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Curriculum	  ontwikkeling	  om	  ons	  heen	  
 
In het Amerika van de jaren ‘20 was door de 
industrialisering en migratie vraag naar een nieuw 
curriculum, het oude voldeed niet meer.  
 
Abraham Flexner richtte een privé school op, hij 
wilde ervaren of de zaken waarvan hij overtuigd 
was in de praktijk goed uitpakten. Hij 
veronderstelde dat leerlingen gebaat zijn bij kleine 
klassen, persoonlijke aandacht en onderwijs die 
contextrijk is. Dit bleek het geval te zijn. Zijn 
leerlingen werden geaccepteerd bij 
gerenommeerde vervolgopleidingen. In 1916 
schreef Flexner 1916 ‘A modern school’. Het 
curriculum dat hij daar beschrijft heeft aandacht 
voor kennis en vaardigheden die belangrijk waren 
in de huidige maatschappij: wetenschappen, 
industriële kennis (beroepen, handel), 
maatschappijkennis (politiek, economie, 
geschiedenis) en esthetica (talen, kunst en 
muziek).  
 
Nu zien we deze onderdelen nog steeds terug in 
de curricula van veel scholen.  
 
Het sterkst komt dit misschien wel terug in het 
Finse onderwijssysteem. ‘Goed onderwijs voor 
iedereen’ is daar het motto. Het onderwijs word op 
alle niveaus, van overheid tot docent,  gerund door 
mensen die uit het onderwijs afkomstig zijn.   
‘Goed onderwijs voor iedereen’ houdt in de 
klassen klein zijn en er maatwerk wordt geleverd. 
Leerlingen en docenten brengen minder tijd op 
school door, maar de lessen zijn echte vaklessen 
en de docenten  goed opgeleid.  
In Finland worden de leerlingen tot hun zestiende 
niet getoetst, de nadruk ligt op kwaliteit in plaats 
van kwantiteit als we naar het aantal lesuren 
kijken.  
 
Tien jaar geleden zette onderwijs adviseurs In 
Amerika een beleid neer dat bekend werd onder 
de naam: ‘No Child Left Behind Act’. Vanaf dat 
moment werden er nationale test ingevoerd en 
scholen werden afgerekend op hun testscores op 
rekenen en taal. De markt zou verder het werk 
doen. Slechte scholen zouden na verloop van tijd 
gewoon verdwijnen.  
Diane Ravitch, voormalig top onderwijsadviseur en 
mede verantwoordelijk voor het beleid ‘No Child 
Left Behind’ bracht in 2010 het boek ‘The Death 
And Life Of Great American School System, how 
testing and choice are undermining education’ uit. 
Hierin uit ze haar twijfels over de juistheid van het 
beleid dat ze tien jaar daarvoor nog steunde. Ze 
zeg: ‘ Good education cannot be achieved by a 
strategy of testing children, shaming educators, 
and closing schools.’ En ‘our schools will not 
improve if we value only what tests measure’.    

 
 
Ravitch toont door onderzoek aan dat het hele 
idee van keuzevrijheid en afrekenen op testscores 
misschien wel werkt in het bedrijfsleven, maar niet 
in onderwijs waar prestaties die geleverd worden 
door bevlogen professionals  niet te terug te 
brengen zijn tot simpele verlies- of winstscores.  
 
In Nederland hebben de scholen relatief veel 
ruimte. Een school mag van alles zelf bepalen, als 
het gemiddelde eindcijfer maar boven de 5.5 ligt 
en er voldoende diploma’s worden uitgereikt. Toch 
moeten de scholen in het voorgezet onderwijs 
reken- en taaltoetsen gaan afnemen. Wat dat 
betreft treden we in voetsporen van Amerika terwijl 
daar nu, tien jaar later, grote twijfels over bestaan.  
 
