
LEERDOELEN STELLEN 



Leerdoelen als basis voor de les 
 



Je gaat op vakantie en je vrienden vragen je:  

“Waar gaat de reis naartoe?” 

Je antwoord kan zijn: “Naar Milaan, want …..” 

.of: “We gaan zwerven richting het Zuiden…” 

Of : “naar de zon”. 

De vraag wordt meestal gesteld, omdat de echte interesse in 

de mens de ander doet vragen naar het doel van de reis. 

Dat doel bepaalt namelijk wat je echt van plan bent, waar je 

werkelijk naar toe wilt. 

Naar Milaan, zwerven of je warmen aan de zon….. 

En het is van belang daar rekening mee te blijven houden. 

Zo is ook in elke les het stellen van de doelen ANWB-bord om 

met de studenten richting te geven aan je les…..  



Leerdoelen zijn zinvol  

 als leesopdracht bij zelfstudie 
 studenten weten wat ze kunnen verwachten 

 

 geformuleerd in gedragskenmerken 
 duidelijk moet zijn wat de student precies moet kunnen 

 

 sluiten aan bij het denkniveau 
 doelen met denkhandelingen op een haalbaar niveau 

 



 

Kennis             weten    hoofd 

Vaardigheid  kunnen uitvoeren  handen 

Houding  zijn    hart 

Competentie beroepsactiviteit  mens 

 

 



Een doel geeft aan 

Het gedrag : gebruik een “actief” 
werkwoord 

De leerstof:zo concreet mogelijk 

De condities: met behulp van … 

Prestatie: aantal, tijd,  

 

 

 

 

 



Een doel geeft aan 

Het gedrag : gebruik een “actief” 
werkwoord 

 

Opnoemen 

Met behulp van de procedure 

Voor- en nadelen aangeven 

……. 

 

 

 



Een doel geeft aan 

De leerstof: zo concreet mogelijk 

 

De verleden tijd enkel- en meervoud van de 
zwakke werkwoorden eindigend op d of t. 

De oppervlakte van een onregelmatige 
figuur 

 

 

 

 



Een doel geeft aan 

De condities: met behulp van … 

 

Met behulp van drie medeleerlingen 

Met gegevens van de VVV en de website van 
het hotel 

………. 

 

 

 



Een doel geeft aan 

Prestatie: aantal, tijd,  

 

Binnen 30 minuten 

Minstens 6 van de gegeven 10 voorbeelden 

De 5 stappen van het model doorlopen 

 

 

 

 

 



Activiteit 1: Doelen concreet          

formuleren 

     Opdracht: 

Oefen het verbeteren van doelstellingen 

van je lessen. 

a verbeter het doel volgens voorgaande 

uitgangspunten.  

b geef je gestelde doelen eens aan een 

collega voor feedforward… 



 


