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WORKSHOP

14:15 – 14:25 Introductie CIMO + voorbeeld

14:25 – 14:45 Opdrachten

14:45  – 15:00 Wrap up
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CIMO-LOGICA (WEBER, 2011)

• Eerst inventariseren van mogelijke interventies en bijbehorende mechanismen die 
leiden tot de beoogde uitkomsten volgens vakliteratuur.

• Welke literatuur dan?

• Beginnen bij handboeken en literatuur aangedragen door de opleiding

• Zelf zoeken in:

• Vaktijdschriften, bijvoorbeeld Levende Talen Magazine

• Kennisrotonde

• Google Scolar

• Databanken HR

• Belangrijke keuze criteria: 

• Kies literatuur die richting geeft aan jouw vernieuwd handelen in de praktijk

• Kies literatuur die je zelf begrijpt





VAN INTERVENTIES NAAR 
ONTWERPEISEN

• Uit je inventarisatie van mogelijke interventies maak je een onderbouwde keuze op 
basis van theoretische en praktische argumenten.

• De interventies zijn  - als het goed is – al theoretisch onderbouwd

• Je kiest vervolgens mede op basis van praktische argumenten:

• Wat past bij jouw leerlingen?

• Wat is mogelijk/wenselijk in jouw onderwijssetting?

• Wat past bij de schoolvisie?

• Wat past bij jouw stijl als docent?

• Etc.

• Maak zowel theoretische als praktische argumenten expliciet



VAN INTERVENTIES NAAR 
ONTWERPEISEN

• Werk de gekozen interventies nu om naar ontwerpeisen.

• Ontwerpeisen zijn ‘geboden’ aan jezelf als onderwijsontwerper. Bijvoorbeeld: 

Iedere les kent:

• een introductiefase waarin voorkennis wordt geactiveerd en instructie wordt gegeven

• verwerkingsfase waarin leerlingen groepjes actief met de leerstof aan het werk gaan

• een afsluitingsfase waarin we samen inhoudelijk terugkijken op de gemaakte opdracht als 

op het leerproces.

• De ontwerpeisen vormen meteen een checklist aan de hand waarvan je je 

tekentafelontwerp kunt evalueren: komen al mijn ontwerpeisen terug in het 

prototype?



VOORBEELD

Interventie Mechanisme Outcome

Modelleer je eigen denkproces en het 

inzetten van leesstrategieën bij het 

beantwoorden van vragen over een 

informatieve tekst (bron). 

Leerlingen vormen zich een mentaal 

beeld van het concrete 

doelgedrag (nut en inzet van lees 

strategieën) (bron).

Leerlingen kunnen essentiële 

informatie uit een informatieve 

tekst halen (leesniveau).

Laat leerlingen per alinea de 

kernwoorden onderstrepen. Laat 

hen vervolgens deze kernwoorden 

verbinden met het onderwerp van 

de tekst en met wat zij hiervan al 

weten (bron).

Leerlingen construeren een mentale 

representatie van de betekenis 

van de tekst middels hogere orde 

leervaardigheden (o.a. relateren van 

kernwoorden aan het onderwerp en 

aan hun voorkennis). Zo ontstaat een 

dieper begrip van de inhoud 

van de tekst (bron).



BACKWARDS REASONING

Vraag-in-context

Interventie Mechanisme Outcome

1. Neem het CIMO-schema over op een blaadje

2. Neem een pedagogisch of 

(vak)didactisch vraagstuk in gedachten 

dat je naar tevredenheid hebt kunnen 

oplossen

3. Probeer deze case te vatten in CIMO-termen

4. Wat valt je op tijdens het invullen van het 

schema? Welke vragen heb je nog?

https://padlet.com/j_s_rozendaal/1mz2uxq2jtc0s6

ot

https://padlet.com/j_s_rozendaal/1mz2uxq2jtc0s6ot


FORWARD REASONING

Vraag-in-context

Interventie Mechanisme Outcome

1. Neem het CIMO-schema over op een blaadje

2. Neem een concreet pedagogisch of 

(vak)didactisch vraagstuk in gedachten 

waar je een oplossing voor zou willen 

vinden.

3. Probeer deze case te vatten in CIMO-termen, 

voor zover mogelijk

4. Welke vervolgstappen zie je nog om tot een 

oplossing te komen?

5. Wat valt je op tijdens het invullen van het 

schema? Welke vragen heb je nog?

https://padlet.com/j_s_rozendaal/1mz2uxq2jtc0s6

ot

https://padlet.com/j_s_rozendaal/1mz2uxq2jtc0s6ot


VRAGEN?

Meer weten?

Zie www.jeroenrozendaal.nl/OAO.html

http://www.jeroenrozendaal.nl/OAO.html
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