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DCC Systems approach model 2009 STERKTES ZWAKTES

Het DCC model is een systeemmodel met daarin 9 

stappen; leerdoelen bepalen, analyse van de 

instructiesituatie, bepalen van het startgedrag, 

uitschrijven operationele leerdoelen, uitwerken 

criteriumgebaseerde testen, uitwerken gepaste 

instructiestrategie, selectie leerstof, ontwikkelen en 

uitvoeren formatieve evaluatie, ontwikkelen en 

uitvoeren summatieve evaluatie en een 10e die 

bedoeld is voor de revisie van de instructie. Dit model 

gaat uit van de leerdoelen.

De auteurs Dick, Carey & Carey vinden hun model in 

essentie neutraal. Het heeft aspecten van zowel het 

behaviorisme als het cognitivisme en het 

constructivisme (2009, p. 3-4). Het model is gestoeld op 

het cognitivisme (Gagne) maar kan volgens DCC ook 

prima toegepast worden in een constructivistische 

omgeving (2009, p. 3).

Zinvol doceren en leren moeten gezien worden als 

systematische processen waarbij elk component criciaal 

is om succesvol leren te garanderen. De docent of leraar, 

de lerenden, materialen, instructieactiviteiten, medium en 

leeromgevingen interacteren om de gewenste leerdoelen 

voor de studenten te bereiken. Veranderingen in een 

compeonent kunenn andere componenten beinvloeden en 

daarmee ook de leeropbrengst. (DCC, 2009, p. 1)

Er is aandacht voor performance objectives 

(gedrags doelen). Dit kan belangrijk zijn omdat 

GZT competentiegericht werkt. Verder is er 

aandacht voor formatieve en summatieve evaluatie. 

De student kan geen input geven. Wel is er een 

analyse van learners. Verder is niet duidelijk hoe bij 

dit model gewerkt kan worden aan 21CS

Dick, W., Carey, L. & Carey, J.O. 

(2009). The Systematic Design of 

Instruction. Upper Saddle River: 

Pearson Education, Inc.

IDI model UCIDT, 1973 uit Valcke 2010, p. 361

Het IDI model is een systeemmodel waarin 9 stappen 

verwerkt zijn die geclusterd worden in drie 

opeenvolgende fases: definieeractiviteiten (vaststellen 

probleem, analyse context, organisatie 

ontwerpactiviteiten), ontwikkelactiviteiten (vaststellen 

leerdoelen, specificatie methoden, constructie 

prototypes) en evaluatieactiviteiten (testen prototypes, 

analyse resultaten, revisie en implementatie). Dit 

model gaat uit van een probleemstelling. 

Er valt niet direct te achterhalen op welk principe het 

model gestoeld is. Dit lijkt deels behaviorisme, maar ook 

aspecten van constructivisme en cognitivisme zijn 

aanwezig (Valcke, 2012, p. 361-364).

Het model toont 3 groepen van activiteiten: definieren, 

ontwikkelen en evalueren. Het kan meerdere keren 

doorlopen worden (cyclisch/iteratief) (Valcke, 2012, p. 

361). 

GZT werkt met probleemstellingen. De eerste stap 

in het model vraagt om het vaststellen van het 

instructieprobleem. Ook worden in stap 6 

prototypes geconstrueerd (Valcke 2010, p. 363); 

dit past in een ingenieursomgeving (perceptie 

ontwerper). 

Er wordt uitgegaan van "probleem". Het is de 

opvatting van de ontwerper dat dit negatief kan 

worden opgevat; eigenlijk voelt de ontwerper meer 

voor het denken in kansen. Verder komen de 

doelen pas later in de procedure aan bod. Newman 

(2012, p. 13) zegt dat als we bruikbare en 

toegankelijke leerdoelen willen ontwikkelen, we 

moeten beginnen met het helder neerzetten van de 

leerintentie; duidelijk voor alle belanghebbenden, 

inclusief de studenten.  

Valcke (2010, p. 361). Newman, R. 

(2012). Goal setting to achieve 

results. Leadership, 12-16, 38.

Romiszowski model (Romiszowski1993, p. 271)

Het Romiszowski model is een systeemmodel. Het 

heeft vier analyseniveaus van onderwijsontwerpen: 

unit, lesson, exercise, step, die telkens gedetailleerder 

worden uitgewerkt. Bij het ontwerpen zijn 3 stadia te 

onderscheiden: analyse, synthese en evaluatie. Deze 

stadiering wordt naar het voorbeeld van Romiszowski 

door Valcke uitgewerkt in een lesplan (Valcke 2012, p. 

