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 Indrukwekkend onderwijs 
 
Onderwijs ontwikkelen kan energie opleveren, zeker als het om indrukwekkend onderwijs gaat, 
onderwijs dat een blijvende indruk bij leerlingen achterlaat. In zo’n geval zie je docenten glunderend 
bij hun groepen staan. Zij weten dat er iets gebeurt, dat ze een balletje aan het rollen hebben gebracht 
dat grote effecten zal hebben voor deze kinderen. De ogen glanzen, je voelt iets in de atmosfeer. 
 
Onderwijs ontwikkelen kan ook dodelijk vermoeiend zijn, bijvoorbeeld als je het idee hebt dat je het 
allemaal al eens eerder gedaan hebt, en misschien zelfs veel beter. Of als je voor alle onderdelen van 
het onderwijs – ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, herontwikkelen – stelselmatig te weinig tijd hebt. Je 
merkt het aan de leerlingen: Ze vinden het leuk en het werkt ook wel, maar jij weet dat het zoveel 
beter had gekund. 
 
Het Montaigne Lyceum kiest voor indrukwekkend onderwijs. Het wil iets in trilling brengen bij 
leerlingen. En ook bij de ontwikkelaars van dat onderwijs moet er blijvend iets in beweging zijn. Het 
enthousiasme moet voelbaar zijn, enthousiasme om het te maken, uit te voeren en zonodig weer bij te 
stellen. 
 
Ons project Durven Delen Doen helpt ons daarbij. Het biedt ons de gelegenheid om energie 
besparende concepten te bedenken voor het ontwikkelen van onderwijs. De Onderwijs Architecten, 
waarvan elk team er één heeft, verenigd in het Onderwijs Atelier, gaan in dat proces voorop. Iedereen 
kan er van profiteren en erbij aansluiten. En ook de leerlingen hebben hun rol, bijvoorbeeld bij de 
stelselmatige evaluatie van ons onderwijs.  
 
Als dat nog niet tot indrukwekkend onderwijs leidt, weet ik het niet meer! 
 
Piet Post 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 Waarom zelf onderwijs en leermiddelen ontwerpen? 

 

Wij Montaignaren werken vreselijk hard aan ontwikkeling en uitvoering van modern onderwijs. We 
halen onze energie onder andere uit het enthousiasme van de leerlingen die met ons materiaal aan de 
slag gaan, en het ermee naar hun zin hebben. Wij hebben een heel mooi vak, namelijk dat van leraar. 
Op het Montaigne Lyceum krijgen wij de kans om samen met onze collega’s bijzonder onderwijs te 
maken en uit te voeren. Mooi onderwijs geeft mensen nog meer energie om nog mooier onderwijs te 
maken waardoor… het een spiraal wordt waarin het één leidt tot het ander. Op schoolniveau willen we 
onderwijs ontwikkelen en uitvoeren dat leerlingen stimuleert in hun leerprocessen en dat personeel 
inspireert om verder te ontwikkelen. Op maatschappelijk niveau willen laten zien dat je in een school 
al je creativiteit op een hoog plan kunt benutten, dat samen met anderen kunt doen en daarbij toch op 
een evenwichtige wijze met werklast kunt omgaan. Samen kunnen we laten zien dat een school die 
gaat voor eigentijds competentiegericht onderwijs een prachtige werkplek is voor personeel en 
leerlingen én dat werken in teamverband mensen gelukkiger maakt als professional en als mens. 

Dit ontwerpboekje geeft je een aantal handvatten om ons onderwijs op een goede manier te kunnen 
vormgeven. 

 

 

  

 De Durven Delen Doen subsidie, hoe kom ik daarvoor in aanmerking? 

 

Iedere docent die duurzaam vernieuwend onderwijs ontwerpt binnen het Montaigne Lyceum kan 
aanspraak maken op de subsidie van Durven Delen Doen. Hiervoor moet het materiaal dat je 
ontwikkeld hebt voldoen aan een aantal eisen. Het moet duurzaam zijn zodat we het vaker dan één 
keer kunnen gebruiken, de tien geboden spelen een rol in het materiaal, verder is het gemaakt 
volgens de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over het schrijven van onderwijsmateriaal 
(deze vind je terug in dit gidsje). Wanneer jij tevreden bent met hetgeen dat je geschreven hebt dien je 
het in bij het onderwijsatelier. Zij bekijken of het aan de eisen voldoet en of je dus in aanmerking komt 
voor de subsidie. Het is ook belangrijk dat er een vermelding vanuit het TOP is naar dit nieuwe 
onderwijsmateriaal. Natuurlijk moet het geheel na goedkeuring formeel (met een bestelmachtiging) 
afgehandeld worden. 
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 De Tien Geboden  

 

Wij mogen bij het ontwikkelen van ons onderwijs de tien geboden van het Montaigne Lyceum niet uit 
het oog verliezen.  

