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1. Inleiding 
 

Voor de module Ontwerpen van de opleiding Master Leren en Innoveren -Teacher Leader- is 

de opdracht: de analyse en het (her)ontwerpen van een lessenserie, module, leerjaar, leerlijn 

of stagepraktijk. 

Deze opdracht is uitgevoerd in de context van de functie en omgeving van de ontwerper, 

docent economie bij het Assink lyceum. De docent geeft les aan havo en vwo leerjaar 3 en aan 

vmbo leerjaar 4 (eindexamenklas, theoretische leerweg). De analyse en (her)ontwerp is 

uitgevoerd voor havo 3. De opdracht bestaat uit twee onderdelen, de curriculumanalyse en 

het curriculumontwerp. 

In de curriculumanalyse wordt de consistentie tussen het beoogde en uitgevoerde curriculum 

geanalyseerd. Het betreft een lessenreeks voor het eerste deel van hoofdstuk 1 ‘Begroten 

voor iedereen’ van de lesbrief Kopen en werken van stichting Landelijke Werkgroep Economie 

Onderwijs (LWEO). Voor leerlingen in leerjaar 3 is economie een nieuw vak. Voor de analyse is 

gebruik gemaakt van het curriculair spinnenweb (Thijs & Akker, 2009). Het curriculair 

spinnenweb is beschreven in hoofdstuk 2. Vanuit de curriculumanalyse zijn de sterktes, 

zwaktes en verbeterpunten van het huidige curriculum beschreven. Deze staan beschreven in 

hoofdstuk 3. De verbeterpunten zijn een belangrijk startpunt van het curriculumontwerp.  

Het curriculumontwerp is uitgevoerd aan de hand van het stappenplan van Posner en 

Rudnitsky (1997). Dit begint met het opstellen van leerdoelen, de zogenaamde Intended 

Learning Outcomes (ILO). De ILO’s worden geclusterd tot een logisch geheel (unit) op basis van 

een ordeningsprincipe. Daarna worden mogelijke leeractiviteiten afgewogen, de zogenaamde 

Instructional Foci (IF).  De IF is een didactische invalshoek, die voor elke unit apart wordt 

weergegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een unit uitgewerkt als een blended learning 

mini lessenreeks. Tot slot bestaat hoofdstuk 6 uit de conclusie van het ontwerp en reflectie 

door de Teacher Leader. 

 

  



 

D. Stoeten 2022 Ontwerpen 
3 

2. Karakteristiek van het curriculum 
 

Voor het analyseren en ontwerpen van een curriculum is het belangrijk om te weten wat het 

zogenaamde beoogde curriculum is. In het beoogd curriculum staan de doelen en de 

gewenste opbrengst van het curriculum beschreven, zoals vastgelegd door beleidsmakers. Dit 

kan op verschillende niveaus zijn vastgelegd, welke in de volgende paragraaf staat beschreven 

(SLO, 2021). 

Voor de analyse van het huidige curriculum is de vakgroep voorzitter economie gevraagd of er 

een curriculum beschrijving is. Er is geen beschreven curriculum, wel is er een A4 waarin de 

algemene schoolmissie/-visie en kernwaarden staan beschreven. 

Hoewel het vak economie nieuw is voor de leerlingen in havo 3 starten zij wel met enige 

voorkennis van economische begrippen en rekenvaardigheden. Bij het vak wiskunde zijn 

rekenvaardigheden, zoals rekenen met procenten, aan de orde geweest. Bij het vak 

aardrijkskunde zijn begrippen als welvaart, inkomensverdeling en schaarste al een keer voorbij 

gekomen. Dit betreft de zogenaamde horizontale samenhang van de leerlijn. Om zicht te 

krijgen op de beoogde doorlopende verticale leerlijn is gekeken naar de eindtermen van 

landelijk expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) en het College voor Toetsen en 

Examens (CvTE). Bij de verticale leerlijn gaat het om de aansluiting van de tussendoelen voor 

de onderbouw op de eindtermen voor de bovenbouw. 

 

2.1  Leerplanniveaus en verschijningsvormen 

Thijs en Van den Akker (2009) hanteren een vijfdeling voor de verschillende niveaus waarop 

leerplanproducten betrekking kunnen hebben. Van supraniveau (internationaal) tot 

nanoniveau (leerling). De leerplanniveaus beïnvloeden elkaar. Een voorbeeld is de invloed van 

het examenprogramma (macroniveau) op het meso- en microniveau (Thijs & Akker, 2009). 

Voor de curriculumanalyse is gekeken naar zaken die van belang zijn voor de analyse. Het gaat 

om het macro-, meso- en microniveau, deze staan hieronder beschreven.  

Macro 

Op nationaal niveau heeft het vak economie te maken met voorgeschreven eindtermen en 

een examenprogramma. Deze eindtermen zijn het meest van toepassing voor de bovenbouw. 

Voor de onderbouw is de leerdoelenkaart van het SLO relevant. Door uit te gaan van deze 

leerdoelenkaart is de doorlopende leerlijn (beter) gewaarborgd. Naast de voorgeschreven 

leerdoelen en eindtermen is het interessant om naar de vakspecifieke trendanalyse van SLO te 

kijken. Evenals de voorstellen die curriculum.nu doet voor het leergebied Mens en 

Maatschappij. Met name vanuit het oogpunt dat de onderbouw bij het Assink lyceum 

momenteel wordt ingericht in leergebieden. Het leergebied Mens & Maatschappij bestaat bij 

het Assink lyceum uit economie en aardrijkskunde. Daarnaast zijn de syllabi voor het centraal 

examen economie en bedrijfseconomie voor de havo geraadpleegd van het CvTE. 
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Na het raadplegen van de voorgaande beschreven bronnen komen de volgende 
aandachtsgebieden naar voren: 

• Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (CvTE, 2020). 

• Business school, ecosofie, duurzaamheid (SLO, 2017). 

• Globalisering, technologie, duurzaamheid en ongelijkheid (Curriculum.nu, 2019). 

Aanvullend op deze vakinhoudelijke, landelijke ontwikkelingen zijn er ook internationale 

economische ontwikkelingen die van invloed zijn. In The Future of Jobs Report van World 

Economic Forum (2018) wordt geschreven over een belangrijke wereldwijde ontwikkeling, de 

vierde industriële revolutie. Hierdoor ontstaat een fundamentele verandering in de 

maatschappij en economie. Grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische vervagen. 

Apparaten nemen het denken steeds meer over van mensen. Dit is mogelijk door onder 

andere het toepassen van cloud computing en artificial intelligence. Dat heeft gevolgen voor 

verdienmodellen en arbeidsverhoudingen. Dit vraagt om goed ontwikkelde vakoverstijgende 

competenties, de zogenaamde advanced en 21st century-skills, van (toekomstige) werknemers 

(World Economic Forum, 2018). 

Meso 

Het mesoniveau heeft betrekking op het niveau van de school. Om het mesoniveau te 
beschrijven is gebruik gemaakt van het strategische beleidsplan van het Assink lyceum. Het 
Assink lyceum (2018) is een school voor voortgezet onderwijs met een inspirerende en 
uitdagende leeromgeving. Leerlingen leren van en met elkaar, door het onderwijs met de 
maatschappelijke werkelijkheid te verbinden krijgt het ontwikkelproces extra diepgang en 
wordt het blikveld van de leerlingen verbreed. Iedere leerling heeft een eigen groeiruimte en 
persoonlijkheidsontwikkeling met zorg voor elkaar, onze omgeving en onze toekomst. Dit alles 
moet eraan bijdragen dat een ieder de regie kan voeren over het eigen leven (Assink lyceum, 
2018). 
 
Vanuit school zijn er richtlijnen met betrekking tot het aantal (summatieve) cijfers die er 

moeten zijn voor de leerlingen voor een vak. Per semester is de richtlijn voor het aantal cijfers 

het aantal lesuren per week plus twee. In het geval van economie, dat een 2-uursvak is, 

moeten er minimaal 4 cijfers zijn per semester. Waar er enerzijds een richtlijn is voor het 

aantal cijfers wordt er gelijktijdig gesproken over het verminderen van het aantal toetsen om 

een (te) hoge toets druk bij de leerlingen te voorkomen. De overgangsnormen staan per 

leerjaar en niveau beschreven. Het voert te ver voor dit verslag om de overgangsnormen in 

detail te beschrijven. In het voortgezet onderwijs zijn de leerlingen nog leerplichtig. De 

aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht, de leerling moet alle lessen volgen. 
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Micro 

Het microniveau betreft het niveau van de docent voor bijvoorbeeld het ontwerpen van een 

lessenreeks. Het gaat dan om de lesplannen, het gebruikte lesmateriaal en de methode. De 

verschillende niveaus dienen met elkaar in lijn te liggen (Thijs & Akker, 2009). Voor de 

curriculumanalyse zijn deze drie niveaus (macro, meso, micro) meegenomen. Het microniveau 

wordt verduidelijkt bij de beschrijving van het curriculair spinnenweb in paragraaf 2.3. 

Verschijningsvormen 

Een tweede verhelderd onderscheid wordt gemaakt op de verschillende verschijningsvormen 

die curricula kunnen hebben. In Tabel 1 staan de verschijningsvormen met een toelichting. 

Enkele verschijningsvormen worden beschreven.  

Tabel 1 

Curriculaire verschijningsvormen 

Verschijningsvormen Toelichting 
Beoogd Denkbeeldig Visie (onderliggende ideeën van het curriculum) 

Geschreven Bedoelingen van het curriculum, zoals uitgewerkt in 
documenten en materialen 

Uitgevoerd Geïnterpreteerd Het curriculum zoals geïnterpreteerd door de gebruikers; de 
docenten 

In actie Het daadwerkelijk proces van lesgeven en leren, dus de 
uitvoering van de lessenreeks 

Bereikt Ervaren De leerervaringen van deelnemers en/of docenten 

Geleerd De leerresultaten van de deelnemers 

Opmerking. Aangepast overgenomen uit Leerplan in ontwikkeling (p. 11) door J. van den Akker en A. Thijs, 2009, 

SLO. Copyright 2009, SLO. 

Beoogd - Geschreven 

Voor het beoogd-geschreven curriculum is de beschreven methode als uitgangspunt voor de 

leerinhoud genomen. Vanuit de vakgroep is er geen beoogd-geschreven curriculum voor de 

leerlijn economie. Er is geen inhoudelijk vakgroep plan, toegespitst voor havo of vwo.  

