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Hoofdstuk 1. Inhoudelijk kader

advanced skills

1.1. Curriculum

Figuur 1

1.1.1. Advanced skills

advanced skills



Tabel 1 KSAVE model (Boswinkel & Schram, 2011)
Manieren van denken

Manieren van werken

Instrumenten

Wereldburgerschap

1.1.2. Toekomstbestendigheid

advanced skills
advanced skills

1.2. Onderzoeksvraag 1: Hoe toekomstbestendig is het proces van de
totstandkoming van het curriculum?

 Formeel curriculum

 Uitgewerkt curriculum
 Uitgevoerd curriculum
 Waargenomen curriculum
 Gerealiseerd curriculum  

 



1.2.1. Besluitvorming in het proces van curriculumontwikkeling

1.2.2. Vernieuwingen binnen het curriculum



1.2.3. Deelvragen onderzoeksvraag 1

a. Hoe verloopt het proces van curriculumontwikkeling?
 
 
 
 

b. Welke knelpunten signaleren de actoren?
c. Welke verbeteringen zijn er denkbaar en mogelijk als het gaat om de
toekomstbestendigheid, van het proces van curriculumontwikkeling?

1.3. Onderzoeksvraag 2: Hoe toekomstbestendig is het huidige curriculum?

advanced skills

advanced
skills

1.3.1. Uitgevoerde curriculum

advanced skills

advanced skills

advanced skills



1.3.2. Rol van de leraren

advanced skills

advanced skills
advanced skills

advanced
skills

1.3.3. Leeromgeving

advanced skills

1.3.4. Beoordeling van geleerde advanced skills
advanced skills

1.3.5. Deelvragen onderzoeksvraag 2

a. In hoeverre zijn de , zoals beschreven in het KSAVE model, volgens de
actoren op de diverse curriculumniveaus van belang voor de toekomstbestendigheid van het
curriculum?

b. In hoeverre zijn de zichtbaar op de verschillende curriculumniveaus?
c. Welke verbeteringen zijn er denkbaar en mogelijk als het gaat om de
toekomstbestendigheid, van het curriculum?





Hoofdstuk 2. Methode

Tabel 2 Onderzoeksinstrumenten voor de beide onderzoeksvragen op de diverse niveaus
Vraag

Niveau
Toekomstbestendigheid
proces curriculumontwikkeling

Toekomstbestendigheid
huidig curriculum

Formeel

Uitgewerkt

Uitgevoerd

Waargenomen

Gerealiseerd

2.1. KSAVE competenties

Tabel 3 Beschrijving van de KSAVE competenties (uitgewerkt voor dit onderzoek door Joosten, 2013)
KSAVE Didactiek Vaardigheden van

leraren
Vaardigheden van
leerlingen

Manieren van denken



KSAVE Didactiek Vaardigheden van
leraren

Vaardigheden van
leerlingen

Manieren van werken



KSAVE Didactiek Vaardigheden van
leraren

Vaardigheden van
leerlingen

Instrumenten

Wereldburgerschap



2.2. Interviews

Tabel 4 Geraadpleegde actoren op de verschillende niveaus van het curriculum
Niveau Actoren

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2.3. Documentanalyse

Tabel 5 Geanalyseerde documenten
Niveau Documenten po Documenten vo

 
 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.4. Methodeanalyse

Tabel 6 Geanalyseerde methoden
Methode po vo



2.4.1. De keuze van de te analyseren methoden

2.4.2. Aanpak methodeanalyse

2.4.3. Afzonderlijke lessen geanalyseerd



2.5. Vragenlijst voor leraren po en vo

2.5.1. Leraren po

2.5.2. Leraren vo

 
 

 



2.6. Opbouw vragenlijst

2.7. Les voor leerlingen van groep 8, vragenlijst voor ouders en
leerlingenconferentie



2.8. Expertmeetings



Hoofdstuk 3. De toekomstbestendigheid van het proces

proces

3.1. Resultaten documentanalyse

 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. Kerndoelen po en vo (formeel niveau)



3.1.2. Toezichtkader po en vo (formeel niveau)

3.1.3. Referentiekader taal en rekenen po vo (uitgewerkt niveau)



3.1.4. TULE (uitgewerkt niveau) po

 
 
 
 
 
 
 

3.1.5. Cito Eindtoets basisonderwijs (Groep 8) 2013 (gerealiseerd niveau)



door de Eerste Kamer aangenomen. 

3.1.6. Examenprogramma’s vo

 
 

 

3.2. Resultaten van de interviews

Hoe verloopt het proces van curriculumontwikkeling?



3.2.1. Ministerie van Onderwijs, Cultuur enWetenschappen (OCW)1
formele niveau

formele niveau  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

uitgewerkte niveau

uitgewerkte niveau
uitgevoerde niveau

3.2.2. Inspectie van het onderwijs

3.2.3. PO Raad
formele niveau

uitgevoerde niveau formele niveau gerealiseerde niveau

uitgewerkte niveau



3.2.4. Vakverenigingen2

uitgewerkte gerealiseerde

formele, het uitgewerkte uitgevoerde niveau
gerealiseerde niveau

3.2.5. Ouders & Coo
waargenomen

uitgevoerde niveau
formele niveau

3.2.6. College voor Examens (CvE)
gerealiseerde niveau



uitgewerkte niveau
formele niveau

waargenomen niveau
uitgevoerde niveau

3.2.7. Calibris4

gerealiseerde niveau
uitgewerkt niveau

3.2.8. Cito5
gerealiseerde niveau



uitgewerkte niveau

uitgevoerde niveau
waargenomen niveau

3.2.9. Werkgeversorganisaties6

formele gerealiseerde

formeel uitgevoerd niveau
uitgewerkte niveau

3.3. Knelpunten in het proces van curriculumontwikkeling



.



