Deel 1. Wat zijn leerdoelen en waarom zou je met leerdoelen werken?

Leerdoelen, er is heel veel geschreven over (leer)doelen in het onderwijs. Toch blijkt het vaak best
een opgave om leerdoelen effectief toe te passen in de praktijk. Hoe formuleer je nu op de juiste
wijze leerdoelen en waarom zou je met leerdoelen werken? In een aantal blogs gaan we in op het
onderwerp leerdoelen en bekijken we dit vanuit verschillende invalshoeken. In deze blog geven we
aan wat leerdoelen zijn en waarom je er mee zou kunnen of willen werken. Wij hopen dat dit zal
helpen bij het verbeteren van je eigen (formatieve) onderwijspraktijk.

Wat zijn leerdoelen en succescriteria?
Leerdoelen

Er is geen eenduidige definitie van wat leerdoelen precies zijn. Verschillende bronnen houden er
zowel diverse termen als definities als visies en formuleringen op na. De educatieve filosoof Ralph
Tyler (1949) was van mening dat een goed geformuleerd leerdoel moet refereren naar een specifiek
type kennis en naar het gedrag dat een leerling moet laten zien, om aan te tonen dat hij bekwaam is
ten opzichte van die kennis. Mager (1962) heeft het net als Tyler ook over het gedrag: een leerdoel
beschrijft wat een leerling moet kunnen, wat het beoogde eindgedrag is. Volgens Hattie (2015) gaat
het bij leerdoelen er met name om dat je formuleert wat er in de les geleerd moet worden. Eenzelfde
omschrijving van leerdoelen zien we bij Wiliam & Leahy (2018, p.42): “We gebruiken de term
leerdoelen om de aspecten te beschrijven waarvan we willen dat onze leerlingen ze leren”. Bij
leerdoelen beschrijf je dus wat leerlingen bereiken en niet hoe ze dat gaan doen[1]. Vaak zie je dat
docenten op het bord schrijven wat er die les moet gebeuren (activiteiten), maar dit zijn geen
leerdoelen. Je bereikt weliswaar leerdoelen door allerlei activiteiten tijdens de les, maar bij
leerdoelen ligt de focus op wat er geleerd moet worden en niet op de geplande activiteit[2][3]. Veel
omschrijvingen van leerdoelen hebben een overlap aan inhoud. In deze serie blogs over leerdoelen
houden we de volgende definitie aan: ‘Een leerdoel omschrijft het beoogde eindgedrag van wat een
leerling moet kunnen aan het einde van een les, lessenserie of module.
♦ Leerdoel
Een leerdoel omschrijft het beoogde eindgedrag van wat een leerling moet
kunnen aan het einde van een les, lessenserie of module.
Succescriteria

Bij leerdoelen worden ook dikwijls succescriteria genoemd. Wat zijn succescriteria en welk nut
hebben ze? Succescriteria beschrijven hoe leerlingen de leerdoelen kunnen bereiken, welke
gedragingen en opbrengsten leerlingen moeten laten zien[4][5]. Wiliam en Leahy (2018) maken
onderscheid in twee verschillende typen succescriteria: Succescriteria die gaan over een product en
succescriteria die gaan over het proces. Bij succescriteria die gaan over een product beschrijf je
bijvoorbeeld de eisen waaraan een werkstuk moet voldoen. Bij succescriteria die gaan over het
proces beschrijf je het proces dat leerlingen moeten doorlopen om een leerdoel te halen. Clarke
(2017) noemt de succescriteria die gaan over het proces minidoelen: het zijn de ingrediënten om het
leerdoel te behalen.
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Volgens Mager (1962) is het nut van succescriteria dat een leerdoel completer wordt. Je gebruikt ze
om te beoordelen of de activiteiten die leerlingen hebben gedaan, succesvol waren[6]. Je kan met
succescriteria (ook wel kwaliteitscriteria genoemd) checken of de gestelde doelen zijn gehaald[7] .
Vaak zie je dat rubrics een verzameling succescriteria zijn. Een rubric maakt dan zo inzichtelijk of
het leerdoel behaald is en op welk niveau of onderdeel. Dit werkt met name prettig bij het
beoordelen van vaardigheden. Het gevaar van succescriteria is dat je te specifiek omschrijft wat er
van de leerling wordt verwacht. De leerling gebruikt het dan als een soort afchecklijst om een
leerdoel te behalen. Succescriteria zijn er om de leerling te helpen iets te leren, niet om een
bepaalde activiteiten te voltooien[8].
♦ Succescriteria
Succescriteria geven aan wat je moet kunnen (criteria)
om een leerdoel te behalen (succes). Succescriteria zijn altijd
een aanvulling op een bijbehorend leerdoel.
Het nut van succescriteria is dat zowel voor de leerling als voor docent
inzichtelijk wordt in hoeverre de leerdoelen succesvol behaald zijn.
Het leerdoel wordt hierdoor duidelijker en completer.