Uitgevoerd - Geïnterpreteerd 

Aan het begin van het schooljaar hebben de beide docenten, die les geven aan havo 3, bij 

elkaar gezeten om de studieplanning te bespreken. Er is onder andere besloten om toetsen af 

te wisselen met praktische opdrachten en hoofdstuk 4 en 5 eerder in het schooljaar te 

behandelen. Dit in verband met de profielkeuze voor de bovenbouw, die gemaakt moet 

worden in maart van leerjaar 3. Hoofdstuk 4 ‘Een eigen bedrijf’ en hoofdstuk 5 ‘De financiële 

administratie van een eigen bedrijf’ geeft zicht op wat het keuzevak bedrijfseconomie in de 

bovenbouw inhoud. 
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Uitgevoerd - In actie 

Hoofdstuk 1 ‘Begroten voor iedereen’ wordt beoordeeld met een theoretische toets 

(individueel). Daarnaast maken de leerlingen een samenwerkingsopdracht over Prinsjesdag, 

passend bij het hoofdstuk. Het vak is gedurende het hele schooljaar voor 2 x 40 minuten per 

week geroosterd in leerjaar 3. Dit betekent dat er ongeveer 53 klokuren beschikbaar zijn. Er is 

geen eis welke hoofdstukken behandeld dienen te worden en welke toetsing er moet worden 

gehanteerd. Voor de bovenbouw is er wel een programma van toetsing en afsluiting (PTA). 

 

2.2  Rationale (analyse) 

Er is geen rationale aanwezig bij het Assink Lyceum. In het strategische beleidsplan van het 

Assink lyceum staat wel een missie en visie beschreven. Hiervan is gebruik gemaakt om een 

rationale te omschrijven. De rationale is opgesteld voor het curriculumontwerp met behulp 

van de perspectieven van student, subject, society en school. De rationale staat beschreven in 

hoofdstuk 4. In deze paragraaf is de missie en visie overgenomen. 

Missie en visie 

Overgenomen uit het strategische beleidsplan en te lezen op de website van de school (Assink 

lyceum, 2022): 

Het Assink lyceum wil een inspirerende en uitdagende leeromgeving zijn waar jongeren 

elkaar op een open en veilige manier kunnen ontmoeten en met elkaar en anderen 

kunnen en willen leren. We waarderen diversiteit en koesteren deze. Ieder kind heeft 

een eigen, specifieke groei ruimte en het is de opdracht van de school op een bij elk 

kind passende wijze die groei te stimuleren op het gebied van kennis, vaardigheden en 

persoonlijkheidsontwikkeling. We hebben daarbij zorg voor elkaar, onze omgeving en 

onze toekomst. 

Door het onderwijs in onze school met de maatschappelijke werkelijkheid te verbinden 

krijgt het ontwikkelproces, zowel qua kennis als vaardigheden, extra diepgang en wordt 

het blikveld van de leerlingen verbreed. De school is daartoe zowel een ‘broedplaats’ 

als een uitvalsbasis. Door verbazing te creëren en nieuwsgierigheid te stimuleren 

ontstaat de passie en de gretigheid om het nieuwe te verkennen en aan te gaan. 

Leerlingen en medewerkers leren en ontwikkelen van en met elkaar en worden zo 

bewuster eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Dit alles moet eraan bijdragen dat 

een ieder in de zich ontvouwende toekomst de regie kan voeren over het eigen leven 

en daarbij het lef heeft de eigen lat hoger te leggen. 
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2.3  Curriculair spinnenweb 

Zoals beschreven in de inleiding gaat deze analyse over hoofdstuk 1 voor havo 3. Om de 

analyse te kunnen maken wordt uitgegaan van de eigen geformuleerde rationale, welke in 

hoofdstuk 4 wordt beschreven. Naast de rationale is er een eigen vakgroep visie opgesteld. In 

het spinnenweb fungeert de visie als verbindende schakel tussen de ‘draden’ van het 

spinnenweb (Thijs & Akker, 2009). Voor de analyse zijn de volgende onderdelen van het 

spinnenweb beschreven; leerdoelen, toetsing, leeractiviteiten en bronnen en materialen. 

Figuur 1 

Het curriculair spinnenweb 

 

Opmerking. Overgenomen uit SLO: Het curriculaire spinnenweb door  J. van den Akker, 2021. 

(https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-

orientatie/handreiking-schoolleiders/curriculaire-spinnenweb/). Copyright 2021, J. van den Akker. 

Visie (Waartoe leren zij?) 

Om inhoud te kunnen geven aan het onderdeel visie van het curriculair spinnenweb is de 

volgende visie opgesteld, door de Teacher Leader. 

De vakgroep economie wil een uitdagend leergebied zijn waar leerlingen kennis maken met 

maatschappelijke vraagstukken, op het gebied van economie en duurzaamheid. Het is onze 

opdracht om jongeren voor te bereiden op een steeds internationaler en technologische 

wordende wereld (globalisering) en de hiermee samenhangende economische gevolgen. 

Door het aanbieden van actuele levensechte (praktijk)opdrachten, simulaties of casussen 

ontwikkelen onze leerlingen kennis, vaardigheden en een ondernemende houding op het 

gebied van economische en duurzame vraagstukken. De opdrachten worden (eventueel) in 

samenwerking met bedrijven en organisatie, die aansluiten bij de belevingswereld van de 

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/handreiking-schoolleiders/curriculaire-spinnenweb/
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/handreiking-schoolleiders/curriculaire-spinnenweb/
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leerling, ontwikkelt en uitgevoerd. Wij stimuleren groei van (economische) kennis, 

vaardigheden en een ondernemende houding. Gedurende het curriculum neemt de 

complexiteit toe. Het curriculum biedt ruimte voor persoonlijke keuzes op het gebied van 

tempo, niveau en aandachtsgebieden. Hiermee dragen wij bij aan de groei en ontwikkeling 

van jongeren tot financieel, zelfredzame en zelfbewuste jonge mensen die 

verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen en hun invloed op de omgeving. 

Leerdoelen (Waarheen leren zij?) 

In de huidige methode staat aan het einde van het hoofdstuk een kader met ‘Wat moet je 

kunnen?’ Dit wordt gezien als leerdoelen (zie Figuur 2). 

Figuur 2 

Wat moet je kunnen? 

 

Opmerking. Overgenomen uit Kopen en Werken (p.19) door LWEO (z.d.), 2019. Copyright 2019, LWEO. 

De term leerdoelen wordt door de methode niet gebruikt in de lesbrief. Tijdens het uitvoeren 

van het literatuuronderzoek is gebleken dat het verhelderen van leerdoelen, samen met 

succescriteria, belangrijk is voor de betrokkenheid van de leerling (Wiliam & Leahy, 2015). 

Leeractiviteiten (Hoe leren zij?) 

Leerlingen leren onder andere door zelfstandig opdrachten te maken en te luisteren naar 

uitleg van de docent. Opdrachten worden zowel in de klas als thuis gemaakt, in de vorm van 

huiswerk. Gedurende het schooljaar heeft de docent de beschikking gekregen over Learnbeat 

als digitale omgeving. Leerlingen kunnen in Learnbeat hun huiswerk digitaal maken. Praktische 

opdrachten worden in groepjes uitgevoerd. Daarnaast wordt er regelmatig gebruik gemaakt 

van een powerpoint presentatie om leerinhoud over te brengen. Een vrij passieve vorm van 

kennisoverdracht, soms wordt dit aangevuld met een video of quiz. Hoobroeckx en Haak 

(2002) benoemen dit als traditioneel onderwijs. Er is geen eenduidige afstemming tussen de 

(economie) docenten op welke wijze de leerinhoud wordt overgebracht en hoe leerlingen de 

leerdoelen kunnen behalen. Het is aan de docent om verschillende (didactische) werkvormen 

in te zetten. Een goed evenwicht tussen begeleiding en sturing van de docent en zelfsturing 

van de leerling is hierin van belang (Van den Bergh et al., 2021). Volgens Vermunt en Verloop 

(1999) kan er zelfs sprake zijn van destructive friction als het sturingsgedrag van de docent 

niet is afgestemd op de begeleidingsbehoefte van de leerling. 
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Toetsing (Hoe wordt hun leren getoetst?) 

Aan het begin van het schooljaar is met een collega afgestemd dat er naast schriftelijke 

(summatieve) toetsen ook enkele praktische opdrachten worden gegeven. Er zijn afspraken 

gemaakt over de momenten van summatieve toetsen en de weging hiervan. De schriftelijke 

toetsen worden klassikaal afgenomen. Er is geen afstemming voor wat betreft de toetsvragen 

(open-, gesloten of meerkeuze vragen) en de classificatie van de toetsen (bijvoorbeeld RTTI). 

Er zijn geen toetsen ‘voorradig’, wel is er een document van LWEO met vragen die gebruikt 

kan worden om een toets samen te stellen. Inmiddels is dit gedaan en is een toets 

voorhanden. Met deze toets is er een voorbeeld en kan een nieuwe toets met toetsmatrijs 

voor het nieuwe schooljaar worden gemaakt. Ook kan dan worden gekeken naar de validiteit 

en betrouwbaarheid van de toets(en). 

Het schoolbestuur heeft enkele jaren geleden het besluit genomen om leerdoelgestuurd 

onderwijs in te voeren. Mede hierdoor is er meer behoefte aan formatief evalueren. De 

mogelijkheid tot formatief evalueren is niet aanwezig in de methode. In Learnbeat zitten 

overigens wel enkele oefentoetsen, die worden inmiddels formatief ingezet. 

Bronnen en materialen (Waarmee leren zij?) 

Er is een (papieren) lesbrief beschikbaar en enkele powerpoints. De aanwezige powerpoints 

zijn summier. Er zijn geen audiovisuele of interactieve lesmaterialen beschikbaar vanuit de 

methode. De docent beschikt wel over powerpoints en video’s van de methode Pincode van 

Noordhoff Uitgevers. Deze powerpoints dienen te worden aangepast op de leerinhoud, zoals 

deze in de methode van LWEO wordt aangeboden. Pincode hanteert een andere indeling en 

volgorde van de onderwerpen. De docent maakt ter voorbereiding van een lessenreeks een 

nieuwe powerpoint, die beter aansluit bij de lesbrief van LWEO. Soms is een video uit de 

methode van Noordhoff bruikbaar. Daarnaast zoekt de docent aanvullende informatie in de 

vorm actuele (nieuws)artikelen en video’s. De uitbreiding van de lesbrief in de digitale 

omgeving van Learnbeat maakt het leven al een stuk makkelijker. De leerlingen kunnen hier 

hun huiswerk maken en dit zelf nakijken. 
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3. SWOT-analyse & verbeterpunten 
 

3.1  Sterke punten 

In deze paragraaf worden de sterke punten beschreven van de geanalyseerde onderdelen van 

het curriculair spinnenweb. Dit betreft de leerdoelen, leeractiviteiten, toetsing en bronnen en 

materialen.  De leerdoelen staan niet expliciet beschreven in de methode en is derhalve geen 

sterk punt. 

Leeractiviteiten 

De digitale omgeving van Learnbeat wordt als sterk punt gezien, zeker ten opzichte van een 

papieren lesbrief. Hierdoor kunnen leerlingen eenvoudiger en makkelijker hun huiswerk 

maken. Een device hebben ze namelijk eerder bij de hand dan een papieren lesbrief. Het 

docent gestuurde onderwijs kan als sterk punt worden gezien. De leerling wordt in grote mate 

gestuurd, wat nodig is op deze leeftijd. Volgens Jolles (2016) is zelfsturing onvoldoende 

ontwikkelt in de tienerbrein. De docent zorgt voor afwisseling in de werkvormen, waardoor de 

leerlingen op verschillende manieren zich de leerinhoud eigen maken. Naast de 

leeractiviteiten in het klaslokaal en op school kan de leerling ook zelfstandig op andere 

momenten en op andere locaties aan de slag met huiswerk of opdrachten. 

