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Programma 

Welkom & terugkijken 

 

Ontwikkelcyclus 
Paradigmawisseling 
 

1. Probleemanalyse:  
    je doelgroep en hun leerdoelen 

2. Leerdoelen formuleren 

3. Didactiek: wie is aan zet? 

4. Mediumkeuze 

 

Vooruitkijken 

 

Terugkijken: doel, kwesties, muis 

 

Didactisch ontwerpen  
Differentiëren 

 

5. Kwaliteitszorg 

6. Titel, toon & toeters 

7. Plaats & aankondiging 

8. Verder lezen 

 

Evalueren, aanvullen, verbeteren 

 

Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 
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Ontwikkelcyclus 

0) Oriënteer, plan en beslis 

 

1) Schrijf een didactisch ontwerp 

2) Specificeer de inhoud 

3) Bouw het programma 

4) Test en repareer 

5) Zorg voor gebruik 

6) Evalueer en herzie 
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Paradigmawisseling 

Leerstofgebaseerd onderwijs 

• vakgebied 

• leerstof 

• "… wordt behandeld" 

• colleges 

• practica, werkcolleges 

• toets meet in hoeverre de 
leerstof beheerst wordt 

Leerdoelgericht leren 

• eindtermen, beroep 

• leerdoelen 

• toetsing meet in hoeverre je 
de doelen bereikt hebt 

• oefenprestaties, 
leeractiviteiten 

• feedback 

• colleges, werkcolleges 
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1. Probleemanalyse: doelgroep(en) 

• Vorm een groepje van twee of drie 

• Neem één te ontwikkelen module uit je eigen praktijk 

• Identificeer de doelgroepen waarvoor je die module maakt 

- Wat zijn hun kenmerken? 

- Wat zijn hun leerdoelen?  

- Waarom gaan ze je module bestuderen? 

- Wanneer gaan ze je module bestuderen? 

• Wat was nuttig en wat was moeilijk bij deze ontwerpvragen? 

- Presenteer de nuttigheden en moeilijkheden plenair 

 

 

 



2. Leerdoelen formuleren, 1 

Een leerdoel van een onderwijseenheid is: 

dat wat een student kan* na het succesvol afronden van die onderwijseenheid. 

• Perspectief: de student  

• Niet: het doel van deze cursus is de studenten te leren hoe zij... 

• Advies: je kunt ... 

• Handelingswerkwoorden  

• Niet: je weet, hebt inzicht 

• Wel: je kunt ... analyseren, probleem ... oplossen 

• Slecht: je demonstreert kennis van 

• Voorloopzin is handig 

- "Deze module is ontwikkeld om je te helpen bij het bereiken van de volgende doelen:"  

 



2. Leerdoelen formuleren, 2 

• Vorm een groepje van twee of drie 

• Neem één te ontwikkelen module uit je eigen praktijk 

a) Formuleer samen het belangrijkste leerdoel van de belangrijkste doelgroep 

b) Waarom zou dat nuttig of nodig zijn, leerdoelen formuleren? 

c) Wat doet de student met leerdoelen? 

• Presenteer je antwoord op a) 

• Presenteer je antwoord op b) en c) 

 

• Verder lezen?  
www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/66  

http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/66


3. Didactiek: wie is aan zet, 1 

Tekstboek lezen 

Tentamen afleggen 

Hoorcollege volgen Scriptie schrijven 

Onderzoek doen 

Online toets 
afleggen 
summatief 

Webtekst lezen 

Online toets 
afleggen 
formatief 

Opdracht 
uitwerken 

Peer review 

Online zelfstudiemodule 
doorwerken 

Syllabus lezen 

Student is passief Student is actief 
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3. Didactiek, wie is aan zet, 2 

• programma presenteert informatie 

• student leest 

• programma stelt vraag 

• student antwoordt 

• programma reageert: 

- geeft specifieke feedback 
- student leest 

- en/of geeft herkansing 
- student antwoordt opnieuw 

 

- en/of springt naar volgend scherm, 
afhankelijk van het antwoord 

 

• programma stelt vraag 

• student antwoordt 

• programma reageert: 

- geeft specifieke feedback 
met alleen de nodige informatie 

- student leest 

- en/of geeft herkansing 
- student antwoordt opnieuw 

 

- en/of springt naar volgende scherm, 
afhankelijk van het antwoord 

Klassieke opzet Opzet in toetsvorm 
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4. Kiezen van media en platforms 

Google 

Videoclip 

... ... 

LibGuides info 

Prezi of PPT 
Balie 

Online 
zelfstudiemodule 

Websites, zoeksystemen 

Waarvandaan komt de student? Waarnaar verwijs je? 

Websites elders 

Zoeksystemen 

Instituten & mensen 

Informele contacten 

Facultair onderwijs 

UB-onderwijs 
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Doel, d.d. mei 2014 

Willibrord Huisman verzorgt een cursus waarin je leert effectieve online 

leermodules te ontwerpen. De cursus beslaat twee bijeenkomsten van elk 3 

uur, met daartussenin een periode waarin je elkaars ontwerpen bekijkt en 

bespreekt (in een Blackboardforum).  

