. Men kan dan aan de hand van het probleem 

verschillende kennisinhouden combineren. ”  

→ Om los te komen van discipline structuur zijn vakken zoals PAV en MAVO heel goed.  

→ De flexibilisering van een curriculum brengt heel wat complexe dingen met zich mee, bv planning 

 

BRONNEN VAN CURRICULUMONTWERP –  LERENDE 

Geloof dat curriculum moet voortkomen uit de kennis van studenten: hoe ze leren, attitudes vormen, 

interesses generen en waarden ontwikkelen 

- Link Rousseau’s ontwikkelingstheorie 

- Educatieve activiteiten ontwikkelen die waarnemen, denken en leren vergemakkelijken 

Microbiologisch onderzoek naar de hersenen 

- Educatieve omgeving beïnvloedt anatomie van de hersenen van een kind 

→ Kwaliteit en kwantiteit van ervaringen 

- Neuro-imagingtechnologieën 

→ Veranderingen in cerebrale bloedtoevoer meten 

→ Actieve hersendelen in kaart brengen tijdens cognitieve functies 

- Toegang tot nieuwe niveaus van inzicht in de ontwikkeling van het menselijk brein 

➔ Mogelijkheid om de krachtigste nieuwe hoeveelheid gegevens te zijn om het curriculumontwerp opnieuw te 

visualiseren! 

- Kennis vergaren → neutrale paden construeren en veranderen in hersenen 

Toekomst? 

- TES: Transanciële elektromagnetische scanner 

→ Grote elektrische puls die magnetische energie veroorzaakt 

→ Verminderen van activiteit van geselecteerde gebieden in de hersenen 

- NIRS: Nabij-infrarood spectroscopie 

- MEG: Magnetoencephalography 

→ Magnetische velden registreren die worden geproduceerd door veranderende elektrische velden in 

de hersenen 

➔ Hersenen in kaart brengen + mysteries ontgrendelen → leerplannen doelen die feitelijk samensmelten met 

natuurlijke fysica van de hersenen! 

Clue: het hersenonderzoek bevestigt uitgangspunten waar we het eigenlijk al lang over eens zijn. Iedereen 

komt ook gewoon op een andere manier tot leren.  
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EXTRA VRAGEN LEERPAD 

Robert M. Gagné (1916-2002)  

“Nine events of instruction” 

Wat zijn belangrijke factoren om tot kennis te komen? 

1. Aandacht trekken van leerder (bv. door aantrekkelijk leermateriaal) 

2. Informeer de leerder over de doelen (wat ze kunnen verwachten, wat ze zullen weten/kunnen) 

3. Activeer voorkennis (vraag naar ervaring, concepten) 

4. Presenteer stimuli (inhoud visualiseren) 

5. Voorzie begeleiding bij het leerproces (bv. door voorbeelden) 

6. Lok gedrag uit (bv. door te oefenen) 

7. Geef feedback, bekrachtiging  

8. Evalueer het gedrag (testing, feedback) 

9. Zorg voor retentie en transfer 

 

Utilitaire waarden van curriculuminhouden 

Alles wat je leert, moet relevant zijn voor later.  

Daarom vind ik niet dat alles steeds een utilitaire waarde moet hebben want soms kan het je onrechtsreeks 

wel helpen, zonder dat je ooit dacht dat het je zou helpen. → In het begin zie je soms niet echt in dat iets wat 

je doet nuttig is, maar later zal je misschien beseffen dat het toch wel nuttig was.  

Curriculuminhouden moeten nuttig zijn voor de lerenden want zij hebben hier het meest baat bij. Het is 

misschien wel moeilijk om 'het nut' van een bepaald curriculumonderdeel te benoemen. Wat dat voor de ene 

is, is dat voor de andere niet. 

Ik denk dat een groot deel van de curriculuminhouden zeker een utlilitaire waarde moet inhouden, omdat 

het belangrijk is dat leerlingen het rechtstreekse nut van de leerstof voor hun toekomstige jobs kunnen 

inzien. Dit zal een belangrijke rol spelen bij hun motivatie om te studeren. Toch moeten niet alle vakken een 

utilitaire waarde hebben. Sommige vakken kunnen de leerlingen juist bredere inzichten aanbieden die niet 

rechtstreeks van toepassing zijn in hun toekomstige jobs, maar wel onrechtstreeks op hun manier van 

denken en handelen. 

REPRESENTATIEVE CURRICULUMONTWERPEN 

VAKGERICHT ONTWERP = DOMINANT ONTWERP  

Hierbij staan kennis en inhouden centraal bij het ontwikkelen van het curriculum. De belangrijke vraag is: over 

welke kennis en inhouden moeten onze lln beschikken? 

SUBJECT DESIGN (ONDERWERP-ONTWERP) 

Kenmerken: 

- Klassiek, meest voorkomend, focus op kernvakken 

- Behandelen voornamelijk handboeken, e-books of digitale leeromgevingen 

- Leerkrachten zijn vakspecialisten 

- Nadruk op normen van de school en verantwoordingsplicht 

- Focus curriculum = geletterdheid + kennis van de samenleving 

→ Link ideeën van socialisatie 
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- Voornamelijke onderwerpen van curriculum 

→ Taal en zijn gebruik 

→ Wiskunde 

→ Wetenschappen 

→ Geschiedenis 

→ Vreemde talen 

! Deze kunnen nog eens onderverdeeld worden 

- Leerkrachten hebben kennis van curriculum om informatie te selecteren 

- Leerkrachten hebben actieve rol in directe instructie, voordracht en groepsdiscussies 

- Kennis en ideeën worden best in verbale vorm gecommuniceerd 

Kritieken 

- Benadrukt te veel inhoud 

- Negeert lerenden hun noden, interesses en ervaringen 

- Lerenden zijn passief 

- Promoot enkel de elite 

DISCPLINE DESIGN (DISCIPLINES) 

Kenmerken: 

- Nog academischer dan subject design → nadruk op academische vakken als wiskunde, 

wetenschappen, talen … 

- Gebaseerd op organisatie van inhoud 

- Specifieert zijn focus op academische disciplines → Intelligentie kweken bij lln 

- Discipline = specifieke kennis met volgende kenmerken: 

→ Gemeenschap van personen 

→ Uitdrukking van menselijke verbeelding 

→ Domein 

→ Traditie 

→ Wijze van onderzoek 

→ Conceptuele structuur 

→ Vakjargon 

→ Erfgoed van literatuur 

→ Netwerk van communicatie 

→ Waarderende en affectieve houding 

→ Leerzame gemeenschap 

- School = microkosmos van de wereld van intellect 

- Nadruk op conceptuele structuren en processen van disciplines → Lerenden ervaren de disciplines  

→ Gebruiken methodes  

- Leraren streven intelligentie na bij de lerenden 

- Moedigt lerenden aan om de basisstructuur te kennen (substantive structure) 

→ Vergt een dieper begrip van de inhoud en hoe het ingezet kan worden (applicative knowledge) 

- Leren = proces of procedurele kennis 

- Weinig contact met praktijk, lln worden niet opgeleid voor een job. 

Incorrecte ideeën en kritieken: 

- Stelt dat studenten zich zouden moeten aanpassen aan het curriculum 

- Stekt dat lerenden allemaal dezelfde leerstijl hebben  

- Zorgt ervoor dat scholen ongedisciplineerde vakken negeren 
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BROAD-FIELDS DESIGN (BREDE VELDEN) 

Synoniem = interdisciplinair ontwerp, waarbij vakken worden gecombineerd in brede velden.  

Kenmerken: 

- Doel: lerenden kennis geven van alle mogelijke inhoudsgebieden 

- Inhouden met elkaar integreren in: sociale studies, taalkunst en algemene wetenschappen 

- Holistic curriculum 

→ Geïntegreerde thematische eenheden 

→ Clusters op basis van overlappende thema’s 

→ Focus op curriculum webs: verbindingen tussen gerelateerde thema’s of concepten 

Broudy: curriculum met volgende categorieën 

- Symboliek van informatie 

- Basiswetenschappen 

- Ontwikkelingsstudies 

- Exemplars 

- Molaire problemen: op basis van huidige sociale problemen 

Kritiek: probleem met diepte 

- Leren de studenten de inhouden wel met genoeg diepte of blijft het oppervlakkig? 