1. Ons onderwijs is leerling-gericht  
2. We geven ruimte aan verschillende leerstijlen  
3. Leerlingen leren zoveel mogelijk door doen  
4. We maken bij het leren gebruik van de omgeving  
5. We maken gebruik van de vele ICT mogelijkheden die we hebben  

6. We hanteren een activerende didactiek  
7. We gaan uit van leerstofgebieden  
8. Leerlingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces en leren met elkaar  
9. We begeleiden leerlingen op maat, dat wil zeggen naar hun individuele behoeften  
10. We werken vanuit doorlopende leerlijnen, dat wil zeggen een goede aansluiting met het 
basisonderwijs en op het vervolgonderwijs  

 

 

 

 De aanpak 

 

Van brainstorm tot kant en klaar materiaal 

Stappenplan: 

1:Brainstorm over het thema      

2:Opstellen Programma van Eisen      

3:Zoeken naar Bronnen       

4:Ontwikkelen van materiaal voor leerlingen en docenten 

5: Drukklaar maken van materiaal 

6:Uitvoeren  

7:Evalueren 
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Definities van een thema, een opdracht en een activiteit 

 
Het onderwijsprogramma bestaat (voor een deel) uit een reeks van thema’s. 
Een thema… 

 is de schoolvertaling van een werkelijkheid uit de leefwereld van de leerling 

 is een integraal pakket van kennis uit verschillende domeinen, algemene en vakspecifieke 
vaardigheden en attitudes 

 is curriculum vervangend 

 wordt uitgevoerd in een projectweek of in een serie van reguliere lessen 

 heeft meetbare leer- en ontwikkelingsdoelen (en draagt zodoende bij aan de persoonlijke, 
sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerling) 

 
 
Voorbeeld van een thema:  De wind 
 

 
Een thema bestaat uit een reeks van opdrachten. 
Een opdracht… 

 sluit aan bij de context van het thema 

 is productgericht: de leerling ‘produceert, levert op’ in óf buiten de school, voor een echte óf 
fictieve klant 

 is vakoverstijgend of vakspecifiek 

 is curriculum vervangend 

 is gemaakt conform de ontwerpvormen van het Montaigne Lyceum: 
leittext, technisch ontwerpen, verhalend ontwerpen, ontwerpen binnen een thema, tabasco, 
spelvorm, prestatie, gesloten opdracht 

 heeft een wisselende omvang (van ca. 1 klokuur tot enkele dagdelen) 

 is te beoordelen op kennisaspecten, alsmede op product en proces 

 

 
Voorbeeld van een opdracht:   
Schrijf een gedicht over ‘De wind’ en gebruik hierbij een bekende rijmvorm. 
Illustreer je gedicht en maak een passende lijst. 
De beste uitvoering wordt opgehangen in school. 

 

 
Een opdracht bestaat uit een reeks van activiteiten. 
Een activiteit… 

 sluit aan bij de context van de opdracht 

 is taakgericht: de leerling ‘voert uit’ 

 is vakoverstijgend of vakspecifiek 

 is curriculum vervangend 

 heeft een wisselende omvang (van ca. 10 minuten tot ca. 1 klokuur) 

 is afvinkbaar (wel/niet ‘naar behoren’ uitgevoerd) 

  

 
Voorbeeld van een activiteit:   
Lees blz. 45 t/m 48 uit je boek voor Nederlands. 
Maak de opdrachten over de verschillende rijmvormen. 
Kies daarna een rijmvorm voor je eigen gedicht. 
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Opbouw van leermateriaal van het Montaigne Lyceum:  

 
Vooraf 

 
De vetgedrukte activiteiten zijn verplicht voor alle thema’s in alle teams. De overige activiteiten 
dienen ter inspiratie 
 

Activiteit Beschrijving gezien vanuit de ontwikkelaar 

    

Waar gaat dit thema over? Onderwerp herkennen en gemotiveerd worden om er iets 
mee te doen. Dat kan door middel van een openingsactiviteit,  
een probleemstelling enz. 

    

Planning, onderwijstijd, 
studielast en doorlooptijd 

Waarin de leerling een planning maakt of aangereikt krijgt en 
inzicht krijgt in de omvang van dit thema, de doorlooptijd en 
de verdeling van de verschillende onderdelen in de tijd. 

    

Beoordelings-criteria De leerling weet aan welke criteria het eindproduct moet 
voldoen en hoe zwaar de beoordeling zal tellen. 

    

Indeling in groepen De leerling weet of er groepen gevormd worden voor deze 
opdracht, hoe groot die groepen zijn en wat de procedure 
voor de indeling is. 

    

Aansluiten bij voorkennis De leerling haalt latente kennis op en/of maakt zich vertrouwd 
met de instrumenten en kennis die hij al eerder gebruikt heeft. 

    

De leervraag van de leerling De leerling kan aangeven welke zaken hij over dit onderwerp 
zou willen leren 

    

Leerdoelen (Kennis) De leerdoelen worden gepresenteerd. Dat kan in 
'leerlingentaal', maar het kunnen ook de kerndoelen zijn. 

 

Leerdoelen (Vaardigheden, 
ontwikkeling, competenties) 

Met de competentiekaart kan de leerling zien op welke punten 
dit onderwerp bijdraagt aan zijn ontwikkeling. 

    

Instaptoets Een controle op de voorkennis van de leerling, richting 
gevend voor de verdere leerroute van de leerling. 

Bronnen en instructie De (verwijzing naar de) bronnen die beschikbaar zijn voor dit 
onderwerp en welke instructie hij kan verwachten. 
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Benodigdheden De leerling weet welke materialen hij nodig heeft. 

    

Soort werk De leerling weet welke werkwijze hij kan verwachten 
(bijvoorbeeld ontdekken, ervaren en welke werkvormen). 

