
Ontwerpen met modellen 
presentatie RW faculteitsdag 2012-09-27

Gerard van den Boom - Open Universiteit

Presentator
Presentatienotities
Bij de verdere voorbereiding had ik moeite met de combinatie ‘workshop’ en ‘maximaal 1 uur’. 
Welkom


Wat kan je doen in een uur? Het moest bovendien een workshop worden, geen luistershop.
Normaal gesproken kan ik het thema van de workshop net binnen 1 dag redelijk afhandelen. En dan moet het werken met de modellen nog beginnen. 
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Inleidend - kader

Motto Richard Verkijk: “Optimaler benutten van wat er is”.
• Door bestaande onderwijs te optimaliseren.
• Bij nieuwe projecten echt vernieuwende dingen in te zetten.

Instellingsplan 2012 – 2016 ‘Leren in tijden van verandering’ stelt (p.10):
• Onderwijs moet actueel zijn, goed gestructureerd en goede 

ondersteuning bieden;
• Onderwijs moet aansluiten bij de werkervaring van studenten;
• Onderwijs moet relevant zijn voor de beroepspraktijk.

Instellingsplan constateert (p.11): 
• “Wat de OU nu biedt past daar vaak onvoldoende bij en de tijd die 

gemiddeld nodig is om een opleiding af te ronden is te lang”.
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Inleidend – modellen in perspectief

“Optimaal benutten van wat er is”:
• Het huidige onderwijs is functioneel (! of ?)
• De huidige ontwikkelprocessen zijn optimaal (! of ?)

Modellen voegen eventueel nog toe:
• Ideeën voor optimaliseren of vernieuwen van cursussen (! of ?)
• Efficiëntie van ontwikkelen (! of ?)
• De beroepspraktijk integreren (! of ?)
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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. Bij revisie: 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 didactische aanpak en didactisch scenario:

Kiezen van didactische aanpak: *
– Variant van standaard OU cursusopzet?

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

Meestal binnen 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, et 
cetera)

• Opnemen audio – visueel materiaal
• Illustraties (laten) maken
• Toetsitems bedenken bij leerdoelen
• Zelftoetsen maken
• Tentamens ontwikkelen
• Cursuswebsite bouwen
• Begeleidingsplan (in detail) uitwerken 
• Rechten regelen
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Uitwerkfase (2) Implementeer

(Na een eventuele proeftoets)

• Afwerken, invoeren in ELO, bouwen, produceren
• Inkopen 
• Alles afstemmen
• Begeleiding organiseren
• Tentamenprofielen etc regelen
• Tentamens ontwikkelen, itembank, ed.
• Studiegidstekst
• LP brief

Toewerken naar GO-beslissing
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Exploitatiefase

• Cursus in exploitatie
• Begeleiding verzorgen
• Tentamens verzorgen
• Evaluaties en onderhoud; kleine en grote revisies
• Cursusdossier aanleggen / bijhouden

• eventueel een veldtoets uitvoeren
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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

Presentator
Presentatienotities
Het kader van waaruit ik werk en praat is de OU.
Afstandsonderwijs, Blended learning, Zelfstudie

IPO: Instellingsbreed Programma Onderwijs(innovatie)
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3  Modellen

Wat?
Waarom?
Waarvoor?
Ervaringen?

Presentator
Presentatienotities
Kort typeren
Rondje
Ervaringen
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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)

Elke faculteit heeft een eigen basismodel in Studienet, bijvoorbeeld:

Presentator
Presentatienotities
Elke faculteit heeft een eigen set van knoppen in het basiscursusmenu vastgesteld.
Achter één van die Blackboard menuknoppen, dus op een niveau dieper, is het zogenoemde E-werkboek weggezet.
Basisindeling daarvan: Introductie – Kern – Afsluiting
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Basismodel RW
OUD BB7

NIEUW BB9 



20

Basismodel RW in de praktijk
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Niveau van de elektronische werkboeken

Presentator
Presentatienotities
Elke faculteit heeft een eigen set van knoppen in het basiscursusmenu vastgesteld.
Achter één van die Blackboard menuknoppen, dus op een niveau dieper, is het zogenoemde E-werkboek weggezet.
Basisindeling daarvan: Introductie – Kern – Afsluiting
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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 RW?

Presentator
Presentatienotities
Anderson & Dron (2011) Three generations of distance education pedagogy:
Cognitive behaviouristische opvatting
Social constructivistische opvatting
Connectivistische opvatting

Factoren die bij de keuze van EWB-model meespelen: 
visie op leren en onderwijzen
Doelgroep
Doelstellingen

Kennistheorie: epistemologie
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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.

Presentator
Presentatienotities
Anderson & Dron (2011) Three generations of distance education pedagogy:
Cognitive behaviouristische opvatting
Social constructivistische opvatting
Connectivistische opvatting

Factoren die bij de keuze van EWB-model meespelen: 
visie op leren en onderwijzen
Doelgroep
Doelstellingen

Kennistheorie: epistemologie
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Studietaakvariant
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Deeltaakvariant
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Themavariant
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Blokvariant

Bijv. R60311
‘gelaagde structuur’

Presentator
Presentatienotities
Verschilt van themavariant alleen in terminologie; Blok i.p.v. Thema.
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Voorbeeld Ewb R60311
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Voorbeeld Ewb R60311
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Voorbeeld Ewb R60311
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Voorbeeld Ewb R60311
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Voorbeeld Ewb R60311
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Voorbeeld Ewb R60311
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Voorbeeld Ewb R60311
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Voorbeeld Ewb R60311
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Studieadviesvariant

Presentator
Presentatienotities
Interessant vanwege expliciete aandacht voor voorkennisactivering en –toetsing waarna studieadvies mogelijk wordt.
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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 funties vanuit een 
systematische specifieke visie op leren.
• Gaan uit van praktijkrelevantie van kennis en vaardigheden.
• Zijn gebaseerd op actueel onderwijskundig onderzoek.