CORRELATION DESIGN (CORRELATIEONTWERP)  

Kenmerken: 

- Zoekt naar manieren om onderwerpen te relateren, zonder hun afzonderlijke identiteit te schaden 

- Inhoudsgebieden blijven verschillend 

- Leraren behouden hun vakspecialiteiten 

- Onderwerpen worden op innovatieve manieren aan elkaar gekoppeld en gecombineerd 

Kritiek en moeilijkheden 

- Weinig leerkrachten gebruiken het, omdat ze coöperatief moeten werken 

→ Vraagt veel meer werk en tijd 

- Leerkracht zijn georganiseerd in departementen wat isolatie bevordert → autonomie van lkr 

- Lessenroosters stellen ons niet in staat tijdsblokken in te roosteren om correlated subjects te 

bestuderen 

PROCES DESIGNS (PROCESONTWERP) 

Kenmerken: 

- Suggereert curriculaire ontwerpen die leren van algemene procedures benadrukken 

→ En van toepassing zijn op alle disciplines 

- Doel: studenten leren om te denken → lln vooral wapenen met waardigheden en denkwijzes die ze 

kunnen toepassen binnen verschillende vakken en verschillende situaties.  

- Focus op de student als betekenismaker 

- Focus op aanleren van intelligentie en ontwikkeling van een intellectueel karakter 

→ Sets van disposities die intellectueel gedrag vormen en aanleren 

- Procedures om realiteit te analyseren en kaders te creëren om afgeleide kennis te ordenen 
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- Een zekere mate van consensus bereiken + zoeken naar instabiliteit 

- Hermeneutische samenstelling 

→ Analyseren van de validiteit van onze conclusies 

→ Correctheid van onze interpretatie bepalen  

Postmodern procesontwerp 

- Meer dan alleen conclusies analyseren 

- Proces bestuderen waarmee we conclusies onderzoeken en bereiken 

- Nadruk op de rol van taal in het opbouwen van de realiteit 

Kritiek 

- Bevoorrecht de wetenschappelijke methoden 

- Impliceert het bestaan van een volledig objectieve realiteit 

LEERLINGGERICHT ONTWERP 

Kenmerken: 

- Curriculum ontwikkelen dat waardevol is voor de studenten  

- Lerenden zijn de focus – benadrukken van het hele kind/jongere → Persoonlijke ontwikkeling staat 

centraal 

- Kansen creëren om hen hun persoonlijke interesses te laten ontwikkelen 

- Spel is een belangrijke component van het leren 

- Studenten zijn de ontwerpers, makers van wat ze ervaren 

→ Leerkrachten kunnen alleen kansen voor potentiële ervaringen creëren 

- Link met socialisatie en Rousseau’s ontwikkelingsidee 

- Vooral in kleuter- en lager onderwijs 

ERVARINGSGERICHT ONTWERP 

Kenmerken: 

- Er kan geen denkkader van curriculum gepland worden voor alle lerenden 

→ Alles moet ‘on the spot’ gebeuren, want de ervaringen van de lln zijn niet voorspelbaar 

→ Bijna onmogelijk om uit te voeren 

- Nadruk op de lerende zijn interesses, creativiteit en zelfsturing 

- Leerkracht creëert een stimulerende leeromgeving waarin studenten ontdekken, in contact komen 

met kennis en anderen hun leerproces en acties observeren 

- Leren is een sociaal proces 

- Studenten ontwerpen hun eigen leren via directe participatie en actieve observatie 

- Vertrouwen in het unieke van de student en zijn capaciteiten 

- Open en vrij schoolklimaat 

Dewey: 

- Activiteit -> leren komt natuurlijk 

- Ervaring is het startpunt voor het verdere leren 

- Ervaringen zijn dynamisch: curriculum verandert constant  
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ROMANTISCH ONTWERP 

Kenmerken:  

- Sluit aan bij Rousseau’s idee: aandacht voor de aard van het individu 

- Sluit aan bij Pestalozzi’s idee: individuen kunnen zichzelf vinden door naar hun eigen natuur te kijken 

- Scholen hebben zichzelf en hun curriculum georganiseerd 

- Doel: 

→ Reflecteren naar macht en diegene met macht 

→ Emancipatie van het bewustzijn, competenties en attitudes die mensen nodig hebben om hun 

controle te hebben over hun leven 

→ Leren om kritiek te hebben op kennis 

→ ingaan tegen indoctrinatie 

- Leren is reflectief 

- Curriculum: bepalen welke kennis en vaardigheden de meeste moeite waard zijn 

- Leerkracht = maker van bewustzijn 

- Onderwijs is een avontuur! 

- Curriculum sluit aan bij sociale en economische ongelijkheden en onrecht 

HUMANISTISCH ONTWERP 

Kenmerken: 

- Betekenis is belangrijker dan de methode 

- Focus op de subjectieve natuur van het menselijk bestaan 

- Er is een relatie tussen leren en voelen 

- Doel: individuen worden volledig functionerende personen → lerenden een grotere rol laten spelen in 

zijn eigen leren en groei 

- Lerenden actief betrekken in hun eigen groei 

- Maslow’s concept van zelfontplooiing 

- Rogers: zelfsturend leren 

→ Probleemoplossend denken 

→ Aanzetten tot leren en diep nadenken 

- Fouten worden aanvaard als deel van het leerproces 

- Conclusies zijn tijdelijk 

- Lerenden werken coöperatief, maar hebben de anderen niet nodig 

- Nadruk op participatie, de hele persoon en de integratie van denken, voelen en gedrag 

- Cognitieve, affectieve en psychomotorische domeinen zijn geconnecteerd in curricula 

- Leren ervaren met emoties, verbeelding en verwondering 

- Tegenreactie tegen behaviorisme, dat stelt dat leren een respons is op een stimulus. 

Kritiek 

- Vraagt een volledige verandering van mindset bij de leerkrachten 

- Beschikbare educatieve materialen zijn niet geschikt 

- Slaagt er niet in te kijken naar de gevolgen voor lerenden 

- Unieke van de mens staat in conflict met ervaringen die iedereen moet hebben 

- Negeert de noden van de samenleving 
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EXTRA IN LEERPAD 

CORRELATIE-ONTWERP 

Geef een concreet voorbeeld hoe “correlation design” kan versterkt worden in een opleiding pedagogische 
wetenschappen (of in een andere universitaire opleiding). 
1. Thema’s benaderen verschillende oo (bv. filosofische stromingen) bv. ET vanuit beeldvorming (CE); formele 

aspecten (CO), onderzoeksvoorstel (OM) 

2. Vakken koppelen: Interpretatieve OM koppelen aan Integratieseminaries, Onderwijskunde aan 

curriculumontwikkeling… 

3. Gemeenschappelijke opdrachten 

4. Leerlijn statistiek 

5. Co-teaching bv. klassieke conditionering (onderwijskunde en psychologische modellen HV) 

6. Modulair werken?  

 

UNIVERSITEIT MAASTRICHT 

Bezoek de homepage van de Universiteit van Maastricht. 
a) Vanuit welk type curriculumontwerp wordt vertrokken? 
b) Wat zijn de voordelen? 
c) Zie je mogelijke beperkingen? 

Probleemgestuurd Onderwijs 

Met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) leer je op een andere manier dan gebruikelijk aan universiteiten. Je 

werkt in kleine onderwijsgroepen, neemt deel aan practica en hebt (veel) minder college. Samen met zo’n 

twaalf tot vijftien medestudenten duik je onder begeleiding van een tutor in een vraagstuk uit de praktijk. 

Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én leer je vaardigheden die essentieel zijn voor 

werken in de 21e eeuw. 

Kortom: in PGO draait alles om jou, zijn docenten benaderbaar en leer je samen op een dynamische manier, 

waardoor je een assertieve professional wordt. 

Voordelen van PGO 

Een van de grote voordelen van PGO is dat je complexe problemen leert oplossen, volgens het World Economic 

Forum een van de belangrijkste vaardigheden voor je toekomst. Maar je leert meer vaardigheden. 

