
INSTRUCTIONAL DESIGN 
 
De meest gebruikte methode voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingen heet Instructional Design 
(ID). Deze aanpak biedt stap-voor-stap een systeem voor het bepalen van de behoeften van de 
studenten, het ontwerp en de ontwikkeling van leermiddelen en de evaluatie van de effectiviteit van 
het onderwijs (Kruse, 2004). Gebruik maken van een instructie-ontwerpprocedure op een 
systematische manier veronderstelt instructie effectiever en relevanter te maken (Gustafson & Branch, 
2002). 
 
De keuze voor mijn modellen is gebaseerd op diverse overwegingen. Het SA-model, omdat het de 
basis vormt voor de ontwikkeling van mijn curriculum verder in dit leerarrangement; het ADDIE-model 
als standaardmodel voor onderwijskundig ontwerp; het ARCS-model omdat het motivatie van lerenden 
centraal stelt; het 4C/ID-model omdat dit onderwijsontwerpmodel het uitgangspunt is bij het ontwerp 
van  het curriculum op ROC ID College.  
 
Systems Approach Model 
Walter Dick, Lou Carey en James Carey worden gezien als de fakkeldragers van de methodologie, 
met hun gezaghebbende boek “The Systematisch Design of Instruction”. Hun “Systems Approach 
Model” is een stapsgewijs, doorlopend proces dat in veel onderwijs van toepassing kan zijn. Dit model 
is misschien wel het bekendste van de systematische ontwerpmodellen en is de standaard waaraan 
alle andere ID-modellen worden getoetst (Gustafson & Branch, 2002). Dit wil niet zeggen dat dit het 
beste model is. Het model is zeer gestructureerd en is eigenlijk nogal behavioristisch. De vraag is of 
het als zodanig goed gebruikt kan worden in een constructivistische benadering van onderwijs. 
 
 

 
(SA-model. Bron: Valcke, 2010) 

 
 
Valcke (2010, p.373) refereert aan een taxonomie van modellen voor Instructional Design in media-, 
productie-, kookboek-; standaard- en systeemmodellen. Andrews en Goodson (1980 in Valcke, 2010, 
p. 372) ordenen in de ID-modellen op grond van hun bruikbaarheid in een specifieke context in 
geïntegreerde, taakgerichte en voorschrijvende modellen. Gustafson en Branch (2002) gaan ook uit 
van een contextgerelateerde indeling: 

- modellen voor klassikale instructie; 
- productgeoriënteerde modellen; 
- systeemgeoriënteerde modellen (voor het ontwikkelen van een opleidingsprogramma odf 

gehele cursus). 
 
Het ADDIE-model 
Er zijn tientallen verschillende ID-modellen, maar bijna alle zijn gebaseerd op het generieke ADDIE- 
model. Het ADDIE-model is een acroniem gebaseerd op vijf educatieve processen: Analyseren, 
Ontwerpen, Ontwikkelen, Implementeren en Evalueren (Molenda, 2003). Het model beschrijft de kern 
van alle ID-modellen en is gebruikt door ontwerpers als basis voor andere modellen (Molenda, 2003). 
Het ADDIE-model is slechts een informele term en is geen origineel, volledig uitgewerkt model. Het is 



een standaardmodel, omdat dit  in een of andere vorm terug te vinden is in vrijwel alle hedendaagse 
ontwerpmodellen (Valcke, 2010, p. 375). 

 

(ADDIE-model. Bron : Leren Ontrafeld) 

 
Tijdens de analysefase ontwikkelt de ontwerper een duidelijk beeld van de "gaten" tussen de 
gewenste resultaten of het gedrag, en de bestaande kennis en vaardigheden bij de lerenden. De 
ontwerpfase documenteert specifieke leerdoelen, evaluatie-instrumenten, de lesinhoud. Het 
vervaardigen van leermateriaal wordt in de ontwikkelingsfase afgerond. Tijdens de implementatiefase  
worden deze materialen gebruikt door de lerenden. In de laatste fase, de evaluatie, wordt de  
effectiviteit van de lesmaterialen geëvalueerd. 

