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Een nieuw vak: geef je 
carte blanche of kaders



Het samenspel 
tussen jou en je 
team

Hoe ga je hier als schoolleiding aan werken met je team? 

Geef je carte blanche of kaders?

In deze workshop krijg je zicht op het samenspel tussen 

jou en je team bij het ontwikkelen van het curriculum. Je 

doordenkt passende keuzes voor het praktijkgerichte 

programma bij jou op school, inhoudelijk, 

organisatorisch en op het gebied van professionalisering. 

En je maakt kennis met de teamgids ‘praktijkgerichte 

programma’ waarmee je team de eerste stappen kan 

gaan zetten.

Het ontwikkelen van 
het praktijkgerichte programma



Wat gaan we doen...
In sneltreinvaart langs deze stations

✓ Check in 5 min

❑Welke ontwikkelbenadering past bij je team? 5 min

❑ Het curriculum spinnenweb 10 min

❑ Integrale onderwijsontwikkeling 20 min

❑ Pandje landje 10 min

❑ Teamgids 5 min

❑ Exit cards 5 min
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of kaders



Een nieuw programma
Veronderstel, je ...

• hebt gekeken naar de vmbo-scholen om je heen;

• weet al welk PGP je gaat geven;

• hebt al gekeken naar de bedrijven in de regio.
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Welke benadering past bij 
jou en jouw team?Het samenspel tussen jou en je team

Instrumentele 
benadering

blauwdruk

Communicatieve 
benadering

relatie

Pragmatische 
benadering

praktisch 
bruikbaar

Artistieke 
benadering

creatief proces



Welke ontwikkelstijl past bij het 
team?

Instrumentele benadering Communicatieve benadering Pragmatische benadering Artistieke benadering

Specifieke 
kenmerken

Aan de hand van een grondige 
vooronderzoek komen tot meetbare 
doelstellingen, gevolgd tot 
systematisch toewerken naar het 
realiseren van deze doelstellingen.

Ralph Tyler

In deze relationele aanpak in drie 
stappen staan percepties en visies van 
alle betrokkenen centraal. Het beste 
ontwerp is die waarover de 
betrokkenen het eens zijn.

Decker Walker (1990)

Het streven naar praktische 
bruikbaarheid van het resultaat voor 
gebruikers staat voorop. Formatieve 
evaluatie is een kernactiviteit in een 
proces van prototyping.

De creativiteit van de ontwerpers 
staan centraal gericht op de unieke 
kenmerken van de doelgroep en de 
gebruikerscontext.

Elliot Eisner (1979)

Voordelen Systematische beantwoording van de 
vragen vanuit feitelijke argumenten 
vergroot de validiteit en interne 
consistentie van het leerplan.

Door ruimte en inbreng van gebruikers 
en betrokkenen is het draagvlak 
groot.

Voortdurende afstemming vergroot 
praktische bruikbaarheid en 
draagvlak.

De meer holistische benadering geeft 
leraren een centrale rol. Het 
leerplankundig inzicht vergroot door 
ervaring en het toetsen van hun 
ideeën.

Nadelen Sterke nadruk op behalen 
doelstellingen met weinig ruimte voor 
voortschrijdend inzicht en wensen.
Feitelijke empirische gegevens staan 
centraal terwijl het bij onderwijs ook 
gaat over opvattingen en sociaal-
politieke aspecten.

De deliberatiefase kost veel tijd.
Het resultaat is niet per definitie intern 
consistent.

Afstemming is lastig als wensen sterk 
uiteenlopen of niet verenigbaar zijn 
met literatuur.

De reikwijdte van het resultaat is vaak 
minder groot omdat het is toegespitst 
op een specifieke context.



Welke benadering past bij 
jou en jouw team?
Een keuze maken

Bespreek met elkaar:

• Wat als de benaderingen erg verschillen binnen je team?

• Wat als er een grote meerderheid van een benadering is 

binnen je team?

Het samenspel tussen jou en je team



Het spinnenweb
Voor een gemeenschappelijk taal en 
structuur

Met het leerplan beantwoord je dus ook de vragen die 
het PGP kenmerken:

1. Hoe borg je in je leerplan keuzes voor leerlingen?

2. Hoe integreer je LOB in je leerplan?

3. Hoe borg je in je leerplan de praktische 
vaardigheden?

Een nieuw vak: geef je carte blanche 
of kaders

Wie kent de negen vragen van het leerplan? Die, als je 
ze in samenhang met elkaar beantwoord vanuit je visie 
van de school op het PGP, een plan voor het leren 
vormen voor je leerlingen.

1. Waarheen leren zij?
2. Wat leren zij?
3. Hoe leren zij?
4. Waar leren zij?
5. Met wie leren zij?
6. Wanneer leren zij?
7. Hoe wordt hun leren beoordeelt?
8. Waarmee leren zij?
9. Wie begeleidt hen bij het leren?