3.4. Voorbeelden van invloed op de curriculumontwikkeling



3.5. Verbetering toekomstbestendigheid proces



3.6. Genoemde knelpunten en adviezen

3.6.1. Belasting scholen

“Hoewel ze nuttig zijn, is het de vraag of de school ervoor moet
zorgen dat jongeren deze competenties leren. Onderwijstijd is kostbaar en er komt steeds weer
iets bij; maar zolang deze competenties niet vastliggen in eindtermen en doelen voor het
centraal examen en het schoolexamen, blijven ze er toch een beetje bij hangen”

3.6.2. Waarnemingen onderwijsadviseurs

 

 
 

 

 



 

advanced skills

 

advanced skills

 

 
 

 

 

3.6.3. Rol van de inspectie
advanced skills

“De balans is een beetje
weg met alle eenzijdige nadruk op taal en rekenopbrengsten.”

advanced skills



3.6.4. Aandacht voor vakmanschap



Hoofdstuk 4. Het huidige curriculum op het formele, uitgewerkte en
gerealiseerde niveau

huidige

4.1. Het belang van advanced skills

advanced skills



4.2. Formeel, uitgewerkt en gerealiseerd niveau: Documentanalyse

In hoeverre zijn de KSAVE competenties zichtbaar in het huidige curriculum?



4.2.1. Kerndoelen po

zodat kinderen zich
uitgedaagd voelen tot wiskundige activiteit, zodat ze op eigen niveau, met plezier en vol
doening, zelfstandig en in de groep uit eigen vermogen wiskunde doen: wiskundige vragen
stellen en problemen formuleren en oplossen.

uitgedaagd voelen
De leer

lingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en
evalueren.’

4.2.2. Kerndoelen vo



4.2.3. Toezichtkader Inspectie po en vo

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en
rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen’ (



4.2.4. Referentiekader taal en rekenen

4.2.5. Leerlijnen PO (TULE) (uitgewerkt niveau)

Het onderzoeken, begrijpen en modelleren van de probleemcontext is een wezenlijk onderdeel
bij het zoeken naar een oplossing. In veel gevallen wordt het probleem omgezet in een reken
formule, die dan handig uit het hoofd, met standaard rekenprocedures, of met de rekenmachine
wordt opgelost.’

inrichten van speel en leerarrangementen, waarin kinderen uitgedaagd worden tot
wiskundige activiteit. De leerkracht stimuleert de kinderen te benoemen wat ze doen en
waarnemen en gaat de kinderen daarin voor door haar eigen handelen waar zinvol te
verwoorden en de kinderen vragen te stellen of tot onderling gesprek aan te zetten.‘

 Kinderen
leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door
water bedreigde gebieden mogelijk te maken.



De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve
teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.

4.2.6. Cito Eindtoets Basis/Niveau 2013 (gerealiseerd niveau)

4.2.7. Examens voortgezet onderwijs (gerealiseerd niveau)



4.2.8. Samenvatting documentanalyse (uitgewerkt niveau)





Hoofdstuk 5. Methodeanalyse (uitgewerkt niveau)

5.1. Leeswijzer methodeanalyse

In de uitwerking van de resultaten hanteren we de volgende terminologie.
Een categorie:

Een competentie:

Een aspect:

Type lesactiviteit/opdracht:

Cluster lesactiviteiten:

 
 
 

 
 
 
 



Didactische aanwijzingen voor leerkrachthandelen:

Tabel 3 Beschrijving van de KSAVE competenties (uitgewerkt voor dit onderzoek door Joosten, 2013)
KSAVE Didactiek Vaardigheden van

leraren
Vaardigheden van
leerlingen

Manieren van denken



KSAVE Didactiek Vaardigheden van
leraren

Vaardigheden van
leerlingen

Manieren van werken

Instrumenten



KSAVE Didactiek Vaardigheden van
leraren

Vaardigheden van
leerlingen

Wereldburgerschap

Het gebruik van percentages in de tabellen

 
 
 
 



5.2. Uitkomsten methodeanalyse algemeen

5.2.1. Reden voor ontwikkeling of vernieuwing



Tabel 7 Reden voor ontwikkeling of vernieuwing
Redenen die genoemd worden:

5.2.2. Toetsing van KSAVE competenties

5.2.3. Aandacht voor KSAVE competenties in de methoden



5.3. KSAVE Inhouden en didactiek (po en vo)

5.3.1. Doelstellingen uit de algemene handleiding (po en vo) die bijdragen aan KSAVE
competenties

Tabel 8 KSAVE competenties in doelstelling terug te vinden alle vakgebieden po en vo bij elkaar

N=41 Methoden alle vakgebieden po vo Kennis Vaardigheid
Houding,
waarden

en normen
n % n % n %

Manieren van denken N=41 N=41 N=41

Manieren van werken N=41 N=41 N=41

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=41 N=41 N=41

Wereldburgerschap N=41 N=41 N=41

5.3.2. Doelstellingen op lesniveau die bijdragen aan KSAVE competenties (po en vo)

geen enkele



Tabel 9 KSAVE competenties in lesbeschrijving alle vakgebieden po en vo bij elkaar

