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De docent als architect van zijn onderwijs  

 
Deze whitepaper maakt een vergelijking tussen de traditionele en de toekomstige 

leermiddelen. Ook reikt de paper ideeën aan hoe je een goede start maakt met de inzet van 

digitale leermiddelen als aanvullend of (deels) vervangend materiaal (pagina 3). 

 

Inleiding 

Veel docenten die in hun lessen gebruik maken van een methode willen graag aanvullend 

gebruik maken van verrijkende (digitale) materialen. Een aantal docenten zou zelfs de 

huidige methode willen vervangen door een zelf ontwikkeld curriculum met gebruik van 

digitale leermaterialen. Voor beide opties bieden de Stercollecties een oplossing.  

 

De Stercollecties nodigen uit tot een andere manier van werken, aanvullend op of 

vervangend voor (een deel van) een methode. Er bestaat een aantal belangrijke verschillen 

tussen traditionele leermiddelen (methodes) en toekomstige leermiddelen (zoals 

Stercollecties en andere digitale leermaterialen).  

 

1. Toekomstige leermiddelen: legoblokjes 

Het gebruik van leermiddelen is in ontwikkeling. Docenten willen meer vrijheid in het 

vormgeven van hun onderwijs, maar daarnaast ook een duidelijke structuur zodat ze erop 

kunnen vertrouwen dat ze aan alle eisen van het programma voldoen. Hoe passen  

Stercollecties binnen deze ontwikkeling? Ze zijn het beste op waarde te schatten door een 

vergelijking te maken tussen traditionele leermiddelen en toekomstige leermiddelen aan de 

hand van een metafoor: een huis.  

 

Traditionele leermiddelen 

- Eén prachtig huis  

De methodes zijn vergelijkbaar met kant en klare huizen uit een folder. Gebouwd op een 

stevig fundament en prachtig vormgegeven en ingericht. Je kunt het direct betrekken. De 

bouwtekening (leerlijn) zit echter ‘verstopt’ in het materiaal en dit maakt het moeilijk om 

het huis naar eigen inzicht aan te passen aan de 

eisen en wensen die individuele docenten hebben. 

Door gebrek aan kennis van de constructie bestaat 

namelijk gevaar voor instorting als je zomaar delen 

gaat verwijderen of vervangen. 

- Compleet 

Methodes bestaan grofweg uit drie onderdelen: 

theorie, opdrachten en toetsen. Een methode is 

volledig verzorgd en bevat (meestal) alle elementen. Traditioneel waren al deze 

onderdelen op papier beschikbaar. Tegenwoordig zijn (delen van) de materialen ook 

digitaal beschikbaar (meestal in PDF). 

- Ontwikkelaars 

Uitgeverijen 
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Leermiddelen van de toekomst 

 

- Een ‘huis op maat’ 

Er worden geen huizen meer geleverd maar bouwstenen 

(legoblokjes) van goede kwaliteit: ‘gouden legoblokjes’. Deze sluiten 

in allerlei variaties perfect op elkaar aan waardoor docenten een 

leerhuis (curriculum op basis van een leerlijn) kunnen bouwen naar 

hun eigen eisen en wensen. Voor de docenten worden 

handleidingen en voorbeeldconstructies bijgeleverd. Na het 

bestuderen van deze voorbeelden kan men zelf constructies naar 

eigen inzicht gaan bouwen. 

 

- Samengesteld en divers 

Ook deze huizen zijn opgebouwd uit dezelfde drie onderdelen: theorie, 

opdrachten en toetsen. Maar nu zijn de onderdelen in allerlei vormen 

en op verschillende manieren beschikbaar. Bijvoorbeeld: een stukje 

theorie kan bestaan uit tekst, video, audio, een animatie of een 

combinatie van deze verschijningsvormen. Een niet uitputtende 

opsomming van mogelijke variaties: digitaal en folio, modules van 

uitgeverijen, thema’s uit Stercollecties, video’s, audio, websites, tablets, 

laptops, boeken. 

