
Hoofdstuk 3

Het algemeen didactisch 
referentiekader

Doelen:

 f je legt uit wat ‘didactiek’ betekent;
 f je licht de componenten van het algemeen didactisch referentiekader toe;
 f je legt de verhouding tussen de componenten van het algemeen didactisch refe-

rentiekader uit;
 f je geeft telkens een voorbeeld van micro-, meso-, macroniveau binnen de school-

context;
 f je legt het verschil uit tussen lestijd, werktijd en leertijd;
 f je legt de meerwaarde van een lesvoorbereiding uit voor de leraar;
 f je beschrijft de lesfasen;
 f je legt het belang uit van lesfasering;
 f je formuleert de belangrijkste vragen bij het voorbereiden van een les.

3.1 Het algemeen didactisch referentiekader

“Didactiek is de wetenschap van het leren en onderwijzen.” (Gundum, 2004)

Er bestaan verschillende definities van ‘didactiek’, die allemaal nauw bij elkaar aansluiten. 
Samengevat kunnen we stellen dat didactiek de wetenschap van het leren en het onder-
wijzen is (Gundum, 2004). Het draagt dus steeds een dubbelperspectief in zich, namelijk 
dat van het onderwijzen door de leraar en het leren van de leerling. Didactiek neemt het 
raakvlak tussen beide perspectieven als uitgangspunt. Dit dubbelperspectief komt ook 
tot uiting in de didactische terminologie. We spreken over de onderwijsleersituatie, het on-
derwijsleergesprek enzovoort. Wetenschappelijk zijn deze benamingen correct omdat ze 
zowel het perspectief van de leraar (het onderwijzen) als dat van de leerling (het leren) om-
vatten. In het dagelijkse taalgebruik korten we deze woorden vaak in de ene of de andere 
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richting af, bijvoorbeeld als onderwijssituatie of leersituatie, maar de betekenis is in principe 
hetzelfde.

Een onderwijsleersituatie is uitermate complex. Het is een context waarin talrijke menselijke 
en materiële elementen binnen een bepaalde tijd en ruimte in een razend tempo op elkaar 
ingrijpen. De complexiteit van een onderwijsleersituatie is niet in zijn totaliteit onder woor-
den te brengen. Maar als de kwaliteit van het onderwijs een doel is, dan is het wel van groot 
belang om maximaal vat te krijgen op die onderwijsleersituatie. Om dat te bereiken, moet de 
leraar structuur brengen in deze complexe werkelijkheid door belangrijke componenten te 
identificeren en ze ten opzichte van elkaar te positioneren. Om hiermee aan de slag te kun-
nen gaan, is er nood aan een model. Een model is per definitie een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid. De functie van een model is complexiteit reduceren en hanteerbaar maken. 
Een model dient om een evenwicht te zoeken tussen het zo correct mogelijk weergeven van 
de werkelijkheid en het aanreiken van een zo efficiënt mogelijk instrumentarium om mee aan 
de slag te gaan in de praktijk. In het verleden zijn al talloze modellen van de onderwijsleersitu-
atie geïntroduceerd en dat zal in de toekomst ook het geval blijven.

Eenvoud en praktische bruikbaarheid vormen de richtinggevende criteria voor het model 
dat wij hier presenteren. Dit model is bedoeld als referentiekader waarbinnen de leraar 
belangrijke en nuttige didactische componenten kan situeren. Het is afgestemd op de pe-
riode waarin hij nadenkt over hoe de onderwijsleersituatie er gaat uitzien, namelijk de les-
voorbereiding. Het is in de eerste plaats een referentiekader dat aan de onderwijsleersitu-
atie voorafgaat. Het leent zich uiteraard ook voor evaluatie en reflectie na de lesuitvoering. 
Daarnaast is dit model algemeen en niet vakspecifiek van aard: het model bevat die com-
ponenten waarnaar we vanuit alle vakgebieden didactisch zinvol kunnen refereren. Vakdi-
dactische of vakspecifieke componenten zijn uiteraard belangrijk en soms zelfs onmisbaar: 
een les aardrijkskunde verschilt immers grondig van een les lichamelijke opvoeding of een 
vreemdetalenles. Het is daarom niet ongewoon dat lesvoorbereidingsformulieren er bij ver-
schillende vakken anders uitzien qua vorm, indeling en keuze van didactische componenten. 
Dit boek richt zich door middel van het ‘algemeen didactisch referentiekader’ evenwel op de 
grootste gemene deler (zie figuur 1).

3.2 Onderwijs ontwerpen aan de hand van het 
referentiekader

“Didactiek is een ontwerpwetenschap.” (Gundum, 2004)

Onderwijs ontwerpen betekent dat de leraar doelgericht aan de slag gaat met de componen-
ten van het algemeen didactisch referentiekader. Elke onderwijsleersituatie vraagt een spe-
cifieke didactische onderwijsaanpak. Bovendien bestaat er niet zoiets als één juiste didacti-
sche aanpak. Iedere leraar heeft tot op zekere hoogte ook de vrijheid en de mogelijkheid om 
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het onderwijs op een persoonlijke manier vorm te geven. Tegelijk bestaan er wel criteria voor 
de kwaliteit van de lesontwerpen. Niet elke didactische onderwijsaanpak is evenwaardig.