N=2842 Lesbeschrijvingen alle vakgebieden po vo Kennis Vaardigheid
Houding
waarden

en normen
n % n % n %

Manieren van denken N=2842 N=2842 N=2842

Manieren van werken N=2842 N=2842 N=2842

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=2842 N=2842 N=2842

Wereldburgerschap N=2842 N=2842 N=2842

5.3.3. Didactische aanwijzingen voor leerkrachthandelen in de algemene handleiding
die bijdragen aan KSAVE competenties



Tabel 10 Didactische aanwijzingen in algemene handleidingen alle vakgebieden bij elkaar
N=41 Algemene handleidingen alle vakgebieden po vo

n %
Manieren van denken N=41

Manieren van werken N=41

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=41

Wereldburgerschap N=41



5.3.4. Lesactiviteiten in de afzonderlijke lessen die bijdragen aan KSAVE competenties
(po en vo)

Tabel 11 Lesactiviteiten gerelateerd aan KSAVE competenties alle vakgebied po en vo
N=404 Lesactiviteiten alle vakgebieden po vo

n %
Manieren van denken N=404

Manieren van werken N=404

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=404

Wereldburgerschap N=404



5.4. KSAVE Inhouden en didactiek po

5.4.1. Algemene doelstellingen uit de algemene handleiding (po) die bijdragen aan KSAVE
competenties

Tabel 12 KSAVE competenties in doelstelling terug te vinden vakgebieden po
N=9 Vakgebieden po Kennis Vaardigheid Houding, waarden

en normen
n % n % n %

Manieren van denken N=9 N=9 N=9

Manieren van werken N=9 N=9 N=9

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=9 N=9 N=9

Wereldburgerschap N=9 N=9 N=9



5.4.2. Doelstellingen op lesniveau die gericht zijn op KSAVE competenties (po)

Tabel 13 KSAVE competenties in lesbeschrijving vakgebieden po

N=976 Lesbeschrijvingen vakgebieden po Kennis Vaardig heid
Houding
waarden

en normen
n % n % n %

Manieren van denken N=976 N=976 N=976

Manieren van werken N=976 N=976 N=976

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=976 N=976 N=976

Wereldburgerschap N=976 N=976 N=976



5.4.3. Didactische aanwijzingen voor leerkrachthandelen in de algemene handleiding (po)

Tabel 14 Didactische aanwijzingen in algemene handleidingen vakgebieden po
N=9 Algemene handleidingen vakgebieden po

n %
Manieren van denken N=9

 

Manieren van werken N=9

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=9

Wereldburgerschap N=9

***
****



5.4.4. Lesactiviteiten zoals beschreven in de afzonderlijke lessen die bijdragen aan
KSAVE competenties (po)

Tabel 15 Lesactiviteiten gerelateerd aan KSAVE competenties vakgebieden po
N=86 Lesactiviteiten vakgebieden po

n %
Manieren van denken N=86

Manieren van werken N=86

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=86

Wereldburgerschap N=86

***
****



5.5. KSAVE Inhouden en didactiek vo

5.5.1. Algemene doelstellingen uit de algemene handleiding (vo) die gericht zijn op
KSAVE competenties

Tabel 16 KSAVE competenties in doelstelling terug te vinden in de vakgebieden vo
N=32 Vakgebieden vo Kennis Vaardigheid Houding waarden

en normen
n % n % n %

Manieren van denken N=32 N=32 N=32

Manieren van werken N=32 N=32 N=32

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=32 N=32 N=32

Wereldburgerschap N=32 N=32 N=32



5.5.2. Doelstellingen op lesniveau (vo) die bijdragen aan KSAVE competenties

Tabel 17 KSAVE competenties in lesbeschrijving vakgebieden vo

N=1866 lesbeschrijvingen vakgebieden vo Kennis Vaardigheid
Houding
waarden

en normen
n % n % n %

Manieren van denken N=1866 N=1866 N=1866
 
 
 

Manieren van werken N=1866 N=1866 N=1866
 
 

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=3732 N=1866 N=1866 N=1866
 
 

Wereldburgerschap N=1866 N=1866 N=1866
 

 

5.5.3. Didactische aanwijzingen (vo) in de algemene handleiding die bijdragen aan
KSAVE competenties



Tabel 18 Didactische aanwijzingen in algemene handleiding vakgebieden vo
N=32 Algemene handleidingen vakgebieden vo

n %
Manieren van denken N=32

Manieren van werken N=32

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=32

Wereldburgerschap N=32



5.5.4. Lesactiviteiten in de afzonderlijke lessen (vo) die bijdragen aan KSAVE
competenties

Tabel 19 Lesactiviteiten gerelateerd aan KSAVE competenties vakgebieden vo
N=318 Lesactiviteitenvakgebieden vo

n %
Manieren van denken N=318

Manieren van werken N=318

Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) N=318

Wereldburgerschap N=318

***
****



5.6. Bespreking van de methodeanalyse per vakgebied (po)

5.6.1. Rekenen po
Algemene handleiding

Afzonderlijke lessen

Didactische aanwijzingen

Lesactiviteiten

5.6.2. Taal (po)
Algemene handleiding

Afzonderlijke lessen

Didactische aanwijzingen

Lesactiviteiten



5.6.3. Geschiedenis (po)
Algemene doelstellingen

Afzonderlijke lessen

Didactische aanwijzingen

Lesactiviteiten:

5.7. Bespreking van de methodeanalyse per vakgebied (vo)

5.7.1. Geschiedenis (vo)
Algemene doelstellingen

Afzonderlijke lessen
geen enkele

Didactische aanwijzingen



Lesactiviteiten

5.7.2. Natuurkunde (vo)
Algemene doelstellingen

Afzonderlijke lessen
geen enkele

Didactische aanwijzingen

Lesactiviteiten:

5.7.3. Nederlands (vo)
Algemene doelstellingen

Afzonderlijke lessen

Didactische aanwijzingen



Lesactiviteiten

5.7.4. Verzorging (vo)
Algemene doelstellingen

Afzonderlijke lessen
geen enkele

Didactische aanwijzingen

Lesactiviteiten:

5.8. Samenvatting en conclusies



5.8.1. Manieren van denken

5.8.2. Manieren van werken

5.8.3. Hanteren van instrumenten in het kader van werk



5.8.4. Wereldburgerschap



Hoofdstuk 6. Het huidige curriculum op het uitgevoerde en
gepercipieerde niveau

6.1. Resultaten uit de vragenlijsten (uitgevoerd niveau)

6.1.1. Leraren po over de toekomstbestendigheid van hun lessen

6.1.2. KSAVE competenties die aan bod komen



0 10 20 30 40 50 60

Figuur 2 Aandacht voor KSAVE competenties in de klas (N=56)

a. Algemene voorbeelden van werken aan competenties:

“Bij het leren onderzoek doen, laat ik de kinderen nadenken over wat ze al weten en wat ze
willen leren. Hoe komen ze daar achter? Wat hebben ze daarvoor nodig?”



“Bij het creatief denken gaat het er vooral om dat diverse oplossingen mogelijk zijn, er is niet
één goed antwoord op verschillende problemen, probeer het eens van een andere kant te
bekijken.”

“Coöperatieve werkvormen bij reken en taalactiviteiten. Sociale vaardigheden en
samenwerken via lessen methode sociale vaardigheid”

“Coöperatief leren binnen alle lessen, zo leren de leerlingen effectief samenwerken.
Cultuurverschillen bespreekbaar maken tijdens SOVA en godsdienstlessen, of als er iets
gebeurt in de groep tussen leerlingen.”

“DIM en coöperatieve werkvormen bij reken en taalactiviteiten. Sociale vaardigheden
en samenwerken via de lessen sociale vaardigheid.”

“Door dit te bespreken met de leerlingen. Of door eisen te stellen aan hun werk. Als je niet
weet wat het betekent, zoek je het op in een woordenboek. Ik wil dat je overlegt met je
maatje. Samenwerken is verbonden aan het daltononderwijs. Kinderen kijken eerst hun
werk na, komen zelf om hulp vragen als er teveel fouten in zitten of ze verbeteren hun werk.”

“Elkaar helpen, een groepswerkstuk maken, vertellen en laten vertellen over
cultuurgebonden feestdagen e.d., samen nadenken over het oplossen van een probleem,
samen bedenken hoe je iets op internet opzoekt.”

“Twee keer per week krijgen de leerlingen een gerichte samenwerkingsopdracht,
bijvoorbeeld bij taal en rekenen, waarbij de nadruk ligt op hoe de samenwerking verloopt.
Iedere dag reflecteren we klassikaal en individueel op hoe er is gewerkt, maar ook op de
resultaten. Door middel van korte gesprekjes of beantwoorden van vragen en door het
nakijken van het eigen werk. Bij vakken als begrijpend lezen en wereldoriëntatie komt
kritisch lezen en luisteren aan de orde. Wat lees je, hoor je? Wat denk of vind je hiervan? Zou
het kloppen? Hoe kom je daar achter?”

b. Specifieke voorbeelden die door de respondenten gegeven worden voor het
werken aan ‘Zelf problemen oplossen’:

“In de klas zeggen we altijd dat we nooit problemen hebben, maar oplossingen zoeken. Bij
voorbeeld als ze hun schrift kwijt zijn of als er een akkefietje op het schoolplein is gebeurd.”

“Via de methode Vreedzame school worden kinderen opgeleid om andere kinderen te helpen
bij het oplossen van hun eigen problemen (mediatoren).”

“Weektaak maken, eerst zelf aan de slag, zelf problemen oplossen als leerkracht niet gelijk
beschikbaar is. Techniekles: in klein groepje opdrachten zelf proberen te maken.”

“Tijdens spelen in de bouwhoek vragen om een hoge toren die niet om kan vallen. Hoe doe
je dit?”



“Niet alleen zorgen voor reproductie maar leerlingen zelf laten nadenken en ze bewust
maken van hun eigen kennis. Proberen dit bij elk vak naar voren te laten komen. Leerlingen
veel met elkaar laten samenwerken om sociale vorming, maar ook omdat ze van elkaar
kunnen leren.”

“Tweetal coach: om de beurt lossen zij een som op en vertellen daarbij aan de ander hoe
ze dit doen.”

c. Specifieke voorbeelden van ‘Ict vaardigheden en informatievaardigheden’:

“Werken op de computer en digibord, met name voor projecten. Ook voor spreekbeurten
en werkstukken. Hoe vind je de juiste informatie en welke informatie is betrouwbaar?”

“Taal en rekenspelletjes op de computer uitvoeren.”

“Werken met Word, PowerPoint, Excel, websites maken, social media zoals MaxClass,
diploma veilig internet laten halen. Tablets in de klas, smart boards/digibord, interactief
leren.”

d. Specifieke voorbeelden van het ‘Voorbereiden op actief en democratisch
burgerschap (lokaal en wereldwijd)’:

“Vertellen en vragen stellen over Prinsjesdag, verkiezingen, vrijheid, oorlog, religie, andere
landen en culturen.”

“De Vreedzame schoollessen, democratische afspraken opstellen, leerlingenraad,
mediatoren.”

“D.m.v. taken leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving, zowel in
als om de school. Dagelijkse zorg voor het lokaal en het schoolplein.”

e. Over het algemeen

“Dagelijks tijdens het werken. Zit verweven in de manier van lesgeven.”



6.1.3. Aandacht voor de KSAVE competenties

leerlingen vragen naar hun kennis en
ervaringen leerlingen betrekken bij het leerproces, door doelen te stellen en tussentijdse
feedback te geven.

