
1.3. Ron Bertisen: Nadenken over onderwijs ontwerpen

Ron Bertisen is als medeprojectleider verantwoordelijk geweest voor de 

ontwikkeling van het curriculum van de Nieuwste Pabo samen met zijn collega’s 

van de pabo’s Heerlen, Maastricht, Sittard en Roermond en onderzoekt of de 

kwaliteit van lesvoorbereidingsformulieren verbeterd wordt door de cognitive 

load van studenten te verminderen en het verbeteren van de afstemming tussen 

de opleiders.

1.3.1 Aanleiding

In het eerste jaar van de opleiding leren de studenten in periode 2 (10 weken in 

november – januari) onderwijs te ontwerpen volgens het Didactische Route-schema 

(De Munnik & Vreugenhil, 2012). Aan het eind van deze periode tonen zij aan deze 

vaardigheid te beheersen middels een beroepsproduct dat onder andere bestaat 

uit een lesontwerp voor Wetenschap en Technologie. Van de studenten wordt 

dan verwacht dat zij een basale vaardigheid hebben ontwikkeld in het schriftelijk 

ontwerpen van onderwijs volgens een daarvoor door de opleiding beschikbaar 

gesteld format. Verschillende lerarenopleiders constateerden dat de resultaten 

over het algemeen teleurstellend waren, afgezet tegen de inspanningen van de 

onderwijskundigen die de lessen omtrent didactiek verzorgden.

Bij een nadere verkenning van het probleem middels gesprekken met betrokken 

collega’s viel op dat hoofdzakelijk de onderwijskundigen zich richten op het doel 

‘onderwijs ontwerpen’ en dat andere docenten er weinig aandacht aan besteedden. 

De onderwijskundigen hanteerden weliswaar hetzelfde handboek en format, maar 

verschilden onderling op details in gestelde eisen en zeker in didactiek. Studenten 

gaven aan dat de studieloopbaanbegeleiders, schoolopleiders en mentoren 

verschillende kwaliteitscriteria gebruikten bij het geven van feedback op de 

schriftelijke lesvoorbereidingen, gebaseerd op verschillende opvattingen over een 

goede voorbereiding. Bovendien was er geen sprake van een doorgaande lijn binnen 

het curriculum inzake ‘onderwijs ontwerpen’. Het vooronderzoek maakte duidelijk dat 

er behoefte was aan eenduidigheid.

 

De resultaten kunnen verbeteren door inzet van een aantal gerichte interventies: het 

verminderen van de cognitive load bij studenten door het gebruik van een aantal 

didactische principes tijdens de lessen (Merriënboer & Kirschner, 2007), ‘practise 

what you preach’ van alle docenten die onderwijs verzorgen in deze periode en door 

een betere afstemming van de begeleiding van het leerproces ‘onderwijs ontwerpen’  

door alle opleiders zowel internen als externen.  
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HOOFDSTUK 1: CURRICULUM

De onderzoeksvraag luidt: Kan de kwaliteit van de lesvoorbereidingen (pabo 1 

periode 2) verbeterd worden door het verminderen van de cognitive load en een 

betere afstemming tussen alle opleiders?

1.3.2 Hoe is te werk gegaan?

Om de kwaliteit van de schriftelijke lesvoorbereidingen te kunnen meten, is een 

gemeenschappelijk kader (Tabel 1.4) ontwikkeld. Dit kader telt 15 criteria verdeeld over 

vier categorieën analoog aan de vier onderdelen van het format voor lesontwerpen dat 

door de opleiding is voorgeschreven: lesdoelen voor kinderen, beginsituatie leerlingen, 

didactische route en inhoudelijke uitwerking. 

De eerste stap in de ontwikkeling van de criteria was dat twee 

expertonderwijskundigen drie lesvoorbereidingen van studenten beoordeelden en exact 

opschreven wat ze goed en niet goed vonden. De onderzoeker leidde hieruit criteria af. 