In 34 landen leggen leerlingen van 15 jaar een 
PISA-test af (Programme International Student 
Assessment). Deze resultaten worden 
gepubliceerd. Een van de redenen waarom dit 
gebeurt is om zichtbaar te maken welke manier 
van onderwijs de leerling helpt om goed te leren. 
Finland staat al sinds 2000 in de top drie van de 
PISA lijst.  
 
Kunnen we niet leren van de landen om ons heen. 
Finland, waar niet getoetst wordt totdat de leerling 
zestien is, het aantal uren dat de leerling op school 
doorbrengt veel lager ligt en huiswerk vrijwel niet 
gegeven wordt. En Amerika waar te veel toetsen 
heeft geleidt tot slechter onderwijs.  
 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Curriculum	  
 
Bij het betreden van het curriculum moet je heel 
voorzicht zijn. Wanneer je in het ene gebied iets 
verandert dan werkt dat door in de andere 
gebieden.  
 
Dit kan ik eenvoudig laten zien aan de hand van 
het curriculaire spinnenweb van Van den Akker 
(2003).  
 

 
 
 
 
 
 
Het spinnenweb laat de negen onderdelen van het 
curriculum zien. Wanneer er in leerinhoud iets 
veranderd dan veroorzaakt dit trillingen die ervoor 
zorgen dat ook de andere onderdelen zich 
aanpassen aan de nieuwe inhoud.  
 
Het belangrijkste is het centrum, de Visie. Om het 
curriculum goed te verkennen ga ik vanaf daar 
vertrekken.  
 
 

Analyse	  Curriculum	  
 
De bedoeling van dit onderdeel is dat ik het 
curriculum van het Montaigne Lyceum ga 
analyseren, maar navraag naar dit curriculum 
leverde me het antwoord op dat deze nog 
geschreven moet worden. Dus ga ik werken van 
uit de visie van de school zoals zij zich 
presenteert. Direct een test om te zien of onze 
visies op onderwijs op elkaar aansluiten.  
 
De rector geeft aan dat zij denkt dat de visie van 
het Montaigne Lyceum een holistische is deze 
visie op onderwijs heb ik hieronder even kort 
samengevat.  
 
 
 

 
 
De holistische visie zet het kind en zijn talenten 
centraal, de rechten van het kind worden 
gerespecteerd en het kind wordt respectvol 
behandeld als een volwaardige medespeler om te 
kunnen groeien in gelijkwaardigheid.  
 
Jan Amos Comenius (1592-1670), geboren in 
Tsjechië, woonde vanaf 1665 in Amsterdam. Hier 
werkte hij aan theologische, pedagogische en 
filosofische werken. De visie van waaruit 
Comenius werkt kun je omschrijven als holistisch. 
Leren kan volgens Comenius niet los gezien 
worden van spirituele en emotionele ontwikkeling 
van de persoon.  Hij was ervan overtuigd dat 
opvoeding een continue proces is dat zich over het 
hele leven uitstrekt. Ook een leven lang leren hoort 
hier bij.  
 
In de kennismaatschappij van tegenwoordig is het 
belangrijk dat mensen een leven lang leren. Voor 
de één een lust en voor de ander een last. Het is 
daarom belangrijk dat leren aantrekkelijk is.  
 
Joseph Kessels zegt hierover ‘ de prijs die we nu 
betalen voor een onderwijspiramide van 
excellentie, geslaagden en voldoendes aan de top, 
bestaat aan haar brede basis uit herkansingen, 
misgelopen waardering, voortijdige 
schoolverlaters, opstappers, gekwetst zelfrespect 
en een verstoord geloof in eigen kunnen.’  
 
Nu staat op het Montaigne Lyceum de ontwikkeling 
van de leerling centraal, daarnaast is het belangrijk 
dat de leerling betrokken en zelfsturend is, hij kan 
keuzes maken en samenwerken. Hij neemt 
verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen 
en de wereld, met andere woorden: hij is klaar 
voor de maatschappij.  
 
