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Woord vooraf

Sinds de zesde herwerking van Leren en onderwijzen in 2012 deden zich in het onder-
zoeks- en onderwijsveld accentverschuivingen voor die het noodzakelijk maakten een 
aantal hoofdstukken te actualiseren. Er kwam meer nadruk op differentiatie, inclusief 
onderwijs en het tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom. Ook kregen diverse wer-
ken met overzichten over evidence-based onderwijs veel aandacht. Al die evoluties 
werden in deze zevende herziening verwerkt met het oog op de gevolgen voor de di-
dactische praktijk, maar zonder de indeling van het boek te veranderen.

Vooreerst komen de basisbegrippen van het didactische proces, de componenten en fa-
sen van een lesvoorbereiding in de inleiding ter sprake. In die context blijft de krachtige 
leeromgeving een basisconcept.

In hoofdstuk 1 staan we stil bij de visies op het mens- en maatschappijbeeld. De funda-
mentele uitgangspunten van het productgerichte en procesgerichte onderwijs worden 
daarin uiteengezet.

Hoofdstuk 2 handelt over het bepalen van de leerdoelen van een lessenreeks. Het gaat 
over goede en weloverwogen leerdoelen formuleren. Ook bieden we een classificatie-
systeem van leerdoelen aan als inspiratiebron.

Hoofdstuk 3, dat gaat over de beginsituatie, werd geactualiseerd. Naast de aandacht 
voor leerlingkenmerken en motivatie wordt er ook aandacht besteed aan de bespreking 
van onderwijskenmerken en omgevingskenmerken.

Hoofdstuk  4 handelt over de leerinhoud. Het handboek beklemtoont de keuze van 
leerinhouden in een product- en procesvisie, de schikking en de ordening van de leer-
inhouden. Ook de criteria om (digitale) leerboeken te kiezen, krijgen hierin een plaats.

Hoofdstuk  5 gaat in op de verschillende didactische werkvormen. Na een inleiding 
over de impact van evidence-based onderwijs gaat het over aanbiedende werkvormen, 
gespreksvormen, samenwerkingsvormen, individualiserende werkvormen, strategieën 
en geïntegreerde werkvormen.

In dit boek besteden we speciaal aandacht aan de leraar als opvoeder. Hoofdstuk 6 gaat 
daarom in op waardevorming, gradaties in affectief gedrag en methoden voor affectieve 
vorming. Dit hoofdstuk is nog steeds vrij uniek in de gangbare didactische literatuur.
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Hoofdstuk 7, over media, werd aangepast aan de razendsnelle ontwikkelingen van de 
informatie- en communicatietechnologie. Na de functies, de keuze en het gebruik van 
media wordt een overzicht van enkele actuele onderwijsmedia aangereikt.

In hoofdstuk 8 staan we stil bij de verschillende fasen en functies van het evaluatiepro-
ces. De veel gebruikte indeling van dit hoofdstuk blijft behouden.

In zijn geheel letten we sterk op een zo eenvoudig mogelijk taalgebruik, wat de lees-
baarheid ten goede moet komen. Dit handboek sluit ook sterk aan bij de basiscompe-
tenties en beroepsprofielen van het lerarenberoep.

Deze nieuwe uitgave vertrekt steeds vanuit leerdoelen. Die leerdoelen bepalen de leer-
inhoud van ieder hoofdstuk. Aan de hand van de leerdoelen volgt een verwervings- en 
verwerkingsfase. Na het hoofdstuk in te studeren, bieden de taken een kans tot oefe-
ning en evaluatie.

Bij elk hoofdstuk werden taken opgenomen. Die taken zijn een hulpmiddel om per 
hoofdstuk de leerdoelen te bereiken. Wie deze opdrachten tot een goed einde brengt, 
kan ervan uitgaan dat de leerdoelen van de algemene didactiek worden bereikt. Deze 
taken zijn ook uitermate geschikt voor begeleide zelfstudie en zelfevaluatie. Via het 
elektronische leerplatform Sofia kunnen bijkomende taken geraadpleegd worden. Voor-
aan in dit handboek is daarvoor een code voorzien.

Bij de keuze van de behandelde inhouden was de dag-aan-dag realiseerbaarheid een 
dwingend criterium. De opgenomen materie werd in de praktijk doorlopend uitgetest 
en blijkt voor de gemiddelde lezer beslist verwerkbaar te zijn. Maar opnieuw willen 
we een beroep doen op de gebruiker om zijn ervaringen met Leren en onderwijzen in 
deze zevende volledig herziene uitgave aan de auteurs over te maken. Zo kunnen we 
gezamenlijk het vooropgestelde doel nog beter bereiken.

1 september 2018

RogeR StandaeRt Inge PeeteRS

FIRmIn tRoch IlSe StRoobantS



Inleiding

Leerdoelen bij dit hoofdstuk

1. De vier niveaus in de onderwijskunde onderscheiden.

2. De componenten van het pedagogisch-didactisch basisschema in gegeven uitspraken 
onderscheiden.

3. De fasen van het didactische proces in gegeven situaties onderscheiden.

4. Van de verschillende componenten van het pedagogisch-didactisch basisschema en 
van de verschillende fasen van een lesvoorbereiding een voorbeeld geven.

5. Het verband tussen de componenten van het pedagogisch-didactisch basisschema en 
de fasen van een lesvoorbereiding met voorbeelden illustreren.