In een gesprek met beide onderwijskundigen werden deze criteria in samenvattende 

vorm besproken, totdat consensus was bereikt. De tweede stap was die criteria om 

te zetten in operationele uitspraken per categorie. Twee andere lerarenopleiders 

en de onderzoeker beoordeelden op basis van de operationele uitspraken 10 

lesvoorbereidingen. De resultaten werden met elkaar vergeleken en onduidelijkheden 

besproken, hetgeen leidde tot tekstuele bijstelling van de operationele uitspraken. Dit is 

drie keer herhaald telkens met anderen, ook met een pas afgestudeerde student, totdat 

er geen onduidelijkheden meer waren. De derde stap was het voorleggen aan alle 

slb’ers tijdens een studiedag. Na een korte theoretische achtergrond werd gevraagd om 

het kader toe te passen op enkele recente lesvoorbereidingsvoorbeelden van studenten. 

In de plenaire bespreking achteraf kwamen enkele wenselijke aanpassingen naar voren, 

die leidden tot de laatste versie, die zichtbaar is in Tabel 1.4. 
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Tabel 1.4: Gemeenschappelijk kader schriftelijke lesvoorbereiding pabo 1

Criteria  Ja Nee

1. Lesdoelen voor leerlingen     

1.1 Het lesdoel geeft zo precies mogelijk aan wat de leerlingen moeten kennen, 

kunnen of leren. (de specifieke inhoud)

1.2 Het lesdoel geeft aan hoe het resultaat van wat de leerling heeft gedaan en 

geleerd aan het eind van de les getoond / zichtbaar wordt.(in de vorm van een 

handeling / werkwoord)

1.3 In het lesdoel is de didactische setting beschreven waarin het geleerde 

getoond wordt (bv. met / zonder hulp of materialen, individueel / samen, etc.)

2. Beginsituatie leerlingen

2.1 Student beschrijft wat de leerlingen voorafgaande aan deze les reeds hebben 

geleerd / over welke voorkennis de leerlingen beschikken. 

3. Didactische route

3.1 In het schema wordt gebruik gemaakt van de 3 componenten (leerstof, 

leerling leefwereld) en de activiteiten worden daarin geplaatst.

3.2 De activiteiten zijn overwegend binnen één kolom geplaatst, m.u.v. de 

termen ‘reflecteren’ en ‘integreren’.

3.3 De didactische route bevat in ieder geval een of meer activerende 

werkvormen (d,w,z, meer dan alleen luisteren en kijken).

3.4 De meeste activiteiten in de didactische route worden beschreven vanuit het 

perspectief van de leerling. (leerlinggedrag)

3.5 In de didactische route is de halte reflectie (op welke manier wordt nagegaan 

of gestelde doelen zijn behaald?) opgenomen. 

3.6 Per activiteit wordt een realistische indicatie gegeven van de tijd.

4. Inhoudelijke uitwerking

4.1 Voor de inhoudelijke uitwerking van de les hanteert de student het format / 

de opbouw van de hiervoor ontworpen didactische route.

4.2 De inhoud / leerstof en de gehanteerde methode (indien van toepassing)  is 

precies beschreven. 

4.3 Per halte wordt precies beschreven welke leeractiviteit van de leerling wordt 

verwacht.

4.4 Per halte wordt precies beschreven hoe elke leeractiviteit wordt 

georganiseerd. 

4.5 Per halte worden mogelijke (hulp-)middelen / materialen genoemd die de 

leerkracht of de leerlingen gebruiken. 
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HOOFDSTUK 1: CURRICULUM

Afname cognitive load en brede afstemming 

Onderwijs ontwerpen is voor eerstejaarsstudenten een fundamentele maar 

tevens complexe vaardigheid. Van Merriënboer en Kirschner (2007) tonen aan dat 

bij het leren van complexe vaardigheden de cognitive load een belangrijke factor 

is. Reductie van deze cognitive load kan onder andere middels het gebruik van 

gehele leertaken, een geleidelijke opbouw van minder complexe naar complexe 

taken, een geleidelijke afname van ondersteuning (van veel in het begin naar 

nauwelijks aan het eind) gedurende het leertraject en het verwerken van een 

grote variëteit in leertaken (Janssen-Noordman & Merriënboer, 2002). 