 
Tot Slot 

 
  Mogelijke activiteiten Beschrijving gezien vanuit de ontwikkelaar 

1 Transfer Het geleerde wordt in een nieuwe context geoefend. 

      

2 Presentatie De leerling krijgt de gelegenheid te laten zien wat hij van 
dit onderwerp geleerd heeft. Dit kan in de vorm van een 
ppt, een poster, een gedicht, enz. 

      

3 Toets De leerling laat zien wat hij van dit onderwerp geleerd 
heeft 

      

4 Feedback De leerling krijgt feedback op zijn functioneren 
(resultaten, cijfer, gesprek, scoring op competenties, 
toevoeging aan portfolio enz.) 

      

5 Reflectie De leerling krijgt de gelegenheid te beschrijven wat hij 
geleerd heeft van dit onderwerp en wat voor invloed dat 
heeft op hem (competenties) en op de mensen om hem 
heen. 

      

6 Evaluatie De leerling krijgt de gelegenheid zijn mening te geven 
over de aanpak en het leermateriaal en kan adviezen 
geven voor wijzigingen daarin. 
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  Het Montaigne datamodel 
 
 

rubriek veld Definitie en keuze van antwoorden 
(vocabulaire) 

invulling: vaak is meer dan 
een antwoord mogelijk. 
Indien mogelijk 
antwoorden binnen 
vocabulaire. 

algemeen titel Naam of titel van het thema of de 
naam of code van een opdracht, of de 
naam waaronder het bestand is 
opgeslagen. 

  

  sleutelwoord Inhoudelijke sleutelwoorden 
(trefwoorden)  waarmee de gebruiker 
het leermateriaal kan vinden, 
maximaal vijf woorden. 

  

  omschrijving Een tekstuele omschrijving van de 
inhoud, maximaal 50 woorden. 

  

  wat is het Vocabulaire: thema, project, opdracht, 
deelproject, rijke klus, toets of een 
combinatie (bijvoorbeeld een opdracht 
binnen een thema) 

  

  ontwerpvorm Vocabulaire: 1=leittext 2=verhalend 
ontwerpen 3=tabasco 4=prestatie 
5=technisch ontwerpen 6=ontwerpen 
binnen een thema 7=spelvorm 
8=gesloten opdracht 

  

  de geboden van 
Montaigne 

De acht geboden die betrekking 
hebben op het leermateriaal:  
1=leerling-gericht (past bij de 
belevingswereld van de leerling) 
2= ruimte aan verschillende 
leerstijlen/ meervoudige intelligentie  
3=leren door doen  
4=leren in de omgeving  
5= toepassing van ICT  
6= variatie van werkvormen  
7= verbinden van kennis tussen 
vakken (voor een eindproduct is meer 
dan één vak nodig) 
8= verantwoording bij de leerling 

  

  taal De talen die gebruikt worden.   
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levenscyclus versie De versie (versiedatum ddmmjjjj + 
editienummer n.n). 

  

 
  

status Vocabulaire: 1=niet beschikbaar 2=ontwerp 
3=definitieve versie 4=herziene versie 

  

  bijdrage 
(hoofdauteur) 

naam van de hoofdauteur(s), voluit 
geschreven 

  

educatief werkvormen en 
presentatievormen 

Schrijf op welke vorm(en) in het 
leermateriaal voorkomen. Vocabulaire: lijst 
diverse werkvormen, zie bijlage 1. 

  

  groepsgrootte Vocabulaire: Individueel, groepjes van … 
leerlingen; klassikaal, hele domein 

  

  studiebelasting Tijd die het bij benadering of gewoonlijk van 
de beoogde gebruikersgroep kost om met of 
aan dit leermateriaal te werken. 

  

  Vakken en / of 
leergebieden 

Vakken die hebben bijgedragen aan dit 
leermateriaal. 

  

classificatie onderwijsniveau Onderwijsniveaus waarin het leren en 
gebruik van het leermateriaal voornamelijk 
plaatsvindt. Vocabulaire: vmbo b, vmbo k, 
vmbo t, havo, atheneum, gymnasium 

  

  leerjaar Leerjaar waarvoor het materiaal bestemd is 
(1, 2, 3, 4, 5, 6) 

  

  kerndoelen Opsomming van de nummers van de 
kerndoelen die aan de orde komen (alleen 
voor de onderbouw). Voor de nummering 
zie de lijst in bijlage 2. 

  

  eindtermen Alleen voor de bovenbouw vmbo of de 
tweede fase. Verwijzing naar het pta, in de 
vorm van leerjaar (3, 4, 5, 6)  en periode (1, 
2, 3, 4) 

  

  competenties Opsomming van competenties die aan de 
orde komen in het leermateriaal: 
1=planmatig en georganiseerd werken 
2=informatie verwerven en verwerken 
3=onderzoeken 4=ontwerpen 
5=samenwerken 6=communiceren 
7=presenteren 8=evalueren en reflecteren 

  

 
 
Bijlagen:  1 Lijst werkvormen en presentatievormen   

2 Lijst met verkorte weergave van de kerndoelen 
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 Ontwikkelinstrumenten 

De basis: vijf opdrachtvormen 

1 De Leittext methode 
 
De Leittext methode is een sterk geleide methode waarin de leerling zes stappen doorloopt. Elke stap 
wordt gecontroleerd door een docent.  