De organisatie gaat ervan uit dat dit enkel te 
realiseren is met een op maat gemaakt, contextrijk 
onderwijsaanbod.  
 
Daarnaast heeft zijn er de 10 van Montaigne: 
 

1. Ons onderwijs is leerlinggericht. 
2. We geven ruimte en aandacht aan de verschillende 

leerstijlen. 
3. Leerlingen leren zoveel mogelijk door doen. 
4. We maken gebruik van wat onze omgeving te 

bieden heeft. 
5. We gebruiken de vele ICT mogelijkheden die we 

hebben.  
6. We hanteren een activerende didactiek. 
7. We gaan uit van leerstofgebieden, thematisch 

werken en projectweken. 
8. Leerlingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor 

hun leerproces en leren met elkaar. 



9. We bieden leerlingen aan ‘de boven- en aan de 
onderkant’ goede zorg. 

10. We werken vanuit doorlopende leerlijnen, zowel 
extern (goede aansluiting met het basisonderwijs en 
het vervolgonderwijs) als intern (tussen en binnen 
de teams). 

 
Wanneer ik al deze zaken naar het vaststellen van 
de onderwijsvisie kom ik uit bij de sociaal 
constructivistische visie op onderwijs.  
 
Vanuit de overheid zijn er voor de onderbouw in 
2006, 58 globaal geformuleerde kerndoelen van 
kracht gegaan. Deze zijn zo globaal opgesteld dat 
er voor de school een grote vrijheid zit in het 
toewerken naar deze doelen. Voor de bovenbouw 
gelden de eindtermen die per vak zijn 
uitgeschreven. Deze eindtermen bepalen het 
niveau voor het eindexamen.  
 
Elke school voor voortgezet onderwijs moet elke 4 
jaar een schoolplan opstellen. In het schoolplan 
staat hoe de school de kwaliteit van het onderwijs 
garandeert. Hierin is het onderwijskundig beleid te 
vinden alsook het personeelsbeleid en de interne 
kwaliteitszorg. Met het schoolplan legt de school 
ook verantwoording af aan de Inspectie van het 
Onderwijs over het schoolbeleid.  
 
Daarnaast is elke school verplicht elk jaar een 
schoolgids uit te brengen. In de schoolgids staat 
informatie over hoe de school functioneert. Het 
geeft inzicht in de dagelijkse praktijk, de 
doelstellingen en de activiteiten die ondernomen 
worden om deze te behalen.  
 

Meso	  curriculum	  analyse	  
 
Wanneer ik de visie van het Montaigne Lyceum 
om zou zetten in een curriculum, dan ziet dat er als 
volgt uit. 
 
Leerdoelen, waar leren zij voor? 
 
De leerling leert kennis die het mogelijk maakt een 
diploma te behalen. Daarnaast leren de leerlingen 
zelfsturend te zijn, keuzes te maken en samen te 
werken. De leerling leert verantwoordelijk te zijn 
voor zichzelf, anderen en de wereld. Met andere 
woorden, we leren de leerling alle vaardigheden 
die hij nodig heeft in de maatschappij.  
 
Leerinhoud, wat leren zij? 
 
De leerling leert naast het behalen van de 
kerndoelen in de onderbouw en de eindtermen in 
de bovenbouw, een aantal competenties aan. Die 
het mogelijk maken in de maatschappij te 
functioneren.  

 
Docentrollen, hoe is de rol van de docent? 
 
In de instructielokalen waar leerlingen per klas 
samenkomen is de rol van de docent het inleiden 
van nieuwe kennis en het detecteren van die 
zaken die nog niet goed gaan. In een leerdomein, 
waar vaak meerder klassen door elkaar zitten 
heeft de docent een coachende rol. Deze rol zie je 
ook terug in de begeleiding van mentorleerlingen.  
 
Leerbronnen en leermiddelen, waarmee leren 
de leerlingen? 
 
