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Training Ontwerpen met het 4C-ID model
ID College

Leiden

24-26 mei 2011

Dr. Bert Hoogveld

Dr. Wendy Kicken



Programma van de training

Vaste dagindeling hele training

start: 09.00 exact. Zaal open om 8.30

blok 1: 09.00-10.00

pauze: 10.00-10.15

blok 2: 10.15-12.30.

lunch: 12.30-13.30

blok 3: 13.35-15.00

pauze: 15.00-15.15

blok 4: 15:15-16.30

wrapup: 16:30-17:00 Zaal dicht om 18.00
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Programma van de training

overzicht per dag

dag 1

• blok 1 warming-up en introductie in het 4C-ID model: Wendy

• blok 2 instructie de leertaken: Bert

• blok 3 leertaken maken

• blok 4 leertaken maken

• wrapup hoe ver met ontwerp, conclusies, feelhow 

dag 2

• blok 1 instructie taakklassen en prestatiecriteria: Wendy

• blok 2 taakklassen en prestatiecriteria maken

• blok 3 instructie ondersteunende informatie: Bert

• blok 4 ondersteunende informatie maken

• wrapup hoe ver met ontwerp, conclusies, feelhow
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Programma van de training

overzicht per dag

dag 3

• blok 1 instructie procedurele informatie en deeltaakoefening: Wendy

• blok 2 deeltaakoefening maken

• blok 3 werken aan ontwerp 

• blok 4 hoe verder met het ontwerp: taakverdeling, data feedback, vorm 
feedback

• afsluiting afsluiting trainig, 

• Taakverdeling Bert en Wendy: begeleiding tijdens werken aan opdrachten en 
ontwerp: beide, wie beschikbaar op dat moment, maar:

• Bert vooral begeleider vaststellers en OI, management

• Wendy vooral begeleider ontwikkelaars

4C-ID training ID College/Welzijn
Pagina 4



Opbouw van de training

4C-ID training ID College/Welzijn
Pagina 5

instructie per 
ontwerpcomponent

voorbeelden

opdracht 1: 
vingeroefening:
helpdesk of autorijden

opdracht 2: maak 
component 
voor eigen ontwerp

blauwdruk voor ontwerp van één of meer opleidingen

instructie per 
ontwerpcomponent

voorbeelden

opdracht 1: 
vingeroefening:
helpdesk of autorijden

opdracht 2: maak 
component 
voor eigen ontwerp

instructie per 
ontwerpcomponent

voorbeelden

opdracht 1: 
vingeroefening:
helpdesk of autorijden

opdracht 2: maak 
component 
voor eigen ontwerp

instructie per 
ontwerpcomponent

voorbeelden

opdracht 1: 
vingeroefening:
helpdesk of autorijden

opdracht 2: maak 
component 
voor eigen ontwerp

……….
…………
…………..
etc



dag blok 1

introductie in het 4C-ID model
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Wat zijn uw verwachtingen van deze trainingen?

Wat zijn uw persoonlijke leerdoelen voor deze training?



Het 4C/ID model
Wat is het en waarom zou je het gebruiken?



Een stappenplan voor het ontwerpen van onderwijs 
dat opleid voor de praktijk en daardoor 

 leerlingen motiveert
 competentie gericht is
 effectief is

Bovendien is het flexibel en evidence-based



De 4 componenten en de ontwerpprincipes
4 componenten
 Leertaken
 Procedurele informatie
 Ondersteunende informatie
 Deeltaakoefeningen

Instructie design
 Authentieke, gehele taken
 Geleidelijke toename van complexiteit (taakklassen)
 Geleidelijke afname van ondersteuning 
 Het geven van feedback



4C/ID model schematisch weergegeven…
 Blauwdruk voor een opleiding

C
FB

Leertaak (zelfstandig uit te voeren)

Leertaak (volledig ondersteund)

Ondersteunende info

Procedurele info

Deeltaakoefening

cognitive feedback

Taakklasse



Een voorbeeld: kappen



C
FB

Ontvang de klant en geleid de klant naar de wasbak. Was het haar en geleid de 
klant naar de kapstoel. Observeer hoe je college het haar knipt. Wanneer de klant 
klaar is, neem je haar over van je collega en reken je de behandeling af en werk je 
het klantenbestand bij.