383) met 3 opeenvolgende soorten activiteiten: 

startactiviteiten, instructieactiviteiten en afsluitende 

activiteiten. Er is aandacht voor feedback en 

summatieve evaluatie. 

Door het vaststellen van de voorkennis en het 

vooruitkijken naar de volgende stap, lijkt het model aan 

te sluiten bij zowel het cognitivisme als het 

constructivisme. Door het vaststellen van de leerdoelen 

sluit het weer meer aan bij het behaviorisme. Het model 

lijkt een integratie van de 3 theoriëen te zijn. 

Romiszowski (1993, p. 278-279) stelt dat analyse duidelijk 

moet maken wat de leeropbrengst is, wat hierbij de input 

is (leerinhoud, lerenden, materialen) en geeft key-

questions die de ontwerper moet beantwoorden: Wanneer 

(de volgorde van de gebeurtenissen); How (de 

strategieen, methodes en tactieken die gebruikt moeten 

worden); Who (de structuur en de groepsindeling en -

grootte); With what (de instrumenten of media) en How 

well (de benodigde toetsing en controlemechanismen).

Er is een start met opstellen van leerdoelen en 

aandacht voor transfer. Dit maakt het model zeer 

geschikt om te gebruiken voor het integreren van 

de aandacht voor 21CS. In werksessies met 

collega-docenten is gebleken dat de aanpak zoals 

getoond in het model ook is wat de docenten 

intuitief al doen. 

Het plannen van het volledige scenario vraagt 

improvisatietalent bij veranderingen. Dit is de 

perceptie van de ontwerper.

Valcke (2010, p. 383). Romiszowski, 

A.J. (1993). Designing Instructional 

Systems. Decisionmaking in course 

planning and curriculum design. 

London: Kogan Page, New York: 

Nichols Publishing.

Critical events model CEM van L. Nadler 1982

Het CEM model is een systeemmodel met een achttal 

stappen en ruimte voor evaluatie en feedback. Er 

wordt gekeken naar de gewenste taakuitvoering, de 

leerbehoefte moet worden bepaald en de leerdoelen, 

vervolgens wordt het curriculum vervaardigd en 

worden de instructiestrategieen gekozen. Dan wordt 

gekeken naar het benodigde instructiemateriaal en 

wordt de training gegeven. Er wordt uitgegaan van de 

behoefte van de instelling of organisatie. 

Er is veel aandacht voor evaluatie en feedback. Dit 

maakt dat het model toegepast lijkt te kunnen worden in 

een constructivistische omgeving. Omdat er echter 

gewerkt wordt aan het ontwikkelen van gewenst gedrag 

(taakuitvoering) of "job performance" zoals Nadler het 

noemt (1985, p. 47) lijkt dit model gestoeld te zijn op 

behavioristische principes. Ook de uitwerking van Valcke 

(2012, p. 140-141) duidt op het behaviorisme.

Het is een open model (naar believen en afhankelijk van 

de situatie, zijn de stappen te benutten of kunnen worden 

weggelaten) gericht op intentioneel (versus incidenteel) 

leren in een werksituatie (Nadler, 1985, p. 2). Evaluatie is 

essentieel om onnodige verspilling te voorkomen.

GZT heeft behoefte aan een leerlijn SLC De 

opleiding moet veel ad hoc oplossen in verband 

met de student-docentratio. Of dat wenselijk is? 

Omdat er regelmatig geevalueerd kan worden, is 

er de mogelijkheid om items op het gebied van de 

21CS in te bouwen. 

Behoefteanalyse lijkt aan te sluiten bij 21st. Valcke (2010, p. 384-385). Nadler, L. 

(1985). Designing Training 

Programs. The Critical Events 

Model. Ontario: Addison-Wesley 

Publishing Company, Inc.

4C-ID model van Merrienboer 1997 ("Ten steps" 2009)

Het 4C-ID model heeft 10 stappen die verdeeld zijn 

over 4 componenten en wordt met name gebruikt voor 

het ontwikkelen van onderwijs- of 

trainingsprogramma's met een duur van enkele weken 

tot enkele jaren voor het opdoen van complexe 

kennisvaardigheden (complex learning) (Kirschner & 

van Merriënboer, 2009, p. 244).

