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inspiratiesessie

Backward Design

Utrecht, 19 november 2018

Joost van Oort
• programmamanager 

Driessen Groep
• docent Geschiedenis
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“Deze leerlingen 
zullen het grootste 
deel van de week 
niet op school 
zijn.” “Ze moeten 

wel het juiste 
diploma halen.”

“De methode 
is de invulling 
van jouw les 
door iemand 
anders.”



20-11-2018

3

“Begin met 
het einde.”

Backward Design
Onderwijs ontwerpen door terug te redeneren

Stel heldere 
einddoelen op

Stel vast hoe je het 
leerrendement 

bepaalt

Geef invulling 
aan de lessen

• Wat zijn de kern-
doelen en eindter-
men van het vak?

• Wat zijn de ‘grote 
ideeën’ achter het 
vak?

• Wat moeten de 
leerlingen volgens jou 
kennen en kunnen?

• Wat accepteer je als 
bewijs waarmee 
leerlingen aan 
kunnen tonen wat ze 
geleerd hebben?

• Welke opbouw zit er 
in de assessments?

• Welke vormen van 
assessments zijn er?

• Welke kennis en 
vaardigheden 
hebben leerlingen 
nodig om het doel te 
bereiken?

• In welke volgorde 
wordt de stof 
aangeboden?
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Heldere einddoelen

Heldere einddoelen
• Je kunt in eigen woorden uitleggen waarom de Eerste Wereldoorlog kon 

uitbreken.
• Je kunt onderbouwen wat drie keerpunten in het verloop van de Eerste 

Wereldoorlog zijn.
• Je kunt de invloed van verschillende propagandamiddelen die tijdens de 

Eerste Wereldoorlog zijn ingezet met elkaar vergelijken.
• Je kunt in eigen woorden uitleggen dat de Vrede van Versailles bij heeft 

gedragen aan de opkomst van het Nationaalsocialisme in Duitsland in de 
periode 1919-1933.
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Heldere einddoelen
Je kunt onderbouwen wat 
de belangrijkste oorzaak 

voor het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog is.

Je kunt de gevolgen van de 
verschillende oorzaken met elkaar 

vergelijken op politiek, 
economisch en militair gebied.

Je kunt tenminste zeven 
oorzaken opnoemen. 

Je kunt van iedere oorzaak 
bepalen hoe deze bijdroeg 

aan het uitbreken van WO1. 

Je kunt van iedere oorzaak 
in eigen woorden uitleggen 

wat de oorzaak inhoudt.

“Hoe kan het dat 
mensen zich met 
schijnbaar groot 
enthousiasme in 
zo’n grote oorlog 
storten?”

Bepalen leerrendement
• Individuele motivatie op papier
• Commentaar op papier op de motivatie van een ander
• Groepsdiscussie waarin een vergelijking met onze eigen tijd wordt 

gemaakt. Uitkomst in een woordweb op het bord.
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Invulling aan de lessen

Invulling aan de lessen
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Verder over doorpraten?

www.edualdo.nl

leerplaninbeeld.slo.nl

www.examenblad.nl