Leerlingen werken met tekst en werkboeken van 
de methodes. Voor het Montaigne lyceum is het 
belangrijk dat het onderwijs op maat gemaakt en 
contextrijk is, dit houdt in dat er ook veel materiaal 
waarmee de leerlingen werken door de docenten 
zelf wordt ontwikkeld.  
 
Leerlinggroepering, met wie leren zij? 
 
Er is een onderverdeling in de onderbouw van 
VMBO Kader, Kader/MAVO, MAVO/HAVO, 
HAVO/VWO. 
In klas 3 moeten de leerlingen op hun juiste niveau 
zitten.  
Tijdens de reguliere lesweken krijgen de leerlingen 
les in hun eigen klas. In projectweken worden er in 
de onderbouw groepen gemaakt van leerlingen uit 
alle lagen. Zo’n projectweek komt vier keer per jaar 
voor en duurt, zoals de naam al zegt, een week.  
 
Leeromgeving, waar leren zij? 
 
Leerlingen volgen instructielessen in een 
instructielokaal. Met hun eigen klas en een 
vakdocent. In het leerdomein zitten vaak leerlingen 
uit meerdere leerjaren, onder- en bovenbouw zijn 
hierbij gescheiden.  
De leerlingen leren ook in de omgeving van de 
school en musea.  
 
Tijd, wanneer leren zij? 
 
Lessen worden gegeven van 08:20 tot 16:00 uur. 
Een theaterklas wordt gegeven na schooltijd en is 
op vrijwillige basis. Huiswerk maakt de leerling na 
schooltijd thuis of op huiswerkbegeleiding.  
 
Beoordeling, hoe wordt het leren getoetst? 
 
Het geleerde wordt getoetst door het becijferen 
van schriftelijke overhoringen en toetsen. Thema 
opdrachten (ontwikkeld door de docenten zelf) zijn 
vaak wat complexer en worden beoordeeld met 
een onvoldoende, voldoende of goed.  
 
 



Micro	  curriculum	  analyse	  
Voor deze Micro curriculum analyse ga ik uit van 
mijn eigen vak, kunstvakken 2 (kv2). KV2 wordt 
gegeven in klas 3 en 4 van de MAVO, centraal 
staat het maken van eigen werk, het vergelijken 
van eigen werk met dat van andere leerlingen en 
kunstenaars, het kunnen kijken naar kunst en daar 
beeldaspecten (vorm, kleur, lijn enz.) kunnen 
benoemen en als laatste de voorstelling van een 
kunstwerk kunnen analyseren.  
 
Aan de hand van het spinnenweb van Van den 
Akker bekijk ik de verschillende onderdelen van 
kunstvakken 2 zoals zij momenteel gegeven wordt.  
 
Leerdoelen, waar leren zij voor? 
 
Vanuit de eindtermen is het belangrijk dat de 
leerlingen beeldend werk kan maken, het werk kan 
reflecteren en beschouwen. De leerling kan de 
verschillende stappen die horen bij het maken van 
beeldend werk in samenhang uitvoeren. Er wordt 
onderzoek gedaan, keuzes gemaakt op basis van 
beeld- en inhoudsaspecten en vervolgens wordt 
het gekozen materiaal op de juiste wijze 
toegepast. De leerling herkent in beeldende 
processen de keuzes van de maker en kan deze 
benoemen. Daarnaast kan hij op beelden van 
anderen reflecteren. De leerling kan in beeldende 
werk van anderen de functionaliteit, de aspecten 
van de vormgeving en de culturele en/of 
kunsthistorische context benoemen en toelichten.  
 
Leerinhoud, wat leren zij? 
 
Er zijn geen voorwaarden over de onderwerpen 
waarbinnen de eindtermen worden aangeleerd, er 
is dus een grote vrijheid om die onderwerpen op te 
pakken die aansluiten bij de omgeving of de 
interesses van de leerlingen.  
 
