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Vraag 

Is het waar dat docenten in een (educatieve) bacheloropleiding voldoende competent zijn 
om een (educatieve) masteropleiding te ontwikkelen?  

 

Kort antwoord 

De weinige literatuur over de benodigde competenties van docenten om een curriculum 
te kunnen ontwikkelen, betreft het po en vo. Die literatuur wijst erop dat deze 
competenties deels overlappen met de competenties om goed onderwijs te kunnen 
geven, dat wil zeggen het beheersen van het vak en pedagogisch-didactisch bekwaam 
zijn. Daarnaast is een extra “curriculaire ontwikkelbekwaamheid” nodig om de context te 
kunnen analyseren, leerplannen te kunnen ontwerpen, construeren en evalueren, en 
beschikken over een ‘helikopterblik’ opdat het onderwijsprogramma een coherent geheel 
vormt en past bij de schoolvisie. In hoeverre deze competenties aanwezig zijn bij 
docenten in een (educatieve) bacheloropleiding, kan op basis van de literatuur niet 
worden beantwoord. 

 

Toelichting antwoord 

Bij gebrek aan relevante onderzoeksliteratuur over opleiders in het educatieve hbo, 
hebben we voor dit antwoord met name gekeken naar wat er bekend is over de 
benodigde competenties voor curriculumontwikkeling in het po en vo, waarover in 
beperkte mate wel literatuur voor handen is. 

 

 

Beperkte aandacht voor curriculaire ontwikkelbekwaamheid 



 
 

Onderzoeksliteratuur over po en vo laat zien dat de complexiteit van 
curriculumontwikkeling een specifieke en adequate voorbereiding vraagt van docenten, 
zodat zij de juiste bekwaamheid bezitten (Huizinga, 2009; Nieveen e.a., 2017). Hoewel 
er in educatieve opleidingen enige aandacht is voor curriculumontwerp, is het van belang 
dat docenten deze kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk verder uitbouwen, zo 
concluderen Nieveen e.a. Zij voerden hiervoor een verkenning uit door middel van 
interviews en documentanalyses bij acht lerarenopleidingen, naar de wijze waarop 
aankomende leraren worden voorbereid op de taak van curriculumontwikkeling. Hieruit 
blijkt mede dat er vaak wel aandacht is voor curriculumontwikkeling op microniveau (de 
klas), maar niet of nauwelijks op mesoniveau (de school). Curriculaire 
ontwikkelbekwaamheid is echter wel een breed onderschreven voorwaarde voor het 
succesvol ontwikkelen van een schooleigen curriculum (Nieveen e.a., 2017).  

 

Samenhang tussen doceercompetenties en ontwikkelcompetenties 

In een reviewstudie onderscheiden Lunenberg e.a. (2013) zes verschillende rollen van 
lerarenopleiders, waaronder die van ‘leraar van leraren’ en ‘curriculumontwikkelaar’. Zij 
zien dit als twee verschillende professionele rollen met een daarbij behorend 
professioneel handelen dat verschilt per rol. Het ontwikkelen van curricula vraagt dat 
docenten bekwaam zijn op (vak)inhoudelijk, pedagogisch-didactisch en veranderkundig 
vlak, dus deels dezelfde vaardigheden die zij nodig hebben om goed onderwijs te kunnen 
geven (Nieveen e.a., 2017). Huizinga (2009) echter stelt in zijn masterthesis op basis 
van literatuuronderzoek en interviews, dat de overlap tussen doceercompetenties en 
ontwikkelcompetenties beperkt is. Hij definieert een ontwikkelcompetentie als “de mate 
waarin een ontwikkelaar benodigde (impliciete) kennis, vaardigheden en attitudes bezit 
voor het ontwikkelen van producten en deze kan toepassen in verschillende (relevante) 
contexten” (p.15). Het hangt daarbij af van de ontwikkelactiviteit en het ontwikkelniveau 
welke competenties benodigd zijn (Huizinga, 2009). Wel kan volgens Huizinga 
onderscheid gemaakt worden tussen generieke en specifieke ontwikkelcompetenties. 
Generieke ontwikkelcompetenties zijn ongeacht context en doel relevant en dienen bij 
elke ontwikkelaar aanwezig te zijn (intrapersoonlijk, interpersoonlijk en procesmatig). De 
specifieke ontwikkelcompetenties gelden in het bijzonder voor het ontwikkelen van 
curricula, en kunnen aan de context (van de organisatie) worden aangepast: 
vakinhoudelijke kennis, vakdidactische kennis en curriculaire samenhang competenties 
(2009).  

Curriculaire ontwikkelbekwaamheid omvat dan ook meerdere competenties. Er zijn drie 
clusters van competenties te onderscheiden (Nieveen e.a., 2017). 

• vaardig zijn in het analyseren, bijvoorbeeld van de huidige situatie en de problemen 
of uitdagingen waar de school mee te maken heeft (context), of het kunnen uitvoeren 
van een doelgroepanalyse of literatuuronderzoek; 

• aangeven van globale oplossingsrichtingen, en het ontwerpen, construeren en 
evalueren van concrete materialen; 

• vaardigheid om met uitdagingen tijdens het ontwerpproces om te gaan. 

Nieveen e.a. (2017) en Nout (2017) voegen daar aan toe dat het kunnen aanwenden van 
een helikopterblik met betrekking tot de verschillende onderdelen van het nieuwe 
curriculum ook een belangrijke competentie is. Zo kunnen docenten ervoor zorgen dat 



 
 

het curriculum een coherent geheel vormt, past bij de schoolvisie en samenhangt met de 
afzonderlijke leerlijnen van elk vak en de vakoverstijgende vaardigheden. Naast de 
kennis en vaardigheden waar docenten over moeten beschikken om een curriculum te 
ontwerpen, is een passende houding eveneens van belang. Houdingsaspecten als de 
bewustwording van een identiteit van de docent als ontwerper en een positieve houding 
ten opzichte van ontwerptaken, blijken voorwaardelijk voor het ontwikkelen van 
ontwerpcompetenties (Beyer & Davis, 2012; Caustin-Theoharis e.a., 2008). Docenten 
moeten zich bewust zijn van hun rol als ontwerper en een positieve houding ten opzichte 
van ontwerptaken hebben.  

Kortom, in algemene zin is een en ander bekend over de veronderstelde benodigde 
competenties voor het ontwikkelen van curricula in het po en vo. Onduidelijk is in 
hoeverre docenten in een (educatieve) bacheloropleiding beschikken over de juiste 
competenties om een masteropleiding te ontwikkelen.  
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Meer weten? 

- Professionele masterstandaard hbo: een richtlijn voor hbo-curricula is de in 2019 
geactualiseerde professionele masterstandaard. Hierin worden de kern en het niveau 
van de masteropleidingen binnen hogescholen expliciet gemaakt. Deze fungeert 
onder andere als gezamenlijk kwaliteitskader bij het ontwikkelen van curriculum van 
nieuwe professionele masteropleidingen. De standaard is overigens niet op basis van 
(ontwerp)onderzoek doorontwikkeld; wel heeft de betrokken werkgroep inhoudelijk 
experts uit het masterveld hun achterban geconsulteerd. Lees meer.  

- Curriculumkennis  
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