Voor de onderwijsperiode 2 in het studiejaar 2014-2015 zijn vier interventies 

voorbereid en uitgevoerd: (1) docenten onderwijskunde bekend maken met 

didactische principes die in hun lessen kunnen worden toegepast gericht op het 

verkleinen van de cognitive load, (2) het introduceren van het gemeenschappelijk 

kader bij alle instituutsopleiders, die namens de opleiding betrokken zijn bij 

de begeleiding van studenten in de praktijk, (3) introductie van dit kader bij 

schoolopleiders en mentoren, (4) workshops voor vakdocenten die onderwijs 

verzorgen in periode 2 om hen vaardig(-er) te maken in het ontwerpen van 

onderwijs volgens het Didactisch Route-schema teneinde een goed voorbeeld te 

kunnen geven aan studenten. 

De interventies 2 t/m 4 zijn vooral bedoeld om de onderlinge afstemming van de 

diverse opleiders te bevorderen. Een van de knelpunten bij deze aanpak is dat het 

niet mogelijk is om alle docenten (bv vakdocenten) op hetzelfde tijdstip bij elkaar 

te krijgen, waardoor er mogelijk een veronderstelde eenduidigheid ontstaat. 

Indien het wel mogelijk is om met elkaar van gedachten te wisselen, is het 

mogelijk om elkaar duidelijk te maken hoe ieder het lesvoorbereidingsformulier 

hanteert en verduidelijkt aan zijn of haar studenten. Bovendien is de opleiding 

in sterke mate afhankelijk van de inspanningen van schoolopleiders inzake 

de introductie van de gehanteerde kaders bij de mentoren die de eerstelijns 

begeleiding verzorgen.

1.3.3 Wat zijn de resultaten?

Tot nu toe is in stappen een gemeenschappelijk kader ontwikkeld met een 

voldoende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Dit document is bij interne 

en externe opleiders geïntroduceerd en wordt gebruikt als beoordelings- en 

begeleidingsinstrument. 

Na de beoordeling van 40 van de 90 beschikbare producten uit 2012-2013 met 

dit instrument blijken slechts enkele lesontwerpen te voldoen aan alle criteria. De 

eerdere klacht van docenten en begeleiders, dat de kwaliteit van lesontwerpen 

tegenvalt, lijkt gegrond.
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De workshops voor vakdocenten hebben plaatsgevonden. Vier van de zeven 

uitgenodigde vakdocenten bezochten de eerste workshop. De waardering was 

hoog: ze geven aan dat ze meer vat hebben op het Didactisch Routeschema 

en dit zichtbaar voor studenten toepassen (Practice what you preach). Omdat 

het niet mogelijk bleek om de docenten gelijktijdig bij elkaar te krijgen, is de 

begeleiding en training van de vakdocenten daarna vormgegeven via individuele 

contacten.

Uit een enquête onder vakdocenten aan het eind van de onderwijsperiode, bleek 

dat alle docenten zich bekwaam achten in het hanteren van het Didactische 

Routeschema en dat ze dit schema hebben gebruikt in de voorbereiding van 

hun eigen lessen. Bovendien geven vier van de zeven docenten aan, een of meer 

keren hun eigen voorbereiding aan de studenten te hebben getoond en samen 

geanalyseerd.

In hoeverre de docenten onderwijskunde er in zijn geslaagd de aangereikte 

didactische principes toe te passen om de cognitive load te verkleinen bij 

studenten, is nagegaan door middel van een vragenlijst voor docenten en 

studenten, aangevuld met een gesprek n.a.v. de scores met betrokken docenten. 