6. Gegeven een concreet voorbeeld, de lesfase en de functie ervan toelichten.

7. Lessituaties aan de hand van de componenten van het pedagogisch-didactisch basis-
schema analyseren.

8. Bij een gegeven algemene doelstelling of hoofddoelstelling een bepaalde lesfase ont-
werpen.

De onderwijskunde, waarmee wij ons in dit werk voor een deel zullen bezighouden, 
bestudeert het onderwijs en de onderwijskundige aspecten op een systematische wijze. 
Ze doet dat op vier niveaus:
• Het macroniveau (beleidsniveau): het betreft hier de studie van het onderwijs zo-

als die door het centrale onderwijsbeleid wordt uitgewerkt voor alle scholen. Bij-
voorbeeld: de structuur en organisatie van het Vlaamse onderwijs, de wetgeving, 
de doorlichting door de inspectie en de pedagogische begeleiding, de eindtermen 
(competenties) en ontwikkelingsdoelen, ...

• Het mesoniveau (schoolniveau): hierbij gaat het om de concrete organisatie van een 
school of scholengemeenschap. Bijvoorbeeld: het schoolbestuur, de eigen gebrui-
ken en tradities, de participatiemogelijkheden van leerlingen, het schoolwerkplan, 
het pedagogische project, de klasindeling, ...

• Het microniveau (klasniveau): op dit niveau wordt de concrete onderwijsleersitu-
atie in de leer- of klasgroep bestudeerd. Het gaat om de concrete planning, organi-
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satie en evaluatie van het leren en onderwijzen bij de leerlingen in een bepaalde 
klas of leergroep met als doel bepaalde eindtermen (uitbreidingsdoelstellingen)/
ontwikkelingsdoelstellingen, competenties en leerplandoelstellingen te realiseren. 
In feite betreft het hier dus de directe interacties tussen leraar en leerlingen.

• Het nanoniveau (leerlingniveau): beschrijft op het individuele niveau de didacti-
sche leer- en ontwikkelingsprocessen. Door zorgverbreding en differentiatie komt 
de unieke leerling op dit niveau centraal te staan. Via bijvoorbeeld onderwijs op 
maat, een leerlingvolgsysteem of een handelingsplan wordt de methodiek met die 
individuele leerling in kaart gebracht. Het kind met specifieke onderwijsbehoeften 
maakt aanspraak op een eigen leerproces. Ook het M-decreet, dat op 12 maart 2014 
in het Vlaams Parlement werd gestemd, en de internationale tendens naar meer 
inclusie in het onderwijs spelen daarop in.

In deze inleiding tot de didactiek zal hoofdzakelijk het microniveau, en desgevallend 
ook het nanoniveau, bestudeerd worden. Met didactiek bedoelen we de tak van de on-
derwijskunde die zich bezighoudt met concrete onderwijsleerprocessen voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren.
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1. Een pedagogisch-didactisch basisschema

Wie een les over een bepaald onderwerp geeft, ervaart al vlug dat hij allerlei vragen 
moet oplossen. De volgende didactische aspecten komen aan bod: hoe bereid ik een 
les voor? Wat hebben mijn leerlingen na de les bereikt? Op welke wijze zal ik de leer-
inhoud presenteren? Hoe kan ik orde houden? Moet ik naast planning en uitvoering 
van de les ook een evaluatie organiseren? Deze en andere vragen maken duidelijk dat 
leren en onderwijzen een complex gebeuren is en dat het vrijwel onmogelijk is om alle 
details van een les te beschrijven.

Schema 0.1 geeft een aantal belangrijke componenten van het lesgebeuren weer. Een 
dergelijk schema werd onder meer ontworpen door Glaser en verder uitgewerkt door 
Van Gelder (1971). Wij passen het aan de huidige visie op onderwijs aan en breiden 
het uit met een aantal didactische componenten. Het gebruik van een dergelijk schema 
biedt twee belangrijke voordelen voor de leraar:
• Je leert rekening te houden met alle componenten die je nodig hebt bij de planning, 

de uitvoering en de evaluatie van je lessen.
• Bovendien leer je de samenhang tussen die componenten te zien.

2. Componenten van een lesvoorbereiding

In deze rubriek beperken we ons tot de componenten van een lesvoorbereiding. In 
hoofdstuk 1 besteden we ook aandacht aan de component ‘referentiekader mens- en 
maatschappijvisie’.

2.1 Leerdoelen van een les(senreeks) bepalen

Een leraar die zijn les voorbereidt, weet best wat de leerlingen moeten bereiken. Je 
streeft dus welbepaalde leerdoelen na. Daarvoor baseer je je op sleutelcompetenties/
algemene doelstellingen en onderwijsdoelen/eindtermen die door het Vlaams Parle-
ment zijn goedgekeurd. De verschillende onderwijsverstrekkers vertalen die in de vorm 
van competenties of leerplandoelstellingen in leerplannen. Bij het opmaken van de 
leerplannen kunnen de onderwijsverstrekkers zelf ook nog uitbreidingsdoelstellingen 
toevoegen. Ook voor de differentiatie-uren in het eerste jaar secundair onderwijs kun-
nen scholen of onderwijsverstrekkers eigen doelstellingen ontwikkelen. Samen vormen 
ze de basis om de leerdoelen van de les(senreeks) te bepalen. Het biedt grote voordelen 
wanneer jij én de leerlingen beschikken over een lijst van leerdoelen:
• Je kan de leerlingen duidelijk informeren over de bedoelingen en de inhoud van 

het leren. Bovendien kan je een krachtige leeromgeving ontwerpen waarbij geschikt 
leer- en oefenmateriaal gehanteerd kan worden. Ten slotte kan jij voor gepaste con-
trole en terugkoppeling zorgen.
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