Simulatiesalon
klasgenootje is de klant en wil haar haar geknipt hebben 
Leerling kan nog niet knippen, maar wel wassen, afrekenen, klantenbestand bijwerken 

Voorkennis

Wassen   
Rekenen 
Klantenbestand 
bijwerken

Hanteren van de schaar

Ondersteunende informatie: 
soorten scharen 
gesprekonderwerpen

Procedurele informatie                                          
het knippen op een rechte lijn                                  
het ontvangen van een klant



Wat maakt het 4C/ID anders 
dan het traditionele onderwijs?



Hoe herken je 4C/ID onderwijs?

• Er wordt uitgegaan van de beroepspraktijk en 
niet het boek

• Authentieke, gehele taken i.p.v. losse vakken
• Afstemming tussen de verschillende vakken. De 

lesstof die geleerd wordt bij de ‘vakdocent’ staat 
ten dienste van de leertaak

• De praktijk wordt betrokken bij het opstellen van 
het curriculum



Wat is FlexID?

• Gedeeltelijke vraagsturing (semi-flex)
• studenten maatwerk leveren + onderwijs 

efficiënt organiseren  
• Flexibilisering van het onderwijs vraagt dus 

tegelijkertijd om standaardisering van 
onderwijskundige processen, procedures en 
werkwijzen 

 Massa-maatwerk 



Standaarden en maatwerk

Eén standaardprocedure voor ontwikkeling 
van bouwstenen Flex-ID voor ROC ID 
College

ontwikkelaars van bouwstenen leveren 
bouwstenen authentieke leeractiviteiten 
aan onderwijsteams, gericht op specifieke 
kwalificatiedossiers

Het team kent voor één opleiding één 
programma voor de beroepspraktijkvorming, 
opgebouwd uit een selectie van bouwstenen 
authentieke leeractiviteiten

Begeleidende docenten maken over het 
realiseren van (een deel) van dit 
programma afspraken op maat met de 
student en het BPV-bedrijf

De docent geeft binnen een authentieke 
leeractiviteit alle studenten dezelfde 
praktische opdracht 

De student maakt de opdracht voor 
zichzelf op maat door er een (extra) doel 
uit zijn POP aan te verbinden, een 
situatie van eigen voorkeur te kiezen voor 
de uitvoering van de opdracht en door 
een eigen vorm aan de presentatie van 
het resultaat te geven

on
de

rw
ijs

te
am

R
O

C
do

ce
nt



Hoe meer vrijheid, hoe meer structuur, 
duidelijkheid en begeleiding je onderwijs 
moet bieden

Je eigen 
leerroute

Adviesroute
Verplichte bouwstenen
Bouwstenen voor verdieping en verbreding 



FlexID met 4C/ID
Vaststaande routes van opeenvolgende leertaken 
en taakklassen, maar ook keuzemogelijkheden en 
variatie

bb

aa dd

aa
aa

aa



Hoe 4C/ID en FlexID is jullie 
huidig onderwijs?



Hoe gaan we het onderwijs nog meer 4C/ID en 
FLEXID maken?

In de 3-daagse training: blauwdrukken maken
Huiswerk: uitwerken van de componenten

Sjablonen
Googledocs



1. Ontwerp de leertaken

2. Orden de leertaken in taakklassen

8. Analyseer cognitieve regels

3. Bepaal de prestatiecriteria

4. Ontwerp ondersteunende informatie

5. Analyseer cognitieve strategieën (aanpak)

6. Analyseer mentale modellen (kennis) 

7. Ontwerp procedurele informatie

9. Analyseer vereiste voorkennis

10. Ontwerp het leren van routinetaken

Tien Stappen



dag 1 blok 2

leertaken

1. Wat is een leertaak?

2. Hele taken

3. Relatie beroepstaak-zinvolle hele taken

4. Verschil tussen optelsomcurriculum en samenhangende competenties

5. Voorbeelden van hele taken

6. Ontwerpprincipes: 

7. Model van een leertaak

8. Voorbeelden van leertaken

9. Opdracht 1 Leertaak voor  de opleiding helpdeskmedewerker

10. Opdracht 2 Leertaken voor de opleiding Welzijn
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dag 1 blok 2

leertaken: 1 Wat is een leertaak?