6.1.4. Meningen van leraren po
Tabel 20 De mening van leraren (N=34) over de context waarbinnen leerlingen de competenties leren

en de manier waarop ze aan de competenties werken

Stellingen
(zeer) mee eens

 Er is een wisselwerking tussen school, thuis en vrienden bij het
eigen maken van de competenties

 De leerlingen leren de meeste competenties – zowel cognitief als
sociaal –op school

 De leerlingen leren sociale competenties vooral thuis en met
vrienden en cognitieve competenties op school

 Ik werk zowel bij cognitieve als bij sociale competenties aan een
duidelijk doel

 Ik weet (min of meer) welke competenties de leerlingen in de
toekomst nodig hebben

 Ik gebruik de vrije ruimte/extra tijd voor een eigen invulling om
aan de kerndoelen te werken

6.1.5. Bijscholing (po)



6.1.6. Invloed op het curriculum (po)

6.1.7. Gebruik van methoden in het po
 Nederlandse taal

 rekenen

 wereldoriëntatie

6.1.8. Toetsen in het po

6.2. Docenten vo



alle

6.2.1. Toekomstbestendigheid

6.2.2. Aandacht voor KSAVE competenties
hoe

“Activerende didactiek: ik ben meer de coach, terwijl de leerlingen aan de slag gaan met de leer
stof. Ik bied een begrippenapparaat aan om de leerlingen inzicht en een kritische houding te
laten ontwikkelen en de leerlingen met elkaar in gesprek te laten gaan.”

“In het nieuws is het bericht dat kinderen zijn gestorven aan koolmonoxide. Dan bespreek je dit
in de volgorde: wat is koolmonoxide, waardoor ontstaat het, was het te voorkomen, wat zou jij
doen en hoe voel je je bij dit bericht?”

“In de bovenbouw werken we met een portfolio. Deze bestaat uit verdiepingsopdrachten
waarbij verschillende competenties aan bod komen. Een voorbeeld hiervan is het maken van
een kritische analyse van een historisch artikel.”

“Het doen van rollenspelen en praktische opdrachten vanuit de werkvelden binnen zorg en
welzijn. Competentiekaarten met leerlingen invullen en bespreken.”

Tabel 21 Mate van bijdrage aan de ontwikkeling van de competenties bij de leerlingen
Bijdrage aan de ontwikkeling van cognitieve en

sociale competenties van de leerlingen

totaal (n=155)



Figuur 3 Aandacht voor KSAVE competenties in de klas (vo)
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“Vooral bij practica doe ik een beroep op hun creatieve denkvermogen. Hoe
meet je bijvoorbeeld iets? Ik laat de leerlingen dat zelf bedenken en verzinnen.”

De ander uit laten praten. Je antwoord pas formuleren als je de andere
helemaal aangehoord hebt.”

“Ik zet al het lesmateriaal online. We werken veel met Word, maar ook met
Prezi en Socrative. En ik laat de leerlingen ook zelf expertlesjes ontwikkelen. Alle leerlingen
hebben hun eigen laptop in de klas.”

“In de boekjes komen veel casussen voor waarin rekening wordt gehouden
met verschillende culturen bv kookopdrachten waarbij aandacht is voor de eetgewoonten van
verschillende religies.”

het eigen maken van de
competenties een wisselwerking is tussen school, thuis en vrienden

Tabel 22 Stellingen inzake het aanleren van de competenties (n=155)
(zeer) mee eens

Leerlingen leren de meeste competenties – zowel cognitief
als sociaal – op school
Ik werk zowel bij cognitieve als sociale competenties aan
een duidelijk doel
Ik weet (min of meer) welke competenties de leerlingen in
de toekomst nodig hebben
De leerlingen leren sociale competenties vooral thuis en
met vrienden, en cognitieve competenties op school
Er is een wisselwerking tussen school, thuis en vrienden bij
het eigen maken van competenties
Ik gebruik de vrije ruimte/extra tijd voor eigen invulling om
aan de kerndoelen te werken



Tabel 23 Toepassen van de didactische principes (n=155)

De leerlingen…
minimaal enkele
keren per week

stimuleren om te zoeken naar nieuwe invalshoeken
stimuleren tot het beargumenteren van hun beslissingen
betrekken bij het leerproces door doelen te stellen en
tussentijdse feedback te geven
stimuleren hun gedachten helder onder woorden te brengen
en onderling en met mij de leraar van gedachten te
wisselen
stimuleren om met elkaar samen te werken zodat zij van
elkaar leren
stimuleren om de gevonden informatie te ordenen, te
waarderen en te presenteren
stimuleren in gebruik van software (bv. Office en
multimedia) bij de uitwerking van opdrachten
om op democratische wijze besluiten te nemen
om na te denken over de maatschappelijke consequenties
van lesstof en gebeurtenissen
te vragen naar hun kennis en ervaringen
om zichzelf te overtreffen

6.2.3. Invloed op het curriculum vo



Tabel 24 Huidige (H) en gewenste grotere invloed (GIG) op het curriculum (vo) (n=155)
H GIG

de politiek
de maatschappij
economische ontwikkelingen
wetenschappelijke ontwikkelingen
technologische ontwikkelingen (ict)
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt/het bedrijfsleven
het onderwijsveld zelf: de scholen/leraren & docenten
de leerlingen
de ouders
centrale overheid/gemeenten
Onderwijsinspectie

6.2.4. Gebruik van methoden vo
Nieuw

Nederlands Ook Op Niveau Talent Taallijnen
Ik zorg er wel voor PIT!

