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Inleidend - kader

Wageningen wil Distance Learning
• gelijkblijvende kwaliteit
• binnen 60-credit-programma  6 weken residentieel  verspreid 

over 2 jaar
• in Engels
• toegankelijk via breedband internet
• designed for groupwork with intensive interaction 
 weinig investeren in course development (vaste kosten) 
 het geld uitgeven aan online communicatie (variabele kosten)

• aangepaste distance variant van ‘normale’ onderwijs 
• beide varianten door zelfde personeel
• Plant Breeding en Nutritional Epidemiology & Public Health starten 

september 2014
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Inhoud / programma

5 varianten van 
gangbare OU 

modellen

5 didactisch specifieke 
modellen
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Basisaanpak ontwikkelen OU
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Initiatieffase: Analyse van ontwikkelopdracht

O.a TIEN VRAGEN beantwoorden:
1. Wie zijn de studenten?
2. Wat is de plaats van de cursus in curriculum?
3. Wat is het niveau?
4. Wat zijn de doelen?
5. Wat is de globale inhoud?
6. Wat is beoogde studielast?
7. Hoeveel tijd (capaciteit) en geld is er voor ontwikkeling?
8. Hoeveel tijd (capaciteit) en geld is er voor exploitatie?
9. Hoeveel studenten verwacht?
10. Bestaande cursus: wat zeggen evaluatiegegevens?
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Planfase: Design / Ontwerp (1)

Ontwerpen is een cyclisch proces
Globaal beginnen
Steeds verder verfijnen, concretiseren en detailleren

In samenhang werken aan cursusinhouden en didactische aanpak + 
didactisch scenario.

• Cursusinhouden zijn gegeven door bestaand onderwijs
• Daarom accent leggen op kiezen van didactische aanpak: *

– Variant van standaard OU cursusopzet?

– Of een ander specifiek didactisch model?
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Planfase: Design / Ontwerp (2)

In samenhang met gekozen didactische aanpak: opstellen van een 
didactisch scenario:
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Uitwerkfase (1): Develop / uitwerken

Uitwerken van alle elementen van het didactisch scenario, rekening houdend 
met alle didactische functies *.

Wat te doen?
• Zoeken en selecteren
• Schrijven (introducties, instructieteksten, toelichtingen, bindteksten, 

opdrachten, feedback, voorbeelden, casussen, glossarium, etc.)
• Opnemen audio – visueel materiaal (colleges, documentaires, instructies. 

etc.)
• Illustraties (laten) maken
• Toetsitems bedenken bij leerdoelen
• Zelftoetsen maken
• Tentamens ontwikkelen
• Structuur van Cursuswebsite bouwen
• Begeleiding (in detail) uitwerken tot draaiboek  online en residentieel
• Rechten regelen
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Uitwerkfase (2) Implementeer

• Afwerken, invoeren in ELO, bouwen, produceren
• Inkopen 
• Alles afstemmen
• Begeleiding (online en residentieel) organiseren
• Tentamenprofielen etc. regelen
• Tentamens ontwikkelen, itembank, ed.
• Studiegidstekst
• PR, voorlichting en aanmeldingen

Toewerken naar GO-beslissing
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Exploitatiefase

• Cursus in exploitatie
• Begeleiding uitvoeren
• Tentamens uitvoeren
• Evaluaties en onderhoud uitvoeren; kleine en grote revisies
• Cursusdossier aanleggen / bijhouden
• Studievoortgangregistratie 
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2  Onderwijs

- Didactische functies

- Mediamix
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Didactische functies

Structureren Inhoud 
toegankelijk 
maken

Motiveren

Activeren
Toetsen

Feedback
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Didactische 
functies (2)
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Media OU onderwijs
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Modellen op meerdere niveaus

1. Niveau van de cursussen
2. Niveau van elektronisch werkboek
3. Niveau van onderwijs/leer-activiteiten

Op de eerste twee niveaus geven de modellen primair invulling aan 
de didactische functie Structureren.

Op het derde niveau alle didactische functies ingevuld.
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Niveau van de cursussen

Op cursusniveau zorgt een standaardmenu voor een eerste 
ordening (= structurering = didactische functie 1)

Advies: stel voor elke opleiding een basismodel vast en 
implementeer dat in de ELO
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Niveau van de elektronische werkboeken
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Niveau van onderwijsleeractiviteiten
Voorbeeld:
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Ewb: meerdere modellen

Naast doelgroep en doelstellingen is vooral de visie op kennis, leren 
en instructie van invloed op de keuze van de didactische aanpak:

• Hoe leren mensen eigenlijk?
• Kennisoverdracht / aanbieden / voorkauwen
• Kennisconstructie
• Samenwerken of individueel
• Zoek-het-zelf-uit-aanpak
• Authentieke taken als leidraad