Toetsing 

Het maken van huiswerk en oefentoetsen in Learnbeat geeft de docent snel zicht op het 

leerresultaat. Dit is zowel per opgave, paragraaf, leerling als klassikaal inzichtelijk. Het geeft 

zicht welke opgaven gemaakt zijn en hoe deze gemaakt zijn. Hierdoor kan de docent zijn 

onderwijsproces eventueel bijstellen, op basis van deze formatieve evaluatie. 

Voor wat betreft summatieve toetsing is dit onderdeel juist een zwak punt. 

Bronnen en materialen 

De leerinhoud is actueel en sluit aan bij de belevingswereld van de leerling. De leerlingen 

kunnen in Learnbeat hun opgaven (digitaal) maken en nakijken. Daarnaast kunnen leerlingen 

in Learnbeat een samenvatting en begrippenlijst raadplegen. Ook kunnen leerlingen enkele 

(uitleg)video’s bekijken en (oefen)toetsen maken. Zo kunnen zij zich beter voorbereiden op de 

summatieve toets. De powerpoints worden met de leerlingen gedeeld via Teams, evenals 

aanvullende leermaterialen zoals video’s, nieuwsartikelen en extra opdrachten. 

 

3.2  Zwakke punten 

In deze paragraaf worden de zwakke punten beschreven van de geanalyseerde onderdelen 

van het curriculair spinnenweb. Dit betreft de leerdoelen, leeractiviteiten, toetsing en bronnen 

en materialen. 
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Leerdoelen 

De leerdoelen zijn onvoldoende duidelijk omschreven en er zijn geen heldere succescriteria. 

De methode sluit onvoldoende aan bij de leerdoelen en eindtermen, zoals deze door SLO zijn 

opgesteld en in de syllabi voor het centraal examen staan beschreven. LWEO hanteert een 

andere indeling van de onderwerpen en de domeinen. Tijdens de lessenreeks is geen tijd 

gereserveerd voor het verhelderen van leerdoelen en succescriteria. 

Leeractiviteiten 

Het traditionele en docent gestuurde onderwijs is weinig spannend en motiverend voor de 

leerlingen. Dit is regelmatig merkbaar in de lessen. Deze passieve vorm van kennisoverdracht 

sluit niet aan bij de missie en visie, waar er sprake is van een inspirerende, uitdagende 

leeromgeving en waar de school onderwijs wil verbinden aan de maatschappelijke 

werkelijkheid. 

Toetsing 

De toetsing behoeft verbetering. Er zijn slechts enkele toetsen beschikbaar en zeker nog geen 

databank aan toetsen. De toetsen zijn niet gecontroleerd op validiteit en betrouwbaarheid. 

Ook is geen toetsmatrijs aanwezig bij de toetsen. Er is geen plan met betrekking tot formatief 

evalueren en (peer)feedback. 

Door het ontbreken van een vakgroep plan is niet duidelijk waar de prioriteit moet liggen. De 

doelen van economie voor leerjaar 3 zijn niet vastgelegd. Er is geen doorlopende leerlijn 

beschreven, waardoor er geen horizontale en/of verticale afstemming van de leerlijn is. Dit 

heeft gevolg voor samenhang van de leerinhoud met de bovenbouw en voor vakoverstijgende 

opdrachten met andere vakgebieden. Het is niet duidelijk waar economie aansluit of overlap 

heeft met andere vakken in de onderbouw, bijvoorbeeld aardrijkskunde, wiskunde of 

burgerschap. 

Bronnen en materialen  

De methode voorziet niet in een persoonlijke leerroute, waardoor differentiatie niet of 

onvoldoende mogelijk is. Veel leerlingen vinden de methode onduidelijk, doordat de theorie 

onvoldoende opvalt in de lesbrief. 

Er is weinig tot geen extra lesmateriaal beschikbaar, zoals goed uitgewerkte powerpoints, 

actuele publicaties, krantenartikelen, video’s, podcasts, praktijkopdrachten en (aangereikte) 

werkvormen. De 21st century skills worden beperkt aangesproken. 

 

3.3  Kansen 

De ontwikkeling naar een leergebied biedt mogelijkheden om betekenisvolle, vakoverstijgende 

opdrachten te ontwikkelen. Thema’s als duurzaamheid, ondernemerschap, advanced en 21st 

century skills kunnen een plek krijgen in het nieuwe curriculum. Dit kan parallel worden gedaan 

met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, die uiteraard dient aan te sluiten bij de 

eindtermen voor economie. 
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3.4  Bedreigingen 

De schoolleiding wil af van de verschillende licenties bij verschillende aanbieders, waardoor de 

kans bestaat dat de licentie met Learnbeat zal worden opgezegd. Dit is momenteel een sterk 

punt voor het vak. Het Assink lyceum wil zo min mogelijk gebruik maken van externe 

applicaties waar licentiekosten aan verbonden zijn. Een andere bedreiging is dat de 

ontwikkeling van het leergebied momenteel alleen voor leerjaar 1 en 2 is, waardoor economie 

in leerjaar 3 tussen wal en schip dreigt te vallen. Ook de tijdelijke dienstverbanden van de 

beide docenten economie onderbouw is een bedreiging. Kennis gaat mogelijk (weer) verloren 

in het geval er geen contractverlenging is. 

 

3.5  Eindoordeel van de analyse 

Er is geen beoogd-geschreven curriculum. Dit maakt het lastig om vast te stellen of en in welke 

mate er discrepantie is tussen het bereikte, uitgevoerde en beoogde curriculum. Om het in de 

poëtische woorden uit te drukken: Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het ook niet uit 

welk pad je kiest. 

Het verhelderen van de leerdoelen is belangrijk voor de betrokkenheid van de leerling en dit 

behoeft aandacht in de lessenreeks. Overigens is dit geen leerdoel voor de leerling, wel een 

aandachtspunt voor de docent in zijn onderwijspraktijk. De mogelijkheid tot formatief 

evalueren en het hebben van betrouwbare en valide (summatieve) toetsen is een onderdeel 

dat verbetert dient te worden. Formatief evalueren kan ingezet worden om het leren 

zichtbaar te maken. Een (summatieve) toets meet of de leerdoelen daadwerkelijk bereikt zijn, 

zoals bedoelt met de verschijningsvorm bereikt-geleerd (zie Tabel 1). 

Het beschikken over meer en diverse bronnen en materialen vergroot de mogelijkheid om 

meer verschillende leeractiviteiten te laten plaatsvinden. Leerdoelen kunnen immers op 

verschillende manieren worden bereikt. Onderwijs vindt momenteel vrij traditioneel plaats.  

Het betreft klassikaal onderwijs waar de nadruk ligt op kennisoverdracht. De leerling zit in een 

stramien van klassikaal luisteren, zelfstandig of samen opdrachten maken en leren voor de 

toets. Meer verschillende werkvormen, leeractiviteiten en betekenisvolle (praktijk)opdrachten 

vergroot de betrokkenheid van de leerling. Ook biedt het meer mogelijkheden tot 

gedifferentieerd en interactief lesgeven, waardoor de leerling wordt aangespoord tot actief 

leren. Om beter aan te sluiten bij de rationale waar leerlingen ruimte krijgen voor persoonlijke 

keuzes op het gebied van tempo, niveau en aandachtsgebieden is het hebben van een rijk en 

breed aanbod van leeractiviteiten, bronnen en materialen een vereiste. Het is belangrijk dat er 

een goede digitale omgeving aanwezig is. Dit kan Learnbeat zijn, maar mogelijk ook een 

andere elektronische leeromgeving (ELO).  

Er zal aandacht moeten zijn voor het opstellen van een vakgroep plan, het ontwikkelingen van 

een doorlopende leerlijn en een studiehandleiding voor de leerlingen. Deze randvoorwaarden 

vallen echter buiten het bereik van deze opdracht. 
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3.6  Verbeterpunten 

Er zijn een aantal verbeterpunten die kunnen worden vastgesteld. Deze worden hier per 

gekozen onderdeel van het curriculair spinnenweb kort beschreven. 

Leerdoelen 

Tijd reserveren voor het verhelderen en expliciet maken van de leerdoelen. 

Toetsing 

Formatief evalueren onderdeel maken van de lessenreeks en het hebben van betrouwbare en 

valide (summatieve) toetsen. 

Leeractiviteiten 

Betekenisvolle (praktijk)opdrachten inzetten en samenwerkend leren bevorderen. 

Gedifferentieerd en interactief lesgeven, om beter aan te sluiten bij verschillen in tempo en 

niveau. 

Bronnen en materialen 

Het organiseren van een rijk en breed aanbod van online en interactieve materialen, die 

aansluiten bij de aandachtsgebieden van de leerlingen. Dit om de betrokkenheid en motivatie 

hoog te houden bij de leerlingen. 

Bovenstaande verbeterpunten zijn in principe haalbaar. Er is bewust gekozen voor de 

onderdelen toetsing, leeractiviteiten en bronnen en materialen. Dit zijn onderdelen waar de 

docent het meeste invloed op heeft en verbetering kan realiseren. Uiteraard kost dit de 

nodige tijd en energie. De Teacher Leader kan bij de schoolleiding voorstellen extra 

ontwikkeltijd beschikbaar te maken om het (her)ontwerp en uitvoering daadwerkelijk te 

realiseren. 
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4. Ontwerp lessenreeks 
 

Van curriculumanalyse naar curriculumontwerp. De verbeterpunten uit de analyse zijn 

meegenomen in het ontwerp. De reikwijdte van het (her)ontwerp betreft een lessenreeks 

over het eerste een deel van hoofdstuk 1 ‘Begroten voor iedereen. Hiervoor is het 

stappenplan van Posner en Rudnitsky (1997) gevolgd, zoals zij dit beschrijven in het boek 

Course Design. Het doel van het ontwerp is het creëren van (meer) samenhang tussen de 

lessenreeks en de rationale. 

Om een goed vertrekpunt te hebben is de missie en visie van het Assink lyceum herschreven 

tot een rationale. De rationale is in eigen woorden beschreven in de volgende paragraaf. 

De leerdoelen worden verdeelt in affectieve, cognitieve en (psycho)motorische vaardigheden, 

voor zover dit van toepassing is op het leerdoel. Een aantal leerdoelen worden visueel 

weergegeven in een conceptmap of een flowchart, die in de bijlagen zijn opgenomen. De 

leerdoelen, ook wel Intended Learning Outcomes (ILO’s) genoemd, worden geclusterd in 

leereenheden (unit’s). Vervolgens worden er zogenaamde instructional foci’s (IF) toegewezen 

aan de unit. De passende onderwijsstrategie wordt toegelicht bij de IF. De IF wordt uitgewerkt 

in een scope-sequentie-matrix. 