• realistische situatie

• gaan uit van complexe taken ontleend aan e beroepspraktijk

• vorm
• cases

• problemen

• taken

• projecten

• complexiteit van echte beroepstaak is in leertaak versimpeld

• versimpeling laat essentie van de hele taak intact

• inclusief alle samenstellende vaardigheden: routines en niet-routines

• in echte omgeving of in gesimuleerde omgeving

• cognitief, affectief en motorische competenties
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dag 1blok 2

leertaken: 2 Het ‘hele taak’ begrip

• complex samengestelde vaardigheden

• voorbeelden: 
• autorijden

• een strip tekenen

• leren differentiëren als leraar in de klas

• lassen

• haar knippen

• een bejaarde verzorgen bij het opstaan

• wassen en aankleden

• informatie vinden en verwerken over een probleem

• …………………………………………

• analyse van samenstellende vaardigheden
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Voorbeeld van een complex samengestelde taak: didactisch 
differentiëren
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verkeersregels 
kunnen toepassen 
in situatie

machine kunnen 
bedienen in het verkeer

van a 
naar b
rijden

leren autorijden

situatie 
herken-
nen

regels 
toepas-
sen

rijden

stoppen

weten 
waar
je bent

vervolg
richting
bepalen

Otec, Open Universiteit Nederland © 2002

sturen kijken 
in 
spiegel

Weg-
rijden 
op een 
helling

Inpar-
keren

instap
pen

in-
halen

starten

vooruitrijden



blok 2

leertaken: 5 Optelsomcurriculum versus geïntegreerde vaardigheden curriculum
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Competentiegericht onderwijs (cgo)

niet cgo cgo
eindtermen

 de student is in staat om …1…….
 de student is in staat om …2…….
 de student is in staat om …3.…..
 de student is in staat om …4…….
 de student is in staat om …5…….
 de student is in staat om …6…….
 de student is in staat om …7…….
 de student is in staat om …8…….
 de student is in staat om …9…….
 de student is in staat om …10…….

integrale 
beroepsvaardigheden

Complexe
vaard

deelvaard deelvaard deelvaard

deelvaarddeelvaard



dag 1 blok 2

leertaken: 6: ontwerpprincipes voor leertaken

1. herhaling

2. variatie met de breedte van de taak in het beroep

3. variatie in soorten leertaken

4. afnemende ondersteuning bij het uitvoeren van leertaken

4C-ID training ID College/Welzijn
Pagina 30



dag 1 blok 2

leertaken: 5 4C-ID ontwerpprincipes voor leertaken

1. herhaling

2. variatie met de breedte van de taak in het beroep

3. variatie in soorten leertaken

4. afnemende ondersteuning bij het uitvoeren van leertaken
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dag 1 blok 2

leertaken: 6 4C-ID ontwerpprincipes voor leertaken

1. herhaling

2. variatie met de breedte van de taak in het beroep

3. variatie in soorten leertaken

4. afnemende ondersteuning bij het uitvoeren van leertaken
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uitgangssituatie
doelsituatie
oplossing met uitleg aanpak
demonstratie van het probleemoplossingsproces

uitgangssituatie
doelsituatie
gedeeltelijke oplossing

uitgangssituatie
doelsituatie



dag 1 blok 2

leertaken: 7 model van een leertaak
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Proces georiënteerde ondersteuning

Product georiënteerde ondersteuning

gegeven
situatie

doel
situatie

oplossing

oplosproces



dag 1 blok 2

leertaken: 7 soorten leertaken
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gegeven doel oplossing

uitgewerkt voorbeeld x x x
omgekeerde taak zoek x x
imitatietaak analoog

x
analoog
x

analoog
x

taak zonder specifiek doel x definieer vind
aanvultaak x x vul aan
normale beroepstaak x x x



dag 1 blok 2

leertaken: 8 voorbeelden van leertaken

Differentiëren

Differentiëren berust op kunnen observeren van verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen. Daarvoor gebruikt de leraar basisonderwijs een 
observatieinstrument: de Pravoo-observatielijst. De Pabo student geeft de les 
niet zelf maar observeert de les van zijn mentor.

