
Het Spinnenweb-model is een 
onderwijs invloed-model wat bestaat 
uit 10 verschillende componenten.

Het doel van het  model is om een 
leidraad te bieden voor het 
analyseren van de samenhang in 
het onderwijs op verschillende 
niveau’s.

De 10 verschillende componenten 
zijn.
1.Visie
2. Doelen
3. Inhouden
4. Leeractiviteiten
5. Rol van de docent
6. Leerbronnen 
7. Groeperingsvorm
8. Leeromgeving
9. Tijd
10. Toetsing

In de toepassing van het model 
wordt aangetoond dat de visie van 
het onderwijs centraal staat en de  
componenten zich ten opzichte van 
deze visie en ten opzichte van 
elkaar in balans dienen te zijn.

Het 4 componenten-model is een 
onderwijs ontwerpmodel, waarin 
aandacht is voor 4 componenten.  

Het doel van het model is om 
oplossingen te bieden voor 3 
problemen die zich in het onderwijs 
voordoen.
1. Studenten zien niet de samen-
hang van de losse onderdelen in het 
onderwijs
2. Studenten kunnen de kennis, 
vaardigheden en attitudes niet 
integreren.
3. Studenten kunnen de geleerde 
kennis niet toepassen in nieuwe 
situaties.

De 4 verschillende componenten 
waar het model uit bestaat zijn:
1. Leertaken uit de beroepspraktijk
2. ondersteunende informatie als 
kennisbasis 
3. just-in-time informatie voor de 
directe uitvoering
4. deeltaakoefeningen voor het 
afzonderlijk trainen van routine 
aspecten
Het doel van het model is om een 
leidraad te hebben bij het ontwerpen 
van onderwijs.

In de toepassing van het model 
worden 4 stappen gemaakt:
1. Het ontwerpen van type taaksitu-
aties die bestaan uit een cluster van 
beroepshandelingen waarin 
leertaken worden ondergebracht.
2. Het rangschikken volgens 
oplopende complexiteit.
3. Per type taaksituatie worden 
losse oefeningen bedacht.
4. In het proces neemt de begelei-
ding van de lerende af.
(Merriënboer, Kessler, 2006)

Het SA-model is een onderwijs 
ontwerpmodel wat bestaat uit  9 
verschillende componenten.
  
Het doel van model is om een 
inzichtelijke leidraad te bieden voor 
het ontwerpen van onderwijs vanuit 
vooraf bepaalde leerdoelen.

De 10 verschillende componenten 
waar het model uit bestaat zijn:
1. Het identificeren van de leerdoe-
len.
2. Analyse van de leerdoelen in de 
situatie.
3. Analyse van de lerende en de 
context waarin zij gaan leren
4. Gebaseerd op stap 2 en 3 de 
leerdoelen specificeren
5. Het ontwikkelen van evaluatie 
middelen (testen)
6. Het ontwikkelen van een 
instructie strategie
7. Het ontwikkelen en selecteren 
van instructie methoden
8. Het ontwikkelen en uitvoeren van 
een formatieve evaluatie
9. Het ontwikkelen en uitvoeren van 
een summatieve evaluatie.
10. Per component worden de 
stappen herzien en op basis van de 
aanvullende informatie opnieuw 
aangepast.

In de toepassing van het model kan 
het onderwijs ontworpen worden 
door de verschillende stappen 
volgens het model te doorlopen.
(Dick, Carey, Carey, 1987) 

Het 4MAT-model is een onderwijs 
analyse model wat bestaat uit 4 
verschillende componenten.

Het doel  van het model is om het 
onderwijs te laten aanssluiten op 
verschillende leerstijlen van 
studenten.

De 4 verschillende componenten 
waar het model uit bestaat zijn:
1. Waarom?
2. Wat?
3. Hoe?
4. Wat als?

In de toepassing van het model 
dienen de 4 vragen bij het analyse-
ren of ontwerpen van onderwijs of 
een methode altijd aan bod te 
komen. 

 

Het is ARCS-model is een onderwijs 
analysemodel wat bestaat uit 4 
verschillende componenten.

Het doel van het model is het 
bevorderen en ondersteunen van de 
motivatie van de student in het 
leerproces.

