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Instrumenten voor leerplanontwikkeling in het spanningsveld tussen theorie en 
praktijk 
 

E.M.J.V. Moen, H. Wiegman & E.T.W. Noordkamp-Krabbe, SLO, Enschede 

 

In het kader van organisatie-ontwikkeling van de afdeling Beroepsonderwijs en 

VolwassenenEducatie (BVE) is gekozen voor standaardisatie als professionaliserings-

strategie. De standaardisatie spitst zich toe op het typeren van producten aan de hand van 

functies en doelgroepen en vervolgens op de ontwikkelmethode voor die producten (Moen, 

1996). Deze standaard vormt het kader voor een TOOLBOX van papieren en 

geautomatiseerde instrumenten (Moen & Krabbe, 1995). De standaard en de TOOLBOX 

worden in handen gegeven van professionals en moeten leiden tot kwaliteitsverbetering en 

verbetering van efficiëntie van de leerplanontwikkeling. De afdeling BVE wenst eerst 

instrumenten voor de ontwikkeling van onderwijsleermateriaal: docentenmateriaal en 

(schriftelijk) leermateriaal.  

 

De kwaliteitsverbetering en verbetering van de efficiëntie moeten gerealiseerd worden door 

het gebruik van de standaard en instrumenten. Dat gebruik is afhankelijk van functionaliteit 

en gebruikersvriendelijkheid (Rosendaal & Schrijvers, 1994). Voorts dienen de 

instrumenten breed toepasbaar te zijn, niet toegespitst op één product.  

De brede toepasbaarheid op microniveau betekent dat de instrumenten gebruikt kunnen 

worden voor de ontwikkeling van een breed scala aan curriculaire producten, uitgebracht op 

verschillende media voor verschillende vakken/leergebieden van het curriculum. Met 

andere woorden, de instrumenten dienen generieke waarde te hebben. 

Functioneel betekent dat de doelen die de gebruiker voor ogen heeft door het gebruik 

gerealiseerd moeten worden. Krabbe en De Goeij (1995) tonen aan dat in de praktijk van 

leerplanontwikkeling fasen en activiteiten voorkomen, maar in een beperkte mate en niet in 

een vaste volgorde. Functioneel betekent dan ook dat de activiteiten ondersteund moeten 

worden. Wiegman (1996) stelt, op basis van gesprekken met leerplan-ontwikkelaars, dat 

daarbij een onderscheid gemaakt moet worden in beslissingen over kenmerken van 

producten en handelingen zoals het verzamelen van informatie en het testen van 

leermateriaal. 

Een inventarisatie van kenmerken van potentiële gebruikers van de instrumenten leert dat 

de basiskennis over en ervaring met het ontwikkelen van docenten en leermateriaal sterk 

verschilt.  

 

De vraag die gesteld wordt is welke beslissing en handelingsondersteunende kenmerken 

deze instrumenten bevatten moeten, zodat een heterogene gebruikersgroep een 

verscheidenheid aan leermaterialen voor verschillende vakken/leergebieden kan 

ontwikkelen. 

 

De literatuur biedt aanknopingspunten voor een functionele benadering van 

onderwijsleermateriaal. Gagné en Briggs (1979) bieden het instructional eventsmodel; Van 

der Mast (1995) biedt een gefaseerd ontwikkelingsmodel; Barnard en Sandberg (1994) 

bieden een functioneel model voor de specificatie van functies van leermateriaal. Op basis 
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hiervan en op de resultaten van de analyse van ontwikkelpraktijken is een beslissings- en 

handelingsmodel ontwikkeld en uitgewerkt in handleidingen en job aids.  

Uit de test van de instrumenten blijkt dat leerplanontwikkelaars beslissings- en 

handelingsondersteuning zeer op prijs stellen onder de voorwaarde dat zij niet overstelpt 

worden met (achtergrond) informatie. 

 

In onze presentatie zullen we vooral ingaan op het ontwikkelmodel en de wijze waarop we 

de spanning tussen de theorie en de ontwikkelpraktijk opgelost hebben. 
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Collaboratieve curriculumontwikkeling: de productieve ontmoeting van verschillende 
professionele kennissystemen 
 

A. Deketelaere & G. Kelchtermans, K.U.Leuven 
 

Samenwerking van leerkrachten en onderwijskundigen in het ontwikkelen van onderwijs-

leermaterialen is een erg complex proces (Jackson, 1992). Deze paper rapporteert op een 

dubbel niveau over zo'n proces van collaboratieve curriculumontwikkeling. Op een eerste 

niveau wordt de interactieve dynamiek van het ontwikkelingsproces systematisch in kaart 

gebracht. Vervolgens wordt het samenwerkingsproces geanalyseerd op het niveau van de 

professionele kennis van beide participerende partijen. De centrale stelling daarbij is: de 

effectiviteit van zo'n samenwerkingsverband wordt gedetermineerd door de mate waarin de 

professionele kennissystemen (interpretatiekaders) van enerzijds de leerkrachten en 

anderzijds de supervisor (onderwijskundige) functioneel gehanteerd worden als complemen-

taire competenties. 

 

Situering en probleemstelling 
Het  onderzoek vond plaats in het kader van het project "Diversificatie van Studie- en 

Beroepskeuzes van meisjes in Technisch en Beroepssecundair onderwijs" (Kortweg Project 

Diversificatie), gericht op het bevorderen van de gelijkheid van onderwijskansen voor 

jongens en meisjes in het Secundair onderwijs. Een belangrijke taak daarbij is het 

ontwikkelen van concrete curriculummaterialen (lesmodules). Curriculumontwikkeling 

wordt in de context van dit project dus concreet gedefinieerd als het ontwikkelen van 

onderwijs-leermaterialen voor gebruik in de klas (Nijhof, 1993). De paper concentreert zich 

op de ontwikkeling van twee lesmodules in een samenwerkingsverband tussen deeltijds 

vrijgestelde, ervaren leerkrachten en een onderwijskundige (supervisor van het ontwikke-

lingsproces). In de presentatie worden de doelstellingen en procedures binnen het Project 


