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Leermateriaal maken 
is een vak apart 

Dit is het laatste artikel in de serie van vier die Hendrianne Wilkens schreef rond de kwa
liteit van het leermateriaal. Na werkvormen, adaptief ontwerpen en leren leermiddelen 
maken, nu aandacht voor de competenties van docenten/ontwikkelaars.

Leermiddelen  ///  Tekst Hendrianne Wilkens

Op veel scholen worden docenten vrijgemaakt om leermateriaal te ontwikkelen. Weinig 
mensen hebben daar alle competenties voor. Daarom is er op Aruba voor gekozen om 
iedere leraar binnen een ontwikkelgroep een specifi eke taak te geven. 

Leermateriaal maken is iets anders dan lesgeven. En met alleen de com-
petenties die verworven zijn tijdens een reguliere opleiding komt men er 
meestal niet. Om materiaal te maken waar leerlingen van kunnen leren, 
moet men in ieder geval goed kunnen analyseren, ontwikkelen en pedago-
gische competent zijn. 

Analyseren
Bij het maken van leermateriaal, is het meestal nodig om aan te sluiten bij 
bestaande leerlijnen. Dit betekent dat je moet weten hoe deze leerlijnen in 
elkaar zitten en dat je weet hoe je leerdoelen formuleert die passen bij die 
leerlijnen. Ook is het belangrijk te weten welke leerstof je selecteert, om wat 
voor redenen, en hoe je deze vervolgens ordent. Analyseren is daarom een 
belangrijke competentie.

Ontwikkelen
Als leerdoelen geformuleerd zijn, en nadat leerstofonderdelen geselec-
teerd en geordend zijn, moet dit alles verpakt worden in teksten, beelden 
en eventueel geluid. Teksten horen grammaticaal juist te zijn en bevatten 
natuurlijk geen spelfouten. Goed opgebouwde teksten bestaan uit zinnen 
en tekstgedeelten met verbindingswoorden, zoals daarom, dus of zodoende. 
Deze verbindingswoorden helpen de leerling de tekstgedeelten met elkaar 
te verbinden. Op deze manier worden leerlingen aangezet tot het leggen 
van verbanden.  Maar wat is voor welke doelgroep de juiste tekst? Even 
dachten we dat voor vmbo-leerlingen korte zinnen behulpzaam waren. Maar 
onderzoek heeft aangetoond dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Afwisse-
ling in de lengte van de zinnen en gebruik van goede verbindingswoorden 
zijn veel belangrijker. Wel vinden vmbo-leerlingen het fi jn om teksten te 
krijgen met begripsondersteunende beelden. Het plaatsen van begripson-
dersteunende beelden is bijna een vak apart want er zijn veel verschillende 

soorten beelden die het begrip kunnen ondersteunen. Het ene onderwerp 
is meer geschikt om in een realistische afbeelding of fi lm te laten zien. 
Denk daarbij aan het herkennen van vogels. Een eersate kennismaking met 
verschillende vogels zal het best zijn met realistische beelden. Pas daarna 
zal er meer geschematiseerd gaan worden, bijvoorbeeld als het gaat om de 
lengte van de snavel en poten. 
Of beelden begripsondersteunend zijn, kan ook afhangen van de voorkeur 
van de leerlingen. Voor leerlingen die houden van abstraheren kan een 
realistisch beeld eerder belemmerend werken dan bevorderend. Deze 
leerlingen zijn meer gebaat bij een schematische weergave van de werke-
lijkheid. Geluid kan zeer behulpzaam zijn. Om nog even door te gaan op 
het herkennen van vogels, zal het duidelijk zijn dat vogelgeluiden kunnen 
ondersteunen bij de herkenning. Een ander belangrijk aspect van geluid 
heeft te maken met het ontlasten van het werkgeheugen. Gesproken tekst 
bij een fi lmpje over de werking van het hart kan het werkgeheugen zodanig 
ontlasten dat leerlingen eff ectiever leren.

Pedagogisch competent
Om leerlingen te laten leren zullen er leeractiviteiten plaats moeten vinden. 
Door het maken van opdrachten kunnen deze leeractiviteiten vorm krijgen. 
Ze kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden. Het kan gaan om op-
drachten die aanzetten tot het verwerken van kennis of het leren van feiten. 
Maar het kan ook gaan om opdrachten die aanzetten tot refl ecteren op het 
leerproces. Het is de kunst om opdrachten zo te maken dat leerlingen met 
verschillende leerstijlen zich aangesproken voelen. 

