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Programmaoverzicht 

1. (6 sep)    Didactiek en werkplekleren. Perspectief ontwikkelen op 

duaal onderwijs. 

2. (13 sep)  Curriculumaanpak met studietaken als centraal element 

3. (20 sep)  Samenhang studietaken, prestatiecriteria en 

competenties* 

4. (27 sep)  Bouwen aan de structuur van het duale curriculum * 

5. (4 okt)     Puzzelen om alles te passen 

6. (11 okt)   Inhoud bouwen in Blackboard 

7. (18 okt)   Begeleiden van studieactiviteiten in blended mode  

  (gastspreker)** 

8. (1 nov)    Toetsing en assessment (gastspreker)  

9. (8 nov)    Structuur en opbouw van het hele curriculum 

10. (22 nov)  Planning verdere taken in het project 
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Programma 4 oktober september 

Puzzelen  

• Wrap up vorige keer                                                     

• Bespreken opdracht 7 Plaatje 2e leerjaar + nieuwe 

leertaak ahv feedback in Blackboard   

• Hoe dekkend zijn de studietaken: check op dekking 

• Opdracht 8 toelichten voor 11 oktober 

• Cooling down       
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Wrap up: vorige keer  
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Opdracht 7 

1. Benoem een afgevaardigde die met de afgevaardigden van de 

overige groepen volgende keer één schema maakt. 

2. Maak met de drie afgevaardigden een afspraak om één schema te 

maken. 

3. De rest van de overige groepen maakt in de nieuwe samenstelling 

weer 1 nieuwe leertaak op de manier van Joep en Eliane 

4. Volgende keer bespreken we het schema 

5. Volgende keer gaan we beslissingen nemen over de taakklassen 

(welke leertaken in welke taakklassen met welke theorie en 

competenties?) 

6. Volgend keer gaan we de competenties ordenen uit de leertaken in 

de taakklassen en checken op compleetheid. Tevens hebben we 

het over prestatiecriteria die aan eind taakklassen gemeten worden.   
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Ordenen van leertaken in taakklassen: 

‘het plaatje van het 2e jaar’ 

Wissel de groepssamenstelling: vorm weer drie groepen van vier, nu 

anders samengesteld dan de vorige keer. Benoem een voorzitter 

en een secretaris, die de bevindingen in het overzicht inwerkt 

Verzamel uit blackboard alle ontwikkelde leertaken tot nu toe.  

1. Print ze voor iedereen uit 

2. Lees ze allemaal door 

3. Breng ze kort samengevat onder in het overzichtsschema. 

4. Rapporteer kort plenair. 
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Controle op dekking   

Wanneer zijn de leertaken dekkend ?  

 

Bepalen van dekking vanuit 3 perspectieven  

 

• Vakken – komt elk vak voldoende aan bod  

 

• Taken  -   verdeling van de taakklassen over het jaar  

 

• Competenties – afgeleid uit de kubus : Lifecycle fasen  

 

 



Visionen für die Betriebliche Weiterbildung page 9  

5 Het plaatje van het tweede jaar 

-Opdracht  

 

-Beoordeel of je studietaken nog aardig verdeeld zijn op alle drie 

genoemde perspectieven. 

-Gebruik per perspectief een scorelijst: 1-5: 1 is heel weinig, 5 is heel 

veel 

-Zo komen we tot een soort weging en zien we of we taken moeten 

bijmaken.  

-Definieer de competenties waarin taken moeten bijgemaakt en 

verdeel de taken over de nieuwe groepen.  
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Opdracht 8  

•1)    

• Werk de nieuwe leertaken uit volgens de werkwijze van 

bijeenkomst Joep en Eliane.  

• Voeg de nieuwe competenties en vakcombinaties/kennis toe aan 

het schema en stuur het schema mee met de opdracht. 
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Opdracht 8  

(2) Voorbereiding  Bouwen in Blackboard : 11 oktober  

 

In groepen nadenken en bespreken:  

Hoe zit het tweede jaar in elkaar. (rooster)  Ordening theorie,  taken, 

(studie)materiaal, bijeenkomsten 

Hoe ordenen we het rooster in Bb? (Welke eenheid kiezen we: cluster, 

cursus, module, taak)  

Verzamel alvast  
-  Beschrijving van de opbouw van de leertaak  

-  Beschrijving van de leerdoelen 

-  Studeeraanwijzingen en praktische aanwijzingen 

-  Hulpmiddelen, tools, bronnen bij de leertaken 

-  Hoe wordt de leertaak afgesloten. 

-  Hoe is de begeleiding geregeld ?  
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7 Cooling down 
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tot de volgende keer! 

 

Vragen?  

Mail: 

forum van 

community NID 
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Realisatie van de didactische functies 

 Vraag:  Hoe kan ik… 

1. de studie voor de student organiseren?  

2. de leerstof structureren en toegankelijk maken?  

3. de student activeren en helpen de leerstof te verwerken? 

4. de student motiveren?  

5. de student de studievoortgang laten toetsen en zich laten 
voorbereiden op een eindtoetsing? 

6. de student begeleiden en van feedback voorzien? 
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mededelingen 

informatie 

 -introductie 

leertaken 

Bronnen/hulp 

discussie 

 

 

begeleiding 

toetsing 

 
 

Beschrijving op hoofdniveau 

•gegevens 

•materiaal 

• Inleiding 

•Opbouw 

• Leerdoelen  

• Studeeraanwijzingen 

• Voorkennis 

• Studielast 

Elektronische leeromgeving 

E-Omgeving 
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mededelingen 

informatie 

 -introductie 

studietaken 

bronnen 

discussie 

 

 

begeleiding 

toetsing 

 •Opdrachten 

•materiaal 

•Aanvullende bronnen 

Elektronische leeromgeving 

E-Omgeving 
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Curriculumconstructie in deze cursus 

 

leertaak 

 taken uit  

bedrijf 

=casussen 

 competenties 

= wat je moet 

leren 
 

vakinhoud 

op school  

= theorie +  

  praktika 



1. Leertaken 

 Gebaseerd op authentieke beroeps-situaties 

 Integratief 

 Gericht op transfer  

 variatie 

Opdrachten, projecten, problemen, taken, casestudies, etc. 



Organiseren van leertaken 

 Taakklassen: van eenvoudig naar complex 

 Taken in zelfde klasse zijn equivalent 

 Klassen geordend van makkelijk naar moeilijk 

 Gericht op leren coördineren 

 Ondersteuning en begeleiding 

 Van veel naar weinig in taakklasse (‘scaffolding’) 



2. Ondersteunende informatie (= Theorie) 

 hoe pak je het aan? 

 vuistregels 

 oplossingsstrategieën 

 
 wat is het? 

 hoe werkt het? 

 Hoe zit het in elkaar? 

mentale modellen 

Ontwikkeling mentale modellen 

(‘werkmodellen’ formats) 

Case studies 

gericht op het ontwikkelen van: 

systematische probleemaanpakken 
aanpak demonstreren 

en uitleggen 

toelichten fases  

 



3. Procedurele Informatie 

 Gericht op routine-aspecten van 
taakuitvoering 

 Presenteer in kleine eenheden, 
precies wanneer nodig 

 Docent kijkt over de schouder mee. 

 Gekoppeld aan leertaken 

 
    

                                          
   
                                                                                      

   
                                                             

   
                                  

   
                

    
             

 



4. Deeltaakoefening 

 context: eerst snappen hoe 
het past in de hele taak dan 
oefenen 

 herhaling om hoog niveau 
routine te krijgen 