De 4 verschillende componenten 
waar het model uit bestaat zijn:
1.Aandacht
2. Relevantie
3. Tevredenheid 
4. Vertrouwen.

In de toepassing van het model 
dienen de 4 verschillende onderwer-
pen bij het analyseren of ontwerpen 
van onderwijs altijd aan bod te 
komen. 
.
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Het principe van het model is een 
vorm van invloed- model. Het model 
geeft inzicht in hoe verschillenden 
componenten binnen een context 
van invloed zijn op elkaar.

De visie van het model is een 
holistisch en is niet verbonden met 
een specifieke leertheorie.

.

Het model sluit aan op een 
holistische levensovertuiging. 

Het principe van het model is een 
vorm van ‘Whole-Task-Approach’ 
modellen.  Deze modellen gaan 
ervan uit dat complexe onderwerpen 
onderverdeeld kunnen worden in 
losse componenten die integraal 
met elkaar verbonden zijn.

De visie van het model is verbonden 
met cognitivistische- en constructi-
vistische leertheorien. 

Het model is verbonden met het 
principe van ‘Learning-by-Doing’ van 
John Dewey. Hiernaast  is het model 
verbonden met de Taxonomie van 
Alexander Romiszowski (kennis en 
vaardigheden),  Scaffolding theorie 
van Jerome Bruner en de Cognitive 
Load theorie van John Sweller.

.

Het principe van het model is een 
vorm van probleem oplossing-
modellen en verbonden met de 
cognitieve psychologie. Het is een 
proces dat moet leiden tot de 
oplossing van een probleem. 

De visie van het model is verbonden 
met het behaviorisme. Het gaat 
ervan uit dat de ontwerper de 
lerende iets bij kan brengen door 
deze te sturen. Hiernaast is er ook 
verbinding met cognitivistische- en 
constructivistische leertheorien. 

Het model is vorm van  Instructional 
Design en kan in verband gebracht 
worden met het principe van 9 
Events of Instruction van R.M. 
Gagné. 

Het principe van het model is een 
vorm van procesmodel. Het 
veronderstelt dat aan de hand van 
verschillende stappen een situatie 
verbeterd kan worden.  

De visie van het model is verbonden 
met constructivistisch
leertheorien en het betekenisvol 
leren.

Het model is gebaseerd op de 
werking van de linker- en rechter 
hersenhelft. Hiernaast is de theorie 
verbonden aan de leerstijlen van 
Kolb. Kolb onderscheidt 4 gedragin-
gen en 4 bijbehorende leerstijlen.
(Carthy, 1990)

 

Het principe van het model is een 
vorm van procesmodel. Het 
veronderstelt dat aan de hand van 
verschillende stappen een situatie 
verbeterd kan worden.  

De visie van het model is verbonden 
met de leertheorie van het beteke-
nisvol leren.

Het model is verbonden met 
verschillende theorien over 
motivatie. Centraal staat hierbij de 
Self-Efficacy theorie van Albert 
Bandura . 
Hiernaast zijn de 4 componenten 
gebaseerd op een combinatie van 
verschillende wetenschappelijke 
modellen:
1. Aandacht: Behoeftenpiramide van 
Abraham Maslow (waarde en 
erkenning)
2. Relevantie: Expectancy-Value-
theorie of Achievement Motivation 
van Allen Wigfield en Jacquellyne S. 
Eccles.
3. Tevredenheid: Self Efficacy 
theorie van Albert Bandura
4. Vertrouwen: Behoeftenpiramide 
van Abraham Maslow (veiligheid en 
zekerheid) 
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Het voordeel van de gebruikte 
metafoor is dat de complexiteit 
direct duidelijk wordt. Hiernaast 
suggereert de weergave van het 
model dat consistentie in het 
curriculum wenselijk is, maar 
dicteert niet op welke wijze dit 
behaald dient te worden. Hiermee 
heeft de ontwerper veel vrijheid om 
de verschillende componenten naar 
eigen inzicht te verantwoorden.
Het model biedt duidelijke handva-
ten om de samenhang in een 
curriculum op verschillende niveaus 
aan te tonen.