 

- Ontwikkelaars 

Docenten, uitgeverijen, StudioVO, Digischool, particulieren, 

leerlingen, etc. 

    

 

 

 

De rol van Stercollecties 

Wat is de rol van de Stercollecties, kijkend naar de samenstelling van de leermiddelen in de 

toekomst? Zij vormen de ‘gouden legoblokjes’ waarmee docenten hun eigen huis kunnen 

gaan bouwen. Ze zijn ontwikkeld volgens de kerndoelen en eindtermen, flexibel in te zetten 

en er wordt voortdurend gewerkt aan kwaliteitsverbetering. De rol van de docent verandert 

ook. De docent wordt ‘architect’ van zijn onderwijsproces en geen ‘bewoner van het huis 

van een methode’. 

 

2. Gebruik van een Stercollectie 

Het beeld dat hierboven wordt geschetst is voor veel docenten nog een toekomstbeeld. Wel 

reageren docenten over het algemeen positief op dit beeld. Het schept immers 

mogelijkheden om je eigen vak meer inhoud te geven. Maar hoe begin je met het realiseren 

van dit beeld in de dagelijkse realiteit van je vak en je klas?  
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Begin klein 

Er is altijd wel een hoofdstuk in de methode die wordt gebruikt, waarover docenten niet 

tevreden zijn. Dit kan een goede aanleiding vormen om met elkaar te gaan nadenken over 

een alternatieve inrichting van het betreffende stuk leerstof. Hierbij kunnen de Stercollecties 

(legoblokjes) van VO-content een goede basis bieden. Aangevuld met zelf ontwikkelde 

materialen en toetsen kan op deze wijze een bouwwerk op maat aan de eigen leerlingen 

worden geboden. Wanneer dit goed bevalt kan het gebruik verder worden uitgebreid. 

 

Bij de beschrijving van zowel de traditionele leermiddelen als de leermiddelen van de 

toekomst werden drie onderdelen onderscheiden: theorie, opdrachten en toetsen. Door een 

analyse van de beschikbaarheid van de verschillende onderdelen binnen de Stercollecties 

komt er zicht op de hoeveelheid werk die nog nodig is om zelf een bouwwerk op maat te 

kunnen maken. In het schema hieronder is het een en ander overzichtelijk weergegeven. 

 

Onderdelen Stercollectie  Afspraken in sectieverband 

Theorie +  

Opdrachten +/- (niet altijd 

voldoende opdrachten) 

Extra opdrachten ontwikkeld door: … 

 

Toetsen NB Toetsen ontwikkeld door … 

- is niet voldoende kwaliteit, + is voldoende kwaliteit, NB is niet beschikbaar  

 

 

Methode vervangend gebruik 

Na de eerste succesvolle stappen, zoals hierboven beschreven, kan worden besloten de 

methode te vervangen door een eigen ontwikkeld curriculum op basis van ‘gouden 

legoblokjes’. Dan is het van belang om voldoende aandacht te besteden aan een goede 

constructietekening: de leerlijn.  

 

Hierbij wordt niet gestart vanuit de beschikbare 

materialen, maar vanuit de leerdoelen die 

worden nagestreefd. Deze doelen worden 

herleid tot inhoud en tussendoelen.  

 

Om de behandeling van de inhoud en het 

bereiken van de (tussen)doelen te realiseren 

wordt tenslotte gezocht naar de beste 

leermiddelen. In de afbeelding hiernaast is dit 

schematisch weergegeven. 
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Conclusie 

Het is de verwachting dat er de komende jaren veel gaat veranderen op het terrein van 

curriculumontwikkeling en het gebruik van (digitale) leermaterialen. De docent zal meer en 

meer de regie nemen op het onderwijsproces en zo meer maatwerk kunnen leveren aan zijn 

leerlingen. De Stercollecties van VO-content bieden een prima basis om dit stap voor stap op 

te bouwen: gouden legoblokjes van open digitaal leermateriaal.  
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