Verzorging voor jou Kontakt 3e editie genoemd.
Geschiedenis Werkplaats Feniks

Memo Natuurkunde
overal Systematische natuurkunde Nova Pulsar

Tabel 25 Lesmethoden: gebruik en mogelijkheden (alle docenten vo) (n=155)
Lesmethode
Gebruik lesmethode: grotendeels of (bijna) geheel
Ja, de methode biedt voldoende mogelijkheden om de
cognitieve en sociale competenties aan te leren
Ik ontwikkel zelf materiaal als het gaat om de cognitieve en
sociale competenties



waarom

Tabel 26 Stellingen inzake de lesmethode (vo) (n=155)
(zeer) mee eens

Ik ben van mening dat de methode de kerndoelen dekt
Ik denk dat de referentieniveaus met deze methode worden
bereikt
Ik ben van mening dat de methode goed aansluit bij de
exameneisen
De resultaten van de Cito toetsen geven mij een goed beeld
van de mate waarin leerlingen beschikken over de
cognitieve en sociale competenties
Ik stem mijn onderwijs af op de resultaten van de Cito
toetsen

6.2.5. Conclusies vo docenten



6.3. Curriculum op het waargenomen niveau

advanced skills

6.3.1. Aandacht voor de advanced skills

onderwijsadviseurs advanced skills
advanced skills

advanced skills



Tabel 27 Stellingen over het onderwijs in advanced skills in de klas, mening van de onderwijsadviseurs
Stellingen Aantal

wel/niet/eni
gszins mee
eens N=6

Toelichting

 
advanced skills

Leraren gebruiken didactiek die geschikt is om advanced skills aan te leren, zoals:
 

 

 

 

 

 

 

 



Stellingen Aantal
wel/niet/eni
gszins mee
eens N=6

Toelichting

 

 advanced
skills

 
advanced

skills

 Advanced skills

 

6.3.2. Leerlingen aan het woord

School, Juf/meester, Thuis, Vrienden Club

Van de meester: “wat ik kan”; “klok kijken”
Thuis: “liefde”; “hoe je met dingen omgaat”; “koken”
Op de club: “niet bang zijn”; “tegen je verlies kunnen”.



Tabel 28 Per domein: bijdrage aan de ontwikkeling van de competenties volgens de leerlingen (n=51)
Het aantal plusjes geeft aan of iets door veel of door weinig kinderen is genoemd.

Waar / van wie leer je wat?
Schoolse
vakken

Studievaar
digheden

Sociale
competenties

Ict Burger
schap

School
Juf/meester
Thuis
Vrienden
Club
Vakantie
Ict
Televisie
Opa en oma
Op straat

Tabel 29 Herkennen de leerlingen de KSAVE competenties in het curriculum?
Leerlingen in groepjes (n=11 groepjes)

Hoe goed kun je dit? Waar leer je dit?

Manieren van denken nog
niet

een
beetje

best
goed

op
school elders beide



Hoe goed kun je dit? Waar leer je dit?

Manieren van denken nog
niet

een
beetje

best
goed

op
school elders beide

Manieren van werken

Instrumenten

Burgerschap



6.3.3. Conferentie leerlingen vo

een beetje
samenwerken informatie

op internet opzoeken

Tabel 30 Mate waarin vo leerlingen vinden dat zij de KSAVE competenties beheersen (N=28)

Hoe goed kun je dit? heel
goed goed een

beetje
nog
niet

Manieren van denken
 

 
 
 

 
 
 

Manieren van werken
 

 



Hoe goed kun je dit? heel
goed goed een

beetje
nog
niet

Manieren van werken
 

 
Instrumenten

 

 

 

 

Burgerschap
 

 
 
 

 

 

ergens anders



6.3.4. Demening van de ouders

Tabel 31 N= 21
geslacht Man Vrouw

leeftijd 31 t/m 40 41 t/m 50 ouder dan 51

opleiding basisschool vmbo havo, vwo hbo,wo



Tabel 32 Meningen van ouders (po)
Alle ouders

(n=21)

Mijn kind leert op school … (geheel) mee
oneens

(geheel)
mee eens

Geen
mening/
weet niet

Manieren van denken
 
 
 
 
 
 
 

Manieren van werken
 

 

 

 

Instrumenten
 

 
 

 

Wereldburgerschap
 

 

 
 
 





Hoofdstuk 7. Conclusies, discussie en aanbevelingen

7.1. Toekomstbestendigheid van het proces





7.2. Overwegingen bij het proces van curriculumontwikkeling

 
 meerdere tegelijkertijd los van elkaar

 



 Formeel curriculum

 Uitgewerkt curriculum
 Uitgevoerd curriculum
 Waargenomen curriculum
 Gerealiseerd curriculum



beoogd curriculum

Betrokken

Beslissers

Beïnvloeders

uitgewerkte curriculum

 
 

gesubsidieerde circuit

marktcircuit

Beslissers/Opdrachtgevers

Beïnvloeders

gerealiseerd curriculum

Betrokken

Beslissers

Beïnvloeders



7.3. De toekomstbestendigheid van het huidige curriculum

geen
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Bijlagen

Bijlage 1 Leidraad interviews

Methode: persoonlijke gesprekken (face to face/telefonisch)

FORMEEL niveau
1. Op welk niveau van het proces van curriculumontwikkeling bevindt uw

organisatie zich?
2. Welke rol speelt uw organisatie op dit niveau?

Hoe toekomstbestendig is het proces van curriculumontwikkeling?

3. U bent als … betrokken bij het proces van curriculum ontwikkeling. Kunt u ons
vanuit uw positie een voorbeeld geven van een maatschappelijke ontwikkeling
die heeft geleid tot een verandering van het curriculum?
 Zo ja, kunt u aangeven hoe dit proces is verlopen?
 Indien nee, ziet u een ontwikkeling in de maatschappij, waarvan u denkt dat hij

zou moeten leiden tot een curriculumwijziging? Kunt u aangeven hoe u dit
proces ziet?