In het ontwerp komen de verbeterpunten terug die met name zijn gericht op het verbeteren 

van leeractiviteiten, toetsing en bronnen en materialen. Op deze ‘draden’ van het spinnenweb 

heeft de docent het meeste invloed en valt de meeste winst te behalen. Althans meer dan de 

andere, zoals bijvoorbeeld de leeromgeving of tijd. Uiteraard hangen alle draden samen en 

heeft de docent hier altijd, in meer of mindere mate, mee te maken (Thijs & Akker, 2009). 

 

4.1 Rationale (ontwerp) 

Om de rationale te beschrijven is gebruik gemaakt van de missie en visie uit het strategisch 

beleidsplan van het Assink lyceum. De rationale is vervolgens in eigen woorden omschreven 

volgens het principe van Tyler’s Rationale (1949), vanuit de perspectieven student, subject, 

society en school. 

Student 

De leerlingen zijn adolescenten van 14 tot 16 jaar en zitten in de late puberteit. Volgens Jolles 

(2016) is het van belang om hier rekening mee te houden. Het brein, de prefrontale cortex, is 

nog niet volledig ontwikkelt. De executieve functies zijn in de levensfase nog volop in 

ontwikkeling. Ze zijn daardoor bijvoorbeeld nog niet goed in het plannen van (huiswerk)taken 

en het stellen van doelen. Ook met zelfregulatie kan een jongere moeite hebben. Als gevolg 

van (overmatige) hormonen kunnen jongeren soms ondoordachte acties doen. Ze zijn op zoek 

naar spanning en sensatie (Jolles, 2016). School heeft daarom niet altijd de aandacht en 

prioriteit voor deze jongeren. Het bieden van structuur en sturing door de docent is raadzaam. 

Leerlingen ontwikkelen van en met elkaar en worden bewust eigenaar van hun 

ontwikkelingsproces. Dit draagt bij aan het kunnen voeren van regie over eigen leven. 
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Subject 

Economie is een vak met (heel) veel verschillende aspecten. Het is niet mogelijk om leerlingen 

in een leerjaar kennis te laten nemen van alle aspecten van economie. Het gaat om het 

bijbrengen van enkele (deel)aspecten van economie in leerjaar 3. Naast de leerinhoud gaat 

het over hoe, waar, wanneer en waarmee leren de leerlingen. Een onderdeel uit de visie is dat 

onderwijs moet bijdragen aan het voorbereiden op een veranderende wereld. Financiële 

zelfredzaamheid is één van de aspecten waar bij het vak economie hier inhoud aan kan 

worden gegeven. De basis hiervoor wordt gelegd in hoofdstuk 1 ‘Begroten voor iedereen ‘ 

waar het onder andere gaat over inkomsten en uitgaven. Daarnaast is het mogelijk om theorie 

te koppelen aan de maatschappelijke werkelijkheid. 

Society 

De veranderende samenleving, onder andere als gevolg van de vierde industriële revolutie, 

vraagt om flexibele mensen die zich kunnen aanpassen, over actuele kennis en vaardigheden 

beschikt. Dit vraagt om ontwikkeling van advanced en 21st century-skills. Mondiale en 

nationale trends zijn van belang voor inrichting van het onderwijs. Onderwijs dient hier in mee 

te gaan en leerlingen vaardigheden aan te leren waarmee zij zich kunnen voorbereiden en 

ontwikkelen voor banen die nu nog niet bestaan. 

School 

Onze school biedt een inspirerende en uitdagende leeromgeving waar jongeren elkaar kunnen 

ontmoeten en met elkaar leren. Leerlingen en medewerkers leren en ontwikkelen van en met 

elkaar en worden zo bewuster eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Door leerlingen in 

contacten te brengen met bedrijven en instellingen wordt het onderwijs betekenisvol. Iedere 

leerling heeft een eigen specifieke groeiruimte op het gebied van kennis, vaardigheden en 

persoonsontwikkeling. 

 

4.2  Intended Learning Outcomes (ILO’s) 

Vanuit de rationale en de leerinhoud zijn leerdoelen geformuleerd. Deze beoogde leerdoelen, 

de Intended Learning Outcomes (ILO’s), worden in deze paragraaf beschreven. Met behulp 

van conceptmaps en flowcharts worden de ILO’s expliciet gemaakt. Een geformuleerd ILO 

richt zich op wat de leerling moet kennen, kunnen en toepassen aan het einde van de 

lessenreeks. Volgens Hoobroeckx en Haak (2002) kan je leerdoelen het beste omschrijven als 

een zogenaamd ontwerpend leerdoel. De leerdoelen (ILO’s) zijn omschreven als een 

ontwerpend leerdoel met daarbij passende subdoelen. Als ontwerper is dan te zien wat de 

leersituatie zou kunnen zijn. Tussen haakjes staat de nummering voor de leerdoelen. Deze zijn 

ook in Tabel 2 weergegeven. 
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Het eerste ontwerpende hoofdleerdoel is:  
De leerling kan een begroting voor een huishouden opstellen (1). 

De passende sub leerdoelen, bij dit hoofdleerdoel, zijn: 
De leerling: 

- kent het verschil tussen inkomsten en uitgaven (2). 
- weet wat inkomsten met of zonder tegenprestatie betekent en kan een voorbeeld 

van beide geven (3).  
- kan de uitgaven van een huishouden categoriseren in: huishoudelijke uitgaven, 

vaste lasten, reserveringsuitgaven en hiervan voorbeelden beschrijven (4). 
- kan het verschil tussen begroting en kasboek uitleggen (5). 
- kan met hulp van een kasboek (eigen) uitgaven in beeld brengen (6). 
- kan twee mogelijke oplossingen voor een (eventueel) tekort op een begroting 

benoemen (7). 
Een tweede ontwerpend hoofdleerdoel is:  

De leerling kan een budgetlijn aflezen, tekenen en aanpassen bij veranderingen van 
budget en/of prijzen (8). 

De passende sub leerdoelen, bij dit 2e hoofdleerdoel, zijn: 
De leerling: 

- kent het begrip budgetlijn (9). 
- kan een passende schaalverdeling maken op een X en Y-as (10). 

Een derde ontwerpend hoofdleerdoel is:  
De leerling kan bedragen omrekenen naar verschillende perioden (11). 

De passende sub leerdoelen, bij dit 3e hoofdleerdoel, zijn: 
De leerling: 

- kan bedragen omrekenen van week naar maand, kwartaal en jaar (12). 
- kan bedragen omrekenen van jaar, kwartaal en maand naar week (13). 

 

Affectieve, cognitieve en psychomotorische vaardigheden 

Bij het vak economie gaat het vaak over cognitieve vaardigheden. Voorbeelden van cognitieve 

vaardigheden zijn; het kennen feiten, leren van begrippen, redeneren en de ontwikkeling van 

procedurele kennis. Affectieve en psychomotorische (fysieke) vaardigheden zijn minder van 

toepassing. De affectieve vaardigheden die te maken hebben met normen, waarden, houding 

en gedrag zijn in deze lessenreeks niet aan de orde. In deze lessenreeks gaat het voornamelijk 

over cognitieve vaardigheden. Naast rekenen zijn het leren van begrippen een belangrijk 

onderdeel van het vak. Ook redeneren en verbanden leggen is een belangrijk onderdeel, er 

wordt dan een groter beroep gedaan op de cognitieve vaardigheden. Het (handmatig) kunnen 

tekenen van een budgetlijn vraagt een eenvoudige (psycho)motorische vaardigheden. Om de 

onderlinge samenhang van de ILO’s weer te geven is eerst een categorisering gemaakt volgens 

de taxonomie van Reints. In deze taxonomie worden de affectieve, cognitieve, interactieve en 

motorische leerdoelen afgezet tegen het niveau van het beoogde gedrag (kennis, inzicht, 

toepassing) van het leerdoel (zie Tabel 2). Het voordeel hiervan is dat je snel kan zien waar de 

accenten liggen en waar mogelijk hiaten zijn (Reints, 1996, in Hoobroeckx & Haak, 2002). 

Bovendien kan deze verdeling als hulpmiddel dienen bij het ontwikkelen van toetsen, om te 

zorgen voor een evenwichtige verdeling van kennis-, inzicht- en toepassingsvragen. 
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Tabel 2  

Leerdoelen geplaatst in de taxonomie van Reints 

 Cognitief doel Interactief doel Affectief doel Motorisch doel 

Kennis 1 2, 3, 9    

Inzicht 2 1, 5, 7, 10    

Toepassing 2 4, 6, 8, 11, 12, 13   8, 10 
1 Betreft een categorisering van begrippen (cognitions)      2 betreft een categorisering van vaardigheden (skills) 

Opmerking. Aangepast overgenomen uit Onderwijskundig ontwerpen (p. 96) door F. Hoobroeckx en E. Haak, 

2002, Bohn Stafleu en Loghum. Copyright 2002, Bohn Stafleu en Loghum. 

De leerdoelen 2, 3 en 9 zijn begrippen, de overige leerdoelen zijn vaardigheden. Alle 

leerdoelen vallen binnen de gedragsdimensie cognitieve vaardigheden. Het tekenen van een 

budgetlijn vraagt een (eenvoudige) motorische vaardigheid. Zo is te zien dat ILO 8 en 10 bij het 

motorisch doel ‘los’ staan van de ILO’s. Verondersteld wordt dat de kennis over de X-as en Y-

as aanwezig is vanuit het vak wiskunde. Maar mogelijk is dit niet het geval. Dit zou betekenen 

dat er tijd besteed moet worden aan deze kennis en vaardigheid, tijdens de economie les. 

Aangezien dit is behandeld bij wiskunde wordt dit niet meegenomen in het ontwerp. 

In Tabel 3 en 4 zijn de ILO’s gecategoriseerd in respectievelijk cognitieve en psychomotorische 

vaardigheden. De nummering van de ILO’s zijn aangevuld met de letter c voor een begrip 

(cognition) of de letter s voor een vaardigheid (skill). Er zijn twee tabellen opgenomen, één met 

cognitieve vaardigheden (Tabel 3) en een tabel met psychomotorische vaardigheden (Tabel 4). 

Een tabel met affectieve vaardigheden is niet opgenomen, omdat deze gedragsdimensie niet 

voorkomt in deze lessenreeks. 

Tabel 3  

ILO’s met cognitieve vaardigheden 

ILO Cognitieve vaardigheden 
De leerling … 

1s - kan een begroting voor een huishouden opstellen. 
2c - kent het verschil tussen inkomsten en uitgaven. 
3c - weet wat inkomsten met of zonder tegenprestatie betekent en kan een voorbeeld van 

beide geven. 
4s - kan de uitgaven van een huishouden categoriseren in: huishoudelijke uitgaven, vaste 

lasten, reserveringsuitgaven en kan hiervan voorbeelden beschrijven. 
5s - kan het verschil tussen begroting en kasboek uitleggen. 
6s - kan met hulp van een kasboek (eigen) uitgaven in beeld brengen. 
7s - kan twee mogelijke oplossingen voor een (eventueel) tekort op een begroting 

benoemen. 
8s - kan een budgetlijn aflezen, tekenen en aanpassen bij veranderingen van budget en/of 

prijzen. 
9c - kent het begrip budgetlijn. 