Gegeven: Schriftelijke voorbereiding van een directief goed gestructureerde model-
les met een eenvoudige vorm van differentiatie voor enkele leerlingen aan de 
instructietafel. De Pravoo-observatielijst is beschikbaar.

Doel: Evalueer of  en hoe de mentor in zijn les met aanwezige verschillen in 
ontwikkeling tussen de kinderen aan de instructietafel rekening houdt.

Oplossing: Bestudeer de schriftelijke voorbereiding. Noteer expliciete aanwijzingen 
voor rekening houden met verschillen. Gebruik de Pravoo lijst en observeer 
verschillen. Neem waar of de mentor daarmee rekening houdt tijdens zijn les. 
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dag 1 blok 2

leertaken: 8 voorbeelden van leertaken

Permanenten volgens het negenvakkenwikkelpatroon (kappersopleiding)

Gegeven: Een demonstratie-dvd voor permanenten volgens het 
negenvakkenwikkelpatroon. Dat houdt in: afdeling maken, wikkelen van de negen 
vakken aanbrnegen van de permanentvloeistof, uitspoelen van de 
permanentvloeistof, modelleren. 

Doel: Begrijpen en kunnen uitvoeren en uitleggen wat het permanenten volgens deze 
methode inhoudt door na te doen wat op de dvd gedemonstreerd werd.

Oplossing: Film wordt nogmaals gespeeld en na elke fase gestopt. Een van de leerlingen 
herhaalt de demonstratie voor de andere leerlingen en legt uit wat hij of zij doet. De 
andere leerlingen geven feedback op de uitvoering, c.q. advies hoe de demonstrator 
het doen moet. Bij de volgende afgespeelde fase wisselen de leerlingen van rol.
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dag 1 blok 2

leertaken: 8 voorbeelden van leertaken

Metalelectroopleiding

Gegeven: een compleet tekeningenpakket voor het ontwerpen van een gsm-houder. 
materialen en een stappenbeschrijving.

Doel: prototope maken voor een gsm-houder voor op het stuur van een fiets.

Oplossing: In stapjes aan de hand van materiaal, stappenplan en met 
ondersteuning van docent een tekening uitwerken en het werkstuk uitvoeren.
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kiezen geschikte 
database

zoekvraag 
formuleren

zoekopdracht
uitvoeren

naar literatuur zoeken

bepalen
relevant
vak-
gebied

bepalen
relevante
tijds-
periode

onderzoeks-
vraag 
vertalen 
in relevante
zoek-termen

combineren 
van 
zoektermen
tot een 
zoek-
opdracht

een 
thesaurus
gebruiken

Booleaanse 
operatoren
toepassen

zoek-
program-ma
hanteren

zoek-
velden
bepalen

Otec, Open Universiteit Nederland © 2002



dag 1 blok 2

leertaken: 8 voorbeelden van soorten leertaken

Literatuur zoeken.

Uitgewerkt voorbeeld

Gegeven: De onderzoeksvraag, en de bijbehorende zoekvraag, die gebruikt werd 
om de lijst te genereren. 

Doel:.De studenten moeten de lijst evalueren aan de hand van de zoekvraag

Oplossing: een lijst met artikelen die de search opgeleverd heeft 
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dag 1 blok 2

leertaken: 8 voorbeelden van soorten leertaken

Literatuur zoeken.

Omgekeerde taak

Gegeven: De onderzoeksvraag, de zoekvraag die gebruikt werd om de lijst te 
genereren. 

Doel:.De studenten moeten mogelijke researchvragen definiëren waarvoor de lijst 
met artikelen en relevant zou kunnen zijn

Oplossing: een lijst met artikelen die de search opgeleverd heeft 
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dag 1 blok 2

leertaken: 8 voorbeelden van soorten leertaken

Literatuur zoeken.

Aanvul taak

Gegeven: De onderzoeksvraag, een onvolledige, half uitgevoerde zoektermenlijst

Doel:.De studenten moeten een beperkt aantal artikelen vinden dat antwoorden 
geeft op de onderzoeksvraag.