Deelvragen (keuzevragen)

1. Hoe verloopt het proces van curriculumontwikkeling?
 ?
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

2. Welke ruimte is er waar in het proces voor het signaleren en waarderen van
relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen?

 

 
 
 

 
 
 

3. Waar in het proces en door wie wordt het besluit genomen om al dan niet in het
curriculum in te spelen op zo’n ontwikkeling en hoe wordt deze beslissing
gemotiveerd?

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

UITGEWERKT niveau:

Hoe toekomstbestendig is het huidige curriculum?
 
 
 
 
 



1. Wat vindt u van deze competenties in relatie tot een goede voorbereiding van
leerlingen om in de maatschappij van de toekomst te kunnen leven?

2. Zijn ze naar uw idee herkenbaar in het huidige curriculum?

3. Zo ja, op welke niveaus (is er verschil tussen de niveaus?)

4. Wat zou er moeten gebeuren om deze vaardigheden goed in het curriculum op te
nemen?

5. Tot slot. Hoe ziet u een verbetering van de toekomstbestendigheid, zowel van het
proces als van het curriculum?

KERN voor Beroeps en vakverenigingen

advanced skills

KERN voor Commissie voor de examens

UITGEVOERD niveau

KERN voor het uitgevoerde niveau (INSPECTIE EN ADVISEURS)
 In hoeverre wordt er in de school aandacht besteed aan deze competenties?
 Wat zien jullie ervan in de klas?
 Beschikken docenten voldoende over deze vaardigheden?
 Waardoor wel/niet?
 Wat is ervoor nodig om dit te verbeteren? (Professionalisering docenten, tijd,

verbetering methodes, etc.)



Hoe toekomstbestendig is het huidige curriculum?

1. Wat vindt u van deze competenties in relatie tot een goede voorbereiding van
leerlingen om in de maatschappij van de toekomst te kunnen leven?

2. Zijn ze naar uw idee herkenbaar in het onderwijs in de klas?

Deelvragen

3. In hoeverre en op welke manier besteden leraren aandacht aan advanced skills?
Is er daarbij verschil tussen:

Po: taal/rekenen/wereldoriëntatie/geschiedenis
Vo: Nederlands, Natuurkunde, Geschiedenis, vmbo Verzorging

 advanced skills

 advanced skills
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 advanced skills
 advanced skills
 Advanced skills

 

4. Wat zou er moeten gebeuren om deze vaardigheden beter tot hun recht te laten
komen in het uitgevoerde curriculum?



Hoe toekomstbestendig is het proces van curriculumontwikkeling?

5. In hoeverre ziet u deze invloeden doorwerken in de klas? Kunt u hiervan een
voorbeeld geven? Op welke manier zou dit beter kunnen?

GEREALISEERD niveau

KERN
 

 
 

 
 

Hoe toekomstbestendig is het huidige curriculum?

6. Wat vindt u van deze competenties in relatie tot een goede voorbereiding van
leerlingen om in de maatschappij van de toekomst te kunnen leven?

7. Worden deze competenties getoetst en zo ja, op welk moment en hoe?
8. Is er daarbij verschil tussen:

Po: taal/rekenen/wereldoriëntatie/geschiedenis
Vo: Nederlands, Natuurkunde, Geschiedenis, vmbo Verzorging

 Advanced skills worden getoetst via formatieve en summatieve evaluatie, o.a. in
de Cito eindtoets, maar ook op andere manieren, zoals selfreport of portfolio.

9. Wat zou er moeten gebeuren om deze vaardigheden beter te toetsen?



Hoe toekomstbestendig is het proces van curriculumontwikkeling?

10. Op welk moment in het proces van curriculumontwikkeling komt de opdracht om
toetsen te maken en wie beslist of die toetsen er komen?

11. Wie beslist over de manier waarop dit gebeurt?

12. In hoeverre zijn maatschappelijke, economische of wetenschappelijke
ontwikkelingen van invloed op het proces van curriculumontwikkeling en de
plaats van toetsen hierin? (Denk bv aan maatschappelijke verantwoording over
de resultaten van het onderwijs)

13. Welke mogelijkheden tot verbetering ziet u in het proces van
curriculumontwikkeling?



Bijlage 2 Overzicht van de geanalyseerde documenten

Documenten PO Documenten VO



Bijlage 3 Overzicht van geanalyseerde methoden

PRIMAIR ONDERWIJS

Vak Methode Uitgever Stream/leerjaar

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Rekenen

Rekenen

Rekenen

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis

VOORTGEZET ONDERWIJS

Vak Methode Uitgever Stream/leerjaar

Nederlands

Nederlands

Nederlands



Nederlands

Vak Methode Uitgever Stream/leerjaar

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Natuurkunde

Natuurkunde

Natuurkunde

Natuurkunde

Natuurkunde

Natuurkunde

Natuurkunde

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis

Vak Methode Uitgever Stream/leerjaar

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis



Geschiedenis

Geschiedenis

Verzorging

Verzorging

Verzorging

Verzorging

Verzorging

Verzorging

Verzorging



Bijlage 4 Vragenlijst leerkrachten (po) en docenten (vo)

De vragenlijst wordt per doelgroep (tekstueel) aangepast. Doelgroepen zijn: PO leerkrachten focus op de
vakgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie/geschiedenis; VO docenten: Natuurkunde, Nederlandse taal,
Geschiedenis en VMBO Verzorging

Introductie

Start vragenlijst

PO aanvulling:

A. Initiële reactie
1. Als u dit zo leest, wat is uw eerste reactie op de vraag ‘hoe toekomstbestendig zijn uw lessen?’

 
 