Uit een eerste analyse van deze gegevens kunnen we concluderen dat de 

docenten er slechts voor een deel in geslaagd zijn de specifieke didactische 

principes (gericht op het verminderen van de cognitive load) te integreren. 

Een vergelijking van de kwaliteit van lesontwerpen (beroepsproducten) van 

studenten uit studiejaar 2012-2013 met die van 2014-2015, is nog in uitvoering.

Een beschrijving in een reflectie van een eerstejaars student geeft aan dat de 

voorbeeld-aanpak uitgevoerd door instituutsopleiders voor haar daadwerkelijk 

iets opleverde:

 

“Terugblik op het resultaat: Toen thema 2 begon kwam het echte 

lesvoorbereidingsformulier vanuit school. Een heel uitgebreid formulier vol 

met, voor mij, raadselachtige termen. In het begin was de uitleg hierover erg 

onduidelijk en vele docenten hadden hier ook een volledig andere kijk op. Wat 

hierbij heeft geholpen is de uitleg van de leraren per les. Meerdere leraren 

hadden zelf de lesvoorbereiding ingevuld voor hun eigen les. Hierbij waren de 

lesdoelen en de didactische route de rode draad. Vóór elke les en aan het einde 

van elke les bespraken zij dit. Zo kregen wij ook inzicht in het toepassen van dit 

lesvoorbereidingsformulier. Verder heb ik het hier ook met mijn medestudenten 

en met mijn mentor over gehad. In een gesprek met mijn schoolopleider heb ik 

enkele lesvoorbereidingen besproken om te kijken of ik de theorie ook goed had 

toegepast in de praktijk. Vanaf toen ging het balletje rollen en vandaag de dag 

gaat het eigenlijk al bijna vanzelf. Ik barst van de ideeën en mijn mentor gelukkig 

ook.”
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1.3.4 Wat kunnen wij en anderen met deze kennis?

Zowel interne als externe opleiders onderkennen de noodzaak van een betere 

onderlinge afstemming in de begeleiding en beoordeling van lesontwerpen van 

studenten. Dat heeft er toe geleid dat het ontwikkelde gemeenschappelijk kader 

breed geaccepteerd werd als geschikt instrument. De verwachting is dat alle 

opleiders waarmee een student mee in aanraking komt, nu hetzelfde kader zullen 

hanteren. Dit voorkomt verwarring bij studenten die zeker in deze fase van de 

opleiding behoefte hebben aan duidelijkheid. 

De workshops voor vakdocenten die verzorgd worden door twee 

onderwijskundigen, worden enthousiast ontvangen. Vakdocenten formuleren aan 

het eind van de workshop conclusies als “Ik ben over het algemeen te lang aan 

het woord en werk daarmee consumentisme in de hand”, “Ik maak nu gebruik 

van werkvormen waarmee de koppeling tussen praktijk en theorie gemaakt kan 

worden” en voornemens als “Ik kan middels mijn lesvoorbereiding aan studenten 

het goede voorbeeld geven” en “Ik kan nu beter studenten bewust maken van 

hun leerproces.” Het primaire proces in periode 2 krijgt daarmee een belangrijke 

kwaliteitsimpuls.

Het perspectief op langere termijn moet zijn: het aanvullen en aanpassen van 

het gemeenschappelijk kader, afgestemd op de inhouden van de volgende 

onderwijsperioden en het verder scholen van andere vakdocenten in het hanteren 

van het Didactische Route-schema.

1.3.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

Tijdens twee studiedagen in november 2014 zijn alle instituutsopleiders, slb’ers 

en schoolopleiders op de hoogte gebracht in de vorm van een workshop 

met bijbehorende materialen (Gemeenschappelijk kader, good practices, 

achtergrond). De schoolopleiders maken de mentoren bekend met het 

gemeenschappelijk kader. De vakdocenten zijn tijdens een drietal workshops in 

november en december 2014 vertrouwd geraakt met het kader.
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