Het ADDIE-model is bekritiseerd als te systematisch, te lineair, te inflexibel, te beperkt en zelfs te 
tijdrovend om te implementeren (Kruse, 2004). 
 
ARCS-model van Keller 
Motivationele overtuigingen zijn van groot belang bij het leren, omdat zij het denken, voelen en de 
gedragingen van de lerende sturen, terwijl ongunstige overtuigingen het leren juist bemoeilijken. 
Motivationele overtuigingen hebben te maken met self-efficacy van studenten: “het beeld van eigen 
bekwaamheid” (Boekaerts, 2005, p. 3) 
 
Keller (1987) heeft het ARCS-model ontwikkeld om te onderzoeken in hoeverre een leertraject invloed 
heeft op motivatie. Motivatie om te leren heeft betrekking op de elementen `aandacht`, `relevantie`, 
`vertrouwen` en `tevredenheid`. Volgens Keller (1987) is er sprake van een gemotiveerde lerende, 
wanneer men hoog scoort op deze vier aspecten van intrinsieke motivatie tot leren. 
 

Het ARCS-model onderscheidt vier elementen waaraan voldaan moet worden om lerenden te 
motiveren. Zo moet de aandacht worden verkregen en vastgehouden (Attention). Verder moeten 
lerenden inzien dat het leren relevantie heeft voor persoonlijke doelen en behoeften (Relevance). 
Het vertrouwen dat lerenden moeten hebben iin staat te zijn de leeractiviteit met succes te voltooien 
is het derde element (Confidence) en ten slotte dient het leren te resulteren in een gevoel van 
tevredenheid dat aanzet tot verder leren (Satisfaction). 
 
Keller (1987) stelt vast dat in de verschillende instructietheorieën de aandacht voor instructie te groot 
is en deze te weinig aandacht besteden aan de motivatie. 
 



 
 

(ARCS-model van Keller) 
 
Samenvattend: 

 Attention: aandacht/interesse opwekken en onderhouden; 

 Relevance: relevantie, tegemoet komen aan de behoeften, motieven en wensen van leerlingen 

tijdens de instructie; 

 Confidence: vertrouwen bieden in de goede afloop van de taak, ingaan op verwachtingen die 

leerlingen/docenten daaromtrent hebben; 

 Satisfaction: voldoening geven door middel van positieve feedback, terugkoppelen door een relatie 

te leggen tussen bijvoorbeeld de geleverde inspanning en het behaalde resultaat, om zo de 

motivatie te versterken. 

 

First principles of instruction 
In de First principles of Instruction speelt motivatie een belangrijke rol bij onderwijs en 
onderwijsontwerp. M. David Merrill (2002) heeft na het analyseren van een aantal instructiemodellen 
en –theorieën geconcludeerd dat er vijf basale principes zijn om het leren te stimuleren: 
: 

1. het oplossen van authentieke problemen; 
2. activeren van aanwezige voorkennis als basis voor nieuwe kennis; 
3. nieuwe kennis demonstreren; 
4. nieuwe kennis toepassen; 
5, nieuwe kennis integreren. 

 
(First principles of instruction) 



Gereviseerde taxonomie van Bloom en de ‘Table of Learning van Shulman 

Bloom ontwierp een classificatiesysteem over de toenemende complexiteit van het denken: een  
taxonomie van onderwijsdoelen. Hij onderscheidde drie domeinen: cognitief, affectief en 
psychomotorisch denken. In de loop der tijd is het een model geworden dat onderwijsontwerp 
ondersteunt (Ruijters, 2012). 

 

 
 
Het oorspronkelijke model is aangepast door Anderson en Krathwohl in 2001 en kent zelfstandige 
naamwoorden (nouns) die het type kennis beschrijven en werkwoorden die de leerprocessen aangeven. 
In de figuur hieronder staat de revisie door Anderson & Krathwohl achter de komma. 
 