 
 

B. Vakgebied
VO docenten
2. Wat is uw vakgebied? Indien u meer vakgebieden heeft, vinkt u dan de belangrijkste aan.

(één antwoord mogelijk)
 
 
 
 
 

C. KSAVE model – competenties (advanced skills) in de klas

3. Als het gaat om de cognitieve en sociale competenties die in de inleiding zijn genoemd, welke
competenties stelt u in uw lessen nadrukkelijk aan de orde, kunt u er enkele noemen…



4. Hoe vaak doet u dat?
 
 
 
 

5. Hoe stelt u deze competenties aan de orde, kunt u een voorbeeld geven van hoe u dat doet?

6. Welke competenties komen het vaakst en welke het minst vaak aan de orde?
 Het vaakst: … (open antwoord)
 Het minst vaak: … (open antwoord)
 <weet niet/geen opgave>

7. Over het algemeen genomen, in welke mate denkt u dat uw lessen bijdragen aan de ontwikkeling
van cognitieve en sociale competenties bij uw leerlingen?

 
 
 

8. Waarom denkt u dat uw lessen in geringe mate / (bijna) niet bijdragen aan de ontwikkeling van de
competenties bij uw leerlingen? U mag meer antwoorden geven.

 
 
 
 
 

 
 

Teruggaan ‘niet mogelijk’ maken
9. Kunt u van elke onderstaande competenties aangeven of u deze op didactisch vlak aandacht geeft in

de klas en zo ja, kunt u daar een voorbeeld van geven?
Competenties random voorleggen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



10. Kunt u voor onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het er mee eens bent?
Stellingen rouleren
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

11. Kunt u van de volgende didactische principes aangeven hoe vaak u ze PER WEEK gebruikt?
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

12. Heeft u zich op de competenties wel eens (bij)geschoold?
 
 

13. Voor welke de competenties en op welke manier(en) heeft u zich (bij)geschoold?



D. Invloed op het curriculum
14. Dan over de invloed op het curriculum. Welke van onderstaande gebieden/actoren hebben volgens u

invloed op het curriculum? U mag meer antwoorden geven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Zijn er bepaalde gebieden waarvan u vindt dat ze van grotere invloed zouden moeten zijn op het
curriculum. U mag meer antwoorden geven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Bent u wel eens – op wat voor manier dan ook – betrokken geweest bij het proces van de
ontwikkeling van het curriculum, bijvoorbeeld door deelname aan een pilot, of betrokkenheid bij
een veldraadpleging? U mag meer antwoorden geven.

 
 
 
 
 

E. Waardering huidige methode/schoolpraktijk

17. Dan over de lesmethode. Kunt u aangeven welke methode u gebruikt voor po: taal, rekenen,
wereldoriëntatie/ geschiedenis; vo: natuurkunde/Nederlandse taal/geschiedenis/VMBO Verzorging?

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Voor vo: routing o.b.v. vraag 2

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

18. Kunt u grofweg aangeven hoeveel u gebruikt van de methode?
 
 
 
 
 

19. En waarom gebruikt u niet alle onderdelen?

20. Biedt de methode u in het algemeen voldoende mogelijkheden om de cognitieve en sociale
competenties aan te leren/te behandelen?

 
 

21. Welke gebreken/hiaten heeft de methode dan?



22. Ontwikkelt u zelf lesmateriaal als het gaat om de cognitieve en sociale competenties?
 
 

23. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen.
Stellingen random voorleggen
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

F. Achtergrondvragen

24. Tot slot enkele achtergrondvragen. Aan welke groep(en) geeft u les? U mag meer antwoorden geven.
 
 
 

25. Tot slot enkele achtergrondvragen. Op welk niveau/ welke niveaus geeft u les? U mag meer
antwoorden geven.

 
 
 
 
 
 
 
 

26. Aan welke klassen geeft u les? U mag meer antwoorden geven.
 
 
 
 
 
 

(vraag 2 = a EN vraag 25 = F en/of G EN vraag 26 = d, e, en/of f)
27. Voor natuurkunde is vanaf dit schooljaar een nieuw curriculum ingevoerd. Kunt u aangeven in

hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen ten aanzien van het nieuwe
curriculum natuurkunde 4 havo/vwo en hoger. We begrijpen dat de periode dat u er mee werkt nog
maar kort is. Het gaat om uw eerste indrukken.



Stellingen random voorleggen
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Allen
28. Geeft u les in één van de vier grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam).

Zo niet: in welke regio geeft u les?
 
 
 
 

29. Hoe lang bent u werkzaam als po: leerkracht in het basisonderwijs/ vo: docent natuurkunde/
geschiedenis/ Nederlandse taal/verzorging VMBO?

 
 
 
 

30. U bent:
 
 

31. Wat is uw leeftijd?
 
 
 
 
 
 
 

32. Wat is uw hoogste opleiding, afgerond of waarmee u op dit moment bezig bent?
 

 
 

 
 

G. Tot slot



Bijlage 5 Onderzoeksinstrument: les aan groep 8 (Waargenomen niveau)

Doel van de les

 Introductie (5 minuten)

Onze vraag:

 Van wie leer je wat? (10 minuten)

Werkvorm: woordweb

 Wat kun je al en van wie heb je dat geleerd? (20 minuten)

 
 



Werkvorm: Grabbelton in groepjes van zes

Eindgesprek



Bijlage 6 Onderzoeksinstrument: Leerlingenconferentie vo leerlingen (N=28)

 Mindmap maken

 KSAVE competenties

vakken of vaardigheden die niet op
school worden gegeven als niet belangrijk worden ervaren door de leerlingen

 
 
 

 Groepsgesprek

 Stemmen



 




