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Vakdidactiek 2 

Lesbrief ter voorbereiding op het eerste clustercollege (didactische inhoud) Moderne Vreemde Talen 

(MVT) 

 

Titel bijeenkomst Inleiding op het curriculum en visieontwikkeling 

Doelen van de 

bijeenkomst 
De student 

- heeft overzicht over de drie leerlijnen van de cursus: 1) leerlinggerichte 

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

- heeft gereflecteerd over zijn visie op taalonderwijs; 

- is bekend met de leertheorieën behaviorisme, cognitivisme en 

constructivisme; 

- herkent kenmerken van de leertheorieën in lesmaterialen; 

- kent voor zijn schoolvak de inrichting van het bovenbouwcurriculum en de 

eindtermen en kent de weg naar de verantwoordelijke instanties en bronnen; 

- heeft inzicht in de ruimte en rol van de docent als curriculummaker; 

- heeft kennis van actuele vakdidactische ontwikkelingen m.b.t. het 

curriculum op clusterniveau. 

Voorbereiding 

(voor het college) 
Oriëntatie: 

Besteed ongeveer 3-4 uur aan de volgende stappen: 

- Lees het hoofdstuk Visie op vreemde talendidactiek. Over betekenisvol 

talenonderwijs en fietsen zonder zijwieltjes van Rick de Graaff (2020). Op 

welke punten ben je het eens, waar niet. Welke aandachtspunten herken je 

en hoe zijn die op te lossen? Neem je aantekeningen mee naar het college. 

- Vorm je een beeld van leertheorieën via het onder Bronnen vermelde 

handboek. Noteer de belangrijkste overeenkomsten en verschillen. Neem je 

aantekeningen mee naar het college. 

- Zoek en verken voor jouw schoolvak de officiële hulpmiddelen en bronnen voor 

het examenprogramma, d.w.z. voor het Schoolexamen (Handreikingen SE) en 

Centraal Examen (Syllabi CE), op de sites vermeld onder Bronnen. 

Vraag: Welke kennis en vaardigheden heb jij als leerling niet gehad? 

- Lees de startnotitie Moderne Vreemde Talen Bovenbouw Voortgezet Onderwijs 

(SLO). Welke ontwikkelingen herken jij uit je eigen (les)praktijk? Welke uitdagingen 

zijn het makkelijkst te implementeren en hoe zou jij dat aanpakken?   

- Lees het interview dat Voogel hield met Orhan Ağırdağ en Gert Biesta. Markeer de 

aspecten waar jij je in kunt vinden, waar zie jij knelpunten?  

- Er is een korte kennisclip gemaakt over de belangrijkste begrippen van de 

cursus Vakdidactiek 1; de link naar deze clip is 

https://youtu.be/mD8e6WQZG2Y (YouTubekanaal @Hanneke Tuithof). Deze 

clip kijk je als voorbereiding.  

- Stel je op de hoogte van terminologie en indelingen met betrekking op het 

curriculum en vakdidactiek a.d.h.v. hieronder vermelde bronnen. 

- Ga na welke methode/lesmateriaal wordt gebruikt in de bovenbouw op je 

stageschool en zorg dat je digitaal toegang hebt tot het lesmateriaal of het 

beschikbaar (en deelbaar) hebt tijdens het college.  

In het college wordt informatie uit de oriëntatie verbonden met 

onderwijsmateriaal en ontwikkelingen m.b.t. het curriculum binnen het cluster. 

https://youtu.be/mD8e6WQZG2Y


 

Pagina 2 van 2 

 

Bronnen Visieontwikkeling:  

- Graaff, R. de (2020). Visie op vreemde talendidactiek, Over betekenisvol     

talenonderwijs en fietsen zonder zijwieltjes. Handboek Vreemde Talen didactiek. 

Bussum: Countinho, pp. 16-29 

 

Leertheorieën behaviorisme, cognitivisme en constructivisme: 

- Geerts, W. & Kralingen. R. van (2020). Handboek voor leraren. Bussum: 

Countinho  hfst. 6.1-6.6, pag. 201-223  

Alternatieve bron (als je het niet in bezit hebt): 

- Simons, R.J. ‘Leren: wat is dat eigenlijk?’ https://wij-leren.nl/leren-definitie- acht-

dimensies.php (te vinden via de NRO Kennisportal Onderwijs) 

 

Bovenbouwprogramma: 

- https://www.examenblad.nl/ (programma en syllabus) en 

http://handreikingschoolexamen.slo.nl/ 

- Startnotitie Moderne Vreemde Talen Bovenbouw Voortgezet Onderwijs (SLO):  

https://www.slo.nl/publish/pages/18346/startnotitie-moderne-vreemde-talen.pdf 

 

Terminologie curriculum en vakdidactiek: 

- Curriculair spinnenweb en curriculumniveaus 

https://www.slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrume

nten/spinnenweb/inleiding/  

 

- Nieveen, N. (2017). Schooleigen curriculumontwikkeling en voorwaarden voor succes. 

Enschede: SLO. https://www.slo.nl/?ActLbl=gta-schooleigen&ActItmIdt=6133   

 

- Voogel, M. Docenten zijn de eigenlijke curriculummakers. Levende Talen Magazine, 

2022/3, p. 22-26. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2244/1808 

 

Verwerking 

(na college) 

Verwerking van deze stof vindt plaats in de colleges Vakdidactiek. 
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