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Hoe ontwerp, ontwikkel en evalueer je een 
flexibel curriculum van 4 tot 18 jaar, waarin 

leerlingen gelijke kansen krijgen om het 
hoogst haalbare te halen?







Wat gaan (kunnen) 
we doen in een uur?



Wat gaan (kunnen) we doen?

1. Theorie: wat is een curriculum? Je kunt na deze workshop twee analysemodellen 
over curriculumontwerp + 4 kwaliteitsindicatoren uitleggen aan een collega. 

2. De praktijk: hoe zit het op DENISE en jouw school? Je kunt een 
curriculumontwikkeling in jouw school analyseren aan de hand van de geleerde 
theorie.

3. Tips: je weet waar je meer kan vinden over curriculumontwerp en werkvormen in je 
team te gebruiken.



Wat is een curriculum?



  “Change in education is easy to propose, hard to 
implement, and extraordinarily difficult to sustain”
 

Hargreaves, A. & Fink, D. (2006). Sustainable leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.



Bij DENISE is taalverwerving uitgangspunt. 
We vinden het belangrijk dat leerlingen die nieuw zijn in 

Nederland een basiskennis van de Nederlandse taal krijgen. 
We vinden dat taal geen belemmering mag zijn voor leren.





MEER 
INFO?



Wat moet, kan en 
mag eigenlijk?



Wat ligt vast?

• Inhouden en doelen voor SO, PO, VO

– Kerndoelen (SO, PO, VO onderbouw)

– Eindtermen (VO bovenbouw)

– Referentiekader Taal en rekenen

– Examenprogramma's

– Handreikingen schoolexamens

• Wat komt voort uit Curriculum.nu?





Leerplanniveaus

Niveau Beschrijving Voorbeelden

Supra Landoverstijgend, 
internationaal

• Europees Referentiekader voor vreemde 
talenonderwijs

Macro Systeem, nationaal • Kerndoelen
• Examenprogramma’s (eindtermen)

Meso School, opleiding • Schoolwerkplan
• Opleidingsprogramma

Micro Groep, docent • Lesplan, lesmateriaal
• Module, leergang
• Leerboek, methode

Nano Leerling, individu • Persoonlijk leerplan
• Individuele leerweg



Hoe ontwerp je een 
curriculum?





Hoe ontwikkel je een 
curriculum?



HET CURRICULUMBOEK

Wang Quingsong | Follow Him, 130×300cm, 2010 



Voorbeelden



Hoe evalueer je een 
curriculum?





Opdracht

1. Denk aan een ontwikkeling die nu gaande is 

op het gebied van het curriculum.

2. Wat wordt er zoal geroepen in de 

wandelgangen over deze ontwikkeling? Vul ze 

in op het werkblad















Wat zijn jouw criteria zijn voor een             

kwalitatief goed curriculum? 

Opdracht



Kwaliteitscriteria curriculumontwerp

Relevantie: voorziet het curriculum in behoeften en berust het op valide inzichten? 

Consistentie: zit het curriculum logisch en samenhangend in elkaar?

Bruikbaarheid: is het curriculum praktisch uitvoerbaar in de beoogde context? 

Effectiviteit: leidt het werken met het curriculum tot de gewenste resultaten? 

Nieveen, N. (2009). Formative evaluation in educational design research. In Tj. Plomp & N. Nieveen (Eds.), An 

introduction to educational design research (pp. 89-101). Enschede: SLO



Relevant 
& 

Samenhangend

kwaliteitscriteria

Bruikbaar

Effectief



Opdracht

1. Leg de curriculumontwikkeling eens langs de 

curriculumniveaus.

2. Beschrijf wat de status is per niveau op het 

werkblad.

3. Extra: hoe bepalen jullie de kwaliteit per 

niveau? (wanneer is goed goed genoeg?)



Ontwikkeling/vernieuwing_______________________________________________________________

Wat is je droombeeld?

Op welke wijze is het droombeeld beschreven / concreet gemaakt?

Hoe interpreteren de collega’s het plan?

Wat zie je terug in de klas/groep?

Wat vinden de leerlingen?

Wat zijn de resultaten?


