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Lesbrief ter voorbereiding op het 1e clustercollege1 Gamma 

Titel college  Inleiding op het curriculum en leerlinggerichte didactiek 

Leerdoelen De student … 

1. kan uitleggen wat de drie leerlijnen van de cursus zijn (1 leerlinggerichte 

didactiek, 2 de docent als curriculummaker en 3 de docent als onderzoeker);  

2. kan de relevante instanties en documenten vinden op internet met 

betrekking tot het bovenbouwcurriculum; 

3. kan de structuur, inhoud en achterliggende visie op het 

bovenbouwcurriculum en de eindtermen uitleggen 

4. kan uitleggen wat de rol van de docent is als curriculummaker’  

  

Voorbereiding op 

het college 

Bereid je voor op het college (schatting: 3 uur):  

• Neem de cursushandleiding Vakdidactiek 2 door (deze staat op 

BlackBoard gamma vakdidactiek 2) 

• Zoek voor jouw schoolvak de officiële documenten voor 

bovenbouwcurriculum, d.w.z. de examenprogramma’s en de cyllabi voor 

het Centraal Examen (www.examenblad.nl) en de handreikingen voor het 

schoolexamen (www.handreikingschoolexamen.slo.nl)  

• Bekijk de kennisclip om de belangrijkste begrippen van de cursus 

vakdidactiek 1 op te frissen: https://youtu.be/mD8e6WQZG2Y.  

• Oriënteer je in een half uur op de terminologie die gebruikt wordt om te 

spreken over curriculumontwerp en vakdidactiek en in het bijzonder de 

begrippen ‘flipping the classroom’ en ‘flipped learning’ en ‘concept-

context-methode’. Er worden hieronder bronnen aangegeven als je meer 

wilt weten of helemaal niet bekend bent met deze terminologie of 

begrippen. 

In het college In het college wordt de informatie uit de bovenstaande oriëntatie verbonden met 

het ontwerpen van onderwijs en met ontwikkelingen m.b.t. het curriculum en 

vakdidactiek van de gammavakken.    

Bronnen 

 

Terminologie curriculumontwerp en vakdidactiek: 

- Curriculair spinnenweb en curriculumniveaus:  

http://curriculumontwerp.slo.nl/begrippenlijst#spinnenweb  

- Pedagogical Content Knowledge (PCK):  

o Korte kennisclips https://youtu.be/0xzPRngvpI8 en 

https://youtu.be/BOVWIrPdGMI en https://youtu.be/8iVwl-y6qiA of; 

o Uitleg: 

www.leernetwerkeducatie.nl/mediawiki18/index.php?title=2.3_Pedag

ogical_Content_Knowledge  

- ‘Flipping the classroom’ en ‘flipped learning’: 

o www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds (kort filmpje) 

o www.uu.nl/nieuws/betere-leerprestaties-in-geflipte-klassen 

(nieuwsbericht over onderzoek met praktische tips) 

- Concept-contextmethode  

https://slo.nl/publish/pages/2803/concept-contextvenster.pdf 

 

 

1 = Bij het gammacluster van de GST horen docenten in opleiding (kunst)geschiedenis, aardrijkskunde, 

economie, filosofie, levensbeschouwing, muziek en maatschappijleer/maatschappijwetenschappen.  
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