 
De opdracht begint met een situatie beschrijving, bijvoorbeeld:  

De leerlingen werken aan diverse opdrachten rond het thema ‘Europa’. Deze opdracht om een spel te 
maken over Europa kan in verschillende stadia van het leerproces rond dit thema worden gedaan. 
Door het spel te ontwerpen als eerste opdracht uit de reeks, bouwen de leerlingen basiskennis over 
het onderwerp op. Als ze al enige opdrachten hebben afgerond, verdiepen zij hun kennis en breiden 
die uit…. 
 
Hierna volgt een korte duidelijke opdracht, zoals: 

Ontwerp een spel rond het thema ‘Europa’. Het spel moet als thema hebben:ontstaan van europa, het 
milieu en europa en europa en ontwikkelingshulp. Je mag een bestaand spel gebruiken en omwerken, 
of een heel eigen spel ontwerpen. Er moeten niet alleen vragen in zitten, maar ook doe-opdrachten. 
Het spel wordt ook echt gespeeld, dus het moet bestaan uit alle onderdelen die normaal bij een spel 
horen. 
 
In zes stappen worden volgens waarna vragen of aanwijzingen aangeboden. Zie het schema 
hieronder voor de diverse stappen. 
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 2 Natuurlijk leren; werken met prestaties 

Natuurlijk leren 

Natuurlijk Leren is leren in en van de context, oftewel het dagelijks leven. Bij een dergelijke manier 
van leren doen leerlingen vaardigheden en kennis op in de praktijk en wel zo dat ze deze 
vaardigheden en kennis ook in andere situaties kunnen gebruiken. 
 
Bij natuurlijk leren werken de leerlingen aan prestaties. Bij een prestatie horen workshops om de 
leerling voor te bereiden of te begeleiden bij de opdracht. De workshops worden verzorgd door 
vakdocenten of mensen van buitenaf. De leerling geeft zichzelf (soms in overleg of op aanraden van 
de coach) op voor een workshop. 

Wat zijn “Prestaties”? 

Prestaties zijn taken die tot op zekere hoogte zelf gekozen worden en die aansluiten bij de leerwensen 
van de leerling. Bij het uitvoeren van de prestaties wordt een beroep gedaan op diverse competenties, 
zoals kunnen lezen, informatie kunnen verwerken, kunnen samenwerken, discipline hebben, 
afspraken kunnen maken, kunnen plannen, enzovoorts. Een prestatie heeft altijd een opdrachtgever. 
Dat kan een medewerker van de school zijn of een extern bedrijf.  
 
Betekenisvolle leertaken zijn het hart van natuurlijk leren. De betekenisvolle leertaken, bij natuurlijk 
leren 'prestaties' genoemd, zijn vrijwel altijd (realistische) praktijksituaties en kunnen ook in 
samenhang met het bedrijfsleven ontwikkeld worden. Op deze manier leert de leerling ook werkelijk in 
de wereld. Het is ook mogelijk dat de school of individuele medewerkers de opdracht aan de 
leerlingen geven.  
 
 
Afronding van de prestatie 
 
Als de leerling vindt dat hij klaar is met de prestatie, dan wordt het gepresenteerd aan de 
opdrachtgever en/of aan de groep.  
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de bewijzen die aantonen dat ze een prestatie goed 
hebben uitgevoerd. Dit kan door middel van foto’s, een verslag, het resultaat zelf (b.v. een leskist voor 
groep 7 over spreekwoorden omtrent voedsel en eten), een video-opname of iets dergelijks.  
 
 
Een aantal ideeën voor een prestatie: 
 

 Leskist samenstellen    -Rapport opstellen 

 Tentoonstelling inrichten   -Discussiemiddag organiseren 

 Campagne bedenken    -Lesbrief maken 

 Informatiepakket samenstellen   -Fotoserie maken 

 Model maken     -Film maken 

 Excursie organiseren    -Advies uitbrengen 

 Postbus 51 spotje maken   -Les verzorgen  

 onderzoek doen     -Praktijkles geven 

 PowerPoint presentatie maken   -Uitkomsten onderzoek presenteren 

 Wandplaten maken    -Voorstel maken en uitwerken 

 Debat organiseren    -Folder maken 

 Flyer maken     -Gebruiksaanwijzing opstellen 

 Uitstapje organiseren    - en nog veel meer 
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3   Tabasco 
             Pittig onderwijs in moderne vreemde talen 
 
Tabasco staat voor TAsk BAsed SChOol, ofwel talen leren door middel van het uitvoeren van 
taaltaken. De methode gaat uit van de basisprincipes van taalverwerving.  
 
Het proces van natuurlijke taalverwerving voltrekt zich volgens drie principes: 

Kinderen doen het zelf, 
Ze doen het zonder instructie of explicitering van de taalregels, 
Ze doen het in interactie met een rijke taalomgeving.  

 
Bij Tabasco is de leerling de eigenaar van zijn eigen proces van taalverwerving. Dit wordt geïllustreerd 
aan de hand van het Engels woord ‘crown’ (kroon) dat een speciale rol speelt in de methode: 

de ‘c’ staat voor ‘choice’ (keuze),  
de ‘r’ voor ‘reflection’ (reflectie), en  
de ‘own’ voor ‘ownership’ (eigenaarschap).  
De leerling kiest zelf zijn taak, en hoe en met wie hij die gaat uitvoeren. Hij bepaalt zelf 
waarop hij beoordeeld wil worden, en aan welke taalaspecten hij gaat werken op basis 
van de beoordeling.  
Kortom: het eigenaarschap ligt bij de leerling. Vandaar de uitspraak: de leerling is de 
eigenaar van zijn eigen proces van taalverwerving. 