10s - kan een passende schaalverdeling maken op een X en Y-as. 
11s - kan bedragen omrekenen naar verschillende perioden. 
12s - kan bedragen omrekenen van week naar maand, kwartaal en jaar. 
13s - kan bedragen omrekenen van jaar, kwartaal en maand naar week. 
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Tabel 4 

ILO’s met psychomotorische vaardigheden 

ILO Psychomotorische vaardigheden 
De leerling … 

8s - kan een budgetlijn aflezen, tekenen en aanpassen bij veranderingen van budget en/of 
prijzen. 

10s - kan een passende schaalverdeling maken op een X en Y-as. 

 

4.3  Conceptmaps, flowcharts en modellen 

Om de cognitieve vaardigheden visueel weer te geven zijn diverse conceptmaps en flowcharts 

opgesteld. Een conceptmap ondersteunt de leerling bij het (her)kennen van begrippen en het 

leerdoel op het niveau van kennis. Een flowchart ondersteunt de leerling bij een vaardigheid. 

Ausubel (Ausubel, 1960, in Surma et al., 2019) spreekt over de advanced organizers: een 

mentale kapstok waaraan de leerling de nieuwe informatie aan kan hangen. Het biedt 

ondersteuning (scaffolding) bij het leren en het reduceert de cognitieve belasting van de 

lerende, zodat er meer cognitieve capaciteit over is om te leren (Sweller, 1988). 

De conceptmap in Bijlage A helpt de leerling de belangrijke begrippen uit het hoofdstuk te 

plaatsen en te verbinden aan bovengeschikte concepten (ILO’s 2c, 3c, 4s). Om te bepalen of 

een bedrag een inkomen of uitgave is en in te kunnen delen in één van de categorieën (ILO 2c) 

kan de leerling gebruik maken van de flowchart uit Bijlage B. Door het vraag-antwoord 

principe kan de leerling achterhalen of het bedrag een inkomen of uitgave is en in welke 

categorie dit bedrag thuis hoort. In Bijlage C zijn diverse voorbeelden van inkomsten en 

uitgaven in een visgraatdiagram afgebeeld. Dit ondersteunt de leerling in het categoriseren 

van inkomsten en uitgaven en bij het opstellen van een begroting (ILO 4s). In Bijlage D is een 

model opgenomen hoe de leerling een begroting dient op te stellen (ILO 1s). Het model in 

Bijlage E ondersteunt de leerling bij het toepassen van de omrekenregels naar verschillende 

perioden (ILO’s 11s, 12s, 13s). In de dagelijkse praktijk blijkt dat een aantal leerlingen niet 

helder hebben hoe de (Gregoriaanse) kalender is ingedeeld, hier is sprake van een 

misconceptie. Er zijn leerlingen die op het primair onderwijs hebben geleerd dat een maand 

gelijk is aan vier weken. Hiervoor is een jaarkalender opgesteld met enkele omreken 

voorbeelden. Deze is aan de bijlagen toegevoegd (zie Bijlage G). 

Het tekenen van een budgetlijn vraagt naast een cognitieve rekenvaardigheid ook een 

(eenvoudige) motorische tekenvaardigheid. Dit is weergegeven met een flowchart in Bijlage F. 

Hiermee is de samenhang en volgordelijkheid tussen de verschillende stappen weergegeven. 

Het ondersteunt de leerling bij het tekenen van een budgetlijn (ILO’s 8s, 10s). 

 

4.4  Samenhang tussen rationale en ILO’s 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de samenhang tussen rationale en de 

ILO’s. De ontworpen lessenreeks gaat over het inzicht krijgen in de soorten inkomsten, 

verschillende categorieën uitgaven en eigen financiën. Deze kennis en vaardigheden draagt bij 

aan de rationale om jongeren regie over eigen leven te laten voeren (school, student).  
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De onderstaande ontwerpende hoofdleerdoelen (ILO’s) hebben een duidelijke samenhang met 

de rationale. 

- De leerling kan een begroting voor een huishouden opstellen [1s]. 

- De leerling kan bedragen omrekenen naar verschillende perioden [11s]. 
 
Om de bovenstaande ILO’s te kunnen behalen moet de leerling eerst de sub leerdoelen 

behalen, zoals het verschil weten tussen inkomsten/uitgaven en deze kunnen indelen in 

categorieën (ILO’s 2c, 3c en 4s). Het categoriseren van inkomsten en uitgaven is nieuwe kennis 

en is nodig bij het opstellen van een kasboek en/of begroting. Door leerlingen een kasboek of 

begroting in Excel te laten maken kan er worden gewerkt aan het ontwikkelen van 21st 

century-skills, om hiermee aan te sluiten bij de rationale (society). 

Door opdrachten met een onderwerp over duurzame samenleving te kiezen kan de associatie 

en relatie worden gemaakt met de mogelijkheid om de theorie aan de maatschappelijke 

werkelijkheid te koppelen uit de rationale (subject). Door bijvoorbeeld te werken met het 

thema kleding is het mogelijk meerdere aspecten van de rationale te behandelen. Het 

bespreken van de arbeidsomstandigheden en milieugevolgen bij de productie van kleding 

maakt de leerling bewust van zijn keuzes en de (eventuele) invloed hiervan op de omgeving 

(footprint). Tegelijk is dit te koppelen aan de ILO’s (4s en 11s). Binnen dit thema kan de 

leerling de uitgaven van kleding in delen in de juiste categorie en toepassen bij het omrekenen 

van week naar maand, kwartaal of jaar en vice versa. 

 

4.5  Groepering in unit’s en ordeningsprincipes 

De geformuleerde ILO’s zijn geordend en gegroepeerd volgens de criteria, zoals Posner en 
Rudnitsky (1997) deze beschrijven. Er zijn twee principes van toepassing die aansluiten bij de 
ILO’s, namelijk learner-related en concept-related. De leerling moet eerst over onderliggende 
kennis en cognitieve vaardigheden beschikken om het ontwerpend hoofdleerdoel te behalen. 
Zo moet een leerling bijvoorbeeld eerst weten wat inkomsten en uitgaven zijn, voordat hij een 
begroting kan opstellen of weten wat een X-as en Y-as is, voordat hij een budgetlijn kan 
tekenen. Er is een opbouw in moeilijkheidsgraad (learner-related) en een logische 
voorwaardelijkheid in het behalen van het leerdoel (concept-related). Voor de groepering van 
de units (leereenheden) is gekozen voor de concept-related ordening. De units zijn zo 
geclusterd dat deze op basis van een concept een logisch geheel vormen en de leerling 
voortbouwt op de voorgaande kennis. Binnen een unit kan het learner-related 
ordeningsprincipe naar voren komen, door een opbouw in moeilijkheidsgraad en door aan te 
sluiten bij de fase van ontwikkeling.  Op basis van het gekozen ordeningsprincipe zijn de ILO’s 
in logische units geclusterd. Een unit is een samenhangend geheel dat in één of meerdere 
lessen kan worden behandeld. De units worden voorzien van een titel, conform het 
stappenplan uit Course Design (Posner & Rudnitsky, 1997). 
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Unit 1: Inkomsten en uitgaven 

In deze unit worden de begrippen besproken en bekend gemaakt bij de leerlingen. De nadruk 

tijdens deze unit ligt op het leren van de begrippen. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven 

mag bekend worden veronderstelt bij de leerlingen. De begrippen uit de ILO’s 3c en 4s zijn 

nieuw voor de leerlingen. 

ILO’s unit 1: 

- De leerling kent het verschil tussen inkomsten en uitgaven [2c]. 

- De leerling weet wat inkomsten met of zonder tegenprestatie betekent en kan een 

voorbeeld van beide geven [3c]. 

- De leerling kan de uitgaven van een huishouden categoriseren in: huishoudelijke uitgaven, 

vaste lasten, reserveringsuitgaven en kan hiervan voorbeelden beschrijven [4s]. 

Unit 2: Omrekenen 

Leerlingen moeten bedragen naar verschillende perioden kunnen omrekenen. Dit helpt hen 

om het opstellen van een begroting op een juiste wijze te doen. Bijvoorbeeld de kwartaal 

contributie van de sportvereniging omrekenen naar een bedrag per maand of week. Ook moet 

er aandacht zijn voor eventuele misconcepties, zoals een maand is vier weken. 

ILO’s unit 2: 

- De leerling kan bedragen omrekenen naar verschillende perioden [11s]. 

- De leerling kan bedragen omrekenen van week naar maand, kwartaal en jaar [12s]. 

- De leerling kan bedragen omrekenen van jaar, kwartaal en maand naar week [13s]. 

Unit 3: Kasboek en begroting 

Het inzichtelijk maken van eigen uitgaven is voor leerlingen niet altijd vanzelfsprekend. Een 

passende opdracht of werkvorm kan hen hierbij ondersteunen. Het verschil tussen een 

kasboek en begroting dient duidelijk te worden in deze unit. Aan het einde van deze unit kan 

de leerling een begroting opstellen. 

ILO’s unit 3: 

- De leerling kan het verschil tussen kasboek en begroting uitleggen [5s]. 

- De leerling kan met hulp van een kasboek (eigen) uitgaven in beeld brengen [6s]. 

- De leerling kan twee mogelijke oplossingen voor een (eventueel) tekort op een begroting 

benoemen [7s]. 

- De leerling kan een begroting voor een huishouden opstellen [1s]. 

Unit 4: Budgetlijn 

Unit 4 sluit goed aan bij het begrip begroting, maar kan eventueel los van de andere units of 

het hoofdstuk worden behandeld. Dit zorgt ervoor dat het eventueel doorgeschoven kan 

worden naar een ander moment later in het schooljaar, in het geval als blijkt dat de leerlingen 

onvoldoende kennis hebben van de X-as en Y-as. Overigens kan de unit wel  zonder deze 

(wiskundige) kennis worden gedaan, dit is geen vereiste. 
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ILO’s unit 4: 

- De leerling kent het begrip budgetlijn [9c]. 

- De leerling kan een passende schaalverdeling maken op een X en Y-as [10s]. 

- De leerling kan een budgetlijn aflezen, tekenen en aanpassen bij veranderingen van budget 

en/of prijzen [8s]. 

 

4.6  Instructional Foci (IF) 

In dit hoofdstuk wordt de didactische invalshoek (leeractiviteit) aan de hand van een aantal 

criteria voor de Instructional Foci (IF) bepaald. De meest passende IF wordt gekozen en 

toegelicht. Vanuit de leerdoelen en leerinhoud van de units worden leeractiviteiten en 

didactische werkvormen (IF) omschreven. Hierbij zijn de volgende afwegingen van belang: 

- De IF moet aansluiten bij de leerdoelen van de desbetreffende unit (ILO’s). 