Wetenschappelijk is bewezen dat je door PGO: 

• materie echt leert begrijpen, in plaats van alles uit je hoofd te leren 

• beter leert samenwerken, soms met z’n tweeën of in teams 

• een kritisch en probleemoplossend denkvermogen ontwikkelt 

• zelfstandiger studeert en werkt 

• beter leert spreken en presenteren voor een groep 

Ontwerptype 

- niet te herleiden tot één type, integreert inzichten uit meeste typen, exclusief radicaal/romantisch 

design 

Voordelen 

- actief, samenwerkend leren 

- realistisch, toepassingsgericht leren 

- breed scala aan competenties 

Beperkingen 

- praktische beperkingen: tijd, ruimte, middelen aan ondersteuning en feedback 

- diepte-inzicht in gespecialiseerde, discipline-specifieke kennis 

- collectieve versus individuele merite 

- veronderstelt hoge vakbekwaamheid van docenten/begeleiders 
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CONCEPTUEEL DENKKADER: HORIZONTALE EN VERTICALE ORDENING  

Horizontale ordening 

- Combineert curriculumelementen in cursussen hedendaagse studies 

- curriculumonderdelen worden met elkaar in verband gebracht binnen eenzelfde onderwijsniveau (of 

jaar in een leerstofjaarklassensysteem) 

- kan leerdomeinen met elkaar verbinden of leerdomeinen integreren 

- onderlinge afspraken over  andere elementen spinnenweb (bv. toetsvormen) (van den Akker) 

- kan ook schools/buitenschools, bv. kunstacademie sluit aan bij schools curriculum 

Verticale ordening 

- Ordening en opeenvolging van curriculumelementen 

- sequentiële ordening van doelen/inhouden (leerlijnen) 

- zorgt voor logische opbouw en houdt rekening met parameters zoals moeilijkheidsgraad. Zie p. 185 

over sequentiële ordening inhouden: van eenvoudig naar complex, aansluiten bij voorkennis, van 

geheel naar onderdeel, chronologische opbouw 

- binnen een opleiding of opleidingsoverstijgend (zie discussie over 7de jaar ASO) 

→ Kritiek: verticale samenhang tussen middelbaar en hogere studies is onvoldoende 

Samenhang kan ook buitenschools zijn: horizontale samenhang bij bv kunstacademie die ook rekening houdt 

met wat in het schoolse wordt gegeven.  

EXTRA LEERPAD 

Hoe beoordeel je de uitspraak: “The human being . . . craves to explore, to discover, to know—to investigate 
curious thoughts, to shape questions, to seek for answers.” (p. 190). 

Wanneer ik deze uitspraak lees moet ik meteen denken aan het "experience-centered design", doordat de 

nood naar het ontdekken, exploreren, experimenteren en zoeken naar antwoorden centraal wordt geplaatst 

en dan ook door lerende als iets elementair wordt gezien, wat beantwoord moet worden. 

Dat we van nature niet gemaakt zijn om zomaar iets als een waarheid aan te nemen. Gewoon leerstof van 

buiten leren en deze voor waar aannemen, of zonder erbij na te denken wat we nu geleerd hebben. We gaan 

op zoektocht in boeken, op het internet, bezoeken betrokken plaatsen of musea. Ik denk dat hij hiermee ook 

wil aanhalen dat het de taak is van onderwijs om ons brein hierin te prikkelen. 

Het is eigen aan de mens om te onderzoeken, te ontdekken, te weten, vragen te stellen, antwoorden te 

zoeken. Het is typisch een menselijke eigenschap om te leren. Uit die drang tot leren, vloeien automatisch 

opvoeding en onderwijs voort. 

We zijn als mensen wel altijd op zoek naar kennis, naar antwoorden. We maken zoals Bruner zegt een reis naar 

het onbekende, het is een avontuur om iets te leren kennen. 

Ik denk dat dit voor een groot deel van onze lerenden niet opgaat. Heel wat van onze 

leerlingen zien het niet zitten om hun leven volledig te wijden aan kennis. Er zijn heel wat 

leerlingen die zonder beroepsopleidingen hun onderwijs niet zouden afmaken. 
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MODERNE BENADERINGEN/ONTWERPEN (CONSTRU CTIVISTISCH PERSPECTIEF) 

Grondleggers: Bacon en Newton 

Kenmerken: 

- Statisch: kennis en leerinhouden staan vast en het is de taak van onderwijs om die kennis over te 

brengen op lerenden en te evalueren of ze die voldoende beheersen. 

- Analyseren van de mysteries van de realiteit 

- Nadruk op oorzaak-gevolg 

- De wereld kan worden beheerst en gemanipuleerd 

- Curricula wordt gezien als verschillende delen 

→ Worden geïdentificeerd en gemanipuleerd op effecten te genereren die gemeten kunnen worden 

POSTMODERNE BENADERING (POSTCONSTRUCTIVISCH PERSPECTIEF)  

Kenmerken: 

- Niets is statisch, onveranderlijk 

- Mobiliteit, dubbelzinnigheid, onzekerheid, chaos en complexiteit 

- Geen zekerheid dat de bereikte resultaten zullen overeenkomen met het curriculum 

- Genereert stabiliteit en flexibiliteit 

- Metafoor: improvisatie in theater 

- Postmodernisme geeft subjectieve ervaring van de werkelijkheid.  

- Aangezien alles veranderlijk is, is het moeilijk om vaststaande kennis aan te leren. De lln moeten leren 

om zelf kennis te leren vergaren. 

SHADUWEN IN CURRICULA 

Niet hetzelfde als schaduwonderwijs: heeft te maken met alle initiatieven die op de markt ontstaan om het 

leren van de leerlingen te stimuleren (bv bijles).  

Schaduwcurriculum: dingen waar je eigenlijk niet naar kijkt, maar die wel in het curriculum verworven zitten. 

Metafoor van de boom: je kan kijken naar een boom en de kenmerken ervan omschrijven, je kan ook kijken 

naar de schaduw van de boom en dat gebeurt te weinig.  

→ Nul- en het impliciet curriculum zijn die schaduwen. 

HET OPERATIONELE CURRICULUM 

= datgene wat daadwerkelijk wordt onderwezen of naar voren komt doordat de leraren bepaalde aspecten van 

het geplande curriculum selecteren 

HET VERBORGEN CURRICULUM 

= komt voort uit de interactie tussen studenten en tussen studenten en de leerkracht 

= presenteert inhoud en inzichten die impliciet (niet duidelijk naar voren gebracht) zijn in het operationele 

curriculum. Wanneer impliciet en expliciet curriculum niet overeenkomen.  

HET NULLCURRICULUM 

= curriculluminhouden, waarden en ervaringen die door de leerkracht zijn weggelaten en dus door de 

studenten worden genegeerd. Maar het zijn eigenlijk wel belangrijke thema’s.  
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= controversiële onderwerpen 

Bv de film ‘girl’ niet laten zien, de kolonisering van Congo bewust negeren … 

HET IMPLICIET CURRICULUM 

Waarden en normen en gedragsregels die je meegeeft, onderliggend aan expliciete curriculum. Wat er 
impliciet aanwezig is in dat operationele curriculum. Het ontstaat door de interactie tussen de lerenden 
en de leerkracht. Vragen die gesteld worden, meningen die gegeven worden, voorbeelden die gegeven 
worden, ... beïnvloeden dit. 
→ Impliciete vs expliciete curriculum: zit er voldoende diversiteit in ons leermateriaal? Homoseksualiteit 
in onze leeslessen. Maar ook internationale visies op curriculumontwikkeling. Het kan helemaal in 
contrast staan met expliciete curriculum, waarin beweerd wordt dat ze multiculturaliteit wel aan bod 
laten komen 
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LES 5 – HET FORMELE CURRICULUM (PPT) 

ACHTERGROND BIJ HET FORMELE CURRICULUM IN VLAANDEREN 

Wetenschappelijke vraag 

Geef een omvattend beeld van het curriculum van wiskunde voor de eerste graad van het secundair onderwijs.  

Hoe pak je deze vraag aan?  

→ Eindtermen, leerplannen bekijken, kijken hoe het geoperationaliseerd wordt, inhoudelijke analyse van de 

deeldomeinen, hoe is het tot stand gekomen?, wat zijn de verschillen met de vorige eindtermen?, 

achterliggende visie, wat is wel/niet belangrijk in curriculum … 

 

Macroniveau 

Actoren: (onderwijs)overheden, onderwijsverstrekkers 

Vormen: basiscompetenties, OD/ET en leerplannen 

Mesoniveau 

Actoren: scholen, inrichtende machten, opleidingen 

Vormen: competentieprofielen, leerplannen, schoolwerkplannen 

Microniveau 

Actoren: leerlingen, leraren, ouders → ouders hebben weinig inspraak in curriculum in Vlaanderen. 

Vormen: onderwijsleermateriaal (vnl. handboeken) 

Supraniveau  

Actoren: internationale actoren, bv. ‘Europa’, P21 

Vormen: visieteksten, curricula 

Bv. Sleutelcompetenties levenslang leren (Europese Commissie, 2005) 

“Sleutelcompetenties voor een leven lang leren zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die in 

een bepaalde context adequaat zijn. Ze zijn met name nodig voor zelfontplooiing en ontwikkeling, sociale 

integratie, actief burgerschap en werk. Sleutelcompetenties zijn van essentieel belang in een 

kennismaatschappij en zorgen voor meer flexibiliteit bij de beroepsbevolking, waardoor deze zich sneller kan 

aanpassen aan een voortdurend veranderende wereld waarin alles almaar sterker met elkaar verbonden is. 

Verder vormen ze een belangrijke factor bij innovatie, productiviteit en concurrentievermogen, en dragen ze bij 

tot de motivatie en tevredenheid van werknemers en de kwaliteit van het geleverde werk.” 

