
Samenvatting	
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Wat	is	curriculum	?	
Er zijn veel uiteenlopende defini1es. 
Etymologisch komt het uit het La1jn: currere = lopen/rennen ; curriculum = cursus/leerplan. 
 Renbaan    =  leertraject   = procesbenadering 
 Renwagen = leermiddel   = productbenadering 

Elke curriculumomschrijving is waarden geladen.: 
- Enge omschrijving    = leerdoel- en leerinhouden 

                                                 = geplande ervaring 
- Brede omschrijving               = onderzoeksterrein 

Curriculum	kent	verschillende	invalshoeken	
- Curriculum als  product 

- Curriculum als  ac)viteit 

- Curriculum als  ervaring 

- Curriculum als  onderzoeksgebied 

Gelaagde	kijk	op	het	curriculum	
1. Wetenschapstheorieën 

2. Wetenschappelijke theorieën 

3. Curriculum prak1jk en –beleid 

Visie		~		curriculair	spinnenweb	
Visies bepalen hoe de rest eruit zal zien… 
Visies op het curriculum zijn eerder norma1ef dan evidence-based, ze geven rich1ng aan 
curriculumprak1jk en –beleid. Ze hangen samen met mens- en wereldbeeld. 
! Beperkte flexibiliteit 

Curricula	op	verschillende	niveaus	
Bedoeld  ideaal 
   formeel 

Geïmplementeerd waargenomen 
   opera1oneel 
 
Bereikt   ervaren 
   geleerd 



Les	2	

Formele	curriculum	op	verschillende	niveaus	
- Supra-niveau 

Actoren: Europa, P21 
Vormen: visieteksten, curricula 

- Macroniveau 
Actoren: Overheid, koepels 
Vormen: basiscompeten1es, ET, OD 

- Mesoniveau 
Actoren: Scholen, inrichtende machten, opleidingen 
Vormen: Schoolwerkplannen, leerplannen 

- Microniveau 
Actoren: Ouders & leraren 
Vormen: onderwijsmateriaal  = voornamelijk handboeken 

- Nanoniveau 
Actoren: Leerlingen 
Vormen: zelf samengesteld materiaal 

Netten	&	koepels	
 

Ontwikkelingsdoelen	&	eindtermen	
- Korte historiek 

1989: grondwetherziening 
1990: oprich1ng VLOR        =  Vlaamse Onderwijs Raad 
1991: kwaliteitsdriehoek    =  (1) dienst voor onderwijsontwikkeling  
(2) pedagogische begeleidingsdiensten  (3) inspec1e 

Vlaanderen

Officieel onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

GO!

Gesubsidieerd officieel 
onderwijs

OVSG  &  POV

Vrij onderwijs

Gesubsidieerd vrij 
onderwijs

KOV, VOOP, FOPEM, IPOC, 
Steinerscholen,...



- Enkele kenmerken  
* Overheid legt minimale verwach1ngen vast, AHOVOKS coördineert doelbepalingen 
* Scholen die eindtermen bereiken, krijgen recht om diploma’s / getuigschrijen af te leveren 
* Inspec1e controleert, pedagogische begeleidingsdiensten ondersteunt 
* Uitgangspunten: kwaliteit afleveren is de verantwoordelijkheid van de scholen, deze hebben 
autonomie om kwaliteit zelf in te vullen 
* Instellingsbesturen werken leerplannen uit op basis van de eindtermen. Deze dienen 
goedgekeurd te worden door de inspec1e. 

- Kleuteronderwijs 
Ontwikkelingsdoelen zijn de minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en 
altudes die de school bij haar leerlingen moet nastreven. 

Doel van kleuteronderwijs      =     ontwikkelen van basiscompeten1es  
                                                          & groeiproces doorlopen op eigen manier en tempo 
 
Geen eindtermen in het kleuteronderwijs: 
(1) Elk kind is uniek, grote verschillen op basis van achtergrond 
(2) Niet alle leerlingen gaan even vaak naar school 
(3) Geen leerplichtonderwijs 

- Lageronderwijs 
Inspanningsverplich1ng voor alle eindtermen 

Resultaatverplich1ng voor de leergebied-gebonden eindtermen 

Ver1cale samenhang bevorderen 

!  altudes & leergebied-overschrijdende eindtermen nastreven 

- Eindtermen komen tot stand… 

1) Voorbereidingsfase  :  AHOVOKS 

2) Adviseringsfase  :  VLOR 

3) Beslissingsfase  :  Vlaams parlement 

4) Bekrach1gingsfase  :  Vlaamse regering 

Leerplannen	
- Wat 



= Overeenkomst tussen overheid en schoolbesturen, 
 afspraken over doelen die door de scholen zullen bereikt worden. 
= Eigen onderwijskundige uitgangspunten & klemtonen 