Didactische competenties zijn voor de leraar onontbeerlijk. Het algemeen didactisch refe-
rentiekader vormt de leidraad en de basis voor een kwaliteitsvol onderwijsontwerp. Daarbij 
kan de leraar doelgericht ontwerpen en gericht experimenteren met de didactische compo-
nenten. Er is immers pas sprake van een echt kwalitatieve didactiek wanneer de leraar een 
eigen onderwijsaanpak ontwerpt, afgestemd op de specifieke, complexe onderwijscontext. 
Dankzij opgedane ervaring kan hij steeds beter inschatten welke totaalaanpak het meeste 
leerrendement oplevert, hoe hij met andere woorden binnen een bepaalde context en voor 
een bepaalde leerlingengroep op de meest efficiënte wijze het beste leerresultaat verkrijgt. 

Het eindresultaat van het didactisch ontwerpproces is onderwijs dat leerlingen  effectief 
doet leren.

Het lesverloop kent normaliter een scenario dat de leraar vooraf bedenkt. Het plannen van 
het lesverloop en al het bijbehorende ontwikkelingswerk legt de leraar vast in een lesvoor-
bereiding. Drie hoofdvragen dienen zich aan, waarbij we telkens belangrijke deelvragen for-
muleren:
 • Binnen welke context vindt het onderwijs plaats?

 • Wat is de beginsituatie?
 • Wat onderwijst de leraar en leren de leerlingen?

 • Welke doelen streeft de leraar na?
 • Welke inhouden komen aan bod?
 • Hoe evalueert de leraar doelen en inhouden?

 • Hoe kan de leraar dat op de meest effectieve en efficiënte manier aanpakken?
 • Hoe kan de leraar het leerproces ondersteunen?
 • Welke werkvormen leiden daartoe?
 • Welke klasopstelling is hiervoor geschikt?
 • Welke middelen zijn bruikbaar?
 • Welke timing is geschikt en haalbaar?

Tijdens de lesvoorbereiding schat de leraar de beginsituatie in. Daarnaast neemt hij beslis-
singen over ‘wat’ hij in de les aan bod wil brengen. In het algemeen didactisch referentieka-
der omvat het wat-venster de doelen en de leerinhouden. De leraar buigt zich over de doelen 
die hij tijdens de les wil bereiken. Hij legt die vast en vertaalt ze in concrete leerinhouden. De 
te realiseren lesdoelen, vertaald naar concrete leerinhouden, bepalen mee de benodigde 
leerprocessen en de wijze waarop de leraar kan evalueren.

Als er duidelijkheid is over de leerdoelen, leerinhoud en benodigde leerprocessen volgt de 
vraag hoe de leraar dat kan realiseren. In het algemeen didactisch referentiekader verhui-
zen we van het wat-venster naar het hoe-venster (zie figuur 1). Om het ‘hoe’ te bepalen, moet 
de leraar knopen doorhakken omtrent de didactische onderwijsaanpak op het vlak van di-
dactische werkvormen, de klasopstelling, het didactisch materiaal en de timing. Evaluatie is 
zowel bij ‘wat’ als ‘hoe’ terug te vinden. De leraar kan evaluatie zowel inzetten om leerproces-
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sen direct te ondersteunen als om te kunnen beslissen of een leerling de leerdoelen heeft 
bereikt (zie hoofdstuk 8).

Het algemeen didactisch referentiekader is in eerste instantie een reflectiekader voor het 
kwaliteitsvol uitwerken van lesvoorbereidingen. Een vraag die de leraar zich steeds dient te 
stellen, is waarom hij voor deze onderwijsaanpak kiest. Wat is zijn visie op kwaliteitsvol on-
derwijs? Op welke wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen baseert hij zich 
bij het maken van keuzes?

Dit maakt duidelijk dat het ontwerpen van de onderwijsaanpak doelgericht én doordacht 
dient te gebeuren. Dit stelt de leraar in staat om zowel voor, tijdens als na de les te reflecte-
ren over de werkzaamheid van zijn onderwijsaanpak. Net die kritische zin draagt bij aan het 
voortdurend uitbreiden en verder optimaliseren van zijn didactische competenties, onder 
andere door middel van professionalisering.

Tijdens het didactisch ontwerpproces is het belangrijk breder na te denken dan het niveau van 
een geïsoleerde les. Elke aparte les situeert zich namelijk in een lessenreeks rond een bepaald 
hoofdstuk, een thema in een vak, een vak binnen een richting. De lessen vinden gespreid over 
een langere periode plaats. Bij het ontwerpen van de didactische onderwijsaanpak is deze bre-
de blik essentieel. Het stelt in staat om op langere termijn kwaliteitsvol onderwijs te ontwerpen.

In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op een visie op kwaliteitsvol onderwijs.
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Figuur 1. Algemeen didactisch referentiekader.