Waarom zou je werken met leerdoelen?
Leerdoelen zijn niet nieuw, het belang van doelen in onderwijs is al lang geleden aangetoond en
gaan terug tot de eerste helft van de vorige eeuw. Ralph Tyler (1949) had het al over leerdoelen en
dat ze van belang zijn om aan te kunnen tonen op welk niveau een leerling zich bevindt binnen het
leerproces.
Vaak weten leerlingen niet goed wat en waarom ze leren, zo blijkt uit onderzoek[9]. Daarbij is ook uit
onderzoek gebleken dat het voor leerlingen wel belangrijk is om te weten wat ze gaan leren en doen,
zodat ze weten wat ze kunnen verwachten [10][11][12][13]. Leerdoelen zijn dus belangrijk, maar het geeft
nog niet antwoord op de vraag waarom je als docent zou willen werken met leerdoelen. Hieronder
hebben we ze voor je op een rijtje gezet:
1. Leerdoelen geven richting aan het leren

Hoe bereid je je les voor? Een goede voorbereiding van de les is om het leerdoel (of leerdoelen) als
uitgangspunt te nemen[14]. Leerdoelen geven richting aan het leren[15]. Als je de leerdoelen hebt
opgesteld, dan kan je als docent passende activiteiten (werkvormen) selecteren, die helpen om het
leerdoel te behalen[16]. Door eerst na te denken over wat je wil bereiken bij de leerling (het leerdoel)
en daarna er passende werkvormen bij te zoeken, geef je richting aan het leren. Als je niet weet
waar je heen wilt, is het moeilijk om de juiste middelen te vinden die je daar kunnen brengen.
Zonder leerdoelen kan je als docent moeilijker een weloverwogen keuze maken[17].
2. Leerdoelen bevordert zelfregulatie en zelfanalyse

Behalve dat leerdoelen ons helpen na te denken over waar we naartoe willen en wat we willen
bereiken, is het werken met leerdoelen van belang omdat leerlingen door middel van leerdoelen hun
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eigen werk en progressie kunnen monitoren en daardoor onafhankelijker worden van de docent[18].
Het stimuleert meer verantwoordelijkheid bij de leerling[19]. Uit onderzoek blijkt dat als de leerling
wordt aangezet tot het analyseren van zijn of haar eigen leren dit helpt bij het ontwikkelen van
interne attributies en het gevoel van autonomie toeneemt [20][21].
3. Leerdoelen maakt feedback geven effectiever