= Bevat extra doelen bovenop de eindtermen 

- 4 elementen 
1. Bepaling en omschrijving leerlingengroep 

2. Doelstellingen 
3. Leerinhouden 
4. Minimale materiële vereiste 

- Goedkeuringsprocedure 

• Eenheid  (E) 

• Consisten1e  (C) 

• Opbouw  (O) 

• Studielast  (S) 

• Eigen inbreng  (Ei) 

Leerplannen	als	onderdeel	van	politieke	strijd	
Leerplannen : schoolbestuur 
Rol van de school wordt in de prak1jk overgenomen door de koepels. 
Deel van de lokale autonomie wordt doorgeschoven naar neoen & koepelorganisa1e. 
Decentralisa1e van het onderwijs maakt plaats voor centralisa1e van macht binnen onderwijsneoen 
en koepelorganisa1es. 

Verborgen	curriculum	&	Null	curriculum	
Verborgen curriculum    =   wat geleerd wordt, maar niet inten1oneel is en onbeschreven blijj.  
     -> nega1eve connota1e 
     VB: genderongelijkheid, racisme,… 

Null curriculum    = wat NIET geleerd wordt 
     -> bepaalt de perspec1even die men kan innemen 
    VB: EHBO, mindfulness, rechten van de koper,… 
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6	verschillende	idealen	van	Walker	(2003)	
1) Academische excellen)e 

= kennis centraal 

2) Maatschappelijke relevan)e 
-> onderwijs dient de belangen van externen 



3) Maatschappelijke verandering 
-> onderwijs als vehikel voor MP veranderingen en innova1e 

4) Individueel welbevinden 
= individu is de norm / onderwijs op maat 

5) Onderwijsgelijkheid 
->> ongelijke instroom indekken 

6) Levensbeschouwelijke opvoeding 
->> scheiding van kerk en staat 

Dominante	curriculumbronnen	:	3	S’en	 (Tyler)	
Science  - wetenschap 

Student  - lerende 

Society  - samenleving 

Curriculumoriëntatie		
= curriculumbenadering van Eiser en Valllence 

- Een geheel aan consistente ideeën over het curriculum 

- Ze hebben invloed op wat en hoe wordt geleerd 

- Verschillende oriënta1es / classifica1es… 

Curriculumbendering	van	Eiser	en	Vallence	
1) Cogni)eve procesbenadering 

-> Nadruk op het s1muleren van brede cogni1eve ontwikkeling 

2) Academische – ra)onalis)sche benadering 
“Not all subjects are created equal” 

3) Zelfrealisa)ebenadering 
-> Nadruk op zelfontplooiing, los van de maatschappelijke eisen 
-> aansluitend op de wensen en noden van het kind 
-> VB: Sudbury 

4) Sociale adapta)ebenadering 
-> Maatschappelijk perspec1ef, individu staat NIET los van de samenleving 
-> Idealen van de maatschappelijke relevan1e of maatschappelijke verandering 

5) Technologische benadering 
-> Minder gericht op inhoud, meer op proces 
-> Geen specifieke curriculumbron, maar vanuit modellen 
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Traditioneel	onderwijs				VS				progressief	onderwijs	
⇨ Onderwijs van vandaag kent elementen van zowel het tradi1onele als progressieve onderwijs 
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Vier	benaderingen	van	curriculumontwerp	
1) Technisch – instrumentele benadering    *impliciet stappenplan* 

-> verwetenschappelijking    &    industrialisering 
-> Bobbit  -  Charters    -   Tyler - Taba 

➔ Technocra1sch 

➔ Geïnterpreteerd als algoritmisch, niet als heuris1sch 
   

2) Communica)eve benadering     *impliciet stappenplan* 
-> Sociale construc1e 
-> Sociale interac1e 
-> “Mens kan men niet los bestudeerd worden van zijn context” 
-> Walker 

3) Ar)s)eke benadering 
-> postmodern = twijfel, wereld is onvoorspelbaar, onzekerheid,… 
-> individuen creëren hun eigen werkelijkheid en waarheid 
-> VB: scheidingslijn tussen kunst & wetenschap is vervaagd 