- De IF moet aansluiten bij het niveau van de leerling (capaciteit). 

- De IF sluit aan bij de belevingswereld (motivatie). 

- De IF is uit voeren in de leeromgeving (haalbaarheid). 

Voor elke unit zijn de IF afgewogen op basis van bovenstaande criteria. Er is bewust gekozen 

om geen totaalscore op te nemen in de onderstaande tabellen. De gekozen IF is in dit stadium 

nog vrij globaal, het gaat in deze fase van het ontwerp om de didactische invalshoek. 

Tabel 5  

Unit 1: Inkomsten en uitgaven 

Potentiële IF ILO’s  Capaciteit Motivatie Haalbaarheid Opmerking 

Voorkennis 
activeren 

1 1 1  1 
inkomsten & 

uitgaven 

Docent presentatie 
1 2 2 2 

interactief  
(bv. LessonUp) 

Zelfstandig  
opdrachten maken 

2 1  3 1 Learnbeat 

Denken-delen-
uitwisselen 

1 1 1 1  

Flashcards laten 
maken 

1 1 2 2 papier of digitaal 

Quiz 
1 1 1 2 

formatieve 
evaluatie 

 Noot. Schaal: 1=goed, 2=matig, 3=slecht (hoe hoger de score, hoe minder geschikt de IF) 

Hoewel een docent presentatie op basis van bovenstaande tabel mogelijk niet de eerste keuze 

is voor de IF, kan het toch een didactische invalshoek zijn. In unit 1 gaat het met name over 

kennisoverdracht, een docent presentatie kan dan een juist middel zijn. Zeker als dit op een 

attractieve en interactieve wijze wordt gedaan, bijvoorbeeld met LessonUp. Om begrippen te 

leren kunnen leerlingen flashcards maken. Dit kan zowel op papier als digitaal. 
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Tabel 6  

Unit 2: Omrekenen 

Potentiële IF ILO’s  Capaciteit Motivatie Haalbaarheid Opmerking 

Voorkennis 
activeren 

2 1 2 1 jaarkalender 

Instructie en 
voorbeeld docent 

1 1 2 1 
verlengde 
instructie 

Video laten bekijken 
1 2 1 1 

interactief  
(bv. EdPuzzle) 

Zelfstandige 
verwerking 

1 2  2 2  
differentiatie 

toepassen 

Samenwerken in 
tweetallen 

1 1 1 1  

Quiz 2 2 1 2  bv. Socrative 
 Noot. Schaal: 1=goed, 2=matig, 3=slecht (hoe hoger de score, hoe minder geschikt de IF) 

Door leerlingen eerst een interactieve video met quizvragen te laten bekijken kan achterhaald 

worden wie de omrekenregels al beheerst. Deze leerlingen kunnen zelfstandig of in tweetallen 

verder met (verdiepende) opgaven. De docent kan met de overige leerlingen de jaarkalender 

bespreken en enkele voorbeelden met ze door nemen. 

Tabel 7  

Unit 3: Kasboek en begroting 

Potentiële IF ILO’s  Capaciteit Motivatie Haalbaarheid Opmerking 

Instructie docent 1 1 2 1  

Opdracht bijhouden 
uitgaven (kasboek) 

1 1 2 1 eventueel  in Excel 

In tweetallen een 
kasboek uitwerken  

2 2 1 2 
samenwerkend 

leren 

Video/kennisclip 
1 1 1 1 

flipping the 
classroom 

Opdracht begroting  1 2 2 2  

Peer tutoring  
2 2 2 2 

niveau van de 
tutor is bepalend 

Quiz 3 2 1 3  

 Noot. Schaal: 1=goed, 2=matig, 3=slecht (hoe hoger de score, hoe minder geschikt de IF) 

Het inzetten van een video voor unit 3 is effectief. De leerling neemt op deze wijze snel kennis 

van de leerinhoud. De docent kan tijdens de les controleren wie de leerinhoud al goed 

begrijpt. Deze leerling kan worden ingezet als peer tutor. 
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Tabel 8 

Unit 4: Budgetlijn 

Potentiële IF ILO’s  Capaciteit Motivatie Haalbaarheid Opmerking 

Instructie en 
voorbeeld docent 

1 2 2 1 
uitleg budgetlijn 

en opdracht 

Buitenschoolse 
Opdracht (tweetal) 

1 1 1 2 
moet passen 

binnen een lesuur  

In tweetallen 
opdracht uitwerken  

2 2 1 2 
samenwerkend 

leren 

Kennisclip 1 1 1 1 alleen indien nodig 

Verdiepende 
opdrachten 

    
verandering van 

budget en/of prijs 

Quiz 3 2 1 3  

 Noot. Schaal: 1=goed, 2=matig, 3=slecht (hoe hoger de score, hoe minder geschikt de IF) 

Een buitenschoolse opdracht motiveert en sluit aan bij de rationale om de buitenwereld te 

betrekken bij het onderwijs. Komen de leerlingen niet uit de opdracht, dan kunnen ze een 

kennisclip bekijken ter verduidelijking voor het opstellen van een budgetlijn. Directe instructie 

door de docent is nodig om het begrip en de opdracht toe te lichten. 

 

4.7  Scope-Sequentie-matrix 

In deze paragraaf zal de scope-sequentie-matrix (Tabel 9) worden weergegeven, waarbij 

zichtbaar wordt gemaakt welke relatie de units met elkaar hebben. Er is duidelijk te zien hoe 

de units in elkaar over gaan en wat in welke unit aan de orde komt. De logische 

voorwaardelijkheid zoals beschreven is hier te herkennen. De verdeling van de leerinhouden 

over de units houdt rekening met de balans die gevonden moet worden tussen het verwerven 

van kennis (begrippen) en het verwerven van vaardigheden (inzicht en toepassen). 
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Tabel 9 

Scope-Sequentie-matrix 

Scope 
 

Sequentie 

Kennen 
(kennisniveau) 

Kunnen 
(inzichtniveau) 

Toepassen 
(toepassingsniveau) 

Unit 1: Inkomsten 
en uitgaven 

- Voorkennis activeren 
- Docent presentatie 

- Flashcards  

Unit 2: Omrekenen - Interactieve video 
- Docent instructie  

- Samenwerken in 
tweetallen  

- Leerlingen 
opdrachten laten 
maken (Quiz) 

- Zelfstandige 
verwerking 

Unit 3: Kasboek en 
begroting 

- Video/kennisclip - Kasboek bijhouden 
- Begroting opstellen 

- Peer Tutoring 

Unit 4: Budgetlijn 
tekenen 

- Docent instructie 
- Kennisclip 

- Leerling kan een 
budgetlijn opstellen 
aan de hand van een 
gegeven budget en 
prijs. 

- Nieuwe budgetlijn 
als gevolg van 
verandering budget 
en prijs. 
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5. Blended learning 
 

Er is gekozen om unit 4 (Budgetlijn) uit te werken als een blended learning mini lessenreeks. 

De keuze hiervoor heeft meerdere redenen. Als eerste kan unit 4 als een aparte unit worden 

behandeld. Ten tweede is het een lastig (en saai) onderwerp voor leerlingen. Ten derde is het 

een onderwerp wat de Teacher Leader op een andere manier wil overbrengen en (online) 

formatief wil kunnen toetsen. Voor deze blended learning is opnieuw naar de verbeterpunten 

van het curriculumanalyse gekeken, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Het biedt de mogelijk 

om de aangegeven verbeterpunten ook op een blended wijze te realiseren. Op welke wijze dit 

kan worden gerealiseerd staat in deze paragraaf beschreven. In de Bijlage H is de ‘leerreis’ die 

de leerling maakt visueel weergegeven. Dit geeft een beeld welke leeractiviteiten online en 

welke leeractiviteiten fysiek plaatsvinden. De ILO’s van deze unit blijven (uiteraard) 

ongewijzigd. Het gaat om het ontwerpend hoofdleerdoel: De leerling kan een budgetlijn 

aflezen, tekenen en aanpassen bij veranderingen van budget en/of prijzen [8s]. In Tabel 10 zijn 

de IF aangepast op de blended learning mini lessenreeks. Na de tabel is het leerproces 

beschreven.  

Tabel 10  

Unit 4: Budgetlijn (Blended) 

Potentiële IF ILO’s  Capaciteit Motivatie Haalbaarheid Opmerking 

Interactive video 
kijken (online) 

2 1 2 1 
flipping the 
classroom 

Groepsgesprek 
(fysiek) 

2 1 1 1 video bespreking 

Docent instructie 
(fysiek) 

1 2 2 1 
uitleg budgetlijn 

en opdracht 

Buitenschoolse 
opdracht 
(asynchroon) 

1 1 1 2 
inleveren 

 via Teams 

Opdracht uitwerken 
(asynchroon, 2-tallen) 

2 2 1 2 
samenwerkend 

leren 

Kennisclip (online) 1 1 1 1  

Opdrachten 
bespreken (fysiek) 

1 1 2 1 
voorbeelden van 

leerlingen 

Zelfstandige 
verwerking (online) 

1 2 2 1 
huiswerk 

(Learnbeat) 

Formatief toetsen 
(online, synchroon) 

1 2 1 2 bv. Whiteboard.fi 

 Noot. Schaal: 1=goed, 2=matig, 3=slecht (hoe hoger de score, hoe minder geschikt de IF) 
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Hieronder is het leerproces in chronologische volgorde beschreven. Er is telkens een 

onderscheid gemaakt tussen de synchrone en asynchrone leeractiviteit. Deze is opgesplitst in 

docent en/of leerling activiteiten. De nummers komen overeen met de nummering in Bijlage 

H, waar het leerproces van blended learning zichtbaar is. 

 Asynchroon 

Docent 
Door de docent wordt een ‘trigger’ (video) gezocht en in de ELO geplaatst om deze blended 
learning te starten. Hierbij valt te denken aan een video over het onderwerp dat steeds meer 
jongeren schulden hebben. De video zal voorzien worden van enkele (kijkers)vragen met 
behulp van bijvoorbeeld de online tool Edpuzzle. 
Leerling 
De leerling bekijkt thuis (of elders) de video en beantwoordt de vragen die tijdens het bekijken 
van de video gesteld worden. De docent heeft zo zicht op welke leerlingen de video hebben 
bekeken en welke antwoorden er zijn gegeven. 
 

 Synchroon 

Docent-leerling 
Het onderwerp wordt klassikaal besproken (groepsgesprek). Dit is tevens het bruggetje naar 
de budgetlijn. Door de video klassikaal te bespreken ontstaat er een andere dynamiek. Deze 
interactie sluit aan bij de rationale (leren met elkaar) en komt in deze leeractiviteit naar voren. 
Docent 
Na het groepsgesprek geeft de docent een (korte) presentatie en instructie. Het begrip 
budgetlijn wordt uitgelegd aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld. Vervolgens wordt de 
opdracht uitgelegd. De opdracht is een buitenschoolse opdracht en luidt als volgt: Je hebt een 
budget van x euro. Je denkt na over twee producten die je in de supermarkt kan halen voor dit 
budget. Hiervan maak je voor de volgende les een budgetlijn en deze lever je in via Teams.  
 