Oplossing: De zoektermenlijst aanvullen en de query’s uitvoeren met de 
aangevulde zoektermen. 
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dag 1 blok 2

leertaken: 8 voorbeelden van soorten leertaken

Literatuur zoeken.

Normale beroepstaak

Gegeven: De onderzoeksvraag

Doel:.De studenten moeten een beperkt aantal artikelen vinden dat antwoorden 
geeft op de onderzoeksvraag.

Oplossing: De zoektermenlijst maken, de query’s uitvoeren met de gevonden 
zoektermen en een selectie maken uit de treffers. 
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dag 1 blok 3

leertaken maken

4C-ID training ID College/Welzijn
Pagina 43

– Probleem
• Als computergebruiker zult u ongetwijfeld zowel privé als in uw instelling 

problemen zijn tegengekomen met software of hardware. In veel instellingen is de 
ondersteuning van gebruikers met dit type problemen georganiseerd in een 
helpdesk, die telefonisch, per mail of in direct contact te raadplegen is. In deze 
ontwerpopdracht vervult u de rol van lid van een lid van de beleidsgroep ict-
ondersteuning binnen uw instelling die het functioneren en de opleiding van 
helpdeskmedewerkers tot taak heeft. Omdat er in verband met nieuwe systemen 
een aantal nieuwe helpdeskmedewerkers moet komen, krijgt u als stuurgroepteam 
de opdracht van de instellingsleiding een nieuw opleidingsprogramma voor de 
helpdeskmedewerkers te ontwerpen.  

– Opdracht
• Van u wordt gevraagd een ontwerp te maken voor de opleiding van 

helpdeskmedewerkers, zowel nieuw aan te trekken als zittende personen. De 
bedoeling van de opdracht is dat u probeert een dergelijk ontwerpprobleem op te 
lossen. U doet dat naar beste vermogen met hetgeen u op dit moment weet, denkt 
of vindt van wat een helpdeskmedewerker in uw instelling zou moeten kunnen in 
het geval van gebruikers met soft- of hardwareproblemen. Dat wil uiteraard niet 
zeggen dat dit ook werkelijk de beste oplossing hoeft te zijn.  



dag 1 blok 3

leertaken maken
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• De effectiviteit en efficiëntie van helpdeskwerk wordt voor een groot deel bepaald 
door balanceren tussen:

• kleine problemen telefonisch oplossen, voor grotere problemen specialist sturen
• te lang aan de lijn, dan moeten andere cliënten wachten
• te veel doorschuiven wekt irritatie: wachten op specialist, cliënt kan niet verder.

• Inhoud Opdracht:
• maak in een kort tijdsbestek een vaardighedenhiërarchie voor een mogelijke 

opleiding gebruikersondersteuner ict. Het gaat hier om een oefening. 
Vanzelfsprekend zijn de vaardigheden zoals u ze ter plekke vanuit uw ervaring met 
ondersteuners en computerproblemen bedenkt niet gevalideerd. 

• Bedenk daarna een leertaak. Kies de soort leertaak die je uit wil laten voeren. 
Bepaal wat er in de situatie gegeven is (het probleem), bepaal de doelsituatie en de 
oplossing. Werk in tweetallen. NB het is een vingeroefening: u heeft een half uur de 
tijd. 



dag 1 blok 3 en 4

leertaken maken voor eigen blauwdruk

• Maak een vaardighedenhiërarchie voor de vaardigheden die aan de orde 
zijn voor het opleidingsdeel waarvoor u bijdraagt aan het ontwerp.

• Bespreek de hierarchie met uw begeleider.

• Bedenk daarna twee verschillende soorten leertaken, verschillend van 
inhoud. 

• U heeft een ongeveer twee en een half uur de tijd voor deze opdracht.

