
Thema  3:  Onderwijskundig  ontwerpen  en  visies  op  leren  en  instructie 
 
Achter visies op leren en instructie ligt een filosofische discussie over kennis. Wat is kennis? 
Wanneer noemen wij iets kennis? Hoe komen we tot kennis? Afhankelijk van het standpunt dat 
in deze discussie ingenomen wordt, zijn in de afgeleide toepassingen ook op het gebied van 
leren en instructie verschillende visies te onderscheiden. Drie belangrijke verschillende visies 
op leren en instructie zijn behaviorisme, cognitivisme en constructivisme. Aan deze visies zijn 
instructie aanpakken verbonden.  
Een onderwijskundig ontwerp is impliciet of expliciet en onbewust of bewust verbonden aan 
een (mix van) visie(s) op instructie en leren. In dit thema gaat het om de verschillende visies op 
leren en instructie en de wijze waarop zij zich verhouden tot de verschillende modellen voor 
onderwijskundig ontwerpen. In hoeverre ontwerp jij onderwijs vanuit een visie? En welk model 
past het beste bij jouw visie en waarom? Komt jouw visie overeen met de visie van de 
opleiding waar jij werkt? Welke consequenties heeft dit voor je manier van ontwerpen van een 
leerplan, de instructieaanpak in je leerplanontwerp en de werkvormen dat je in jet kader van dit 
leerarrangement gaat ontwerpen? Wat worden leidende principes en waarom? 
 
Doel  
Bij het  onderwijskundig  ontwerpen  van  leerplan  (of  delen  hiervan) 
 
gaat  het  om  

1. congruentie te bewerkstelligen tussen beleidsuitgangspunten voor 
onderwijsontwikkeling op zowel nationaal, regionaal en instituutsniveau   

2. het kunnen maken beargumenteerde ontwerpkeuzes en ontwerpstrategieën in relatie 
tot gekozen of nog te kiezen visie  

 
zodat  
Een transparant ontwerp ontstaat waarin de gekozen koers binnen het ontwerp in het 
verlengde ligt van de visionaire en beleidsmatige uitgangspunten zoals deze in de concrete 
opleidingssituatie waarvoor het ontwerp is bedoeld zijn gedefinieerd. 
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Raadpleeg ook Leerarrangement 1 Zin in leren en alle daarbij geraadpleegde bronnen en put 
ook uit de kennisbasis die je hebt ontwikkeld tijdens Leerarrangement 1. 
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Product:  
een overzicht van je kennisbasis waarin je een verdieping laat zien van de uitgangspunten 

van jouw ontwerpcontext en van de mogelijke ontwerpkeuzen voor je ontwerp. 
 
Toetsing 

 
Dit product draagt bij aan de verwerving van de volgende competentie-indicatoren en in het 
bijzonder aan de kennisbasis die voor deze competentie noodzakelijk is en de toepassing hiervan. 
 
2.  Pedagogische  competentie  
De Master Leren & Innoveren is in staat op basis van zijn pedagogische kennis het 
leerproces van leerlingen te optimaliseren en de effectiviteit van veranderingen met 
betrekking tot het pedagogische klimaat binnen de onderwijsinstelling en de leerprestaties 
van leerlingen te beoordelen en te verbeteren. 
 
2.5 geeft binnen de door het management gestelde kaders- op professionele wijze vorm en 
richting aan onderwijsontwikkeling. 
 
 
3.  Didactische  competentie:  
De Master Leren & Innoveren is in staat systematisch de effectiviteit en de kwaliteit van het 
bestaande onderwijs te beoordelen. Hij initieert nieuwe werkvormen, materiaalontwikkeling, 
begeleidingsmodellen en toetsvormen, behorend bij onderwijsontwikkelingen. Hij kan daarbij 
ook collega‘s begeleiden en scholen. 
 
3.2 signaleert op  basis  van recente  kennis  uit de onderwijsresearch en  inzichten  uit good 
practices kansen en belemmeringen om de doelmatigheid en doelgerichtheid van het 
onderwijs binnen de eigen onderwijsinstelling te verbeteren. 

 