Een nadeel van het model is dat de 
holistische benadering relatief 
weinig toepasbaar inzicht biedt.
Het model geeft aan dat onderwer-
pen zich tot elkaar verhouden, maar 
in welke mate of hoe ze zich tot 
elkaar verhouden wordt niet 
duidelijk. Een ander nadeel is dat de 
beperking van het model tot 10 
verschillende componenten heeft als 
risico dat het niet volledig is en sluit 
niet aan op een volledige holistische 
visie.

Het vooreel van het model is dat het 
zicht richt op de complexe taak van 
een beroepsbeoefenaar. Hiernaast 
biedt het model biedt oplossingen 
voor de 3 onderwijsproblemen.
Het bewustzijn van de student dat 
het onderwijs gebaseerd is op een 
complex systeem kan een positieve 
invloed hebben op de motivatie van 
de student.

Een nadeel van het model is dat het 
opdelen van kennis  ertoe kan 
leiden dat de samenhang voor de 
lerende verloren gaat. Een ander 
nadeel is dat een toenemende 
complexiteit en een afname van 
begeleiding weinig mogelijkheden 
schept om studenten adequaat te 
ondersteunen. Een ander nadeel is 
dat de student meer zelfstandigheid 
krijgt, maar niet meer inbreng met 
betrekking tot de leerdoelen. Het 
model lijkt weinig ruimte te bieden 
voor spontane ontwikkeling.
Het bewustzijn van de student dat 
het onderwijs gebaseerd is op een 
systeem wat weinig ruimte heeft 
voor spontane invloeden kan een 
negatieve invloed hebben op de 
motivatie van de student.

Het model heeft als voordeel dat er 
alleen geleerd wordt wat er vooraf 
bepaald is. 
Het model kan hiernaast gezien 
worden als een goed basismodel 
omdat het een overzichtelijk- en een 
concreet plan van aanpak biedt.
Hiernaast is er ook ruimte om meer 
complexiteit in het model te 
verwerken. Het verbeteren van het 
model is een integraal onderdeel 
van het model zelf.

Het model heeft als nadeel dat de 
uitkomsten op voorhand bekend 
moeten zijn. De kans is hiermee 
klein dat er spontane verrassingen 
kunnen ontstaan. Hiernaast ligt de 
regie volledig in handen van de 
ontwerper. Het bewustzijn van de 
student dat het onderwijs gebaseerd 
is op een systeem waar hij zelf geen  
invloed op heeft, kan een negatieve 
invloed hebben op de motivatie van 
de student.

. 

Het voordeel van het model is dat 
het een plan van aanpak geeft 
waarmee rekening gehouden kan 
worden met verschillende type 
studenten. Hiernaast is een 
voordeel dat het model op verschil-
lende niveau’s kan worden 
toegepast. Het model stimuleert de 
gebruiker om het onderwerp vanuit 
verschillende  perspectieven te 
benaderen.

Een nadeel van het model is dat het 
principe zich beperkt tot slecht 4 
verschillende opties. Het risico is dat 
het model onvolledig is. Het model 
zegt hiernaast niets over de wijze 
waarop het onderwijs dient te 
worden aangeboden.

.

Het voordeel van het model is dat 
het inzicht biedt in aspecten die van 
invloed zijn op de motivatie. Door 
het toepassen van het model, krijgt 
het onderwerp motivatie een 
duidelijke rol in het onderwijs. Het 
model is ook buiten de context van 
onderwijs goed toepasbaar.

Een nadeel van het model is dat het 
principe zich beperkt tot slecht 4 
verschillende opties. Het risico is dat 
het model onvolledig is. 
Het is hiernaast onduidelijk in het 
model hoe de verschillende 
componenten zich tot elkaar 
verhouden. Het model biedt geen 
inzicht in de complexiteit van de 
componenten. Een verkeerde 
interpretatie van de begrippen kan 
een tegenovergesteld effect hebben. 
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Het model toont overeenkomsten 
met het 4-levers Influence-model  
waarbij er gekozen is voor een 
puzzel als metafoor om aan te 
geven dat alles componenten met 
elkaar verbonden zijn (S. Keller en 
S. Price, 2011).