 
Tabasco is een vorm van taakgestuurd onderricht: de leerlingen voeren grote, open taken uit. Het 
sleutelwoord hierbij is ‘betekenisvol’. Betekenisvol staat tegenover ‘zinvol’. Onderwijs dat bepaald 
wordt door de maatschappij via de kerndoelen, door de school met zijn programma en door de docent 
in de les, wordt beschouwd als ‘zinvol’. In dergelijk onderwijs moeten de leerlingen van alles leren 
voor ‘later’. Als de leerling meer zelf mag bepalen wat hij wil leren en hoe hij daarbij te werk gaat, 
wordt het leren ‘betekenisvol’. Betekenisvolle taken zijn taken die door de leerling zelf worden ervaren 
als relevant, voor ‘nu’’. 
 
Tabasco kent de volgende Taakcyclus: Oriëntatie, Utvoering – generale repetitie – feedback, 
Presentatie 

o Oriëntatie: De leerling kiest wat hij wil doen, hoe, met wie, waarop hij beoordeeld 
wenst te worden… Bij een groepsopdracht wordt ook vastgesteld waarop de groep 
beoordeeld wenst te worden.  

o Uitvoering. De leerlingen gaan aan de slag en presenteren hun eerste ‘product’ tijdens 
de generale repetitie. Iedereen beoordeelt zichzelf en krijgt feedback van zijn 
medeleerlingen en de docent op basis van zijn eigen criteria bij de taak. Om tot een 
schitterende eindpresentatie te komen bepaalt iedereen vervolgens zelf aan welke 
talige aspecten hij nog gaat werken in de zogenaamde taalwerkplaats.  

o Presentatie: De leerlingen vervolmaken hun product na zich op allerlei vlakken nader 
te hebben bekwaamd in de taalwerkplaats. Het woord ‘presentatie’ moet  breed 
opgevat worden. Het kan in allerlei vormen: van een interview tot een krant die wordt 
uitgedeeld. Het gaat om de prestatie die de leerling levert 

 
De drie pijlers van Tabasco zijn dus:  

o De methode gaat uit van de basisprincipes van natuurlijke taalverwerving.  
o Het is taakgestuurd onderwijs: het taalleerproces is gestructureerd in een taakcyclus. 
o Onderhandelen neemt een voorname plaats in: de docent geeft de kaders aan, maar 

het zijn de leerlingen die kiezen. 
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4  Verhalend ontwerpen 
             Onderwijs met de kwaliteiten van een spel 

Technisch gezegd zit het zo: verhalend ontwerpen zet leeractiviteiten in een verhaallijn, waardoor ze 
voor leerlingen een logisch verband krijgen. Betrokkenheid wordt opgeroepen door de leerlingen zich 
te laten identificeren met de hoofdpersoon van het verhaal ,of hen zelf hoofdpersonen te laten worden. 
Onverwachte wendingen in de verhaallijn maken het onderwijs spannend. De docent legt met 
sleutelvragen de bal voortdurend bij de leerlingen, en daagt hen daarmee uit al hun capaciteiten in te 
zetten.  

 Betrokkenheid en leerenergie Leerlingen kunnen er veel van zichzelf in kwijt, en hun mening 
is belangrijk voor het verloop van het verhaal. Daardoor zijn ze veel meer betrokken dan in 
een traditionele les.’ Betrokkenheid levert leerenergie.  

 Sleutelvragen  Een verhalend ontwerp drijft op sleutelvragen. Vragen die kinderen motiveren, 
aan het denken zetten, en activeren. Je lost de problemen niet zelf op maar deelt ze met de 
kinderen.  

 Verrast worden door kinderen  In elke klas zitten ze. De leerlingen waar je je zorgen over 
maakt. Of de kinderen waarvan je niet meer had gedacht dat je ze nog aan het leren zou 
krijgen. In een verhalend ontwerp komen deze kinderen opvallend vaak goed uit de verf.                                                                                    

Een verhaallijn opzetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plot 
Geef hier het antwoord op deze vraag: “stel je voor 
dat je over je onderwerp een artikel voor een krant 
schrijft. Wat zou daar dan de kortst mogelijke 
samenvatting van zijn? 
 
 
Welke tegengestelde waarden zijn op de plot van 
toepassing? 
 
  Hoofdvraag 
Noteer hier zo kort mogelijk een hoofdvraag bij je 
onderwerp. 
(zijn plot en tegenstelling daartoe te herleiden?) 

Episode 1 
Sleutelvragen 
leeractiviteiten 

Episode 2 
Sleutelvragen 
leeractiviteiten 

Episode… 
Sleutelvragen 
leeractiviteiten 

Bij episode 1 
 

 Kun je een mooie opening 
bedenken? 

 

 Helpen de leerlingen bij het 
creëren van de context? 

 

 Is het nodig identificatie met 
personen mogelijk te maken? 

Komt de hoofdvraag of het 
conflict tussen de tegengestelde 
waarden tot ontwikkeling? 
 
Kan het ook met minder 
episodes? 
 