Feedback geven is belangrijk om het leerproces van de leerling te ondersteunen. Met behulp van
helder opgestelde leerdoelen kan een docent gerichter feedback geven. Feedback blijkt veel
effectiever te zijn wanneer het leerdoel helder is[22]. Doelgerichtheid bepaalt de effectiviteit van de
feedback[23]. In de metastudies van Marzano komt naar voren dat het stellen van leerdoelen en
leerlingen feedback geven over hoe zij zich ontwikkelen ten opzichte van die leerdoelen, tot de
negen meest effectieve didactische strategieën behoren[24]. Zonder leerdoelen is het geven van goede
feedback onmogelijk[25]. Daarbij geeft Hattie (2015) aan dat het stellen van heldere leerdoelen zorgt
voor een grotere vertrouwensbasis tussen leerling en docent. Goede leerdoelen maken bij leerlingen
namelijk duidelijk wat van hen verwacht wordt.
Feedback is een onmisbaar onderdeel in het leerproces en in de formatieve cyclus. Hoe je goede
feedback kan geven is een heel vraagstuk op zichzelf, waar je over kan lezen in enkele eerder
geschreven blogs: Feedback: de magic bullet voor leren, 10 concrete handreikingen om feedback toe
te passen in de praktijk en Feedback geven op taak- en procesniveau: een praktijkvoorbeeld. Als je
feedback geeft zonder die te koppelen aan de leerdoelen, bestaat er het risico dat het gaat “zweven”.
Door de feedback te koppelen aan de leerdoelen is het doelgericht, meer specifiek en daardoor
effectiever.
♦ Waarom zou je werken met leerdoelen:
1. Het geeft richting aan het leren
2. Het bevordert zelfregulatie en zelfanalyse
3. Het maakt feedback geven effectiever

Begin met het waartoe
Als je met leerdoelen wil gaan werken is het belangrijk dat je nadenkt over waar je heen wilt, dat je
begint met het einde voor ogen[26]. Om dit goed te kunnen doen, moet je weten wat de kern en
essentie is van je vak. Wat wil je dat jouw leerlingen absoluut leren en meekrijgen tijdens jouw
lessen. Met andere woorden: ‘Het uitgangspunt is dat je niet naar de dennennaalden en twijgjes
kijkt, maar ziet wat de stam is en waar de belangrijkste zijtakken zitten’ (Wiliam en Leahy, 2018,
p.57).
Vaak beginnen docenten met onderwerpen en schrijven daar vervolgens doelen bij[27]. Ons advies is
echter om niet te beginnen met het onderwerp maar met de doelen. Denk eerst na over de algehele
doelen die je wil bereiken, maak dan een lijst met onderwerpen die daarbij horen. Een valkuil hierbij
is te veel onderwerpen te willen behandelen. Gebruik je te veel onderwerpen en dus ook leerdoelen,
ontstaat er het gevaar dat het tempo te hoog komt te liggen, wat ten koste gaat van de diepte van de
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stof. Als je besluit met leerdoelen te werken en opnieuw te kijken naar wat je wel en niet wil
behandelen in de les is het goed om dit aspect mee te nemen in je achterhoofd. Bovenstaande
methode vraagt wel vaak veel ervaring om de grote lijnen van je vakgebied helder voor ogen te
hebben. William en Leahy (2018) geven als tip om bij minder leservaring ‘bottum-up’ te beginnen. Je
begint dan met het verduidelijken van leerdoelen per les, lessenserie of module en je deelt ze met je
leerlingen. Na verloop van tijd besteed je meer aandacht aan de grote lijn, de grotere ideeën. Nadat
je hebt nagedacht over de inhoud van de leerdoelen volgt de formulering. In de volgende blog over
leerdoelen (deel 2) daarover meer.
♦ Begin met het waartoe
Denk na bij het vaststellen van leerdoelen wat een leerling echt
moet kunnen of bereiken met het leren bij jouw vak.
Wat zijn de algehele doelen, de grote ideeën?
Mocht je dat lastig vinden begin dan met het vaststellen van de leerdoelen en
succescriteria per les of lessenserie. Na het vaststellen van de leerdoelen kunnen
er activiteiten worden bij gezocht, die bijdragen aan het behalen van het leerdoel.
Lees hier deel 2: hoe formuleer je leerdoelen en succescriteria?
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