 Asynchroon 

Leerling-leerling 

De leerlingen gaan in tweetallen naar de supermarkt om te kijken wat de prijs is van de 
gekozen producten en stellen een eigen budgetlijn op. Deze buitenschoolse opdracht doet een 
beroep op de verantwoordelijkheid van de leerling, geeft een gevoel van autonomie en 
motiveert. Ter ondersteuning voor de uitwerking van de opdracht kunnen de leerlingen de 
kennisclip in de ELO bekijken. 

Docent 

De docent maakt een kennisclip en zet deze in de ELO. De kennisclip voldoet aan de 
multimedia principes van Mayer. Enkele belangrijke ontwerpprincipes van multimedialeren 
zijn het (Hooijdonk, 2017): 

 Temporal Contiguity Principle (tegelijkertijd presenteren van beelden en woorden). 
 Spatial Contiguity Principle (woord en beeld die bij elkaar horen staan dicht bij elkaar). 
 Coherence Priciple (vermijd gelijktijdig beeld, geluid en tekst). 
 Redundancy Principle (beeld en gesproken woord is beter dan tekst en beeld). 
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Leerling 

De leerling levert voor aanvang van de volgende les de opdracht in via Teams. 

 Synchroon 

Docent-leerling 

In de (fysieke) les worden enkele voorbeelden van leerlingen klassikaal besproken. Ook 
bespreekt de docent welke invloed een verandering van budget en/of prijs op de budgetlijn 
heeft en laat dit zien. De leerlingen krijgen huiswerk over de verandering van de budgetlijn als 
gevolg van een prijs en/of budget verandering. De docent geeft aan dat er tijdens de volgende 
(fysieke) les een online formatieve toets zal zijn over de budgetlijn, dus device mee. 

 Asynchroon 

Leerling 

Het huiswerk maken de leerlingen (online) in Learnbeat in eigen tempo en op een eigen plek. 
Eventueel bekijkt de leerling de kennisclip in de ELO ter ondersteuning van de huiswerk 
opgaven. 

 Synchroon 

Leerling 

Tijdens de volgende les krijgen de leerlingen een online formatieve toets. De formatieve toets 
maken de leerling in de online tool van Whiteboard.fi. De leerling kan de opdracht op een leeg 
canvas uitwerken. Het voordeel voor de docent is dat hij live kan meekijken en op afstand kan 
zien wie het leerdoel beheerst. 

In het geval er volledig online onderwijs verzorgd dient te worden, dan is deze unit makkelijk 
aan te passen aan een volledige online situatie. Dit kan door de fysieke momenten te 
vervangen door (online) Teams bijeenkomsten. 
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6. Conclusie & reflectie 
 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht in welke mate de sterke punten terugkomen in het ontwerp 

en het ontwerp tot een gewenste verbetering kan leiden. Dit is beschreven in paragraaf 6.1 

aan de hand van de gekozen onderdelen van het curriculair spinnenweb. In paragraaf 6.2 is 

een reflectie op het persoonlijk leerproces van de Teacher Leader beschreven. 

 

6.1 Conclusie ontwerp 

Een belangrijke opbrengst van de analyse en het ontwerp is dat er een rationale is opgesteld 

en een vakgroep visie. Dit is een goede basis om lessenreeksen te (her)ontwerpen. Inmiddels 

is de vakgroep visie overgenomen en deze zal worden opgenomen in het op te stellen 

vakgroep plan. 

Leerdoelen 

Het verhelderen van de leerdoelen komt onvoldoende naar voren. De docent heeft geen 

concrete handreikingen hoe hij dit nu kan gaan doen. 

Leeractiviteiten 

De sterke punten uit de leeractiviteiten zijn behouden in het ontwerp. Het gaat om het maken 

van huiswerk in een digitale omgeving (Learnbeat). De docent geeft structuur door in een 

logische volgorde de leerdoelen te behandelen. De leerlingen hebben de mogelijkheid om de 

leerinhoud op verschillende mogelijkheden te verwerken. Het aantal werkvormen is (fors) 

uitgebreid en interactief om leerlingen (meer) te betrekken bij de les. 

Toetsing 

De mogelijkheid om formatief te toetsen in Learnbeat blijft. Het formatief evalueren wordt 

uitgebreid met online tools tijdens de lessenreeks. Hiervoor zijn meerdere tools beschikbaar, 

bijvoorbeeld Socrative, Forms en Whiteboard.fi. Het ontwikkelen van goede (summatieve) 

toetsinstrumenten is in het curriculumontwerp onderbelicht. 

Bronnen en materialen 

De bestaande leerinhoud uit de methode is een goed uitgangspunt, omdat deze aansluit bij de 

belevingswereld van de leerling. Teams is een geschikt platvorm om (extra) lesmaterialen te 

delen en opdrachten klaar te zetten. Er zijn tal van (nieuwe) bronnen en materialen die in het 

curriculumontwerp worden aangereikt. Hiervoor zijn de conceptmaps, flowcharts, modellen 

en dergelijke in de bijlagen te gebruiken. Het aanbod van leermiddelen kan verder worden 

uitgebreid. Het gaat dan om interactieve presentaties, buitenschoolse opdrachten, 

interactieve video’s, kennisclips, podcasts, (nieuws)artikelen enzovoorts. De huidige methode 

biedt weinig mogelijkheden tot differentiëren. Het curriculumontwerp biedt hiervoor meer 

mogelijkheden, maar is nog niet optimaal uitgewerkt. 
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Het curriculumontwerp is een goede blauwdruk om over in gesprek te gaan met de collega’s 

economie. De basis en kern van de ontworpen lessenreeks bevat veel verbetervoorstellen. Er 

is meer samenhang in de lessenreeks en de rationale, waardoor het beoogde en uitgevoerde 

curriculum dichter naar elkaar toe komen. De onderdelen; het verhelderen van de leerdoelen 

en de summatieve toetsing zal echter besproken moeten worden. Dit kan worden 

meegenomen in de voorbereiding voor de lessen voor het nieuwe schooljaar. Overigens is 

onderwijsontwikkeling een continu proces van aanpassen en verbeteren. 

 

6.2 Reflectie 

Het systematisch analyseren en ontwerpen van een curriculum heeft zeker meerwaarde. 

Ondanks dat de docent regelmatig lessen ontwikkelt of naar eigen inzicht aanpast, doet de 

docent dit niet altijd op basis van een grondige analyse. Vaak gebeurt dit op gevoel, omdat 

een les(onderdeel) niet lekker loopt. In de hectiek en drukte van de dag gaat de docent voor 

quick wins en bekende leeractiviteiten. Een zorgvuldige analyse en het onderzoeken van de 

samenhang, met name tot de rationale, krijgt dan onvoldoende aandacht. 

Door zorgvuldig te analyseren en te ontwerpen ontstaat een betere samenhang in de 

lessenreeks. Het curriculair spinnenweb biedt daarin een goed hulpmiddel, evenals de analyse 

van de leerplanniveaus en verschijningsvormen. Bij het ontwerpen van een nieuwe 

lessenreeks zal de docent, in de rol van Teacher Leader, deze weer gebruiken. Dit in 

tegenstelling tot de stappen die Posner en Rudnitsky (1997) beschrijven. Het is goed dit proces 

te hebben ervaren en er van te hebben geleerd. Doordat de focus lag op de ILO’s en IF is 

daardoor minder aandacht geweest voor het verhelderen van leerdoelen en de (summatieve) 

toetsing. De Teacher Leader heeft het idee dat door deze focus er onvoldoende ‘constructive 

alignment’ in de lessenreeks is ontstaan. Volgens Biggs (1996) is er sprake van het constructive 

alignment-principe als er een goede afstemming is tussen leerdoelen, leeractiviteiten en 

toetsing. Ook biedt het een kapstok waaraan de uitwerking voor blended learning aan kan 

worden opgehangen (Biggs, 1996). Daarom zal de volgende keer eerder naar het ADDIE-

model, Design Thinking of het Backward design-model worden gekeken. De voorkeur ligt bij 

een communicatieve-/pragmatische aanpak. Dit creëert (meer) draagvlak en de mogelijkheid 

om te werken met een prototype. Hierdoor kan er snel gewerkt worden aan het uitwisselen 

van (leer)ervaringen en het aanpassen van het ontwerp. Ontwerpen wordt door de Teacher 

Leader gezien als een iteratief proces. 

Momenteel krijgt het inrichten van leergebieden bij het Assink lyceum steeds meer vorm. Het 

gevolg is dat er de komende jaren veel zal moeten worden (her)ontworpen. De Teacher 

Leader kan hier een voortrekkersrol in hebben en begeleiding bieden aan docentteams. 

Ondanks dat Posner en Rudnitsky niet de voorkeur heeft voor de Teacher Leader kijkt de 

Teacher leader wel positief terug op het proces. Het aanleren van een (meer) methodische 

aanpak zal in het voordeel werken van een goed ontwikkelt curriculum. 
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Bijlage B. Flowchart inkomsten of uitgaven 
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Bijlage E. Omrekenregels 
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Bijlage F. Tekenen van een budgetlijn 
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Bijlage G. Jaarkalender met omrekenregels 

 



 

 

Bijlage H. Leerreis leerling 

  



 

 

Bijlage  I. Peerfeedback 
 

Formulier voor peerfeedback  Ontwerpen (2021-2022) 

 

Naam student Dave 

Naam feedbackgever  

Datum   

 

Deel 1 Curriculumanalyse: inhoudelijke criteria  

 x) De toelichting van de verwerking van de peerfeedback staat op de laatste pagina van de bijlagen. 

Wat moet nog verbeterd worden?  Wat is de eis?  1)
 Wat is goed/ uitstekend? 

De rationale is te globaal, kan 
specifieker toegespitst worden op 
het onderwerp van je rapport. 
Onduidelijkheid rationale en apart 
benoemd visie.  
Curriculaire niveaus missen nog.  
Nu staan alle punten van het 
spinnenweb erin, wil je dat of hoe 
kom je tot (drie) gekozen 
componenten van het spinnenweb? 
Inhoudelijk nog wat aanpassingen 
aan componenten, nu erg globaal 
en samenhang nog niet heel 
duidelijk.  

1. De karakteristiek van het 
curriculum omvat, in samenhang 
beschreven, minimaal drie 
componenten van het spinnenweb-
model en minimaal één toegelichte 
verschijningsvorm. 

De s’en komen nu wel terug in de 
rationale! 
Verschijningsvormen benoem je 
goed.  

Argumentatie mist nog, ook vloeien 
de punten nog niet heel logisch 
voort uit beschreven componenten. 
Zorgen voor samenhang tussen 
componenten onderling en 
vervolgens voor uitwerking naar 
sterke punten.  

2. De sterke punten van het 
curriculum zijn beschreven met 
behulp van relevante componenten 
van het spinnenwebmodel en/of de 
verschijningsvormen van het 
curriculum en ze zijn overtuigend 
beargumenteerd. 