Er zijn geen vaste regels voor de 
opbouw van een verhaallijn. 
Probeer eens: 

1. opening 
2. setting the scène 
3. de plot gaat rollen 
4. incident 
5. ontknoping 
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 5 Technisch Ontwerpen 

De ontwerpcyclus 
 
Net als de leittext methode is de methode van Technisch ontwerpen een sterk geleide methode. 
Wanneer je samenwerkt is het belangrijk dat alle activiteiten en en beschikbare informatie duidelijk 
wordt weergegeven. Zo weet iedereen welke informatie er is, wat er gedaan is, en wat er nog moet 
gebeuren.  

Door de stappen van de ontwerpcyclus te doorlopen, worden problemen, eisen en oplossingen 
overzichtelijk en duidelijk weergegeven. Dit maakt makkelijker. 

Technisch Ontwerpen is een zich herhalend proces, waarbij soms teruggegaan wordt naar eerdere 
fasen uit de ontwerpcyclus en vandaar eventueel opnieuw begonnen wordt. Soms voldoet een 
gemaakt ontwerp niet aan de gestelde eisen en wordt de cyclus nog een keer doorlopen. 

Stap 1: analyseren en beschrijven 

Het probleem moet duidelijk en overzichtelijk omschreven worden. De informatie die je daarvoor nodig 
hebt, kun je verzamelen door gerichte vragen te formuleren en daarop antwoord te zoeken. Meestal 
zul je de probleemhebber of de opdrachtgever nodig hebben voor je antwoorden.  

 
1 analyseren en   2. programma van 

   beschrijven                                  eisen opstellen 
            
 
 6. ontwerp realiseren  3. (deel) uitwerkingen  en 
testen.    bedenken 
 
                  5. ontwerp realiseren  4. ontwerpvoorstel  
          formuleren  

  
Stap 2: programma van eisen opstellen 

Aan de hand van een programma van eisen kan de ontwerper een helder beeld krijgen van de 
functies die vervuld moeten worden. Hij houdt daarbij rekening met de randvoorwaarden waarbinnen 
het product gemaakt moet worden, zoals:                      

Stap 3: (deel)uitwerkingen bedenken 

Nu de eisen bekend zijn, kun je het ontwerpprobleem gaan uitwerken. Er zijn altijd meerdere 
mogelijkheden. Iedere ontwerper gebruikt zijn eigen creativiteit en heeft eigen ideeën om het 
ontwerpprobleem op te lossen. 

Stap 4: ontwerpvoorstel formuleren 

Na het bedenken van oplossingen moet de ontwerper de beste combinatie van uitwerkingen kiezen. 
Hij gaat na in hoeverre aan het Programma van Eisen wordt voldaan. De ontwerpers maken een 
planning en bepalen welke informatie nodig is. Er wordt nu ook aangegeven welke materialen nodig 
zijn en wanneer men een prototype denkt klaar te hebben. 

Stap 5: ontwerp realiseren 

Het ontwerp moet natuurlijk nog gebouwd worden. Als het voorwerk goed gedaan is, kan je redelijk 
efficiënt werken. Het ontwerp is immers goed doordacht. 
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Stap 6: productontwerp evalueren en testen 

Het is zover. Je gaat natuurlijk goed testen of jouw ontwerp ook doet waar je het voor ontworpen hebt. 
Voldoet het aan de eisen die je vooraf gesteld hebt? Zet de voor- en nadelen van je ontwerp op een 
rij. Onderdeel van het evalueren vormt ook het nagaan of je tijdsplanning klopte en of de 
samenwerking naar wens verliep en de taken goed verdeeld waren. Het product en de evaluatie 
worden vervolgens gepresenteerd. 
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 Om over na te denken…Meervoudige Intelligentie 

 

Een algemene definitie van intelligentie is de vaardigheid om alledaagse problemen op te kunnen 
lossen. Volgens de psycholoog Dr. Howard Gardner kan menselijke intelligentie in acht categorieën 
verdeeld worden: 

Intelligentie: Omschrijving Vaardigheden: Belangrijk voor: 

Taalkundig : 

Woordslim 

-Vaardigheid in schrijven en lezen, spreken en      naar taal 
luisteren 

-Omvat het begrijpen van verbale nuances en schakeringen 
en tevens definities en bijbetekenissen van afzonderlijke 
woorden 

Schrijvers 

Filosofen 

journalisten 

Logisch-
mathematisch  

denkslim 

-vaardigheden in analyse en rekenen, oplossing van 
problemen en besluitvorming 

- de vaardigheidssfeer waarop bij formeel onderwijs en tests 
de meeste nadruk wordt gelegd 

Wetenschappers 

Zakenmensen 

Muzikaal  

muziekslim 

-vaardigheid in melodische en harmonische expressie 

-omvat in hoofdzaak muziek produceren, maar omvat ook 
muziek beluisteren en muziek lezen 

Zangers/zangeressen 

Instrumentalisten 

Ruimtelijk 

beeldslim 

-vaardigheid in werken met vormen, modellen en 
perspectieven 

-omvat zowel het visualiseren van ruimtelijke mogelijkheden 
als het fysiek vormgeven van ruimten 

Schilders  

Architecten 

stadsplanners 

Kinetisch 

bewegingsslim 

- vaardigheid in bewegen en objecten hanteren 

- omvat gecoördineerde fysieke en mentale controle 

Dansers, atleten 

chirurgen 

Intrapersoonlijk 

zelfslim 

-vaardigheid in het begrijpen van de eigen diepste geaardheid 
en diepste geaardheid van anderen 