Is er een dominante aanpak bij opleidingen Wageningen Universiteit?
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Ewb varianten van klassiek OU-model

Studietaakvariant
Deeltaakvariant
Themavariant
Blokvariant
Studieadviesvariant

•Deze groep modellen bestaat uit varianten van de bekende OU 
cursusmodellen: TB/WB en WB-bronnen model.
•De aansturing van het studeerproces vindt plaats door de ELO en 
wel specifiek door het elektronische werkboek.
•Didactische functie structureren staat voorop.
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Studietaakvariant
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Deeltaakvariant
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Themavariant
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Blokvariant
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Voorbeeld Ewb R60311
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Voorbeeld Ewb R60311
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Studieadviesvariant
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Didactisch specifieke Ewb-modellen

4C/ID-model (vier componenten instructional design)
VGO-model (vraaggeleid / vraaggestuurd onderwijs)
PGO-model (probleemgestuurd onderwijs)
Casusmodel
Projectmodel

• Geven invulling aan de didactische functies vanuit een 
systematische specifieke visie op leren.
• Gaan uit van praktijkrelevantie van kennis en vaardigheden.
• Zijn gebaseerd op actueel onderwijskundig onderzoek.
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4C/ID-model

Speciaal geschikt voor 
verwerven van 
complexe 
vaardigheden + 
onderliggende kennis



30schema 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

Hoofdvragen
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Deelvragen
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Didactische dialoog adhv detailvragen
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PGO-model

Probleemgestuurd 
onderwijs

5 soorten taken
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Probleemtaak

(zevensprong)
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Strategietaak
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Toepassingstaak
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Discussietaak
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Casusmodel

Stramien 
waarmee 
CASUSSEN 
kunnen 
worden 
aangeboden
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Projectmodel

Stramien om 
studenten 
eigen project 
te laten 
uitvoeren.
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Recapitulatie Ewb modellen

Studietaakvariant
Deeltaakvariant
Themavariant
Blokvariant
Studieadviesvariant

4C/ID-model
VGO-model
PGO-model
Casusmodel
Projectmodel
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Modellen op niveau van 
onderwijsleeractiviteiten

• Bouwstenen assembleren tot 
complexe activiteiten
• Creatief proces
• Concretisering van didactisch 
scenario
• Overwegen dimensies:

• Open – Gesloten
• Individueel – Samen 
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Effectieve onderwijsleerstrategieën

• Activeren van voorkennis
• Uitgewerkte voorbeelden aanbieden
• Goede voorbeelden bestuderen
• Toetsen inbouwen
• Tekst, beelden en geluid goed combineren
• Stimuleren van actieve (tekst)verwerking 
• Samenvattingen laten maken
• Inhoud vertellen /presenteren
• Toepassingen voor inhoud bedenken
• Zelf toetsvragen bedenken
• Logboek bijhouden /reflecteren
• Ideeën, knelpunten en ervaringen uitwisselen 
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Overzicht van bouwstenen
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Voorbeeld 1 bouwstenengebruik in BB 
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Voorbeeld 2 
bouwstenen 
gebruik 
in BB
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Opdrachttypen (volgens technische 
mogelijkheden ELO feedback)
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Perspectief

• Meer opdrachttypen
• Steeds ruimere en complexere mediamix dus meer 

mogelijkheden
• Meer 2.0 en 3.0 modellen; Connectivisme; Social media
• Leergemeenschappen; Communities
• Structuureditor om modellen te ‘tunen’
• Nieuwe uitlevervormen: iPad en ??? en ???
• Meer cursussen volgens didactisch specifieke modellen 

realiseren
• Nieuwe mogelijkheden bijv: Digitale masterclasses
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Centrale boodschap samengevat

• Start de ontwerpen altijd vanuit de antwoorden op 10 basisvragen
• Werk vervolgens een didactisch scenario uit zover als je kunt 
• Realiseer daarin zo goed als mogelijk 6 didactische functies
• Baseer je didactisch scenario op het geschiktste beschikbare model, 

- op niveau van de cursus 
- op niveau van onderwijsleeractiviteiten

• Zoek altijd naar de optimale mediamix

• Start uitwerken op basis van vastgesteld didactisch scenario waarin 
het ontwerp wordt gerepresenteerd

• Bewaak het didactisch scenario en stel het ingeval expliciet en 
integraal bij
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5 varianten van 
gangbare OU 

modellen

5 didactisch specifieke 
modellen
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Discussie, vragen en uitwisselen

• Is aanpak van ‘ontwerpen met modellen’ iets voor 
Wageningen Universiteit?

• Heb je ideeën of commentaar om de aanpak te 
verbeteren?
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gerard.vandenboom@ou.nl

mailto:gerard.vandenboom@ou.nl
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