
Adaptief maken van de zaakvakken 
Binnen het leerlab ‘digitale content’ is er veel gesproken en uitgewisseld over adaptief leermateriaal. 

Dit materiaal is vooral nog gericht op lagere orde leerniveaus. Bijvoorbeeld het leren van een taal 

waarvoor veel adaptieve materialen beschikbaar zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is Duolingo, een 

gratis app die gebruikt kan worden om een taal te leren. 

Een aantal scholen heeft echter ook behoefte aan adaptieve leermaterialen voor de hogere orde 

leerniveaus die veel voorkomen bij de zaakvakken. 

Daar zijn we dus mee aan de slag gegaan… 
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Inleiding: Gepersonaliseerd leren bij de zaakvakken?! 
Bij gepersonaliseerd leren met behulp van digitale content zijn er al verschillende producten op de 

markt die adaptief leren mogelijk maken. Met name op het gebied van rekenen en taal groeit het 

aanbod snel. Deze ‘slimme’ leermethodes passen de leerstof op basis van de acties van de gebruiker 

aan. Zo kan bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad omhoog worden bijgesteld omdat de gebruiker bij 

eerdere oefeningen hogere scores behaald of juist andersom waar een gebruiker 

herhalingsoefeningen krijgt aangeboden wanneer de scores lager uitvallen. Op het gebied van deze 

lage orde denkvaardigheden worden er dus al wat slagen gemaakt, de uitdaging ligt op dit moment 

ook juist op het gebied van de hogere orde denkvaardigheden.  

Binnen de zaakvakken een sterk beroep gedaan op de hogere orde denkvaardigheden. Er is al snel 

sprake van veel kwalitatieve ‘data’ die gebruikt moet worden om te kunnen bijsturen. De feedback 

van de docent hierbij is van groot belang. Aandacht voor formatief toetsen, peerassessment,   

rubriceren van leerstof zijn voorbeelden van instrumenten waarmee je kunt monitoren (en ook kunt 

werken aan zelfregulatie van leerlingen).  Deze instrumenten kunnen ingezet worden om zicht op het 

leerproces mogelijk te maken en dus stappen te zetten richting adaptief onderwijs. Er is behoefte om 

dit proces met andere scholen op te pakken, om dit vervolgens bijvoorbeeld te kunnen koppelen aan 

examentrainingen.  

Stip op de horizon om naar toe te werken: vanuit de (examen)doelen, leerstof volgen waarbij het 

tempo (tijdpad) kan verschillen. Vragen die rondom deze uitdaging spelen: Hoe train je leerlingen in 

het correct en volledig formuleren van een antwoord op een (examen)vraag, hoe kun je een rubric 

ontwerpen om als instrument hierbij ondersteuning te bieden en hoe kun je leerlingen volgen tijdens 

het leerproces (wie? / met wat? / welk systeem?). 
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Werkwijze 
 We richten ons ons op de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde om vervolgens uit te kunnen 

bouwen naar de vakken Economie, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie. 

 Het Sint Joris College in Eindhoven en het Rodenborch in Rosmalen nemen het voortouw.  

Hierbij zijn docenten van de vakken AK en GS betrokken. De docenten vormen een Docent 

Ontwerpteam. 

 Begeleiding: Roeland Breukelman (coach leerlab) 

 We doorlopen de ADDIE fasen, Analyse, Design, Development, Implementation & Evaluation 

(Grafinger, 1988), om te komen tot bruikbare resultaten.  

 

Beoogde resultaat juli 2018 

Een eerste versie van een rubric. Dit eerste resultaat kan worden gebruikt om meerdere 

werkgroepen aan de slag te laten gaan en op deze manier voor alle zaakvakken en examens rubrics 

gereed te hebben. 

 

  

https://www.teacherdesignteams.be/overTDT.html
https://www.teacherdesignteams.be/overTDT.html
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ADDIE fasen 
We hebben de ADDIE fasen als leidraad gebruikt voor onze werkwijze. Hiermee richten we ons op 

een systematische werkwijze aan de hand van vijf kernactiviteiten om op deze manier een bruikbaar 

product te ontwikkelen. We willen anderen informeren over het product en het proces dat heeft 

plaatsgevonden om het product op te leveren. Dit doen we in dit document door deze fasen hier te 

beschrijven op twee niveaus (1) algemeen: kenmerken van een fase (de SLO1 heeft een handig 

hulpmiddel om concreet aan de slag te gaan met deze fasen) en (2) specifiek: toelichting op onze 

werkwijze binnen een fase. 