Competentieprofi el
Er zijn niet zoveel beschrijvingen van competenties voor docent-ontwikke-
laars te vinden. De Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) heeft in 2008 



een competentieprofiel ontwikkeld waarin de competenties voor een 
uitvoerend auteur, een proces- en eindredacteur en een conceptauteur 
zijn beschreven (zie http://www.educatieveauteurs.nl/file/336). Dit com-
petentieprofiel geeft een duidelijk beeld van wat een auteur allemaal 
moet kunnen. Maar kun je al deze competenties eisen van docenten 
die naast hun lestaak ook leermateriaal maken? Wellicht is het voor een 
vaksectie veel effectiever om de taken goed te verdelen. 

Specifieke taken
Het CLU heeft op basis van het competentieprofiel van de VvEA gekozen 
voor een herinrichting van dit profiel. Deze herinrichting is erop gericht 
dat niet één persoon de taak krijgt om een bepaalde lessenserie te ma-
ken, maar dat de taken specifieker gemaakt worden. Door het specifieker 
maken van de taken kan iedereen veel beter datgene doen waar hij of zij 
goed in is. Dat betekent dus dat de ene leraar zich bezighoudt met het 
schrijven van teksten, terwijl een ander daar de verschillende opdrach-
ten bij maakt. Weer een ander zoekt met behulp van verschillende bron-
nen de best ondersteunende beelden en geluiden erbij.

Taakverdeling
Op Aruba is er, op advies van het CLU, voor gekozen om iedere leraar 
binnen een ontwikkelgroep een specifieke taak te geven.
• De ontwerper
• De auteur
• De opdrachtenmaker
• De bronnenzoeker 
Per taak zijn verschillende competenties beschreven. Door de taken op 
deze wijze in te delen wordt voorkomen dat een maker van leermateriaal 
een manusje-van-alles wordt. Hij kan zich juist richten op dat waar hij 

goed in is. Op deze manier wordt volop geprofiteerd van ieders interesses 
en kwaliteiten.
In onderstaande tabel komt iedere taak met daarbij behorende accenten 
op competenties aan de orde.

Ontwikkelgroepen formeren
De indeling zoals toegepast op Aruba kan op scholen in het voortgezet 
onderwijs ingezet worden bij bijvoorbeeld vaksecties die zelf leerboek-
vervangend leermateriaal of een nieuwe methode willen maken. Leraren 
hoeven geen manusje-van-alles te zijn op deze manier. Iedere leraar 
kan datgene doen waar hij/zij goed in is en dat zal de kwaliteit van het 
leermateriaal verhogen.  

Hendrianne Wilkens is werkzaam bij het CLU, Expertisecentrum Leermid-
delenontwikkeling. Zij doet onderzoek naar de kwaliteit van leermiddelen en 

geeft trainingen over het maken van leermiddelen met als uitgangspunt 
hoe mensen leren. Meer informatie op www.clu.nl.
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Taak Accent op competentie Hij/zij kan

Ontwerper analyseren

leermateriaal ontwikkelen

theoretisch inhoudelijke kennis

•  systematisch informatie onderzoeken 

•  leerdoelen formuleren

•  informatie overzichtelijk rangschikken 

•  leerlijnen interpreteren

•  leerstof koppelen aan leerlijnen 

•  samenvatten en conclusies trekken

•  inhoudelijk consequent en herkenbaar 

lessen opbouwen

Auteur leermateriaal ontwikkelen •  goed opgebouwde teksten schrijven met 

logische verbindingswoorden

•  correcte grammatica hanteren

•  correcte spelling hanteren

•  de door de ontwerper geformuleerde 

leerdoelen begrijpelijk ‘vertalen’ naar de 

doelgroep

•  opdrachten waar nodig herformuleren

Opdrachtenmaker pedagogisch competent

didactisch competent

•  verwoorden welke verschillende leerstijlen 

en intelligenties er zijn

•  opdrachten zodanig maken dat deze tege

moet komen aan verschillende leerstijlen 

en intelligenties 

•  leerlingen met behulp van verschillende 

soorten opdrachten door de leerstof heen 

sturen

•  opdrachten zodanig maken dat er ver

schillende leeractiviteiten plaatsvinden

Bronnenzoeker theoretisch inhoudelijke kennis 

pedagogisch competent 

leermateriaal ontwikkelen

•  met behulp van bronnen samenhang aan

brengen tussen verschillende onderwerpen 

•  begripsondersteunende beelden en gelui

den plaatsen bij leerteksten

•  met of zonder hulp van de ontwerper, 

moeilijke, fundamentele en/of met elkaar 

verwante begrippen voorstelbaar maken

•  met of zonder hulp van de ontwerper er

voor zorgen dat misconcepties omgebogen 

kunnen worden 

•  de kennis over auteursrecht toepassen

•  een bron zijn voor de ontwerper bij het 

zoeken en vinden van relevante informatie