- omvat het ontwikkelen van zelfbewustzijn, intuïtie en 
invoelingsvermogen 

Psychologen 

Geestelijk leiders 

Interpersoonlijk 

mensenslim 

-vaardigheid in het interpreteren en beïnvloeden van en 
omgaan met gedrag van anderen 

- een zeer veelomvattende vaardigheidssfeer, die nauw 
verbonden is met veel van de andere vormen van intelligentie 

Verkopers 

Politici 

Natuurlijk 

natuurslim 

-vaardigheid in het herkennen van flora en fauna om als 
gevolg onderscheidingen te maken in de natuurlijke wereld en 
deze vaardigheid productief gebruiken 

Jagers, biologen 

agrariërs 

Hoewel iedereen wel iets heeft van alle intelligenties, mag je aannemen dat je een persoonlijke 
voorkeur of talent hebt voor een enkele ervan. De onderwijs architecten beschikken over een schema 
waarin je jouw, of de dominante intelligentie(s) van je leerlingen kunt ontdekken. Als weet van de 
leerlingen weet in welke groep zij zitten kun je beter leerling-gericht ontwerpen 
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Functies bij het ontwikkelen  

Functie Taak Profiel 

voorzitter technisch voorzitten van alle 
bijeenkomsten in het ontwikkelproces 

kalm, beheerst, veel 
zelfvertrouwen 
heeft autoriteit, bewaart overzicht, 
resultaatgericht 

coach bewaken proces en positie van 
deelnemers, gevraagd en ongevraagd 
adviseren 

autoriteit, sociaal en communicatief 
vaardig 
bewaart overzicht, ervaren, mild 

meelezer inhoudelijk ondersteunen van 
ontwikkelaar, gevraagd en ongevraagd 
adviseren, voorziet in kennis en 
vaardigheden waar een tekort aan is 

creatief, deskundig in 
vakken/leergebieden, sterk 
taalgevoel, communicatief 

ontwikkelaar schrijven lesmateriaal creatief, deskundig in 
vakken/leergebieden, sterk 
taalgevoel, kent de doelgroep, 
punctueel, kan werken met 
deadlines, zelfdiscipline 

brainstormer inbrengen van nieuwe ideeën creatief, out-of-the-box denker, 
communicatief vaardig, energiek, 
enthousiast, nieuwsgierig 

voortrekker/aanjager zorgen voor enthousiasme, inbrengen van 
nieuwe ideeën, brengt dynamiek in het 
team 

energiek, extravert, ethousiast, 
nieuwsgierig 

Montaigne bewaker bewaken van visie, 10 geboden, 
ontwerpvormen en onderwijsconcept, 
invullen van datamodel 

is Montaigne-man/vrouw 'par 
excellence', ervaren, heeft overzicht, 
sociaal en communicatief sterk, 
punctueel, goed beoordelings- en 
onderscheidingsvermogen 

netwerker  regelen van contacten buitenschools 
(excursies, gastdocenten, etc.) 

sociaal en communicatief vaardig, 
creatief, vasthoudend, kan werken 
met deadlines 

remmer zorgen voor kritische inbreng, bewaken 
realiteitszin 

sociaal en communicatief vaardig, 
realist, behoudend, plichtsgetrouw 

notulist verslagleggen en archiveren van 
afspraken 

nauwgezet, accuraat, goede 
taalbeheersing, ordelijk 

planner opstellen doorlooptijd ontwikkelproces, 
bewaker voortgang (met signaalfunctie 
naar voorzitter) 

nauwgezet, accuraat, ordelijk 
nuchter, weinig emoties, ict-vaardig 

facilitair medewerker zorgen voor overlegruimten, apparatuur, 
koffie, thee, etc. 

nauwgezet, punctueel 

verzamelaar zorgen voor aanwezigheid van 
hulpmiddelen die nodig zijn voor uitvoering 
(op tijd en compleet) 

ordelijk, punctueel, bewaart het 
overzicht, organisatietalent 
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  Afspraken over de lay-out van het materiaal 
 
 
Voorkant kaft 
verplicht 

- eis: voorkant moet prikkelend zijn voor leerlingen (kleur/plaatjes bepaalt het team) 
- titel (plaats en lettertype/-grootte bepaalt het team) 
- leerjaar, niveau 

facultatief 
- team bepaalt wat er verder op de kaft komt (bijv. vakken, periode, naam leerling) 

 
Achterkant kaft 
verplicht 

- logo/naam van de school (rechtsonder) 
- jaartal en versienummer (in voettekst) 

facultatief 
- namen auteurs 
- samenvatting van het thema (in leerlingentaal) 
- informatie zoals, ‘dit is onderdeel van …’ 

 
Opbouw ABC 
verplicht 

- A wordt vooraf gegaan door het woord Vooraf 
- B wordt vooraf gegaan door het woord: Uitvoering 
- C wordt vooraf gegaan door de woorden: Tot Slot 

 
Opdrachten en nummering 
verplicht 

- codering of nummering van opdrachten 
- keuzeopdrachten zijn onderscheidend 
- paginanummering 
- consequent in lay-out van bijvoorbeeld 