RATIONALITEIT (=filosofie)? Pragmatisme (maatschappelijke relevantie van onderwijs) 

→ De invloed van het supraniveau wordt steeds groter. Europa heeft eigenlijk geen onderwijsbevoegdheid, 

maar toch oefenen ze veel invloed uit op verschillende lidstaten om te werken met Europees ontwikkelde 

documenten zoals de Europese sleutelcompetenties.  

Nanoniveau 

Actoren: lerenden 

Vormen: zelf samengesteld materiaal (sociaal-constructivisme, het ‘nieuwe leren’) 

“The highest form of cognitive engagement is self-regulated learning” (L. Corno) 

→ Dit is specifiek niveau van individuele leerling. Vooral in humanisme.  

 

KORTE ONTWIKKELINGSHISTORIEK EINDTERMEN 

Grondwetherziening in 1989: onderwijs wordt Vlaamse bevoegdheid. Alle bevoegdheden worden 

overgedragen, behalve 1) leerplicht, 2) minimale voorwaarden van uitreiken van diploma’s, en 3) pensioenen. 

Die 3 blijven federale/Belgische beslissingen. 

https://www.vlaanderen.be/leerplicht-en-schoolplicht  

31 juli 1990: VLOR wordt opgericht (studie-, overleg- en adviesfunctie) 

 www.vlor.be (suggestie: lees enkele adviesteksten) 

https://www.vlaanderen.be/leerplicht-en-schoolplicht
http://www.vlor.be/
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17 juli 1991: kwaliteitsdriehoek 

– dienst voor onderwijsontwikkeling (bepaling minimale doelen) 

– AHOVOKS: een organisatie binnen onderwijsdepartement 

– Ze schrijven de eindtermen. 

– pedagogische begeleidingsdiensten (begeleiding netten, ondersteuning bij bereiken doelen) 

– inspectie (departementale controle op het bereiken van doelen) 

 

ENKELE KENMERKEN VAN ONTWIKKELINGSDOELEN EN EINDTERMEN  

▪ Overheid legt minimale verwachtingen vast; AHOVOKS** coördineert doelbepaling. → bepalen alles 

wat te maken heeft met ontwikkelen van eindtermen 

▪ Scholen die ET bereiken, krijgen recht om diploma’s/getuigschriften af te leveren (die scholen die een 

overheidstoelage krijgen). 

▪ Inspectie controleert, pbd ondersteunt (duidelijk gescheiden rollen) 

▪ Uitgangspunten: kwaliteit afleveren is verantwoordelijkheid van de scholen, deze hebben autonomie 

om kwaliteit (visie/doelen/didactiek) zelf in te vullen 

▪ Instellingsbesturen werken zelf leerplannen uit op basis van de ET. Deze dienen goedgekeurd te 

worden door de inspectie.  

In vergelijking met andere landen 

– Geen “nationale curricula” (VK), wel basiscurriculum, geen uitspraak over didactiek, 

onderwijsleermethoden (ook zo in Nederland). 

– Geen high stakes testing zoals in bv. Nederland, VK, VS en Australië. 

– (Nog) geen centrale examens, wel interne (zelfevaluatie) en externe kwaliteitsbewaking (peilingen, 

onderwijsinspectie) 

→ In regeerakkoord staat wel dat ze centrale examens willen.  

 

Curriculum steeds in verandering, enkele voorbeelden:  

̶ Invoering OD/ET secundair onderwijs in 1997; OD/ET basisonderwijs in 1998  

̶ Invoering specifieke eindtermen secundair onderwijs in 2004  

̶ Invoering ICT eindtermen in 2007 

̶ nieuwe vakoverschrijdende ET secundair onderwijs 2010 

̶ aanpassing eindtermen lager onderwijs 2010 

̶ groot eindtermendebat in het parlement in 2016  

̶ contouren eindtermen (16 sleutelcompetenties) goedgekeurd in de Vlaamse Regering in 

oktober 2017 

̶ Decreet op nieuwe eindtermen eerste graad SO in 2018 

̶ Nieuw regeerakkoord: meer (en bindende) toelatingsproeven, bv lerarenopleiding niet-

bindend naar bindend. Binnen ons democratisch onderwijs heeft iedereen de mogelijkheid 

om verder te studeren, maar de toelatingsproeven zullen er een rem opzetten. Studenten die 

studies niet serieus nemen kosten de staat enorm veel geld. 

 

Schaduwonderwijs: doet er alles aan om lerenden betere punten te geven. Dit is bijles. Bijles zorgt voor sociale 

ongelijkheid, want enkel de rijke kunnen het betalen. De rijken kunnen dan wel gemakkelijker goede punten 

halen en dus naar een betere universiteit.  

→ Toenemende privatisering en commercialisering van het onderwijs in 21e eeuw.  

 

Leerwinst: summatieve toetsingen op verschillende momenten met elkaar vergelijken. Voorkennis is de 

belangrijkste predictor van prestaties, leerwinst houdt hier rekening mee.  

Leerprestaties: worden op 1 moment gemeten.  
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Structuur van het curriculum 

Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties  

▪ Basisonderwijs 

▪ Secundair onderwijs 

▪ Buitengewoon onderwijs 

▪ Lerarenopleiding 

Zie https://www.onderwijsdoelen.be voor uitgangspunten bij de verschillende niveaus 

!! Uitgangspunten zijn te bestuderen en zijn verplichte leerinhoud !! 

 

Overzicht per onderwijsniveau 

– Kleuteronderwijs: ontwikkelingsdoelen 

– Lager onderwijs: eindtermen einde (na 6 jaar) lager onderwijs 

– Secundair onderwijs: basisvorming eindtermen A-stroom: eindtermen B-stroom (vanaf 2019-2020) 

(zie verder) 

– Tweede graad: vakgebonden ET basisvorming en vakoverschrijdende ET, cesuurdoelen ASO 

– Derde graad: vakgebonden en –overschrijdende ET per onderwijsvorm (aso, bso, kso, tso) 

– ASO: specifieke eindtermen per studiegebied 

– Buitengewoon basis- en secundair onderwijs: ontwikkelingsdoelen 

– Lerarenopleiding: basiscompetenties 

ALGEMENE KENMERKEN VAN HET CURRICULUM 

1. Kleuteronderwijs: enkel ontwikkelingsdoelen (kleuters zijn in volle ontwikkeling, geen leerplicht) 

Ontwikkelingsdoelen zijn de minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de 

school bij haar leerlingen moet nastreven (dus niet “bereiken”).  

Doel kleuteronderwijs = ontwikkelen van basiscompetenties (prestaties die een kind kan leveren in een 

specifieke situatie waarin het redelijkerwijze terecht kan komen). Groeiproces doorlopen op eigen manier en 

tempo.  

Waarom geen eindtermen in het kleuteronderwijs? 

– Elk kind is uniek, grote verschillen op basis van achtergrondkenmerken 

– Niet alle kinderen gaan even vaak naar school 

– Geen leerplichtonderwijs  

 

2. Lager onderwijs (leergebiedgebonden en leergebiedoverschrijdende eindtermen) 

"Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde 

leerlingengroep. Met minimumdoelen wordt bedoeld: enerzijds een minimum aan kennis, inzicht en 

vaardigheden die alle leerlingen van de leerlingengroep verwerven tijdens het leerproces en anderzijds een 

minimum aan attitudes die de school nastreeft bij de leerlingen."  

▪ inspanningsverplichting voor alle eindtermen 

▪ resultaatsverplichting voor de leergebiedgebonden eindtermen, met uitzondering van de attitudinale 

eindtermen 

▪ (ongeveer) dezelfde leergebiedenstructuur als in het kleuteronderwijs om verticale samenhang te 

bevorderen. 

Vakoverschrijdende eindtermen moeten niet bereikt worden, maar wel nagestreefd. 

Verticale samenhang tussen kleuter- en lager onderwijs is erg groot. Je ziet veel gelijkenissen tussen beide 

eindtermen.  

De verticale samenhang tussen secundair en hoger onderwijs is minder goed. Er wordt dan ook geopteerd om 

een 7e jaar ASO in te richten dat de leerlingen zou voorbereiden.  

 

https://www.onderwijsdoelen.be/
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Eindtermen 

Elke school heeft de opdracht leergebiedgebonden ET bij de leerlingen te bereiken (afgewogen tg schoolcontext 

en kenmerken schoolpopulatie) 

Leergebiedgebonden ET m.b.t. attitudes dienen bij de leerlingen te worden nagestreefd.  

Bv. Mens en Maatschappij – Maatschappij: “De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de 

reclame en de media.  