Aan het eind van het derde leerjaar wordt bekend 
gemaakt wat het eindexamenthema voor het 
komende studiejaar wordt. Vanaf dat moment kun 
je de leerlingen daarop gaan voorbereiden.  
 
In de praktijk leren zij die dingen die belangrijk zijn 
bij hun manier van werken op dat moment. Een 
leerling die aan een handvaardigheid opdracht 
werkt heeft andere dingen nodig dan een leerling 
die een schilderij maakt. Wat er daar geleerd wordt 
is dus afhankelijk van het materiaal waarmee zij 
werken. De beeldaspecten zijn begrippen die bij 
ieder werk terugkomen net als de vraag wat ze 
met hun werk willen vertellen.  
 
 
 
 
 

 
Docentrollen. hoe is de rol van de docent? 
 
Ter voorbereiding op een onderwerp ga ik eerst bij 
de leerlingen in een klassikale setting na wat zij al 
over het onderwerp weten. Deze beginsituatie 
neem ik mee in de eerste instructie, daarbij heb ik 
vooraf al materiaal gemaakt waarmee de 
leerlingen in groepjes de nieuwe informatie gaan 
toepassen. Elke keer ga ik uit van de leerdoelen 
van de vorige les en vertrek vanaf daar naar een 
volgend onderdeel. Mijn rol is voornamelijk 
coachend, ik begeleid de leerlingen door het 
stellen van vragen.  
 
Leerbronnen en leermiddelen, waarmee leren 
de leerlingen? 
 
De leerlingen krijgen bij aanvang van het 
schooljaar een mapje waarin alle theorie en 
begrippen per onderwerp zijn opgenomen. Dit 
kunnen zij inzetten bij het leren van de lesstof. 
Tijdens de les gebruik ik dit vrijwel niet. Ze kunnen 
hier zaken in opzoeken als ze dit tijdens de les niet 
begrepen hebben of nog eens iets na willen lezen. 
Dezelfde onderdelen komen aan bod maar de 
inhoud van het mapje verschilt met de inhoud van 
de les. Verder maken zij gebruik van het internet 
om informatie op te zoeken.  
 
Leerlinggoepering, met wie leren zij? 
 
In het tweede leerjaar hebben de leerlingen een 
keuze gemaakt voor een sector waarin vakken 
verplicht dit sectorpakket vullen zij zelf aan met 
vakken waarin zij geïnteresseerd zijn. Een van die 
te kiezen vakken is kunstvakken 2. De lessen 
worden dus alleen gevolgd door de leerlingen die 
het gekozen hebben.  
De opdrachten voeren zijn in groepen uit, dit 
kunnen groepen zijn die zij zelf samenstellen of die 
ik door middel van het lot laat ontstaan. De 
schriftelijke overhoringen maken zij vaak in 
koppels, op deze manier wordt het maken van een 
toets onderdeel van het leerproces.  
 
Leeromgeving, waar leren zij? 
 
De leerlingen brengen een groot deel van de 
instructielessen door in het instructielokaal, de 
praktijklessen vinden plaats in de drie ateliers, 
welk atelier een leerling gebruikt is afhankelijk van 
zijn eigen voorkeur, tekenen/schilderen, werken 
met hout, metaal of kunststof en er is een atelier 
voor het werken met klei, was, papier-maché en 
andere ‘vieze’ materialen.  
Wanneer er tentoonstellingen zijn die aansluiten bij 
een onderwerp dan worden deze bezocht, en zijn 
er projecten die we kunnen bezoeken in het kader 
van kv2 dan leren de leerlingen op locatie.  



 
Tijd, wanneer leren zij? 
 
Leerlingen leren tijdens de les de theorieles die 45 
minuten duurt en werken gedurende 135 minuten 
per week aan hun praktijkopdracht. Daarnaast 
bestaat er de mogelijkheid te leren via de links die 
ik via Twitter verspreid en natuurlijk is daar altijd 
nog de mogelijkheid te leren in hun eigen tijd 
vanuit hun eigen interesse.  
 