In tegenstelling tot de ontwerp-
modellen geeft dit model geen 
inzicht in het process van ontwer-
pen. 

Er is gekozen voor het spinnenweb-
model omdat het holistische aspect 
en de central rol van de visie in het 
model overeenkomsten hebben met 
het onderwijs van de WdKA. 
De WdKA heeft een missie&visie 
geformuleerd en de vorm van het 
projectmatig onderwijs en de wijze 
waarop het onderwijs is ingericht 
kunnen gezien worden al seen 
holistische benadering van het 
onderwijs.

Het model toont overeenkomsten 
met het Systeem-model uit 1987. In 
beide modellen ligt de regie bij de 
ontwerper en wordt er uit gegaan 
van voorafgestelde doelen.

Het 4C/ID Model is in vergelijking 
met de overige modellen complexer.

De keuze voor een ‘Whole-Task 
approach’ model is gebaseerd op de 
veronderstelling dat deze modellen 
beter aansluiten op de complexiteit 
van de praktijk waar de opleiding 
vormgeving voor opleid.
.

Het model toont overeenkomsten 
met de PDAC-kwaliteitscirkel van P. 
Deming uit 1950. In beide modellen 
is er sprake van een cyclisch 
probleemoplossend model.

In tegenstelling tot de overige 
modellen is dit model het meest 
behavioristisch van aard.
 

De keuze voor het Systeem-model 
is gebaseerd op de veronderstelling 
in het propedeuse jaar van de 
opleiding vormgeving nog relatief 
veel structuur geboden dient te 
worden.Het model wordt hiernaast 
gezien als een goed uitgangspunt 
om mee te starten omdat het model 
genoeg ruimte biedt voor specifieke 
aanpassingen waardoor het goed 
kan  aansluiten op een specifieke 
vorm van onderwijs.

Het model toont overeenkomsten 
met het model van de Golden Circle 
(Sinek, 2009). In beide modellen 
staan de vragen; Waarom, hoe en 
wat centraal. De ambitie van de 
WdKA om aan te sluiten op de 
beroepspraktijk is een argument om 
te kijken of het Golden Circle Model 
en het 4MAT model te combineren is 
voor het onderwijs van de WdKA

In tegenstelling tot de ontwerpmo-
dellen en het curriculum model, 
staat in dit model de student 
centraal. 

Er is voor 3 redenen gekozen voor 
het 4MAT model. Het onderwijs van 
de WdKA wil aan de hand van het 
ROM-model studentgericht 
onderwijs bieden (WdKA, 2013).
Op de tweede plaats is kenmerkend 
voor het propedeuse jaar dat er 
sprake is van een grote diversiteit 
aan studenten omdat ze vanuit  
verschilende vooropleidingen 
starten. Tot slot is de ambitie van de 
opleiding om een diverse studenten-
populatie te behouden, omdat 
verondersteld wordt dat dit ten 
goede komt aan de creatieve 
ontwikkelingen. Het 4 MAT-model 
zou hiermee een goede bijdrage 
kunnen leveren aan het onderbou-
wen van de visie van de WdKA in de 
ontwikkeling van het onderwijs. 

 

Het model toont overeenkomsten 
met het DISC-model, van W. 
Marston uit 1928. In beide modellen  
wordt in de mens verdeeld in 4 
verschillende categorien.

In tegenstelling tot veel onderwijs-
kundiger modellen, staat in het 
model van Keller de motivatie van 
de student centraal.(Keller, 1987)

Er is voor 2 redenen gekozen voor 
het ARCS-model. Op de eerste 
plaats is het propedeuse jaar voor 
veel studenten onzeker omdat het 
onderwijs nieuw is. hierdoor kunnen 
motivaltionele problemen een rol 
kunnen spelen. Hiernaast zijn veel 
aspecten van het projectmatig 
kunstonderwijs van de onzeker 
waardoor motivationele problemen 
een rol kunnen spelen (Kolstreeg & 
Mulder 2010 ). Door het ARCS-  
eventueel in combinantie met het 
DISC-model toe te passen kan het 
model rekening houden met de 
onzekere aard van het kunstonder-
wijs. 
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