• Werk met het aangeleverde format in word voor uw leertaakontwerp en 
met het template in powerpoint voor uw analyse van de complexiteit van 
de hele taak. Neem voor uw leertaken een hele beroepstaak als 
uitgangspunt. 
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dag 2 blok 1

instructie taakklassen en prestatiecriteria
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Dag 2 

blok 1 Instructie taakklassen en prestatiecriteria
blok 2 Taakklassen en prestatiecriteria maken
blok 3 Instructie ondersteunende informatie
blok 4 Ondersteunende informatie maken
Wrap-up Hoe ver zijn we met ontwerpen

Conclusies
Feelhow



Leertaken - weten jullie het nog?
• Realistische situatie
• Gaan uit van complexe taken ontleend aan de beroepspraktijk
• Vorm: cases, problemen, taken, projecten
• complexiteit van echte beroepstaak is in leertaak versimpeld
• versimpeling laat essentie van de hele taak intact
• inclusief alle routines en niet-routines
• in echte omgeving of in gesimuleerde omgeving
• cognitief, affectief en motorische competenties



Complexe
vaard

deelvaard deelvaard deelvaard

deelvaarddeelvaard

Proces georiënteerde ondersteuning

Product georiënteerde ondersteuning

gegeven
situatie

doel
situatie

oplossing

oplosproces

gegeven doel oplossing

omgekeerde taak zoek x x

taak zonder specifiek doel x definieer vind

normale beroepstaak x x zoekl



Leertaken ordenen in taakklassen



Wat zijn taakklassen?

Taakklassen helpen om de grenzen van 
moeilijkheidsniveaus aan te geven

Een verzameling van ongeveer even moeilijke taken

Deze taken verschillen van elkaar op de dimensies waarop 
ze ook in de werkelijkheid verschillen

Per taakklasse is dus ook andere kennis en oefening 
nodig.



Hoe maak je een taakklasse?

• Bepaal de complexiteitsfactoren
• Wat vinden leerlingen moeilijk, wat maakt het 

moeilijk?
Factor Eenvoudig complex

Drukte Rustig Druk

Plek Woonwijk Snelweg

Navigatie Tomtom Zelf 
zoeken



backward chaining
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verkeersregels 
kunnen toepassen 
in situatie

machine kunnen 
bedienen in het verkeer

van a 
naar b
rijden

leren autorijden

situatie 
herken-
nen

regels 
toepas-
sen

rijden

stoppen

weten 
waar
je bent

vervolg
richting
bepalen
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1 2
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Opdracht
Bekijk eens de uitwerking van de helpdesk-medewerker opdracht van gister. 

Welke taakklassen zou je kunnen onderscheiden binnen de leertaken voor de helpdesk-medewerker?



taakklasse 1 taakklasse 2

zelf adviseren specialist laten 
adviseren

c
fb

0 1 2 x 0 13

a b

Factor Eenvoudig complex

probleem Bekend
Eenvoudig

Onbekend
Complex 

Oplossnelheid Snel op te lossen Overwegen om door 
te verwijzen

Vragensteller Rustig geïrriteerd



Opdracht

Breng de complexiteitsfactoren voor het beroep van jouw opleiding in kaart

Welke taakklassen kun je onderscheiden binnen de leertaken die je gister hebt beschreven?  



Uitwerking 



Prestatiecriteria



Waarom prestatiecriteria formuleren?
• Waar werkt de student naar toe?

• Wanneer voert de student de leertaak goed uit? 

• Wat moet er nog verbeterd worden?

• Waar moet de student op reflecteren

• Waar moet de student cognitieve feedback op krijgen?

• Wanneer mag je door naar de volgende taakklasse



Hoe zien prestatiecriteria uit?
Ze geven de standaarden aan voor acceptabele 
taakuitvoering door studenten

Ze geven aan waar goed gedrag aan voldoet, in 
termen van:

 Criteria (minimumeisen, tijd, acuratesse etc)
Waarden (normen, regelingen)
 Houdingen (attitude, punctualiteit e.d.)



Opdracht

Noem de prestatiecriteria voor één van de taakklassen van de helpdeskmedewerker



Criteria: Hulpvraag afgehandeld binnen x 
minuten

Waarden: Gehouden aan de richtlijnen voor 
afhandelen hulpvragen zoals 
voorgeschreven door.