Beoordeling, hoe wordt het leren getoetst? 
 
Tijdens elke les wordt er een terugkoppeling 
gemaakt naar de leerdoelen van de voorgaande 
les. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze daar 
een antwoord op kunnen geven. Lukt dit niet dan 
geef ik een hint waarmee ze om alsnog het 
antwoord te kunnen formuleren. Toetsing van de 
praktijk gebeurt in elke les door het stellen van 
coachende vragen.  
 
Toetsing 
 
Gedurende een periode is er één schriftelijke 
overhoring welke ze in tweetallen mogen maken, 
soms is ook het gebruik van internet toegestaan. In 
een afsluitende toets wordt getest wat de leerling 
heeft opgestoken van de theorie.  
 

Verhouding	  intended	  Curriculum	  versus	  
implemented	  curriculum	  
 
Wanneer we kijken naar de leerbronnen en 
leermiddelen waarmee de leerlingen leren, dan 
komt de werkelijkheid niet geheel overeen met het 
curriculum zoals het bedoeld is.  
 
Het Montaigne lyceum wil contextrijk en onderwijs 
op maat aanbieden. Dit houdt in dat docenten veel 
lesmateriaal zelf moeten ontwikkelen. Men streeft 
naar gemiddeld zo’n 45% materiaal dat door de 
docenten zelf is ontwikkeld. Dit houdt in dat een 
docent altijd blijft ontwikkelen want een deel 
daarvan moet ‘op maat’ gemaakt zijn. Elke leerling 
is anders en elk jaar zijn er weer nieuwe 
leerlingen.  
Ontwikkelingen staan niet stil dus ook de context 
veranderd zo af en toe. Dit vraagt heel veel van de 
docent, tijd om te ontwikkelen maar ook moet je je 
hierbij afvragen of iedereen kan en moet 
ontwikkelen.  
 
Nadat het Montaigne Lyceum van de 
onderwijsinspectie negatief beoordeeld werd op 
het punt dat de schoolexamen cijfers te veel 
afweken van de Centraal schriftelijke examens zijn 
veel docenten juist weer meer vanuit de methodes  
 

 
 
 
gaan werken. De eigen opdrachten toetsten meer 
dan alleen maar kennis, hierin werden 
competenties in de beoordeling meegenomen.  Op 
dit punt voldoen we dus niet meer aan ons 
curriculum, leerlingen werken veel meer uit de 
methode en er is nog maar weinig dat door de 
docenten wordt ontwikkeld.  
 
Het feit dat het onderwijs voor een groot deel weer 
in het teken stond van de methode heeft op alle 
negen onderdelen van het curriculum effect gehad. 
De rol van de docent die in principe een 
coachende zou zijn werd meer een sturende. De 
leerling werkt niet meer aan een contextrijke 
opdracht maar wil het antwoord op een vraag uit 
zijn werkboek weten. De toetsing en daarbij de 
beoordeling vloeien voort uit de leerinhoud en 
daarin staat kennis centraal en competenties en 
vaardigheden verdwijnen zo langzaamaan naar de 
achtergrond. De leerling leert voor het eindexamen 
en niet voor de ontwikkeling tot burger die klaar is 
voor de maatschappij.  
 
Nu staat ons daar wel een verandering in te 
wachten. Met ingang van het schooljaar 2012-
2013 zullen er in de afdelingen van de onderbouw 
(KADER, MAVO, HAVO en VWO) projectonderwijs 
gegeven gaan worden. Leerlingen werken hierbij 
vier uur per week aan een project. Voor elk project 
is een andere groep docenten verantwoordelijk. 
Deze projecten kunnen bestaande projecten zijn 
die aangepast gaan worden aan de nieuwe vorm 
of geheel nieuwe projecten die door de docenten 
zelf ontwikkelt gaan worden.  
 
Wederom zullen er door deze verandering 
wijzigingen in het curriculum plaatsvinden.  
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