  

Leergebiedoverschrijdende ET zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot één leergebied, maar onder 

meer door middel van meer leergebieden of onderwijsprojecten worden nagestreefd. De school toont aan dat 

ze met een eigen planning aan de leergebiedoverschrijdende ET werkt. 

 

Buitengewoon onderwijs 

“Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, 

vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk leerlingen van de 

leerlingenpopulatie. In samenspraak met het Centrum voor LeerlingenBegeleiding en zo mogelijk in overleg met 

de ouders en eventueel andere betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die aan individuele 

leerlingen of groepen worden aangeboden en uitdrukkelijk nagestreefd.” 

→ Geen eindtermen, maar wel ontwikkelingsdoelen. Er zijn ook hier grote verschillen tussen de leerlingen. De 

ontwikkelingsdoelen worden op maat gesneden voor elke leerling apart, maar er is wel een grote interactie 

tussen de verschillende actoren.  

CASUS CURRICULUMINNOVATIE: ET 1 E  GRAAD 

Waarom nieuwe eindtermen?  

Veranderende maatschappij: ET sluiten niet meer aan bij leefwereld jongeren en op maatschappelijke 

behoeften 

→  ET zijn verouderd  

Nieuwe eindtermen 1ste graad secundair onderwijs: 

̶ Traden in werking op 01/09/19 (1ste jaar) en 01/09/20 (2de jaar)  

̶ (ET 2de en 3de graad moeten nog worden ontwikkeld treden in werking in 2021 en 2023) 

 

De weg naar de nieuwe ET: fases van ontwikkeling 

A. Voorbereidingsfase:  

7 Ontwikkelcommissies (leraren, experten en vertegen-woordigers van de nettten, koepels en 

administratie) om ET te ontwikkelen → Op basis van goed uitgetekdn plan AHOVOKS 

B. Adviseringsfase:  

VLOR, SERV, Raad van State geven advies 

C. Beslissingsfase: Vlaamse Regering 

D. Bekrachtingsfase: Vlaams Parlement 

 

Opvallende wijzigingen nieuwe ET 

 

1. Vertrekken uit 16 sleutelcompetenties 

 

Vertrekken uit 16 centrale thema’s en niet meer uit vakken 

Sleutelcompetenties ontwikkeld op basis van: 

̶ Europese sleutelcompetenties voor een leven lang leren 

̶ Maatschappelijk debat van leRensbelang 

Andere manier van kijken mogelijk  

→ Wat heeft een leerling nodig? 
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Europese sleutelcompetenties voor een leven lang leren (2006): 

• Communicatie in moedertaal 

• Communicatie in vreemde talen 

• Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen en 

technologie  

• Digitale competentie 

• Leercompetentie 

• Sociale en burgerschapscompetenties 

• Ontwikkeling van initiatief en ondernemingszin 

• Cultureel bewustzijn en culturele expressie 

 

Maatschappelijk debat Van leRensbelang: 

Er worden 4 centrale vragen naar voren geschoven: 

→ Wat moet elke jongere op school:  

✓  leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen? 

✓  leren om zich persoonlijk te ontwikkelen? 

✓  leren om later aan het werk te kunnen? 

✓  meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren? 

→ Deze 4 vragen kan je linken met Europese sleutelcompetenties. 

Debat: 

̶ 50 dagen van het onderwijs: voor iedereen  

̶ 5 nachten van het onderwijs: experten, stakeholders en leden van het Vlaams Parlement → aanloop 

naar verdere parlementair werk 

 

2. Inhoudelijke verbreding 

 

Antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen 

Meer aandacht naar o.a. volgende 21ste eeuwse competenties: 

̶ Digitale competentie 

̶ Burgerschapscompetenties met inbegrip van competentie inzake samenleven 

̶ Economische en financiële competenties 

̶ Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 

̶ Competenties op het vlak van emotioneel bewustzijn en op vlak van emotionele gezondheid 

Vroeger impliciet → nu expliciet aan bod 

3 jaarlijkse screening voor actualiteitswaarde 

 

Het aantal eindtermen is zogezegd gereduceerd, maar de ET zijn onderverdeeld in subdoelen. Dus eigenlijk is 

het aantal dingen dat de leerlingen moeten bereiken toegenomen.  

 

3. Transversale en inhoudelijke sleutelcompetenties 

 

Inzetten op een sterke samenhang 

Transversale ET (1-8 SC): krijgen maar hun waarde in samenhang met andere inhoudelijke competenties 

→ Bijvoorbeeld: digitale competentie 

Inhoudelijke ET (9-16 SC): 

→ Bijvoorbeeld: competenties in het Nederlands, competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en 

technologie  

 

Transversaal: overlappend met andere thema’s 



 45 

Transversale ET (1-8 SC) & Inhoudelijke ET (9-16 SC) 

→ Maar: sleutelcompetenties 4, 6, 7, 15 en 16 zowel inhoudelijk als transversaal 

Concreet voorbeeld samenhang: ET rond programmeren in samenhang met ET in wiskunde en/of technologie 

→ De digitale competenties moeten bereikt worden, vroeger niet. Dit wijst op een horizontale samenhang.  

 

4. Onderscheid vakgebonden (VB) en vakoverschrijdend (VO) opgeheven 

 

Geen onderscheid meer tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen 

→ Alle eindtermen te behalen (buiten attitudinale doelen:’°’) 

Grotere nadruk op resultatenverbintenis 

̶ Vroeger bij VOET enkel inspanningsverplichting 

̶ In B-stroom geen ontwikkelingsdoelen meer (wel ET) 

Aantal ET gereduceerd (van 688 naar 382)  

→ Maar aantal ≠ inhoud 

 

5. Eindtermen basisgeletterdheid 

 

ET BG (eerste graad SO) voor 4 domeinen: 

̶  Competenties in het Nederlands 

̶  Digitale competentie en mediawijsheid 

̶  Economische en financiële competenties   

̶  Wiskundig component (uit sleutelcompetentie 10) 

Moeten bereikt worden op individueel niveau 

Maken participatie mogelijk: kunnen lezen, schrijven, rekenen, omgaan met digitale media, … (basis) 

 → Wat moeten lln echt kunnen wanneer ze uit onderwijs komen.  

Opmerkelijk: digitale geletterdheid wordt nu door de samenleving ook tot de basisgeletterdheid geacht. Goed 

digitaal kunnen werken is dus even belangrijk als lezen en scrhivjen) 

Basisgeletterdheid (def): “Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en 

gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen 

maken van ICT. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en 

nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en bij te kunnen leren.” (Plan Geletterdheid, 2013, p. 2) 

 

ET basisgeletterdheid: vaak zelfde als een (gedeelte van een) eindterm, maar met toevoeging van “BG” en “in 

functionele contexten” 

 

6. Uitbreidingsdoelen competenties in het Nederlands 

 

Uitbreidingsdoelen voor sleutelcompetentie competenties in het Nederlands decretaal vastgelegd 

Extra doelen met hogere moeilijkheidsgraad 

Kunnen door bepaalde leerlingen worden behaald 

 

Enkel voor Nederlands: maatschappelijke bezorgdheid over leesniveau van onze lln (kijk bv naar PEARLS) 
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7. Formulering onderwijsdoelen + kenniscomponent 

 

Formulering gewijzigd: kenniscomponent toegevoegd waarin (A) kennis wordt gespecificeerd en (B) 

beheersingsniveau wordt vermeld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebaseerd op (herwerkte) taxonomie van Bloom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld oude ET: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld nieuwe ET: 
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Wat zijn leerplannen? 

▪ Overeenkomst tussen overheid en schoolbesturen, afspraak over doelen die door de scholen zullen 

bereikt worden.  

▪ Eigen onderwijskundige uitgangspunten en klemtonen (bv. bao GO!: constructief leren, cumulatief 

leren, situatiegebonden, interactief, samenwerkend, zelfgestuurd, doelgericht …) 

▪ Bevat extra doelen bovenop de eindtermen. 

 

Welke elementen moet een leerplan bevatten?  

Besluit van de Vlaamse regering 26/11/1996 

1° Bepaling en omschrijving van de leerlingengroep;  

2° Doelstellingen : de algemene doelstellingen die moeten zijn gerealiseerd op het einde van het niveau 

waarvoor het leerplan bestemd is;  

3° Leerinhouden : een opsomming van de te onderwijzen inhouden van het betreffende leerdomein of 

leergebied, al dan niet geïntegreerd in de doelstellingen;  

4° Minimale materiële vereisten: een beschrijving van wat minimaal noodzakelijk wordt geacht om de 

doelstellingen van het leerplan op een verantwoorde wijze te kunnen realiseren.  

 

Goedkeuringsprocedure leerplannen 

Besluit Vlaamse regering 10/11/2006.  

