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CONTEXT
Binnen ROC ID-College wordt sinds een jaar onder de noemer Flex-ID gewerkt aan onderwijskundige
herinrichting van de aangeboden middelbare beroepsopleidingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
het 4C-ID-model. Vooralsnog wordt in dit traject het programma Loopbaan & Burgerschap (L&B)
buiten beschouwing gelaten. Mijn intentie is om in het kader van LA2 uit te vinden in hoeverre het 4C-
ID-model als onderwijskundig ontwerpmodel ook bruikbaar is voor de ontwikkeling van leermiddelen
ten behoeve van L&B. Tegelijkertijd wil ik mijzelf bekwamen in het gebruik van het 4C-ID-model.

VERANTWOORDING VAN MIJN MODELKEUZE
Om voor mijzelf goed in beeld te krijgen in hoeverre het 4C-ID-model bruikbaar is voor het ontwerpen
van leermiddelen ten behoeve van L&B, is het denk ik uiterst zinvol om dit model te vergelijken met
een aantal andere onderwijskundige (ontwerp)modellen. Daarbij gaat mijn belangstelling in het
bijzonder uit naar het antwoord op de vraag in welke mate deze modellen (of delen daarvan),
complementair zijn aan het 4C-ID-model.

In dit product worden daartoe naast het 4C-ID-model nog een viertal andere modellen besproken
die ieder op eigen wijze een onderdeel vormen van de heuristische zoektocht naar oplossingen voor
onderwijskundige ontwerpvraagstukken. Na een vluchtige verkenning van een groot aantal, sterk
uiteenlopende (ontwerp)modellen heb ik mijn keuze gemaakt op basis van de volgende
selectiecriteria:

 de modellen moeten mij op de één of andere manier aanspreken dan wel mijn
nieuwsgierigheid opwekken;

 de modellen moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mijn leerproces;
 de modellen moeten relevant zijn binnen de context van mijn onderwijspraktijk;
 de modellen moeten (in elk geval in mijn perceptie) tot op zekere hoogte
 complementair zijn

Allereerst ga ik in op het curriculaire spinnenweb. Juist omdat dit model niet in de eerste plaats geldt
als een onderwijskundig ontwerpmodel , maar vooral is bedoeld om ontwerpmodelen te analyseren
op consistentie, gebruik ik het curriculaire spinnenwebl als overkoepelend kader (zie figuur).
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Vervolgens besteed ik aandacht aan het ARCS-model, dat vooral is bedoeld om ontwerpers een
handreiking te bieden bij het ontwikkelen van leer- en instructieomgevingen die de motivatie van de
lerende stimuleren. Juist door die focus op motivatie als startpunt van het leren, heeft het ARCS-
model niet de alles omvattende ontwerppretentie van een systeemmodel, maar dienen haar
uitgangspunten naar mijn mening te worden geïntegreerd in elk serieus onderwijskundig ontwerp.

Als derde model bespreek ik het 4C-ID model . Naast het feit dat er in mijn school voor is gekozen om
dit model in te zetten bij het herontwerp van ons onderwijs, heb ik het ook gekozen omdat het
model een aantal ontwerpoplossingen voorstelt die mijn persoonlijke belangstelling hebben.

Het vierde model dat ik behandel is het CLU-model dat is ontwikkeld door het Centrum voor
Leermiddelenstudie Utrecht. Dit model is te beschouwen als een systeemmodel en ik bespreek dit
omdat ik te weten wil komen in hoeverre het kan dienen als Nederlandstalig alternatief voor de
ontwerpbenadering van Dick, Carey and Carey. Met alle respect voor het grondige werk dat deze
hebben verricht, kan ik mij namelijk niet voorstellen dat ik ooit (samen met collega's) aan de slag
zal gaan met (her)ontwerp van onderwijs aan de hand van een Engelstalige publicatie.

Tot slot buig ik mij over de ontwerpkant van Virtual Action Learning (VAL) . De redenen hiervoor zijn
van uiteenlopende aard. Allereerst vind ik het verkennen van VAL een uitdaging voor mijzelf. De VAL
aanpak prikkelt mij, haalt mij uit mijn comfort zone en zet mij bovendien aan tot nadenken over de
veel besproken '21th century skills'. Daarnaast verwacht ik er direct baat bij te hebben in mijn eigen
leerproces tijdens LA2 en het vervolg van mijn opleiding. Ook vraag ik mij af of de VAL benadering
zich laat combineren met het 4C-ID-model.
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1. CURRICULAIRE SPINNENWEB (VAN DEN AKKER)

Typering
Het curriculaire spinnenweb is door Van den Akker ontwikkeld om de componenten van een
curriculum in hun onderlinge samenhang te visualiseren. De kern en de negen draden van het
spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen van het curriculum die elk een vraag over het (plannen
van) leren door leerlingen betreffen.

COMPONENT KERNVRAAG
Visie Waartoe leren zij?
Doelen Waarheen leren zij?
Inhoud Wat leren zij?
Leeractiviteiten Hoe leren zij?
Rol leraar Hoe is de rol van de leraar bij hun leren?
Materialen en bronnen Waarmee leren zij?
Groeperingsvorm Met wie leren zij?
Locatie Waar leren zij?
Tijd Wanneer leren zij?
Toetsing Hoe wordt hun leren getoetst?

In het spinnenweb fungeert het onderdeel 'visie 'als centrale, verbindende schakel tussen de
verschillende componenten. Idealiter zijn deze schakels ook met elkaar verbonden, zodat er sprake is
van consistentie en samenhang in het ontwerp. De metafoor van het spinnenweb onderstreept het
kwetsbare karakter van een curriculum. Spinnenweb zijn weliswaar enigszins flexibel maar kunnen
scheuren als er te hard en eenzijdig aan bepaalde draden wordt getrokken zonder dat de andere
draden meebewegen. Hoewel het ingezet kan worden als hulpmiddel bij het ontwerpen of vernieuwen
van een curriculum, is het curriculaire spinnenweb door de nadruk die het legt op de breekbare
samenhang tussen de verschillende curriculumcomponenten, in de eerste plaats bedoeld om (de
consistentie van) curricula te analyseren.
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2. ARCS-MODEL (KELLER)

Typering

3. CLU-ONTWERPMODEL (HOOBROECKX EN HAAK)

Typering
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4. 4C-ID-MODEL (VAN MERRIENBOER)

Typering

5. VIRTUAL ACTION LEARNING (BAETEN)

Typering
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