 

 

A (analyse) 
Niveau 1: Bij deze fase gaat het om het vaststellen van de gewenste situatie en wordt er onderzocht 

wat er voor nodig is om deze gewenste situatie te realiseren. Binnen deze fase doe je contextanalyse 

en een behoefte analyse om het uiteindelijke ontwerp / product zo goed mogelijk te laten aansluiten.  

Er wordt gestart met verzamelen en bestuderen van benodigde informatie, bijvoorbeeld de kaders 

die zijn gesteld, een verkenning van de probleemstelling en relevante bronnen. Tijdens een eerste 

verkennende bijenkomst is er ruimte om kennis te maken (met elkaar) en ruimte voor vragen die 

opkomen ten aanzien van de vorm, inhoud en werkwijze verzamelen. Vervolgens wordt besproken 

wat er voor nodig is om tot een eerste ‘blauwdruk’ te komen. 

Niveau 2: We zijn gestart met twee DOT’s. Per vak (AK en GS) een DOT met collega’s van twee 

verschillende scholen (Sint Joris te Eindhoven en Rodenborch te Rosmalen). Er is in december een 

startbijeenkomst georganiseerd om de DOT’s te laten kennismaken en om samen eerste ideeën te 

verkennen. In februari heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden, om de eerste ideeën verder 

met elkaar te bespreken. Tussentijds zijn de DOT’s dus al verschoven naar de designfase en zelfs 

richting de developmentfase. 

Binnen elk docentontwerpteam (DOT) is gestart met het verzamelen en bestuderen van benodigde 

informatie. In de voorbereidende fase is er vooraf door de coach informatie gedeeld met de DOT’s. 

Bij ‘leerlab veranderende rol’ is ook een rubric gemaakt over zelfregulerend leren, omdat deze ook 

bruikbaar moet zijn voor zowel de docent als de leerling kan deze wellicht bruikbaar zijn ter 

inspiratie.   

Enkele uitgangspunten voor het ontwerp: 

 Richten op 1 specifiek domein of vaardigheid van het vakgebied 

 Bruikbaar voor zowel de leerling als voor de docent  

 Richten op de bovenbouw, later deze principes toepassen op onderbouw 

 

                                                           
1
 Bron: cursuscurriculumpntwerp.slo.nl 

http://www.cursuscurriculumontwerp.slo.nl/kennisbank/ADDIE-aanpak.docx
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D (design) 
Niveau 1: Bij deze fase wordt er op basis van de bevindingen uit de analyse fase een blauwdruk  

gemaakt. Hier worden de contouren en de ontwerpeisen zichtbaar. Bevindingen uit de analysefase 

worden waar mogelijk verwerkt in het design. 

Niveau 2: De informatie en bevindingen hebben geresulteerd in een eerste blauwdruk (voorbeeld 

AK: bijlage 1) waarin zichtbaar wordt hoe een ‘abstracte’ eindterm wordt vertaald naar een concrete 

werkwijze. Er is een stappenplan ontwikkeld om de leerlingen systematisch te laten werken om een 

hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Binnen het stappenplan wordt zichtbaar voor de leerlingen op 

welke voorkennis een beroep wordt gedaan bij het beantwoorden van de hoofdvraag. Voor de 

docent kunnen deze stappen helpen bij het gericht ondersteunen en bevragen van de leerling om zo 

waar nodig te kunnen bijsturen. Door regelmatig een stappenplan te gebruiken worden deze 

denkstappen geïnternaliseerd en ontwikkelen de leerling de vaardigheid van het beantwoorden van 

een hoofdvraag.  Daarnaast is het stappenplan altijd beschikbaar en kan de leerling deze eerst 

gebruiken alvorens een docent om ondersteuning te vragen. 

 

D (development) 
Niveau 1: Op basis van de blauwdruk kan de eerste versie van het product worden gemaakt. 