Houding Klantvriendelijk



Opdracht

Beschrijf de prestatiecriteria van een taakklasse naar keuze 
van je eigen opleiding

Denk aan:
 Criteria (minimumeisen, tijd, acuratesse etc)
Waarden (normen, regelingen)
 Houdingen (attitude, punctualiteit e.d.)



dag 2 blok 2

taakklassen en prestatiecriteria maken

4C-ID training ID College/Welzijn
Pagina 65



dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie

1. definitie ‘ondersteunde informatie’

2. de beroepstaak: expert en novice verschil in cognitieve schema’s

3. soorten cognitieve schema’s

4. analyse van mentale modellen

5. analyse van cognitieve strategieën: 

6. vormen van aanbieden van ondersteunende informatie
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dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 1 definitie

Ondersteunende informatie helpt bij de vorming van complexe cognitieve 
schema’s. 

• Cognitieve schema’s zijn mentale representaties van de taak en alles wat 
nodig is om de taak uit te kunnen voeren

• Bruggen moeten slaan tussen wat de novice al weet en wat hij moet 
weten om de taak uit te kunnen voeren
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dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 2 verschillen expert-novice

• Experts hebben cognitieve schema’s ‘werkend’ paraat

• Beginnende experts moeten die nog vormen en leren gebruiken. 

• Uitstapje naar de architectuur van het korte en lange-
termijngeheugen
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Schema construction
Schema automation



dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 3 soorten cognitieve schema’s

1. mentale modellen (denkgereedschap) welke kaart bij tocht; auto

2. cognitieve strategieën (aanpakkennis) organiseren, keuze middelen, stappen 
oplossing, vuistregels.
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dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 4 analyse van mentale modellen

1. analyse van mentale modellen

1. conceptuele modellen: wat is het?-kennis

2. structurele modellen: hoe zit het in elkaar?-kennis

3. causale modellen: hoe werkt het?-kennis

ad 1: is onderdeel van relaties (meniscus onderdeel kniegewricht)

ad 2: is soort van relaties (meniscus is soort van kraakbeenschijf)

ad 3: principe (door kraakbeenschade is dempende werking meniscus verminderd: 
arthrose)
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dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 5 analyse van cognitieve strategieën

1. analyse van cognitieve strategieën: 

1. systematische probleemoplossings aanpak (SPA)

2. vuistregels
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dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 5 analyse van cognitieve strategieën

SPA voor literatuur zoeken:

start > kies onderzoeksveld  > kies tijdsperiode >

> vertaal onderzoeksvraag   >  combineer sleutelwoorden
in sleutelwoorden                  tot zoekvraag

>  draai zoekprogramma       >  kies zoekvelden

>  zoekresultaat beoordelen  > beslis:  OK > stop
selecteer resultaten  niet OK: start

opnieuw

4C-ID training ID College/Welzijn
Pagina 73

vuistregels

Heb je:
- veel ervaring
formuleer zelf 
zoektermen
-geen ervaring:
vraag bibliothe-
caris
-weinig ervaring:
raadpleeg thesaurus



dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 9: vormen van ondersteunende informatie
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dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 9: vormen van ondersteunende informatie
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dag 2 blok 3

instructie ondersteunende informatie 9: vormen van ondersteunende informatie
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gebruikte mentale modellen leg je uit in een voorbeeldcasus. Een uitgewerkt voorbeeld 
als eerste leertaak kan daarom bij de ondersteunende informatie gerekend worden

cognitieve feedback
feedback op het gebruik van de kennis die nodig is om de taak uit te voeren en op de 
manier van aanpakken van het probleem: de juiste probleemoplossingsaanpak 
(SPA) zoals gedemonstreerd, of de juiste manier van toepassen van de vuistregels

cognitieve feedback werkt door het begrip van de voorbeeldcasus in termen van de 
benodigde kennis en stappen te koppelen aan ervaring in nieuwe leertaken binnen 
die taakklasse (voorbeeld 2 dia’s terug)



dag 2 blok 4

ondersteunende informatie maken opdracht 1 (tijd 30 minuten)

• ontwerp de ondersteunende informatie voor een van de door jouw team 
ontworpen taakklassen voor de opleiding van de helpdeskmedewerker.

• Bepaal welke kennis noodzakelijk is om een diagnose en voorstelling te 
maken van de storing die een client meldt

• Stel een SPA vast voor het werk van de helpdeskmedewerker 

• bepaal de vorm waarin je de ondersteunende informatie gaat presenteren:

• werk je met een voorbeeldcasus?

• hoe ga je cognitieve feedback geven?

