
Thema  2:  Analyse  van  het  eigen  curriculum 
 
Een analyse van het eigen curriculum is een belangrijke manier om te identificeren welke 

ontwerpopgaven er zijn in de eigen onderwijsorganisatie. Aan het einde van het onderwijstraject 

zullen lerenden moeten voldoen aan eindtermen, eindkwalificaties en opleidingsprofielen. Ook 

internationaal is er een kwalificatie vastgesteld naar niveaus. Het curriculum is het leerplan. Dit is 

geen neutraal document. Impliciet of expliciet, bewust of onbewust liggen er keuzes ten grondslag 

aan de vormgeving en inrichting van het curriculum. Keuzes die door krachten op macro-, meso- en 

microniveau bepaald worden. Het is voor de analyse belangrijk om die keuzes te expliciteren. Een 

volgende stap is: hoe verhoudt het beschreven curriculum zich tot het uitgevoerde curriculum en tot 

de opbrengsten bij de lerenden? Welke werkwijze gebruik je om het curriculum te analyseren? 
 
Doel:  

Bij het methodisch systematisch analyseren van het eigen curriculum vanuit een 
gekozen analysemodel 

 
gaat  het  om 

1. het  kunnen  verantwoorden  van  het  gekozen  analysemodel  

 visie,  doelen,  toetsing  en  aanpak  van  het  onderwijs 

 het  intended  en  implemented  curriculum 
 de mate waarin het curriculum aansluit bij de nationale en regionale 

beleidskoers voor de onderwijssector waar jouw opleiding toe behoort 

 
zodat  

je kunt aantonen dat je in staat bent om beargumenteerd en modelmatig sterktes 
en zwaktes in het curriculum te kunnen traceren en deze kunt vertalen naar 
ontwerpopdrachten voor onderwijsherziening. 
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Webcollege 
 
Product  
Curriculumanalyse  van  eigen  onderwijspraktijk  De  vorm  is  vrij. 
 
 
 
 

 
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 binnen de context van curriculumanalyse 
 
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. 

 