 
(Figuur: gereviseerde taxonomie van Bloom) 

 
Lee Shulman (Ruijters, 2012) pleit voor een herziene taxonomie die een meer constructivistische 
benadering kent op het onderwijzen en leren. Ruijters (2012) stelt dat waar Bloom de nadruk legt op 
het analyseren van leerdoel; Shulman het leerproces centraal stelt. Dit resulteerde in de “Table of 
Learning” (zie afbeelding hieronder). 
 



 
(Shulman: Table of Learning. Bron:Center for Teaching Excellence) 

 

De besproken  taxonomieen hebben zich ontwikkeld tot modellen die op meerdere manieren aan (de 

inrichting van) leerprocessen richting geven (Ruijters, 2012, p. 542) en zijn daarom in dit thema 

opgenomen. 

 
4 C/ID-model 
Het 4C/ID-model is gekozen als hulpmiddel bij het ontwerpen voor Flex-ID. Hieronder een korte 
samenvatting en de belangrijkste principes. Op mijn blog is een korte presentatie over het model te 
vinden. 
 
Wat is het? 
Het is een hulpmiddel om op een systematische manier een training of onderwijstraject te ontwerpen 
voor complexe taken. Taken zijn complex, als er tijdens het handelen met veel aspecten tegelijk 
rekening moet worden gehouden of als er aan zoveel factoren aandacht moet worden besteed, die 
'nieuw' zijn voor de beginner, dat deze 'door de bomen het bos niet meer ziet'. Concentreren op 
slechts één aspect helpt ook niet, want dan raakt de niet-expert die de expertise wil leren beheersen, 
het overzicht op het geheel kwijt. Dit effect wordt veroorzaakt door de beperkte capaciteit van het 
kortetermijngeheugen van de niet-expert en door het nog niet hebben van structuur voor deze 
expertise in het langetermijngeheugen. Het 4C-ID-model helpt om oplossingen te vinden om de 
belasting van het korte-termijngeheugen tijdens het aanleren van de taak in het begin te reduceren en 
geleidelijk aan op te voeren (Hoogveld et al, 2011). 
 
Hoe zit het model in elkaar? 
Het Vier Componenten Instructie Ontwerp model (Four Component Instructional Design of 4C-ID-
model ) bestaat zoals de naam zegt uit vier componenten die in het ontwerp van een training of 
opleiding uitgewerkt moeten worden. Met behulp van het 4C/ID-model kan onderwijs worden 
ontworpen dat de in onderwijs en opleidingen vaak gescheiden theorie en praktijk integreert in 
reeksen authentieke aan concrete beroepstaken ontleende zinvolle ‘hele’ taken. 
 

 De leertaken bestaan uit reeksen oefeningen in het uitvoeren van de hele taak van de expert. 
Deze oefeningen zijn gerangschikt in klassen van opklimmende moeilijkheid. Door herhaald 
oefenen en door met een serie gemakkelijke taken te beginnen, krijgt de student de expertise in 
de vingers. 

 De ondersteunende informatie bestaat uit alles wat de student moet weten om de taak te 
begrijpen en te kunnen uitvoeren: wat is het, hoe zit het in elkaar, hoe werkt het en hoe wordt de 
taak aangepakt? Het is denkgereedschap en aanpakkennis. 

http://robertwever.files.wordpress.com/2013/04/korte-presentatie-4cid-mli.ppt


 De procedurele informatie gaat over regels die bij het uitvoeren van de taak toegepast moeten 
worden; routineaspecten van de taak dus. De niet-expert heeft die regels bij de hand als hij of zij 
de taken uitvoert. 

 Deeltaakoefening is nodig om routines en deelroutines die heel vaak terugkomen te 
automatiseren. 

 
Het ontwerpen van reeksen van deze leertaken, die opklimmend moeilijker worden, gebeurt in 
taakklassen. Een van de manieren om taakklassen te ontwerpen is door de moeilijkste en makkelijkste 
versie van de 'hele taak' als uitersten op een schaal uit te zetten en er tussenfasen naar ingeschatte 
behoefte in te plaatsen. Dat gaat door de factoren in kaart te brengen die de taak makkelijker of 
moeilijker maken. 
 