 

Zie vorige punt 3. De zwakke punten van het 
curriculum zijn beschreven met 
behulp van relevante componenten 
van het spinnenwebmodel en/of de 
verschijningsvormen van het 
curriculum en ze zijn overtuigend 
beargumenteerd. 

 

Nog weinig lopende structuur.  4. Het eindoordeel over het 
curriculum is evenwichtig 
beschreven en herleidbaar uit de 
karakteristiek en de sterke- en 
zwakke punten. 

Wel af te leiden uit de reeds 
beschreven sterke- en zwakke 
punten 

Nog wel heel globaal beschreven, 
dit kan gedetailleerder, waardoor 
het een begrijpelijker en logischer 
geheel wordt. 

5. De verbeterpunten zijn afgeleid uit 
de analyse en de haalbaarheid is 
overwogen. 

Mooie vertaling naar kansen en 
bedreigingen gemaakt! 
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Formulier voor peerfeedback  Ontwerpen (2021-2022) 

 

Naam student Dave Stoeten 

Naam feedbackgever  

Datum   

 

Deel 1 Curriculumanalyse: inhoudelijke criteria  

 x) De toelichting van de verwerking van de peerfeedback staat op de laatste pagina van de bijlagen. 

Wat moet nog verbeterd worden? Wat is de eis?  2)
 Wat is goed/ uitstekend? 

Er wordt wisselend geschreven over 
de visie. Soms mis ik de logische 
volgorde en wordt ineens 
overgegaan naar een ander 
onderwerp. 

1. De karakteristiek van het 
curriculum omvat, in samenhang 
beschreven, minimaal drie 
componenten van het spinnenweb-
model en minimaal één toegelichte 
verschijningsvorm. 

Er zijn vier componenten 
beschreven en drie 
verschijningsvormen toegelicht. 

 2. De sterke punten van het 
curriculum zijn beschreven met 
behulp van relevante componenten 
van het spinnenwebmodel en/of de 
verschijningsvormen van het 
curriculum en ze zijn overtuigend 
beargumenteerd. 

Volledige SWOT analyse, alleen SW 
waren gevraagd. 

Het aspect toetsing wordt 
onvoldoende beschreven in relatie 
tot de sterke punten. 

3. De zwakke punten van het 
curriculum zijn beschreven met 
behulp van relevante componenten 
van het spinnenwebmodel en/of de 
verschijningsvormen van het 
curriculum en ze zijn overtuigend 
beargumenteerd. 

 

Ik mis een kopje eindoordeel 4. Het eindoordeel over het 
curriculum is evenwichtig 
beschreven en herleidbaar uit de 
karakteristiek en de sterke- en 
zwakke punten. 

 

Haalbaarheid is niet echt 
besproken. Wel is een deel 
specifiek buiten de scope van deze 
opdracht gehouden. 

5. De verbeterpunten zijn afgeleid uit 
de analyse en de haalbaarheid is 
overwogen. 

Verbeteringen zijn benoemd en 
terug te leiden naar de benoemde 
componenten. 

 

De beoordeling op inhoudelijke criteria is bepalend voor de hoogte van het cijfer; de beoordeling op voorwaardelijke criteria is 
bepalend voor het behalen van een voldoende beoordeling. 
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Formulier voor peerfeedback  Ontwerpen (2021-2022) 

 

Naam student Dave Stoeten 

Naam feedbackgever  

Datum   

 

Deel 2 Curriculumontwerp: inhoudelijke criteria  

 x) De toelichting van de verwerking van de peerfeedback staat op de laatste pagina van de bijlagen. 

Wat moet nog verbeterd worden? Wat is de eis?  3)
 Wat is goed/ uitstekend? 

Ik mis nog de toelichting waarom je 
deze rationale niet hebt aangepast 
voor je ontwerp. 

De rationale  van het curriculum 
omvat het perspectief van lerende, 
samenleving en vak. Deze zijn in 
samenhang beschreven.  

Ja er is samenhang en de 4 s’en zijn 
meegenomen. 

Ik mis nog de verdeling in 
begrippen, je beschrijft nu alles 
onder de noemer vaardigheden. 

De ILO’s zijn geformuleerd als 

doelstelling en omvatten een 

werkwoord dat verwijst naar wat van 

de lerende verwacht wordt. Er is een 

categorisering in begrippen 

(cognitions) en vaardigheden (skills) 

en hier is een adequate typering aan 

toegevoegd (cognitief, affectief, 

psychomotorisch).  

De doelstellingen (ILO’s) zijn 
uitgewerkt in passende conceptmaps 
en flowcharts. 

De ILO’s zijn op de juiste manier 
geformuleerd. Je beschrijft de 
vaardigheden die de studenten 
moeten aanleren. Toepassing van 
begrippen affectief, cognitief en 
psychomotorisch is correct. 

Misschien iets duidelijker 
toespitsen op 4 s’en, er is een nog 
sterkere koppeling te maken. 

Rationale en ILO’s vertonen een 
beargumenteerde samenhang.  

Ja, maar kan sterker. 

 Er zijn minimaal drie units die via een 
geëxpliciteerd ordenings-principe 
samenhangen. De keuze voor het 
ordeningsprincipe is 
beargumenteerd. 

Heel heldere uitleg over 
ordeningsprincipes en goed 
toegepast. 

 De opbouw van de units is 
weergegeven in een  
scope-sequentiematrix. 

Ja, helder overzicht. 

 Voor minimaal een unit zijn 
passende online leeractiviteiten 
beschreven met een adequate 
typering (synchroon-asynchroon) en 
passende online tools. 

Dit is gedaan voor unit 4. Goede 
onderbouwing voor de keuze. 
Synchrone en asynchrone 
activiteiten zijn toegepast in het 
ontwerp. 

Dit mist nog op het moment van 
feedback.  

Er is toegelicht hoe de sterke punten 
terugkomen in het ontwerp. Voor de 
zwakke punten is verantwoord dat 
dit ontwerp tot de gewenste 
verbeteringen kan leiden. 

 

Weging van IF mist, wel onderbouwd, maar dit is een essentieel onderdelen om te bepalen wat passend 

is. IF wel goed gekozen en goede uitleg gekoppeld aan de tabellen. 
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Formulier voor peerfeedback  Ontwerpen (2021-2022) 

 

Naam student Dave Stoeten 

Naam feedbackgever  

Datum   

 

Deel 2 Curriculumontwerp: inhoudelijke criteria  

 x) De toelichting van de verwerking van de peerfeedback staat op de laatste pagina van de bijlagen. 

Wat moet nog verbeterd worden? Wat is de eis?  4)
 Wat is goed/ uitstekend? 

Rationale is niet opgenomen maar 
er wordt verwezen naar een eerder 
hoofdstuk. Ik heb geen idee of dat 
de bedoeling is. 

De rationale  van het curriculum 
omvat het perspectief van lerende, 
samenleving en vak. Deze zijn in 
samenhang beschreven.  

 

 De ILO’s zijn geformuleerd als 

doelstelling en omvatten een 

werkwoord dat verwijst naar wat van 

de lerende verwacht wordt. Er is een 

categorisering in begrippen 

(cognitions) en vaardigheden (skills) 

en hier is een adequate typering aan 

toegevoegd (cognitief, affectief, 

psychomotorisch).  

De doelstellingen (ILO’s) zijn 
uitgewerkt in passende conceptmaps 
en flowcharts. 

Netjes. Volgens mij staat alles erin. 

Slechts twee ILO’s zijn gekoppeld 
aan de rationale. 

Rationale en ILO’s vertonen een 
beargumenteerde samenhang.  

 

 Er zijn minimaal drie units die via een 
geëxpliciteerd ordenings-principe 
samenhangen. De keuze voor het 
ordeningsprincipe is 
beargumenteerd. 

Er zijn vier units beschreven en 
gekoppeld aan twee 
ordeningsprincipes. Volgens mij is 
dit goed beargumenteerd. 

De tabel valt over een pagina einde. 
Dit leest iets minder lekker. 

De opbouw van de units is 
weergegeven in een  
scope-sequentiematrix. 

Ziet er goed uit.  

De beschreven optie is blended en 
niet geheel online. Ik vraag me af of 
dat binnen de opdracht valt. 

Voor minimaal een unit zijn 
passende online leeractiviteiten 
beschreven met een adequate 
typering (synchroon-asynchroon) en 
passende online tools. 

Er zijn passende online activiteiten 
beschreven. Deze zijn ook goed 
ingedeeld in synchroon en 
asynchroon. 

Dit specifieke onderdeel heb ik niet 
gezien. 

Er is toegelicht hoe de sterke punten 
terugkomen in het ontwerp. Voor de 
zwakke punten is verantwoord dat 
dit ontwerp tot de gewenste 
verbeteringen kan leiden. 
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Verwerking peerfeedback curriculumanalyse 

 

 1)  Er is een rationale opgesteld en aangescherpt met behulp van de 4S-en. In een eerste versie 

waren alle componenten van het spinnenweb kort beschreven. Op basis van de feedback zijn vier 

componenten gekozen. De vakgroep visie staat alsnog apart bij het onderdeel visie van het spinnenweb. 

Dit is een bewuste keuze om zo het verschil tussen de rationale voor de gehele school en de 

toegespitste rationale/visie voor de vakgroep inzichtelijk te maken. 

De zwakke en sterke punten zijn beoordeeld op de vier gekozen componenten. Dit was eerst niet het 

geval. Dit zorgt voor herkenbaarheid voor de lezer. De verbeterpunten  zijn herschreven. 

 

 2) In een eerder stadium, voor het ontvangen van deze peerfeedback, waren de gekozen 

componenten en verschijningsvormen herschreven. Dit blijkt goed te zijn, gezien de positieve feedback 

op dit onderdeel. Opnieuw is naar de tekst over de rationale en visie gekeken en zijn er nog enkele 

aanpassingen gedaan. 

De onderdelen eindoordeel en haalbaarheid zijn opgenomen in het verslag. Het eindoordeel is verwerkt 

in een aparte paragraaf en de haalbaarheid is aan de verbeterpunten toegevoegd. 

 

Verwerking peerfeedback curriculumontwerp 

 

 3) De opgestelde rationale stond in eerste instantie alleen in de curriculumanalyse en bij het 

ontwerp werd hier naar verweven. Nu is de missie en visie opgenomen in de analyse en de rationale 

verplaatst naar het ontwerp. 

De cognitieve vaardigheden zijn verduidelijkt door explicieter aan te geven wanneer het over 

kennis/begrippen gaat en wanneer over vaardigheden. 

De verantwoording van de zwakke en sterke punten ten opzicht van het ontwerp is toegevoegd. 

 

 4) Er is verduidelijkt dat de subdoelen samenhangen met de hoofdleerdoelen (ILO’s). 

Unit 4 is omschreven als een blended learning. Hieraan is toegevoegd dat deze met een kleine 

aanpassing (Teams) ook volledig online zou kunnen. 

 


