
Thema  4:  Innovatief,  creatief,  uitdagend  en  activerend  ontwerpen 
 
In dit thema gaat het zowel om het ontdekken, delen en uitproberen van werkvormen, materialen, 

toetsvormen en begeleidingsmodellen, als om de wijze waarop lerenden, de professionals van nu 

en van de toekomst moeten worden voorbereid op het kunnen functioneren in een 

kennismaatschappij. En juist deze kennismaatschappij en die om voortdurende en snelle 

kennisproductie vraagt, verlangt van professionals dat zij over innovatief vermogen beschikken, 

kennis kunnen delen en netwerken snel en doelgericht moeten kunnen raadplegen.  
Vanuit dit perspectief staan opleidingen en dus ook ontwerpers van onderwijs, voor een complexe 

opdracht. Enerzijds gaat het om het bieden van een motiverend en uitdagend leerklimaat waarbij 
talenten van lerenden (op welk opleidingsniveau dan ook) worden aangeboord en benut. Aan de 

andere kant ligt er een expliciete opdracht om lerenden voor te bereiden op een beroepspraktijk 

waarin zij gaan functioneren. Een beroepspraktijk die andere rollen, taken en competenties vereist.  
Dit alles vraagt om innovatief vermogen, creativiteit van ontwerpers in combinatie met een 
expliciete doelgerichtheid. Immers, voor een professionele ontwerper van onderwijs geldt dat 
het middel nooit een doel op zichzelf moet worden. 
 
Doel  
Bij het  onderwijskundig  ontwerpen  van  leertrajecten 
 
gaat  het  om 
 

1. het op een systematische wijze kunnen beoordelen van de kwaliteit van het 
bestaande onderwijs;   

2. het kunnen beoordelen in hoeverre het actuele onderwijsaanbod nog aansluit bij eisen 
(visie op onderwijs vanuit een beleidmatig macroperspectief, visie van de opleiding, 
motiverend, uitdagend en beroepsvoorbereidend onderwijs) die hieraan gesteld 
mogen worden;   

3. het kunnen initiëren van nieuwe werkvormen, 
materiaalontwikkeling, begeleidingsmodellen en toetsvormen   

4. het  kunnen  ontwerpen  van  hierbij passende (1 t/m  3) doelgerichte leertrajecten  
 
zodat  
lerenden inspirerende, uitdagende en inhoudelijk kwalitatief hoogstaande leertrajecten 
worden aangeboden en competenties verwerven waarmee zij zich in een kennismaatschappij 
kunnen handhaven. 
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Product  
1. Een  representatieve  verzameling  van  ontwerpproducten   

 die de essentie van onderwijsontwerpen die je voor je eigen opleiding hebt 
gemaakt weergeven 

 waaruit blijkt dat je je zowel hebt gericht op voorbereiding op het functioneren van 
lerenden in een kennismaatschappij als op een voor lerenden motiverende aanpak 

2. Een  verantwoording  van  gemaakte keuzes  

 gebaseerd  op  empirie 

 waaruit  blijkt  dat  je  vanuit  een  helder  gedefinieerd  ontwerpmodel  hebt  gewerkt 

 van  de  totale  procesgang 

 
Toetsing. 
 
Dit product draagt bij aan de verwerving van de volgende competentie indicatoren en in het 
bijzondern aan de kennisbasis en de toepassing hiervan die voor deze competentie noodzakelijk is. 
 
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.  

3.4 vervult een voortrekkersrol binnen het eigen team/vakgebied, initieert de ontwikkeling 
en het ontwerp van bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, materialen, toetsvormen etc. 

 