Presentator
Presentatienotities
Anderson & Dron (2011) Three generations of distance education pedagogy:
Cognitive behaviouristische opvatting
Social constructivistische opvatting
Connectivistische opvatting

Factoren die bij de keuze van EWB-model meespelen: 
visie op leren en onderwijzen
Doelgroep
Doelstellingen

Kennistheorie: epistemologie
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4C/ID-model

Speciaal geschikt voor 
verwerven van 
complexe 
vaardigheden + 
onderliggende kennis



40schema 4C/ID-Model

Presentator
Presentatienotities
Hoe ziet het model er uit? Vier componenten: (1) leertaken, (2) ondersteunende informatie, (3) JIT of procedurele informatie en (4) deeltaakoefening. 

Leertaak staat centraal. 
Studenten doen van meet af aan concrete ervaringen op waardoor zij in staat zijn om cognitieve schema’s te construeren (Boshuizen & Schmidt , 1995) en te automatiseren. 

Voorbeeld Opleiding tot secretaresse ontwerpen met het 4 C ID model.
Het beeld van wat ze moet kennen en kunnen is voor iedereen wel ongeveer duidelijk.
Ontwerpen Leertaken
Authentieke hele taken zoals ze dus in de werkelijkheid voorkomen. Eerst in de meest eenvoudige vorm en met veel ondersteuning later meer complex. Maar hele taken van meet af aan. 
Niet een ontwerp met allerlei vakken:
Het vak Engels / Nederlands van makkelijk naar moeilijk
Het vak computer vaardigheden/ programma’s om te plannen etc.
Gespreksvaardigheden
Schrijfvaardigheden, verslagen notulen etc.
Juist de combinatie van al die dingen beoefenen bevordert transfer. Geen losse onderdelen waarvan je hoopt dat de student ze zelf integreert. Transfer vindt zelden spontaan plaats.  
Ondersteunende informatie
Lessen / boeken / readers Engels etc.  
Literatuur Management etc. Plan Schema’s. Vuistregels meer heuristisch van aard   
JIT Bv. Informatie en regels toe te passen die je nodig hebt bij het werken aan de computer. Het gaat meer om vaste regels die algoritmisch van aard zijn. 
Deeltaakoefening Bv. Oefenen van doorschakelen van de telefoon  
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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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Projectmodel in Blackboard
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Recapitulatie Ewb modellen

Studietaakvariant
Deeltaakvariant
Themavariant
Blokvariant
Studieadviesvariant

4C/ID-model
VGO-model
PGO-model
Casusmodel
Projectmodel

Presentator
Presentatienotities
Anderson & Dron (2011) Three generations of distance education pedagogy:
Cognitive behaviouristische opvatting
Social constructivistische opvatting
Connectivistische opvatting

Factoren die bij de keuze van EWB-model meespelen: 
visie op leren en onderwijzen
Doelgroep
Doelstellingen

Kennistheorie: epistemologie
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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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Kijken / doen

Community OMM (blackboard)
Infopunt OpenU: http://portal.ou.nl/web/infopunt-docenten/home
Cursus Project OW (blackboard)
Cursus Bodem en water (NW - moodle)
Cursus Project OW (OpenU)
Cursus E-mental health (PSY - moodle)
Cursus Socialezekerheidsrecht (R60311 - Blackboard + QMP)
Cursus Materieel strafrecht (R38282)

https://studienet.ou.nl/portal/login?layout=OU
http://portal.ou.nl/web/infopunt-docenten/home
http://moodle1.studienet.ou.nl/
http://portal.ou.nl/
http://moodle.studienet.ou.nl/
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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
• Modellen voor assemblage tot grotere eenheden uitwerken 

(Instellingsplan)
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Centrale boodschap samengevat

• Realiseer altijd optimaal 6 didactische functies
• Zoek altijd naar de optimale mediamix
• Start de ontwikkeling altijd met de 10 vragen
• Werk altijd eerst een didactisch scenario uit zover als je kunt
• Baseer je didactisch scenario op het geschiktste beschikbare model, 

- op niveau van de cursus 
- op niveau van onderwijs/leer-activiteiten
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Discussie, vragen en uitwisselen

Motto was: “Optimaler benutten van wat er is”.
• Door bestaande onderwijs te optimaliseren.
• Door bij nieuwe projecten echt vernieuwende dingen in te zetten.

Vraag is:
• Beoordeel of aanpak van ‘ontwerpen met modellen’ iets voor RW is?
• Is het iets voor U?
• Heeft u ideeën of commentaar om de aanpak verder te verbeteren?



64

IPO loket

wil.giesbertz@ou.nl

(vooralsnog tot 1 januari 2013)

mailto:wil.giesbertz@ou.nl
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gerard.vandenboom@ou.nl

mailto:gerard.vandenboom@ou.nl
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