– Eenheid: de doelen vormen een samenhangend geheel met de OD/ET van de betrokken graad. De 

doelen moeten horizontaal samenhangen.  

– Consistentie: bevat geen doelen die tegenstrijdig zijn met de OD/ET  

– Opbouw: geleidelijk en consecutief opgebouwd. Rekening houdend met de leerplannen van de vorige 

jaren.  

– Studielast: moet realiseerbaar zijn binnen de vooropgestelde tijd. 

– Eigen inbreng: moet ruimte laten voor leraren(teams).  

 

Leerplannen als onderdeel van politieke strijd 

– Leerplannen: schoolbestuur 

– In praktijk: zo goed als geen scholen die leerplan maken 

– Eerst decentralisatie: verantwoordelijkheden naar scholen 

– Gevolg: centralisatie: waarbij verantwoordelijkheden naar netten en koepels worden 

geschoven 

– Deel van de lokale autonomie wordt doorgeschoven naar netten (gesubsidieerd vrij onderwijs, 

gesubsidieerd officieel onderwijs en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en 

koepelorganisaties. 

– Rol van de school in praktijk overgenomen door de koepels 

– Decentralisatie van het onderwijs maakt plaats voor centralisatie van macht binnen onderwijsnetten 

en koepelorganisaties. 

 

“It is well to ask whether or not the trained intellect is indeed the "highest" of "human powers." Could we not 

reasonably embrace multiple models of human excellence? Might not, for example, moral goodness be of equal 

importance?”  

→ Wordt er vel voldoende rekening gehouden met curriculuminhouden? Is hiermee voldoende rekening 

gehouden bij de nieuwe eindtermen.  
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HOOFDSTUK 7 – CURRICULUM 

DEVELOPMENT; P 208-222 
Op examen!!! 

HUNKINS EN ORNSTEIN: TWEE GLOBALE BENADERINGEN 

Technisch-wetenschappelijke benadering 

- Modernistisch perspectief 

- Nadruk op het aanleren van specifieke vakinhoud met specifieke uitkomsten 

- Ontwikkelen van een curriculum = een plan voor het structureren van de omgeving van de lererende + 

het coördineren van personeel, materiaal en voorzieningen 

- Steunt op wetenschappelijke principes 

- Curriculum = complex geheel van georganiseerde delen om leren te bevorderen 

- Nadruk op kennis en maximale efficiëntie 

- Proces van curriculumontwikkeling = objectief, universeel en logisch 

Niet-technische benadering 

- Postmodernistisch, postconstructivistisch perspectief 

- Nadruk op het subjectieve, persoonlijke, esthetische, heuristische, spirituele, sociale en 

transsectionele 

- Kijken naar de totaliteit van hun acties als complex en turbulent 

- Erkennen dat er in de organisatie van onderwijs een dynamische zelf-organisatie speelt 

- Inhouden zijn minder strak en traditioneel 

- Lerende is de centrale focus 

→ Is een actieve participant 

→ Vakinhoud is enel belangrijk in de mate dat de student het betekenisvol vindt 

- Leren is hollistisch 

- Leerkracht-leerling interactie 

- Voorkeur voor leerlingcentrale of probleemcentrale ontwerpen 

 

OVERZICHT VAN BENADERINGEN VAN CURRICULUMONTWERP 

 

Procedure Grassroots 

rationale 

Backward 

design 

Task-analysis 

approach 

Delibaration 

Model 

Slattery 

approach 

Doll’s four 

R’s 

approach 

Curriculum= 

Kenbare 

georganiseerde en 

geselecteerde 

componenten 

Curriculum= 

Compendium 

van delen 

Curriculum= 

Lerenden 

betrekken in 

te 

onderscheiden 

/ Curriculum= 

een 

conversatie 

Curriculum= 

evolutionair 

Curriculum= 

een 

dynamisch 

en onzeker 

systeem  
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betekenisvolle 

taken 

Belangrijke 

stappen worden 

geïdentificeerd en 

beheert 

 

Lerenden 

voorbereiden om 

competente 

participanten in 

het leven te 

worden 

 

Wetenschappelijke 

technieken om 

curricula te 

bepalen 

 

Curriculum-

activiteiten 

kunnen gepland 

worden en 

systematisch 

bestudeerd en 

geëvalueerd 

worden 

Zekerheids-

principe  

 

Curriculum 

wordt 

ontwikkeld 

door de 

gebruikers = 

inductieve 

benadering 

Curriculum-

ontwikkeling 

heeft een 

hoge graad 

van 

objectiviteit 

en is logisch 

 

Werking* 

Curriculum-

ontwikkeling 

bevat 

taakanalyse, 

belangrijke 

onderscheiden 

punten 

Curriculum 

kan gebroken 

worden in 

verschillende 

onderdelen en 

taken 

Curriculum-

ontwikkeling 

is subjectief, 

persoonlijk, 

estetisch en 

transactioneel 

Curriculum-

ontwikkeling 

benadrukt 

het 

heuristische, 

spirituele en 

sociale 

Curriculum-

ontwikkeling 

accepteert 

een 

ordelijke 

stoornis 

Technisch-

wetenschappelijk 

Modernistisch perspectief Non-technisch, postmodernistisch, 

postconstructivistisch 

*  Identificeren van verwachte eindresultaten → bewijs bepalen → leerervaringen plannen 

 → Mogelijke inhouden overwegen 

 → Beperk je keuzes tot belangrijke inhouden 

 → Selecteer de definitieve inhoud 

PROCEDURE 

Curriculum  

- = plannen van iemands route naar groei, cultuur en speciale vaardigheden 

- = onderwijsprogramma dat wordt opgesteld door het bepalen van inhouden en ervaringen die nodig 

zijn voor de lerenden 
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Leerplannen 

- Moeten vertrekken uit activiteiten die het leven van de studenten moeten vormen 

Bobbit & Charters: vier stappen voor ontwikkelen van curriculum 

1. Doelstellingen bepalen 

2. Doelstellingen verdelen in idealen en activiteiten 

3. Doelstellingen analyseren tot de grenzen van werkeenheden 

4. Methoden voor het verzamelen van informatie 

 

Tyler-model: vier principes voor ontwikkelen van curriculum 

1. Doelen van de school bepalen 

2. Educatieve ervaringen m.b.t. die doelen identificeren 

3. Vaststellen hoe de ervaringen zijn georganiseerd 

4. Doelen evalueren 

GRASSROOTS RATIONALE 

Taba’s basis model: zeven stappen 

1. Diagnose van de behoefte 

2. Formulering van de doelstellingen 

→ Leerkracht geeft deze aan 

3. Selectie van de inhoud 

4. Organisatie van de inhoud 

→ Rekening houdend met de volwassenheid, academische prestaties en interesses leerlingen 

5. Selectie van leerervaringen 

→ Instructiemethoden selecteren 

6. Organisatie van leeractiviteiten 

7. Evaluatie(middelen) 

→ Bepalen welke doelstellingen zijn bereikt 

→ Lerenden en leerkrachten moeten procedures overwegen 

BACKWARD-DESIGN MODEL 

Focus = einddoelen 

Drie levels/niveaus 

1. Besluitvorming 

→ Leerkrachten checken de doelen en inhoudsstandaarden 

→ Curriculumontwerpers verfijnen lessen en inhouden 

2. Evaluatie van het curriculum + determineren 

→ Kijken wanneer de standaard is bereikt + hoe ze het curriculum effectief gaan evalueren 

3. Instructieactiviteiten plannen 

TAAKANALYSE MODEL 

Focus = inhoud en vaardigheden identificeren 

Twee soorten taakanalyse: 
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1. Analyse van de vakinhoud 

→ Welke kennis is belangrijk voor de studenten 

→ Vakinhouden verdelen in onderdelen 

→ Oog voor de relaties tussen onderwerpen, concepten… 

2. Leeranalyse 

→ Begin uit de organisatie van de inhoud 

→ Focus op sequentie van leeractiviteiten 

→ Doel: cognitieve en affectieve domeinen 

DELIBERATIE MODEL 

Niet starten vanuit precieze einddoelen 

Zes stappen 

1. Public sharing 

2. Highlighting agreement en disagreement 

→ Onderwijsdoelen, curriculuminhoud en instructieaanpak 

3. Explaining positions 

→ Groepsleden verklaren vanuit hun positie 

4. Highlighting changes in position 

→ Mening via data en argumenten 

5. Negotiating points of disagreement 

→ Participanten gaan samenwerken om tot een akkoord te komen rond onderwijsdoelen, 

curriculuminhoud en instructieaanpak 

6. Adapting a decision 

→ Consensus over natuur en doel van curriculum 

SLATTERY’S AANPAK  

Gidsprincipes curriculum 

Onderwijs is in staat schools concept te reconceptualiseren, zowel globaal als lokaal 