 De focus ligt op: authentieke leertaken als de drijvende 

kracht voor doceren en leren omdat daarmee kennis, 

vaardigheden en houding (competenties) geintegreerd 

kunnen worden; het stimuleren van probleemoplossend 

vermogen en het uitvoeren van taken; het faciliteren van 

de transfer van competenties naar nieuwe en vaak 

unieke taken en problemen (Kirschner & van 

Merriënboer, 2009, p. 244). Geen toetsing: Valcke p. 142 

=> geen behaviorisme. 

Probleemoplossingsvaardigheden voor authentieke 

problemen pleiten voor constructivisme (Valcke 305). 

Ook komt overeen dat aandacht is voor 

transfervaardigheden (Valcke 306. Aandacht voor het 

opbouwen van de complexiteit van problemen en het 

stimuleren van zelfsturing (Valcke 304).

Met de benadering van het leren via "Holistic Design" 

(Kirschner&van Merriënboer, 2009, p. 245) kan met 

complexiteit worden omgegaan zonder dat de 

afzonderlijke elementen en de relaties daartussen uit het 

zicht verdwijnen. Hierdoor worden drie vaak voorkomende 

problemen in het onderwijs ondervangen: 

transferproblemen door een niet geintegreerde 

kennisbasis (compartmentalization); fragmentatie 

waardoor het overzicht verminderd kan worden en de 

koppeling van theorie en praktijk problematisch kan 

worden (fragmentation); transferproblemen naar nieuwe 

situaties (transfer paradox).

De authenticiteit van de leertaken zou ervoor 

kunnen zorgen dat het model geschikt is om te 

gebruiken bij het ROM van HR. Het aspect van 

procedurele informatie (just-in-time) kan 

mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van 21CS. 

Het ROM bouwt geleidelijk op naar zelfsturing; het 

4C-ID model biedt de hele tijd veel ondersteuning.

Kirschner, P & Merriënboer, J.G. van 

(2009). Ten Steps To Complex 

Learning. A New Approach to 

Instruction and Instructional Design. 

Verkregen op 02-07-2013 van 

http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/232

7/1/Ten%20Steps%20to%20Complex

%20Learning%20-

%20Sage%2021st%20Century.pdf

Onderwijsmodel van Biggs 1982, p. 9.

Het model is georganiseerd rondom de leeropbrengst 

ofwel het eindproduct waaraan het leren wordt 

getoetst (Biggs, 1982, p. 9) de "learning outcome". In 

het teaching domain staan: de intenties van de 

docent, de curriculum analyse, de instructieprocessen 

en de vervolgstappen van de docent. In het learning 

domain staan: de intenties van de student, de 

voorkennis, de leerprocessen en de student evaluatie 

met de vervolgstappen van de student. 

Het model van Biggs heeft aspecten uit alle drie de 

theoriëen. Het behaviorisme en het consructivisme zijn 

het sterkst vertegenwoordigd door de focus op de 

leerdoelen en de aandacht voor zowel de docent als de 

student of lerende. In het cognitivisme is voor de docent 

weinig aandacht, maar wordt wel aandacht geschonken 

aan de voorkennis van de student (Valcke 2012, thema's 

4, 5 en 6),

Het model van Biggs is een onderwijsmodel en geen 

ontwerpmodel. De reden dat het hier wordt aangedragen 

is dat  het een mogelijke aanvulling op andere modellen 

kan vormen als het gaat om de aandacht die er bij het 

ontwerpen is voor de leeropbrengst en de intenties van de 

docent en die van de student. Er is een onderverdeling 

gemaakt in het "teaching domain" en het "learning 

domain". 

In het model is aandacht voor zowel het instructie- 

als het leerdomein. Er is aandacht voor het in kaart 

brengen van de voorkennis (21CS).

Het model is gericht op het individu. Er is geen 

aandacht voor aspecten op het gebied van 

samenwerking.

Biggs, J. B. en Collis, K. F. (1982). 

Evaluating the quality of learning, 

The SOLO Taxonomy (Structure of 

the Observed Learning Outcome). 

New York, NY: Academic Press. 

STERKTES en ZWAKTES - Past het model bij de voornamelijk sociaal constructivistische visie van HR 

en GZT; zijn er kansen voor het werken aan 21CS?


