
Bijlage l 

Het ontwerpen van modulen: een format 
 
Vooraf: 

Het is altijd weer een afweging welke mate van instructie en structuur wordt ingezet bij het ontwerpen van modules. 
Onderstaande format is sterk gestructureerd. Als de structurering wordt ervaren als te ver doorgevoerd, kan hij wellicht dienst 

doen als checklist. 

Alvorens te beginnen met het invullen van de format, is het van belang de leerstof (opnieuw) in te delen 

in kavels waarvoor de modulen worden geschreven. Zie hiervoor het in de handleiding geschrevene 

(3.2.). 
Wanneer je het voorbeeld van een uitgewerkte module erbij gebruikt, kan dit het schrijven ervan 
vergemakkelijken. 

Als je ergens tegenaan loopt tijdens het schrijven van de modulen, maak dan notities, zodat daaraan op een volgend overleg 

aandacht aan kan worden besteed. 

Hoewel bij elke paragraaf kort aangegeven staat wat erin opgenomen kan worden, verdient het aanbeveling telkens de 

handleiding ernaast te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Module ... (nummer) 

 ... (vakgebied)  

 ... (VMBO-BBL/KBL/TL/HAVO/VWO)  

... (schooljaar) 

 

Begeleidende docent: 
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Periode  
Lesuren/data  
Zelfstudie-uren  
Informatie Inleverdatum module  
studie- of weekwijzer  
Benodigde tijd (ingeschat door de 
docent): 

Benodigde tijd (ingeschat 
door de leerling): 

Bestede tijd (achteraf 
invullen): 

   

Planningsschema module ...... Inleverdatum:               weeknr.: 

weeknr. m d w d v z z lezen: afgerond 0 

 

m d w d v z z leren: afgerond 0 
 

m d w d v z z maken: afgerond 0 

weeknr. m d w d v z z lezen: afgerond 0 

 

m d w d v z z leren: afgerond 0 
 

M d w d v z z maken: afgerond 0 

weeknr. m d w d v z z lezen: afgerond 0 

 m d w d v z z leren: afgerond 0 

 
m d w d v z z maken: afgerond 0 

weeknr. m d w d v z z lezen: afgerond 0 

 m d w d v z z leren: afgerond 0 

 m d w d v z z maken: afgerond 0 
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1. De module ....... : inleiding. 

- waarover gaat de module 

- relatie met andere modules 

2. Wat leer je door deze module te doen? 

- Na afronding van de module kan, kent, weet de leerling: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3. Wat moet je weten en kunnen om aan deze module te kunnen werken? 

- welke module moet je hebben afgerond alvorens aan deze te kunnen beginnen? 

- welke algemene vaardigheden moet je beheersen? 

- welke lessen moet je hebben gevolgd?  

- etc. 

4. Studiebelasting. 

- de gemiddelde tijd die nodig is om de module te kunnen afwerken  

- hoeveel tijd daarvan vindt binnen de schooluren plaats, hoeveel tijd moet nog thuis worden  

besteed? 

wat doen als je sneller klaar bent?  

- wat doen als het je niet lukt binnen de beschikbare tijd? 

- houd de tijd bij om naderhand te kunnen invullen 
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5. Aanwijzingen voor het maken van de module. 

- benodigde instructie 

- benodigde materialen en middelen 

- vragen opsparen als dat mogelijk is 

- hoe vragen om hulp/begeleiding van medeleerling 

- idem van docent 

- de werkwijze (alleen, samen) 

- uitwerking leertaken (papier, formaat, getypt of geschreven etc.) 

- nakijken en correctie 

- hoe en wanneer inleveren? 
- overleg met docent als inleverdatum niet wordt gehaald 

- invullen evaluatieformulier en inleveren ervan 

6. Informatiebronnen. 

- in de lessen gebruikte bronnen 

- vindplaatsen andere bronnen 

7. De leertaken. 

Bij het construeren van de leertaken is het van belang aan te geven hoe de opdrachten worden 

gedaan. Denk daarbij aan variatie in werkvormen, zoals aangegeven in de handleiding - 4.6. 

Eigenlijk is elke leertaak/opdracht een kleine module op zich. Geef daarom per leertaak aan: 

- het doel (wat kun je, ken je of weet je als je deze leertaak hebt afgerond?) 

- korte omschrijving van de opdracht (wat ga je leren, doen, maken?) 

- de werkwijze en de volgorde waarin gewerkt wordt (wat lezen/bestuderen, wat maken, wat 

opzoeken etc. Wat eerst, wat later) 

- a.     benodigde middelen en materialen (boeken, computer, video etc.) 
b.    Ruimte voor het opschrijven van zelf gevonden bronnen. 

- samenwerking (wat doe je alleen, wat samen met anderen, hoe kies je de anderen, etc.) 

- hoe wordt deze leertaak getoetst? 

- verdiepings- en verbredingsmogelijkheden/aansluiting bij volgende leertaken. 

- herkansing. 
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8. De toetsing. 

- toetsing door docent of zelftoetsing 

- hoe gaat de toetsing in zijn werk? 

- waardering 

- herkansing 

9. De afronding 

- aanwijzingen voor het inleveren van de module. 

10. Het vervolg 

- vervolgmogelijkheden (aansluiting bij volgende modulen). 

11. Wat heb je geleerd door deze module te doen? 

(maak het betreffende rondje zwart) 

O 

 O 

 O 

 O  

O 

 O 

 O 

 O 

 O 

 O  

O 

Door het rondje voor elk doel zwart te maken, check je af wat je nu beheerst.  

12.       Evalueren van de module. 

Vul het evaluatieformulier in en lever die in bij je docent. 

Ruimte voor eigen aantekeningen. 
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