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Doelen

• Beoordelen of aanpak van ‘ontwerpen met 
modellen’ iets voor je is.

• Ideeën verzamelen om de aanpak aan te 
passen.
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Programma

1. Inventariseren: modellen in gebruik?
2. Het probleem (bij de OU)
3. Naar een oplossing voor het 

probleem
4. Discussie, vragen en uitwisselen
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1. Inventariseren: modellen in 
gebruik?

Wat?
Waarom?
Waarvoor?
Ervaringen?



5

2. Het probleem (bij de OU)

en

3. Naar een oplossing voor het 
probleem
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OU onderwijs
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Ontwerp en ontwikkelproces
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Didactische functies
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Modellen op meerdere niveaus

1. Cursusniveau
2. Niveau van elektronisch werkboek
3. Niveau van (leer) activiteiten/ 

opdrachten
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Alle OU-cursussen in studienet

Op (1) Cursusniveau zorgt een 
standaardmenu voor een eerste 
ordening = structurering

Op (2) niveau E-werkboek ingevuld met:
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Op (3) niveau van activiteiten
(opdrachten)
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Meerdere EWB-modellen
Naast doelgroep en doelstellingen is vooral de 

visie op leren en instructie van invloed op de 
keuze van de didactische aanpak:

• Overdracht / aanbieden / voorkauwen
• Kennisconstructie
• Samenwerken of individueel
• Zoek-het-maar-uit-aanpak
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10 EWB-modellen (voorlopig)

Studietaakvariant
Deeltaakvariant
Themavariant
Blokvariant
Studieadviesvariant

4C/ID-model
VGO-model
PGO-model
Casusmodel
Projectmodel
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Studietaakvariant
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Deeltaakvariant
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Themavariant
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Blokvariant
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Studieadviesvariant
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4C/ID-model

Speciaal geschikt voor 
verwerven van 
complexe 
vaardigheden



21Het 4C-ID-Model
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VGO-model

Vraaggeleide ontdekking: 
structurerende 
hoofdelementen zijn vragen.

Speciaal geschikt voor (leren) 
verwerken van grote 
hoeveelheid inhoudelijke 
bronnen / informatie.
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Voorbeeld cursus Bodem en water
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PGO-model

Probleemgestuurd 
onderwijs
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Discussietaak

Probleemtaak Strategietaak

Toepassingstaak
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Casusmodel

Stramien 
waarmee 
casussen 
kunnen 
worden 
aangeboden
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Projectmodel

Stramien om 
studenten 
eigen project 
te laten 
uitvoeren.

(Ook stage)
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Projectmodel in OpenU
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Modellen op 
niveau van 

werkvormen / 
opdrachttypen. 

Bouwstenen 
assembleren tot 

complexe 
activiteit
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Overzicht van bouwstenen
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Opdrachttypen (feedback)
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Kijken / doen

Community OMM (Blackboard)
Cursus Bodem en water (NW - Moodle)
Cursus Project OW (Blackboard)
Cursus Project OW (OpenU)
Cursus Adaptatie en gedragsverandering 

bij chronisch zieken (PSY - Moodle)
Conceptuitwerking 4C/ID (SN-tst3)



35

Perspectief

• Meer opdrachttypen
• Meer 2.0 en 3.0 modellen; Connectivisme
• Structuur editor
• Oplossen beperkingen technologie



36

4. Discussie, vragen en uitwisselen

• Beoordelen of aanpak van ‘ontwerpen met 
modellen’ iets voor je is.

• Ideeën verzamelen om de aanpak aan te 
passen.

• Doel bereikt?
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