Tradi)oneel Progressief 

Werkvormen Leerkracht gestuurd Leerlinggericht

Leerinhouden Gedecontextualiseerd Authen1ek, aansluitend bij de 
actualiteit

Cogni1eve processen Memoriseren Begrijpen, toepassen

Evalua1e Schrijelijk Informeel

Pedagogische rela1e Autoritaire leerkrachts1jl Autonomie-bevorderende 
leerkrachts1jl

Organisa1e curriculum Cursorisch Vakoverschrijdend, 
probleemgestuurd

Uitkomsten Cogni1eve outpu1ndicatoren in 
de basisvakken

Socio-emo1onele factoren, 
VB: verhogen zelfvertrouwen



4) Pragma)sche benadering 
-> prak1sche bruikbaarheid 
-> belang van prototyping  (aanpassingen doen op basis van feedback) 
-> rekening houden met de randvoorwaarden (prak1sche realiteit) 

Tot slot:  

⇨ Instrumentele benadering is nog steeds dominant 

⇨ Ontwerpprak1jk bevat elementen uit verschillende ontwerpbenaderingen 

⇨ Technisch-instrumentele & communica1eve benadering  =  *impliciet stappenplan* 
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Het	meten	van	onderwijskwaliteit	
1) Wetenschappelijke benadering 

- Produc1viteit 
- Effec1viteit 
- Efficiën1e 
- Gelijkheid 
- Responsiviteit 

2) Gefragmentariseerde benadering 
= kijken naar bepaalde onderwijskenmerken VIA zelfinschalng van betrokken actoren 

3) Opbrengs)ndicatoren 
- Output 
- Outcome 
- Impact  

CIPO	–	model	

 

Het	gerealiseerde	curriculum	in	kaart	brengen	
1) Evalua1e door de leerlingen 

2) Leraren & scholen 

3) Koepels 

4) Onderzoek in Vlaanderen 



5) Overheid   =   doorlich1ng door de inspec1e     &    peilingsproeven 

6) Interna1onale studies  (VB: ICCS) 

De	overheid	brengt	het	gerealiseerde	curriculum	in	kaart		
1) Inspec)e 

= Schooldoorlich1ng 

= controle van eindtermen & leerplannen 

2) Peilingen 
= gecoördineerd door AHOVOKS, uitgevoerd door onderzoeksinstelling 

Peilingen	
 
Wat ?  
- Evalua1e of de Vlaamse minimumdoelen zijn bereikt 
- Grootschalige toets-afname, bij een representa1eve steekproef van scholen en leerlingen, over 

een bepaald vak of domein 
- Sluiten aan bij wat gebeurt on interna1onaal onderzoek, maar zijn curriculumaxankelijk 

“Geej heldere en betrouwbare informa1e over de mate waarin het Vlaams onderwijssysteem erin 
slaagt bij de leerlingen de ODET te realiseren” 

 
Waarom ? 
- Evalua1e, bewaking en verbetering van onderwijs op landelijk niveau 
- Kwaliteitsbewaking : nakijken met welke kenmerken de presta1es samenhangen 
- Herhaalde me1ngen: 

o Trends in het onderwijs in kaart brengen 
o Aanzeoen tot verbetering 
o Kwaliteitss1jging of –daling vaststellen 

- Deelnemende scholen krijgen feedback 
- Overheid organiseert conferen1e na afloopt 
- PARALLELTOETSEN = genormeerde toetsen die (andere) scholen kunnen gebruiken voor 

kwaliteitsbewaking      (omdat zij niet in de steekproef zaten) 

Van	toetsresultaten	naar	een	meetschaal	
 



Peilingen	(info	uit	QUIZ)	
Alle scholen die deelnemen aan de peilingen krijgen een individueel feedbackverslag op basis 
waarvan ze hun resultaten kunnen evalueren 

Een peiling meet in welke mate het onderwijs erin slaagt de ODET te realiseren, en dit aan het eind 
van het lager onderwijs en aan het eind van de eerste graad + tweede graad + derde graad  SO 

Na controle op het effect van leerlingkenmerken , zijn er minder scholen die afwijken van het 
popula1egemiddelde dan op basis van de ruwe scores 

Een cesuurleerling is een leerling die net over de lat springt, een leerling die dus net de eindtermen 
behaalt. 

Paralleltoetsen zijn toetsen die dezelfde eindtermen meten als de echte peilingstoetsen en ook 
dezelfde moeilijkheidsgraad hebben. 
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