
Kernpraktijk 13 Leerlijnen 
ontwerpen 
Als beginnend docent ben je veel bezig je onderwijs te ontwerpen per les of 
lessenserie. In feite ben je bezig met onderwijs op micro-niveau. Dit niveau wordt echter 
beïnvloed door grotere perspectieven op onderwijs, waaronder vraagstukken als 
samenhang tussen vakken, overgang van onder-naar bovenbouw, etc. In dit college 
beschouwen we het ontwerpen van onderwijs in grotere gehelen: wat zijn 
karakteristieken van leerlijnen? Waarom zijn ze belangrijk? En op welke niveaus 
worden ze opgebouwd? We bouwen voort op kennis uit eerdere colleges over het 
ontwerpen van onderwijs, leerprocessen en formatief toetsen. Het college geeft voeding 
aan je  meesterproef waarin je een langere lessenreeks ontwerpt en verantwoordt en 
daarin aandacht hebt voor differentiatie en formatief evalueren. 

 

Doelen 

Je kunt in eigen woorden vertellen wat leerlijnen zijn. 

Je kunt in eigen woorden vertellen waarom zowel docent als leerling er baat bij heeft 
om zicht te hebben op leerlijnen. 

Je kunt het gebruik van leerlijnen relateren aan het begrip constructive alignment. 

Je kunt invloeden op verschillende curriculumniveaus bedenken die richting geven aan 
de invulling van je lessen (en meesterproef). 

 

Verwerking op school (en meesterproef) 

Denk aan/kijk naar de kerndoelen en eindtermen voor jouw vak (die je ongetwijfeld 
besproken hebt bij vakdidactiek; je kunt deze ook online vinden, bijvoorbeeld op 
www.slo.nl en www.examenblad.nl; ook op de website http://leerplaninbeeld.slo.nl/ vind 
je een overzicht voor de meeste vakken van leerlijnen havo/vwo onder- en bovenbouw). 
Kijk ook eens naar voorstellen voor vernieuwingen voor je vak (of het leergebied waar 
jouw vak bij hoort) op www.curriculum.nu. Welk doel/welke doelen of vakinhoud vind jij 
interessant (en passen wie weet wel bij jouw meesterproef)? 

Bestudeer voor een van deze inhouden (bijv. schrijfvaardigheid bij taal, zelfregulatie bij 
biologie, statistiek en kansrekening bij wiskunde, geografisch onderzoek bij 
aardrijkskunde, etc.) de leerlijn die er voor deze inhoud bestaat. Met welke kennis en 
ervaring komen leerlingen het voortgezet onderwijs binnen? Hoe heeft jouw school de 
leerlijn naar de eindtermen voor dit onderdeel binnen je vak ingericht? Probeer dit eens 
specifieker te maken voor een jaarlaag. Welke aanpak is er gekozen? Kortom: hoe 



komen leerlingen voor dit onderdeel in jouw school van A naar B (en evt. hoe draag jij 
daaraan bij in de meesterproef)? 

Ga hierover ook eens in gesprek met je WPB (en sectiegenoten) en vakdidacticus.  

NB: Het is handig om hier een vakonderdeel te kiezen dat ook relevant is voor jouw 
meesterproef (je bent dan meteen bezig met de inhoudelijke analyse). Mocht je nog 
geen idee hebben welk onderwerp je in de meesterproef wilt verwerken, dan kun je hier 
simpelweg een onderdeel van je vak kiezen waar je nieuwsgierig naar bent. 

Je hoeft de uitwerking van deze opdracht hier niet in te leveren. Je kunt er gebruik van 
maken voor je meesterproef. 
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