Holisme is een belangrijk ontwerpprincipe van het model. In veel onderwijs wordt theorie, 
onderverdeeld in vele vakken, los van de praktijk onderwezen. Studenten weten dan in de 
praktijksituatie nauwelijks welke theoretische principes van belang zijn om praktijkproblemen op te 
kunnen lossen of taken uit te kunnen voeren. Als de theorie aan de praktijk gekoppeld wordt, is het 
voor studenten minder belastend om die koppeling te leggen en is het leerproces ook efficiënter te 
organiseren. (Van Merriënboer & Kirschner, 2013) 
 
Hieronder is het 4C/ID-model schematisch weergegeven. 
 
 

 
Onderwijs, ontworpen met dit instructional design model voldoet aan alle vijf First principles of 
instruction die Merrill (2002) voor zijn als standaard te beschouwen vergelijking van 
instructieontwerpmodellen gebruikt: Het is probleemgericht, het activeert al aanwezige kennis, het 
demonstreert principes, het laat principes toepassen op een nieuw probleem en het laat de nieuw 
geleerde vaardigheid integreren in het bestaande kennisgeheel. 
 
Het ontwerpmodel kent tien stappen, die zijn gerelateerd aan de vier componenten van het model. De 
hoofdstappen 1, 4, 7 en 10 vormen de vier componenten 4 C/ID-model (Van Merriënboer & Kirschner, 
2013): 



 
1. Ontwerp de leertaken: realistische, zinvolle hele-taken:  

2. ordenen van leertaken in taakklassen  

3. formuleren van standaarden (doelen en prestatiecriteria).  

4. Ontwerp de ondersteunende informatie:  

5. analyse van denkgereedschap: mentale modellen (wat is het, hoe zit het in elkaar, hoe werkt het?)  

6. analyse van aanpakkennis: cognitieve strategieën (hoe pak ik het aan, vuistregels).  

7. Ontwerp de procedurele informatie (stap voor stap instructies en correctieve feedback):  

8. analyse van welke regels bij de taak een rol spelen: cognitieve regels  

9. analyse van vereiste voorkennis bij toepassen van die regels.  

10. Ontwerp de deeltaakoefening (automatiseren van routinetaken). 
 
Tot slot 
Het 4C/ID-model is volgens Van Merriënboer gematigd constructivistisch. De gestructureerde 
ontwikkeling van mentale modellen en cognitieve strategieën staan in het 4C/ID-model centraal. Het 
principe van scaffolding, het belang van theorie maar ook van deeltaakoefening zijn onderdelen die 
eerder uit het cognitivisme en behaviourisme stammen dan uit het constructivisme (Bastiaans, 2007). 
 
De kanttekeningen bij het model zijn het gebruik van veel verschillende begrippen en termen; de lastig 
te organiseren integratie tussen vakspecifieke domeinen; de hoeveelheid tijd, mensen en middelen die 
de voorbereiding vraagt en de noodzaak van permanente afstemming tussen docenten. 
 
Het curriculair spinnenweb 
Een analysemodel voor het curriculum is het spinnenwebmodel  van Van den Akker (Thijs & Van den 
Akker, 2009). De verschillende componenten en daarmee verband houdende vragen (zie verder), zijn 
alle verbonden met de centrale visie. Afhankelijk van  de vijf leerplanniveaus (supra, macro, meso, 
micro, nano) varieert de relevantie van de verschillende componenten. 

 
Elk component heeft als doel om een passende vraag te beantwoorden (Thijs & Van den Akker, 
2009):  
 

- Visie – Waartoe wordt geleerd? 
- Leerdoelen – Waarheen wordt geleerd? 
- Leerinhoud – Wat wordt geleerd? 
- Leeractiviteiten – Hoe wordt geleerd? 
- Docentrollen – Welke rol vervult de docent? 
- Bronnen en materialen – Waarmee wordt geleerd? 
- Groeperingsvormen – Met wie wordt geleerd? 
- Leeromgeving – Waar wordt geleerd? 
- Tijd – Wanneer wordt geleerd? 
- Toetsing – Hoe wordt het leren getoetst?  
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