Niveau 2: Er is een rubric ontwikkeld (voorbeeld GS: bijlage 2) en deze is tijdens een tweede 

werkbijeenkomst aangescherpt. Er blijkt veel tijd nodig om met elkaar een taal te vinden om een 

dergelijke rubric op te stellen. Echter tijdens de discussie en het tegelijk aanvullen van de rubric 

ontstaat een mooie (vak)inhoudelijke discussie over wat er precies van leerlingen wordt verwacht en 

wat een logische opbouw is, bijvoorbeeld ten aanzien van verwachtingen die er zijn over het 

kennisniveau in klas 2 vs. klas 3. De discussie over niveau-aanduiding heeft uiteindelijk geresulteerd 

in termen die binnen het vak gebruikt worden.  

 

I (implementation) 
Niveau 1: Implementeren is het in gebruik nemen van het product. Dit kan ook een eerste concept 

zijn. Je gaat het product uitproberen om erachter te komen of bijvoorbeeld de gebruiker er mee kan 

werken. Je wilt weten wat je nog moet verbeteren om het product te verfijnen. Denk aan een 

werkvorm die je wellicht in een klas gaat uitproberen om deze vervolgens aan te scherpen om 

vervolgens in meerdere klassen te gebruiken. Implementeren is dus een iteratief proces (figuur 1), 

waarbij de ADDIE fasen meermaals wordt doorlopen, net zo lang tot de gewenste situatie is bereikt. 

 

Figuur 1. Iteratief proces om product te verfijnen 
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Niveau 2: Uitproberen rubric (eerste concept) met behulp van de instructie en deze uitvoering 

vastleggen voor nadere analyse. Actief en gericht bevragen als het gaat om gebruikerservaringen. De 

rubric is deels uitgeprobeerd door de docenten tijdens de lessen. Deze inzichten zijn meegenomen in 

de doorontwikkeling van de rubric. Bevindingen zijn vooral gericht op aansluiting van de 

rubricomschrijvingen bij leerlingen en de stappen in het leerproces die te onderscheiden zijn om tot 

een classificering van ‘niveaus’ te kunnen komen. 

 

E (evaluation) 
Niveau 1: Evalueren van het uitgeprobeerde en bevindingen omzetten in actiepunten voor de 

volgende stap. 

• Terugkoppeling ervaring en bevindingen van implementatie. 

• Verbeteracties formuleren voor ontwerp 

 

Niveau 2: Deze laatste stap moet nog plaatsvinden. De eerste versie van de rubric werd goed 

ontvangen binnen de DOT’s, er is hard aan gewerkt en de rubric werd als waardevol gezien voor 

toepassing in de klas. Voor het vervolg: het uitwerken van de rubric op basis van het design en de 

eerste ervaringen om deze vervolgens te voorzien van leerling instructie en docentinstructie.  

 

 

Benodigdheden 
Deze lijst met bronnen en materialen is een startpunt en kan verder worden aangevuld op basis van 

vak / context specifieke kenmerken. 

PTA van bovenbouw (geschiedenis / aardrijkskunde) – (vmbo-T / havo / vwo)? 

Eindtermen examens (geschiedenis / aardrijkskunde) – (vmbo-T / havo / vwo)? 

- www.examenblad.nl  - bestuderen Syllabus 

bijv. AK – vwo – domein A1: vaardigheden, B: Wereld, C: Aarde, D: Gebieden (Z Amerika), E: 

Leefomgeving 

in de syllabus vind je ook een taxonomie (memoriseren, begrijpen, toepassen, analyseren, 

evalueren, creëren (de eerste en laatste komen beperkt voor) en denkvaardigheden zoals ‘door 

verbanden te leggen tussen verschijnselen binnen en tussen gebieden’. 

Aandachtspunt: Eindtermen op delen in toetstermen, op deze manier wordt de minimumprestatie 

(tijdslimiet / graad van nauwkeurigheid) en de voorwaarden, waaronder de kennis en vaardigheden 

moeten worden aangetoond, beschreven (bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde info, zoals een 

formule, of hulpmiddel zoals een atlas). 

http://www.examenblad.nl/
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BIJLAGE 1: 

(eerste opzet van het DOT AK in de designfase) 

Leerdoelenkaart slo  

http://downloads.slo.nl/Documenten/Leerdoelenkaart%20aardrijkskunde%20sept%202015.pdf 

Module Domein B: 

Het (oorspronkelijke) mondiale centrum-periferie patroon hangt samen met de erfenis van het 

koloniale verleden en de internationale arbeidsverdeling die daar uit naar voren kwam. 