• Welke prestatiecriteria hanteer je voor cognitieve feedback?

• In hoeverre is de cognitieve feedback verschillend van de eindprestatie in 
de laatste leertaak van de taakklasse?
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dag 2 blok 4

ondersteunende informatie maken Opdracht 2: tot 16:30

• ontwerp de ondersteunende informatie voor de in jouw team ontworpen 
taakklassen voor de opleiding waaraan je werkt

• Bepaal welke kennis noodzakelijk is om de leertaken per taakklasse te 
kunnen uitvoeren.

• Stel een eventuele SPA’s vast

• bepaal de vorm waarin je de ondersteunende informatie gaat presenteren:

• werk je met een voorbeeldcasus?

• hoe ga je cognitieve feedback geven?
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dag 3 blok 1

instructie procedurele informatie en deeltaakoefening
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dag 3 blok 2

procedurele informatie en deeltaakoefening maken
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dag 3 blok 3

werken aan de blauwdruk
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Dag 3 

blok 1 Instructie procedurele informatie en 
deeltaakoefening

blok 2 Deeltaakoefening maken
blok 3 Werken aan ontwerp 
blok 4 Hoe verder met het ontwerp: taakverdeling, 

data feedback, vorm feedback
Afsluiting 



Taakklassen en prestatiecriteria 
Weten jullie het nog?

Taakklassen
• Bepaal complexiteitsfactoren
• Ordenen van simpel naar complex
Prestatiecriteria 
• Standaarden voor acceptabel gedrag
• Criteria, waarden, houdingen



Deeltaakoefeningen



Wat zijn deeltaakoefeningen?
• Oefeningen voor routineaspecten in de leertaak die 

volledig geautomatiseerd dienen te worden. 
• Nadruk op 

– Accuratesse
– Accuratesse en snelheid
– Accuratesse, snelheid, combinatie met andere taken

• Afwisselen met werken aan de leertaak en andere 
deeltaakoefeningen



Ontwerpen van procedurele informatie en 
deeltaakoefeningen

• Bepaal welke aspecten routinematige zijn

• Welke stap-voor-stap instructie moet hiervoor gegeven 
worden?

• Welke oefeningen moeten gedaan worden om 
vaardigheden te automatiseren



Wat is procedurele informatie?

• Stap-voor-stap instructies voor routineaspecten
• Just-in-time (jit) aangeboden
• (Bij voorkeur) gedemonstreerd in context v/d leertaken
• Correctieve feedback volgt direct



Opdracht

Bekijk eens de uitwerking van de helpdesk-medewerker 
opdracht. 

•Welke routineaspecten kunnen je onderscheiden
•Welke procedurele informatie en 
deeltaakoefeningen hiervoor kunnen ontwerpen? 



taakklasse 1 taakklasse 2

specialist laten 
adviseren

fb
0 1 2 3 4 5 0 1

ondersteunende info, jit info, 
part-task practice
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taakklasse 1 taakklasse 2

c
fb

0 1 2 3 4 5 0 1

oefening snel herkennen van 
problemen in telefoonlijst

leertaak: 5

jit: kaart met overzicht 
ondersteunde software. 
Gebruikers-handleiding met 
passages hierover.



Opdracht

Beschrijf de prestatiecriteria van een taakklasse naar 
keuze van je eigen opleiding

Denk aan:
 Criteria (minimumeisen, tijd, acuratesse etc)
Waarden (normen, regelingen)
 Houdingen (attitude, punctualiteit e.d.)



dag 3 blok 4

hoe verder met het ontwerp: taakverdeling, data feedback, vorm, 
feedback

• wie doet wat?

• planning en deadlines

• terugkoppeling tussendoor: in de OpenU community curriculumontwerp 
IDCollege/Welzijn

• finale bespreking blauwdruk, leertaken, onderdelen currciculum 

• presentatie best practice in september (volgende studiemiddag)

• opschaling: begeleiding nieuwe ontwikkelaars

• werken in OpenU community; groupwareomgeving, discussie, documentatie ontwerp

• documentatie van blauwdruk en ontwerp per opleiding

• leeromgeving waarin taakklassen, ondersteunende info, leertaken, demonstraties, 
begeleiding geplaatst worden
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