Wat doen we nog meer

In sneltreinvaart langs deze stations

✓ Check in 5 min

✓ Welke ontwikkelbenadering past bij je team? 5 min

✓ Het curriculum spinnenweb 10 min

❑ Integrale onderwijsontwikkeling 20 min

❑ Pandje landje 10 min

❑ Teamgids 5 min

❑ Exit cards 5 min

Een nieuw vak: geef je carte blanche 
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Curriculumontwikkeling
Samenhangend onderwijsaanbod
1. Waarheen leren zij?
2. Wat leren zij?
3. Hoe leren zij?
4. Waarmee leren zij?
5. Wanneer leren zij?
6. Met wie leren zij?
7. Waar leren zij?
8. Wie begeleidt hun leren?
9. Hoe wordt hun leren getoetst?

Professionele ontwikkeling
Nieuwe vakinhouden
LOB
Pedagogisch-didactisch
Ontwerpvaardigheden
Veranderbereidheid/-kundigheid

Organisatieontwikkeling
O.a. schoolinfrastructuur:
• Lestabel
• Taakbeleid
• Budget
• Teamindeling
• Overlegstructuren
• ...



Professionele ontwikkeling
Nieuwe vakinhouden
LOB
Pedagogisch-didactisch
Ontwerpvaardigheden
Veranderbereidheid/-kundigheid

Curriculumontwikkeling
Samenhangend onderwijsaanbod
1. Waarheen leren zij?
2. Wat leren zij?
3. Hoe leren zij?
4. Waarmee leren zij?
5. Wanneer leren zij?
6. Met wie leren zij?
7. Waar leren zij?
8. Wie begeleidt hun leren?
9. Hoe wordt hun leren getoetst?

Organisatieontwikkeling
O.a. schoolinfrastructuur:
• Lestabel
• Taakbeleid
• Budget
• Teamindeling
• Overlegstructuren
• ...

¹ Curriculumspiegel 2017, blz. 135.



Dan komen de 
vraagstukken

We hebben geen plek om externe opdrachtgevers 
te ontvangen

Het leerlingvolgsysteem past niet bij hoe we het 
inrichten

Moet ik al het leermateriaal gaan schrijven? Dat 
lukt me niet.

Dit programma vraagt om een andere vorm van 
loopbaanbegeleiding. Dat moeten we leren.

Het gewenste rooster kan niet of de school gaat misschien 
te vroeg dicht.

Hoort netwerken en opdrachten werven bij de docent
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Carte Blanche of 
kaders
Het PGP vraagt misschien wel om een meer 
flexibele schoolorganisatie dan die we kennen.

Er zijn vraagstukken die de overlap raken. Die zitten 
tijdens het ontwikkelproces in de weg en leiden ertoe 
dat de gesprekken er steeds weer over gaan.

Professionele 
ontwikkeling

Organisatieontw
ikkeling
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Het samenspel

Er zijn verschillende vraagstukken in verschillende contexten, die als je geen voorlopig gezamenlijk 
standpunt inneemt, het ontwikkelproces van het leerplan in de weg zitten. Met deze opdracht ga je 
op zoek naar een gezamenlijk – voorlopig – standpunt. Vandaaruit kun je bouwen.

De vraag is: 'Ga je een pandje verbouwen of een landje bebouwen?’



Bepaal als team met je schoolleider waar je staat



Wat doen we nog meer
In sneltreinvaart langs deze stations

✓ Check in 5 min

✓ Welke ontwikkelbenadering past bij je team? 5 min

✓ Het curriculum spinnenweb 10 min

✓ Integrale onderwijsontwikkeling 20 min

✓ Pandje landje 10 min

❑ Teamgids 5 min

❑ Exit cards 5 min
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De Teamgids
Zet met je team de eerste stappen
Een Teamgids geeft een team richting aan een onderwijsverbetering of

onderwijsvernieuwing binnen een vakgebied of onderwijsthema zonder dat er een expert 

bij aanwezig is. Zo zet een team zelfstandig de eerste stappen richting hun ambities op 

een manier dat zij bekwaam worden en ruimte ervaren om zelf keuzes te maken.

Concreet gezien, een Teamgids:

• bestaat uit twee tot maximaal vier bijeenkomsten, met drie weken ertussen.

• is zelfstandig uitvoerbaar door een team

• gaat uit van teamleren

• heeft een concrete opbrengst

• geeft een team een goede basis voor een vervolg

Een Teamgids zorgt ervoor dat teams:

• samen betekenis geven aan de onderwijsverbetering en – vernieuwing;

• een gemeenschappelijke taal ontwikkelen;

• zich bekwamen in curriculumontwikkeling en;

• het geleerde toepassen in de praktijk met leerlingen.
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Exit card
De pyramide

Het samenspel tussen jou en je team



Bedankt voor je aandacht!

Geesje van Slochteren  
Liesbeth Pennewaard