Werkwijze: Splitsen in KIT Kennis Inzicht Toepassing -> geen OBIT of RTTI zodat duidelijker beeld van 

niveau van en voor leerlingen ontstaat. 

Stappenplan voor leerlingen: 

1. Kan ik de hoofdvragen beantwoorden: 

I. Welke oude kolonie gaat het snelst opschuiven naar het centrum? 

II. Hoe kun je de erfenis van het koloniale verleden die leidt tot een negatieve internationale 

arbeidsverdeling voor ontwikkelingslanden oplossen? 

III. Welke land heeft het meeste last van zijn koloniale verleden? 

 

2. Heb ik de kennis in huis om de hoofdvraag te beantwoorden. O bit / R tti23 

Wat betekenen de volgende begrippen: 

Domein B: 
mondiale centrum periferie patroon? 
Semiperiferie 
Internationale arbeidsverdeling 
exploitatiekolonie 
vestigingskolonie 
Neokolonialisme 
BNP 
Beroepsbevolking 
 
Domein D: 
Samenstelling import-/ export pakket 
Importsubstitutie 
Export valorisatie 
Assemblage 
Export gerichtheid  
Externe economische relaties 
Gemengde economie 
Afzetmarkt

                                                           
2
 https://didactiekenict.wordpress.com/2013/04/18/didactiek-met-rtti-en-obit-stappen-maken-in-individuele-

leerlijnen/ 
3
 http://handreikingschoolexamen.slo.nl/biologie-hv/toetsen-in-het-schoolexamen/het-maken-van-

schoolexamens/handelingswerkwoorden/obit 

http://downloads.slo.nl/Documenten/Leerdoelenkaart%20aardrijkskunde%20sept%202015.pdf
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Kennis is nodig over: De indelingen tussen centrum en periferie in het verleden 
 
 

3. Heb ik het inzicht om de hoofdvraag te herkennen. Kan ik de begrippen toepassen of 

herkennen.  oBIt rTTi 

Herkennen van de kenmerken van centrumlanden en de kenmerken van periferie landen (zie module 
indicatoren) 
 
BNP koppelen aan het centrum periferie model 
Zoek 3 oude koloniën van Frankrijk en berekenen het gemiddelde BNP van deze 3 landen. Bereken 
daarmee het verschil in BNP tussen Frankrijk en zijn oude koloniën.   
 
Exportproducten koppelen aan centrum periferie model 
Noem een land dat op basis van export product een periferie land is maar op basis van het BNP een 
centrumland is. Antw bijv. Australië (examenopgave)   
Geldt dit andersom ook? Leg uit waarom. Nee want dit gaat vaak om producten waar schaarste van is 
bijv. Olie 
 
Verdeling van de beroepsbevolking koppelen aan het centrum periferie model. 
Gebruik de atlas. De landbouw in Indonesië is nog niet erg efficiënt georganiseerd. 2p 22 Toon dit 
aan met twee gegevens uit de Grote Bosatlas Statistiek. 
 
 
Domein D: Het import-/ export koppelen aan het centrum periferie model 

4. Probeer opnieuw de hoofdvraag te beantwoorden met de geleerde begrippen.(voorspellen 

oplossen/creëren, waarderen) : 

Welke oude kolonie gaat het snelst opschuiven naar het centrum? 

Hoe kun je de erfenis van het koloniale verleden die leidt tot een negatieve internationale 

arbeidsverdeling voor ontwikkelingslanden oplossen? 

Welke land heeft het meeste last van zijn koloniale verleden? 

 

5. Herken je de module in een examenopgaven. Bewijs welke kennis je hier nodig hebt. 

Havo:  

Examen opgaven 1 wereldkoffiemarkt 2017 HAVO 1e tijdvak 

Examen opgaven 1 cacaoboon tot chocola 2016 HAVO 1e tijdvak 

Examen opgaven 2 Vanille uit Madagaskar 

 

VWO: 

Examen opgave 2 Landgrabbing 2017 VWO 2e tijdvak 

Examen opgave 2 Handelspartner van NL 2014 VWO 1e tijdvak 

Examen opgave 2 Buitenlandse investeringen in Mozambique 2013 VWO 1e tijdvak 

 

 


