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Structuur van het curriculum 

mede bepalend voor de leerstof (Wierstra, 1990). 
In aansluiting op het begripsonrwikkelingsmodel en in navolging van Van Genderen 
(1985) warden de volgende typen contexten onderscheiden: 

• Aanleercontext
Hiermee wordt bedoeld de thematiek waarbinnen een lessenreeks wordt aangeboden. 
De aanleercontext vormt de rode draad van een lessenserie. 

• Verwervingscontexten
Opdrachten over speciaal voor het onderwijs gecreeerde situaties waarmee leerlingen 
betekenis verlenen aan nieuwe begrippen die in de opdracht aan de orde komen. 

• Verwerkingscontexten
Opdrachten waarbij leerlingen relaties leggen tussen nieuw verworven begrippen en 
reeds aanwezige kennis. 

• Toepassingscontexten
Hiermee warden de opdrachten bedoeld waarin leerlingen hun kennis moeten active
ren en gebruiken in een andere context dan die waarin de kennis is verworven en ver
werkt. 

Tot nu toe besteedt men binnen het onderwijs waarin met contexten wordt gewerkt, te 
weinig aandacht aan de vraag of leerlingen situaties krijgen aangeboden waaraan een 
voor hen zinvol probleem kan warden verbonden (Lijnse, 1993). Er wordt te gemakke
lijk van uitgegaan dat leerlingen door het gebruik van een aansprekende aanleercontext 
voldoende lokaal warden gemotiveerd. In dit onderzoek wordt er van uitgegaan dat 
onderwijs gericht op contexten alleen tot zinvol-leren leidt als de gekozen aanleercont
ext, en de gekozen verwervings-, verwerkings- en toepassingscontexten leerlingen aan
spreken, voor de leerlingen relevant zijn en een probleem bevatten dat door de leerlin
gen zelf als probleem wordt herkend, waardoor zij voldoende globaal en lokaal warden 
gemotiveerd (Van Oers, 1987; Lijnse, 1993). 

3.3 Opzet van het curriculum 

De volgende stap die gezet moet warden is het onrwikkelen van een structuur voor het 
curriculum. In deze structuur wordt rekening warden gehouden met de keuzes die in 
de voorafgaande paragrafen besproken zijn: 

• De geselecteerde onderwerpen voor het curriculum: risico, lichaamsprocessen,
dosis-effect relaties en normen (zie hoofdstuk 2).

• De onderwijsdoelen (zie hoofdstuk 2).
• Het begripsonrwikkelingsmodel.
• Het gebruik van contexten.

Binnen dit onderzoek is gekozen voor de aanleercontext 'schadelijke stoffen in voe
ding'. Allereerst omdat dit aansluit bij situaties uit het dagelijks leven en daardoor de 
leerlingen waarschijnlijk zal aanspreken. Ten tweede omdat deze aanleercontext zich 
leent voor behandeling van de geselecteerde onderwerpen: 
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