DOLL’S MODEL  

Vier R’s zijn criteria voor curriculabeoordeling onder voorwaarde van postmodernisme 

1. Richness 

→ Diepte curriculuminhoud en ervaringen 

→ Complexe betekenislagen en ervaringen bestuderen 

2. Recursion 

→ Herhaling en opnieuw gebeuren 

3. Relations 

→ Pedagogisch en cultureel 

→ Connecties en structurele linken met inhoud maken 

4. Rigor 

→ Interpretatie en onzekerheid 

→ Kijken of alternatieven mogelijk zijn 
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HOOFDSTUK 9 – EVALUATIE VAN HET 

CURRICULUM 

PISA-RESULTATEN 

Belangrijke bevindingen: 

- 1 op vijf Vlaamse leerlingen van 15 jaar haalt het referentieniveau voor leesvaardigheid niet 

→ Vlaanderen haalt een gemiddelde score van 508 en ligt zo boven het OESO-gemiddelde 

- Vlaanderen haalt een gemiddelde score van 518 punten voor wiskundige geletterdheid en strandt zo 

op de tiende positie en boven het OESO-gemiddelde 

→ 83% procent van de Vlaamse leerlingen behaalt beheersingsniveau 2 of hoger 

- Er zijn nog altijd hoge prestatieverschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen 

→ Vlaanderen staat hier op vijfde plaats, ver boven het OESO-gemiddelde 

Leesvaardigheid daalt -> welke acties kunnen worden ondernomen? 

- Microniveau:  

→ Goede coaching van leerkrachten of externen 

→ Zelfdiscipline/doorzettingsvermogen van leerlingen om extra te oefenen 

- Mesoniveau: 

→ Zoeken naar gepaste aanpak voor het doelpubliek van hun school 

- Macroniveau: 

→ Nadenken over manieren waarop taalzwakke leerlingen begeleid kunnen worden 

→ Scholen voorzien van juiste begeleiding 

→ Gepaste eindtermen ontwikkelen 

Kritische blik op gestandaardiseerde toetsen (voorstel Weyts) 

- Centrale examens leiden tot het vergelijken van scholen en studenten 

→ In het nadeel van sommige scholen: elke school heeft een andere studentenpopulatie 

→ Onmogelijk: verschillende manier van lesgeven leiden tot verschillende manieren van leren 

→ Elke leerling heeft unieke capaciteiten 

- Teaching to test 

→ Leerkrachten geven enkel nog les met oog op de centrale examens 

- Te veel stress 

→ Leerlingen: niet goed genoeg scoren in vergelijking met andere leerlingen 

→ Scholen: schaden van imago bij slechte resultaten 

- Grondwet: vrijheid van onderwijs  

→ Komt in gedrang: overheid ontwerpt de testen, legt ze op, bepaalt de norm en gevolgen… 
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PEILINGTECHNIEKEN 

Doel peilingen 

- Nagaan of leerlingen de eindtermen behalen 

- Nagaan van verschillen tussen scholen 

- Nagaan of schoolverschillen samenhangen met bepaalde school- of leerlingkenmerken 

- Feedback geven aan scholen met oog op verbetering en meer efficiëntie 

Peilingen dragen bij tot verbetering van onderwijs 

- Op basis van feedback kunnen scholen zich richten op wat al goed gaat en oplossingen zoeken voor 

waar minder goed gaat 

→ Inspelen op de eigen noden 

Verschil peilingen en internationale indicatorenstudies (bv. PISA) 

- Peilingen vinden elk jaar plaats 

- Peilingen peilen naar de beheersing van één specifiek vak 

- Peilingen controleren voornamelijk het bereiken van eindtermen 

→ Indicatorenstudies kijken naar de algemene kennis en vaardigheden 

- Peilingen hebben zowel schriftelijke als praktische toetsen 

→ Indicatorenstudies zijn uitsluitend schriftelijk 
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LES 7 - CURRICULUM EN EVALUATIE  

Bedoeld Ideaal Onderliggende rationele of visie op curriculum 

Formeel  

/ beschreven 

Intenties zoals beschreven in 

curriculumdocumenten 

Geïmplementeerd Waargenomen Het curriculum zoals geïnterpreteerd door 

gebruikers 

Operationeel Het onderwijs- / leerproces 

Bereikt Ervaren Leerervaringen waargenomen door studenten 

Geleerd Leeruitkomsten 

Leerwinst meten gebeurt op bepaalde momenten. Belangrijk hierbij is de afstand tussen twee opeenvolgende 

momenten. Het is ook belangrijk om af en toe dezelfde vaardigheid te meten om te kijken of er vooruitgang is.  

HET ERVAREN/GELEERDE CURRICULUM 

Zie ppt voor grafieke van PISA-resultaten! 

 

Opbrengstindicatoren: verschil maken tussen output-, outcome- en impactindicatoren 

▪ Output: resultaten op toetsen, … peilingen, … Punten op rapport. Hier wordt erg sterk op gefocust. 

▪ Outcome: bv. leerlingen zonder studievertraging, % vroegtijdige schoolverlaters, % leerlingen dat 

diploma behaalt... 

→ Hoe slaagt secundair onderwijs erin om zoveel mogelijk lln op school te laten en vroegtijdig 

schoolverlaten te reduceren. Hoe slaagt universiteit erin om zoveel mogelijk studenten te laten slagen.  

▪ Impact: invloed van onderwijs op maatschappelijke status 

→ Moeilijk meetbaar, dus gaat vaak verloren in discussies. Krachtige argumenten in huidige debat: 

economische betkeenis van PISA: er lijkt lineaire relatie tussen prestatie en economische input van 

land in onderwijs. Eigenlijk is relatie niet lineair. Kijk naar Duitsland, sterkste economie van OESO-

landen, toch presteren ze minder dan België. Dus economie en maatschappelijke status hebben dus 

geen directe impact. 
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HET METEN VAN ONDERWIJSKWALITEIT 

Onderwijskwaliteit valt als een bom naar beneden na PISA-resultaten. 

 

Model dat tijdens inspectie wordt gebruikt. Brengt 

gelaagdheid in beeld. Als je kijkt naar output (hoe lln het 

doen), moet je kijken naar input (de dingen die de lln 

meebrengen). Context is bv maatschappelijke betekenis 

van onderwijs.  

Wat is het belangrijkste niveau in verklaren van verschillen 

tussen leerlingen? Klasniveau, alles wat zich afspeelt op 

hoogte van leerkracht. Het is de leerkracht die verschil 

maakt. Meest kwetsbare lln in onze samenleving, zijn 

sterker afhankelijk van ons onderwijs, dan de sterken. 

Kwaliteit van onderwijs en dan vooral van de leerkracht is 

bepalend voor niveau van lln. De sterkste lkr zouden dus 

eigenlijk bij de ‘moeilijkste’ lln moeten zitten.  

 

Verschillende benaderingen in de onderwijswetenschappen: 

- Wetenschappelijke benadering 

1. Productiviteit: enkel kijken naar opbrengsten, bv. kijken naar ruwe resultaten van PISA test en dan ook 

nog eens onderling vergelijken 

2. Effectiviteit: opbrengsten relateren aan input, processen, context, onderwerpen die bijdragen aan 

verschillen … bv. kwaliteit van lkr. Het is dus belangrijk om in te zetten in goede lkr, mogelijkheden tot 

professionalisering zijn in andere landen (China, Shanghai) veel groter.  

3. Efficiency: betrekken kostenaspecten van input/processen (economische bril). Er is geen lineaire 

relatie tussen hoeveel je spendeert in onderwijs en de resultaten van de lln. bv. Er zijn 

onderwijswetenschappers die zeggen ‘uit effectiviteitsonderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen 

klasgrootte en llnprestaties’ → hieruit volgt dat we dus klassen groter kunnen maken. Dit hangt 

natuurlijk af van het feit dat lkr niet aanpassen aan de hoeveelheid lln die in hun klas zitten. Niet 

zomaar deze resultaten geloven!! Heeft te maken met beleidskeuzes. 

4. Gelijkheid: kijken naar verdeling van input/processen/opbrengsten over verschillende subpopulaties, 

bv. hoe zorg je ervoor dat je zowel hoge resultaten kan boeken, als weinig verschillen tussen de 

resultaten.  