- woordenlijst 
- bron 
- leertekst 
- instructietekst 
- afspraken 
- opdrachten 

facultatief 
- symbolen voor typen opdrachten (zorgen voor onduidelijkheid als het er te veel zijn) 
- instructie/opdracht bovenaan onder de titel 
- opdrachtnummering en nummering van vakbijdragen per team bepalen, maar wel 

consequent: wel of niet doornummeren 
- opdrachtkaarten/informatieboekjes bundelen in thema 
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Bijlage 1  Lijst werkvormen en presentatievormen 
(bron: workshop werkvormen 2e fase) 
 
 

1. feest organiseren 

2. game ontwerpen 

3. bijzonder maaltijd bereiden 

4. prototype vervaardigen 

5. wedstrijd organiseren 

6. maquette maken 

7. handleiding bij spel schrijven 

8. les over dans organiseren 

9. accessoirelijn ontwerpen 

10. proeverij organiseren 

11. stripverhaal maken 

12. modeshow organiseren 

13. excursie organiseren 

14. procescontrole maken 

15. ontwerptekening maken 

16. bouwplaat ontwerpen 

17. activiteitenprogramma opstellen 

18. marketingplan opstellen 

19. uitstapje organiseren 

20. quiz organiseren 

21. cartoon tekenen 

22. (educatief) spel ontwerpen 

23. top 10 opstellen 

24. flyer maken 

25. gebruiksaanwijzing opstellen 

26. affiche maken 

27. wandplaten maken 

28. praktijkles geven 

29. onderzoek doen 

30. model maken 

31. herinrichtingsplan opstellen 

32. ontwerp voor een machine maken 

33. wervingscampagne voor personeel 

bedenken en organiseren 

34. zorgplan opstellen 

35. ontwerptekening maken 

36. artikel schrijven voor beta canon 

37. visueel schema ontwerpen 

38. (alternatief) verhaal schrijven 

39. webquest maken 

40. verteltas maken 

41. literair cafe organiseren 

42. workshop geven 

43. handboek maken 

44. praktische opdracht ontwerpen 

45. college geven 

46. tijdschriftartikel schrijven voor 

bepaalde discipline 

47. debat organiseren 

48. uitkomsten onderzoek presenteren 

49. les verzorgen 

50. advies uitbrengen 

51. lesbrief maken 

52. rapport schrijven 

53. tentoonstelling inrichten 

54. lessenreeks maken 
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55. leskist samenstellen 

56. tijdschrift artikel schrijven 

57. campagne bedenken 

58. discussiemiddag organiseren 

59. informatiepakket samenstellen 

60. ingezonden stuk schrijven 

61. opiniepagina van de krant vullen 

62. adviesrapport opstellen 

63. knipselkrant verzorgen 

64. collage maken 

65. fotoserie maken 

66. Film maken 

67. Postbus 51 spotje maken 

68. Voorstel maken en uitvoeren 

69. Routebeschrijving van culturele 

wandeling maken 

70. Voorlichting geven aan bepaalde 

doelgroep 

71. Choreografie schrijven 

72. Documentaire maken 

73. Radioprogramma maken 

74. Rondleiding maken en verzorgen 

75. (educatief) Spel ontwerpen 
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Bijlage 2  58 kerndoelen van de onderbouw VO (korte versie) 
(bron: Onderbouw VO / Diephuis + van Kasteren) 

 
Nederlands      Engels 
1. uitdrukkingsvaardigheid   11. luistervaardigheid 
2. correct taalgebruik     12. woordverwerving  
3. woordverwerving     13. lezen en luisteren 
4. lezen en luisteren     14. omgaan met 
informatiebronnen 
5. omgaan met informatiebronnen   15. informele gesprekken 
6. overleg, planning, discussie     16. standaardgesprekken 
7. presenteren       17. contact via internet 
8. fictie en non-fictie     18. Engels als wereldtaal 
9. planmatig werken met taal 
10. reflectie op eigen taalgebruik 
 
Wiskunde      Mens en natuur 
19. wiskundetaal ontwikkelen    28. onderzoek leren doen 
20. wiskunde gebruiken in praktische   29. sleutelbegrippen 
situaties      30. het milieu 
21. wiskundig redeneren    31. processen in de natuur 
22. rekenbegrippen gebruiken    32. theorieën en modellen 
23. exact en schattend rekenen    33. techniek 
24. meten      34. lichaam en gezondheid 
25. verbanden visualiseren    35. zorg en veiligheid 
26. werken met vormen 
27. ordenen van gegevens 
 
Mens en maatschappij     Kunst en cultuur 
36. meningsvorming     48. zeggingskracht van kunst 
ontdekken 
37. historische basiskennis    49. eigen kunstzinnig werk 
presenteren 
38. geografische basiskennis    50. leren kijken en luisteren 
naar kunst 
39. onderzoek leren doenassen    51. eigen ervaringen verbeelden 
40. omgaan met historische bronnen    52. reflectie op kunstzinnig werk 
41. omgaan met atlas en kaarten 
42. inzicht in de eigen omgeving               Bewegen en sport 
43. cultuurverschillen in Nederland   53. oriëntatie op 
bewegingsactiviteiten 
44. de politiek      54. bewegingsrepertoire 
ontwikkelen 
45. Europese samenwerking    55. bewegingsprincipes 
toepassen 
46. Arm en rijk      56. eerlijk spel 
47. Oorlog, vrede en mensenrechten   57. regelen en organiseren 
       58. bewegen en gezondheid 
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