 

Zelfstudiemodules zijn pas effectief als ze door de studenten gebruikt worden.  

Om dat voor elkaar te krijgen moet je in je ontwerpwerk uitgaan van de 

doelgericht lerende student, en niet van de leerstofoverdragende docent.  

Daarvoor gaan we kijken naar hoe je leerdoelen identificeert en formuleert, en 

vervolgens hoe je zorgt dat studenten die doelen ook werkelijk gaan nastreven. 

Dat doe je niet met tekst en uitleg (zoals in een boek), maar met vragen, 

opdrachten, en terugkoppeling - die deels bestaat uit tekst en uitleg; en die kun je 

prima maken met Xerte.  
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Kwesties in de forums – mei 2015 

• Gebruik van de module als onderdeel van een verplichte of beoordeelde opdracht. 

- Techniek: terugkoppeling naar de docent, kan dat? 

- Minicollege educatieve versus beoordelende toetsing? 
(ppt: www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/67 ) 

• Veelheid in interactievormen. Werkt dat? Averechts? 
 (= 6. ) 

• Titel 
 (= 6. ) 

• Doel, doelgroep, reden - moet dat op pagina 1? 
 (= 7. ) 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/_/studienet2001/studie-alg-cursus-a0201a  
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Kwesties in de forums – december 2014 

• Hoe stel je valide testvragen tussendoor? 
hoe formuleer ik daar goede feedback bij? 

• Mogelijkheden voor gevorderden om sneller én naar eigen keuze de module te 
doorlopen. Is er meer mogelijk dan een inhoudsopgave? 

• H-index: wat als de student niet weet of-ie het weet? 

• Doelgroep: a) weet je die, b) beschrijf je die? 

• Gegevensopslag en backup: Is 'van alles wat' beter?  

• Bekisting: feedback buiten de module om, kan dat? 

www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/_/studienet2001/studie-alg-cursus-a0201a  
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Didactisch ontwerpen 

1. Wat dienen de studenten te kunnen?  

2. Hoe weten zij en ik in hoeverre ze dat bereikt hebben? 

- nu al (= beginsituatie) 

- tussentijds (voortgang) 

- straks (= leerresultaat) 
 

3. Hoe zorg ik dat de studenten dat willen bereiken?  

4. Wat gaan de studenten doen om dat te bereiken? 

5. Wat voor hulp moet ik hun daarbij bieden? 

leerdoel, competentie 

ingangstoetsing 

formatieve toetsing 

summatieve toetsing 

motiveren 

leeractiviteiten 

onderwijs 

http://www.iowo.nl/icto/bko/IOWO-BKO5-2014-1/BKO5_02A_ReaderDidactischOntwerpen.doc  
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Differentiëren 

• Niet, student is 'gevangene' 

(als in een hoorcollege, rondleiding, plenaire demo) 

• Pauze, doorspoelen, terugspoelen, bladeren  

(als in een boek of weblecture) 

• Idem, met hyperlinks naar buiten 

• Student maakt eigen inschatting en kiest tussen delen 

• Programma toetst vooraf en vertakt 

• Programma toetst regelmatig en herhaalt of slaat over 

• Programma toetst regelmatig en vertakt 

(als in een individueel onderwijsleergesprek) 

videoclip, pdf 

? LibGuides info 

webpagina 

online 
zelfstudiemodule 



5. Kwaliteitszorg 

• Vorm een groepje van twee of drie 

• Bespreek de haalbaarheid van: 

a) ontwerpen & ontwikkelen met een heel team (wie?) 

b) testen alvorens in het echt te gebruiken (hoe, wie?) 

c) documenteren (wat, hoe?) 

d) evalueren (wat, hoe, wanneer?) 

• Presenteer je antwoord op a - d 

 



6. Titel, toon & toeters 

• A-K  = groep "leuk" 
L-Z  = groep "serieus" 

• Vind krachtige* argumenten én extreme* voorbeelden voor "leuk" of "serieus": 

a) qua titel van de module 

b) qua vermelding van de auteurs 

c) qua toon 

d) qua uiterlijk, foto's, tekeningen, animaties 

• Voer een heftig debat 

* maar wel realistische 



7. Plaats & aankondiging 

• Vorm een groepje van twee of drie 

• Onderzoek hoe je zorgt dat je module nuttig gebruikt wordt: 

a) inbedding in de opleidingen 

b) toetsing, beoordeling, studiepunten 

c) niet-gereguleerd gebruik 

d) hergebruik elders 

• Presenteer ideale* ideeën 

• Presenteer obstakels 

* maar wel realistische 



8. Verder studeren 

Cursus: www.iowo.nl/icto/ub  

 

Onderwerp: www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/28  

 

Aldaar de recentste versies van: 

- deze powerpoint 

- handleiding "Het ontwerpen van online zelfstudiemodules" 

 

Advies, hulp: www.ru.nl/oo/docentadviespunt  
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