5. Responsiviteit: mate waarin onderwijs alert reageert op signalen uit de omgeving, bv. ontwikkeling 

van eindtermen heeft 20 j geduurd, STEM … 

- Gefragmentariseerde benadering 

Kijken naar bepaalde proceskenmerken via zelfinschatting van betrokken actoren, bv. leraren beoordelen 

leiderschap, team-work, … 

Bv leerkrachten tegenover leerlingenoutput 

Bv leraren doen onderzoek naar hoe zij leiderschap ervaren op school. 
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HOE HET GEREALISEERDE CURRICULUM IN KAART BRENGEN 

1.  Evaluatie door leerlingen: zelfevaluatie of peer-evaluatie 

2.  Door leraren en scholen: natuurlijke toetsen, leerlingvolgsystemen (bv. VLOT-toetsen, …). Lkr hebben 

niet de gewoonte om in hun toetsen dingen vragen die nog niet behandeld zijn, maar eigenlijk zou dat wel 

interessant zijn.  

3.  Door de onderwijsnetten:  

 Bv. Katholiek basisonderwijs:  

 Interdiocesane proeven voor wiskunde, Nederlands en WO in het LJ4 en LJ6  

Bv. Onderwijssecetretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten VZW: 

 OVSG-toetsen voor àlle leergebieden in LJ6 (ook GO!) 

→ Verschil tussen interdiocesane en OVSG: OVSG is veel breder en interdiocesane kijkt enkel naar 3 gebieden. 

4. Onderzoek in Vlaanderen: bv. Liso 

http://steunpuntsono.be/delerende/#een  

5. Overheid: a) schooldoorlichtingen door de inspectie (controle van eindtermen via de leerplannen); b) 

peilingsproeven 

6. Internationale studies 

 bv. PIRLS (“Progress in International Reading Literacy Study”, van het IEA; International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement). Zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/progress-in-international-

reading-literacy-study-pirls  

 bv. PISA (Programme for International Student Assessment”, van de OESO; Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 

 bv. TIMSS (“Trends in International Mathematics and Science Study”, IEA) 

 bv. ICCS. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/international-civic-and-citizenship-education-study-iccs 

gaat over burgerschapsvaardigheden. 

→ Vlaanderen doet niet mee aan alle proeven, want je moet hiervoor betalen en het is best duur.  

 

Overheid:  

1. Inspectie: schooldoorlichting: controle van eindtermen & leerplannen; scholen, geen individuele 

leraren 

2. Peilingen: Gecoördineerd door AHOVOKS, uitgevoerd door onderzoeksinstelling (KULeuven) 

DE PEILINGEN, VOORBEELD VAN EVALUATIE VAN CURRICULA OP S YSTEEMNIVEAU 

DE PEILINGEN: WAT? 

“Geeft heldere en betrouwbare informatie over de mate waarin het Vlaams onderwijssysteem erin slaagt bij de 

leerlingen de ODET (ontwikkelingsdoelen en eindtermen)te realiseren” 

‒ Evaluatie of de Vlaamse minimumdoelen zijn bereikt.  

‒ Grootschalige toetsafname bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen over een 

bepaald vak of domein van ET. 

‒ Sluiten aan bij wat gebeurt in internationaal onderzoek (bv. PISA), maar zijn curriculumafhankelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://steunpuntsono.be/delerende/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/progress-in-international-reading-literacy-study-pirls
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/progress-in-international-reading-literacy-study-pirls
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/international-civic-and-citizenship-education-study-iccs
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PISA en peilingen zijn erg verschillend:  

- bij ontwikkeling van toetsingsmaterialen bij PISA zijn zo curriculumonafhankelijk mogelijk. Er mag dus 

geen link zijn met geen enkel curriculum van geen enkel land. Anders zouden sommige landen kunnen 

bevoordeeld zijn. Soms zijn er wel vragen die niet aansluiten bij kennis in bepaalde landen, dan 

kunnen deze vragen geschrapt worden. De voorbereidingen van PISA zijn enorm.  

- Peilingen zijn wel curriculumgebonden.  

- Peilingen zijn op einde van specifiek onderwijsniveaus, PISA op 15 jaar. 

Niet alle eindtermen binnen domein worden bevraagd, enkel maar selectie. Peiling duurt halve dag dus 

onvoldoende tijd om alle eindtermen te bevragen.  

LET OP!! Op basis van PISA resultaten kan je NOOIT iets zeggen over kwaliteit van school. Het gaat enkel over 

een selectie van 15 jarigen. Je kan misschien iets zeggen over systeemniveau, maar niets over schoolniveau. 

Hier is het ook niet voor ontwikkeld. Je kan er dus geen scholen mee vergelijken!! 

DE PEILINGEN: WAAROM? 

‒ Evaluatie, bewaking en verbetering van onderwijs op landelijk niveau. De kwaliteit van onderwijs in 

beeld brengen. Niet enkel pijlen of eindtermen worden bereikt, maar ook kijken of ET wel accuraat 

zijn.  

‒ Kwaliteitsbewaking: nakijken met welke kenmerken de prestaties samenhangen.  

‒ Bij herhaalde metingen:  

1 geeft de overheid ‘objectieve’ informatie om trends in het onderwijs in kaart te brengen;  

2 zet onderwijs aan tot verbetering;  

3 kwaliteitsstijging of –daling vaststellen.  

‒ Deelnemende scholen krijgen feedback 

‒ Overheid organiseert conferentie/colloquium… 

Paralleltoetsen:  genormeerde toetsen die (andere) scholen kunnen gebruiken voor kwaliteitsbewaking. De 

paralleltoetsen worden gebruikt om scholen die niet deelnemen aan de peilingen ook de kans te geven om 

bepaalde metingen bij hun lln uit te voeren. Wordt niet vaak gebruikt. Nochtans kunnen ze scholen helpen, 

want scholen krijgen er dan ook een feedbackmoment over. 

 

VERLOOP VAN PEILING 

1. Bepalen van te evalueren curriculumdoelen 

- vak/leergebied (bv. wiskunde) of specifiek domein (bv. techniek) 

- steeds een selectie van eindtermen, nooit het gehaal aan eindtermen. 

2. Steekproeftrekking 

- vak/leergebied (bv. wiskunde) of specifiek domein (bv. natuur) 

- representativiteit op basis van onderwijsnet, provincie, en schoolgrootte → Verhoudingen grote 

scholen/kleine scholen, aantal Antwerpse scholen/Limburgse scholen is allemaal gelijk.  

- bv. 90 Nederlandstalige scholen; 2400 leerlingen uit 140 klassen van 100 vestigingsplaatsen 

3. Afname: 

Gebeurt op een gestandaardiseerde, gecontroleerde manier →  externe persoon komt testen afnemen, alles 

moet correct verlopen, er mag niet verklapt worden … 

1. Afname door leraren zesde leerjaar, bijgestaan door een toetsassistent.  

2. Toetsassisent: coördineert de toetsafname.  

3. Schriftelijke afname in klaslokaal of ander lokaal (max 3 u).  

4. Namiddag: zes leerlingen bij toetsassistent (afname 2u): praktische ICT-proef  

5. Onderzoeksteam: verwerking resultaten.  
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Leerlingen: opsplitsing naar 

▪ thuistaal (Nederlands, taalgemengd, anderstalig) 

▪ leeftijd 

▪ leermoeilijkheden, handicap of langdurige ziekte 

Gezin 

▪ voltijdse/deeltijdse tewerkstelling 

▪ schooltoelage 

▪ cultureel kapitaal: aantal boeken 

Leerkracht- en schoolkenmerken 

→ Wordt ook allemaal bevraagd.  

 

▪ schriftelijke toets voor de cognitieve dimensie (alle leerlingen) 

▪ praktische proef (random selectie van leerlingen) 

→ Overlappende, maar ook verschillende eindtermen 

 

MOEILIJK!! 

Psychometrische achtergrond hier is enorm moeilijk 

Ontwikkelaars hebben bij opstellen van toets willen 

vaardigheden meten. Ze willen iets meten dat 

gemeenschappelijk is tussen gemeten dingen.  

Als lln het goed doet voor ene item, doet hij het 

waarschijnlijk ook goed voor een ander vak. En vice 

versa.  

Itemsresponstheorie om te kijken hoe items op 

zelfde dimensie kunnen worden geplaatst.  

Bolletjes representeren een toetsopgave die 

geordend worden van heel makkelijk naar heel 

moeilijk. Makkelijke items onderaan, moeilijk items bovenaan. Lln met zwakker niveau zullen eerste 3 

toetsopgave correct beantwoorden. Als lln maar niveau 3 haalt, dan is de kans klein dat die daarboven niets 

behalen. Kans dat lln 2 bovenste items haalt, dan behaalt die hoogstwaarschijnlijk ook de lagere items.  

Cesuur leggen → wordt door experten gelegd. Als lln op cesuur ligt dan heeft die eindtermen bereikt. Moeilijk 

om cesuur te bepalen want elke lln en school is verschillend.  
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