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Leerdoeldenken door 
docenten en leerlingen

Eindhoven, 6 november 2018

Joost van Oort
• programmamanager 

Driessen Groep
• docent Geschiedenis
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Schooljaar 2010-2011
Ga er maar 

vanuit dat je ze 
nauwelijks zult 

zien. Ze moeten hun 
diploma halen in 
zo min mogelijk 

tijd.

Hoe 
dan?!?

Stap 1 – Leerstof bepalen
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Stap 2 – Wat moet de leerling 
(minimaal) kennen en kunnen?

Stap 3 – Formuleer 
leerdoelen in 
leerlingentaal

Stap 4 – Schaaf de 
leerdoelen bij

Je kunt onderbouwen wat 
de belangrijkste oorzaak 

voor het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog is.

Je kunt de gevolgen van de 
verschillende oorzaken met elkaar 

vergelijken op politiek, 
economisch en militair gebied.

Je kunt tenminste zeven 
oorzaken opnoemen. 

Je kunt van iedere oorzaak 
bepalen hoe deze bijdroeg 

aan het uitbreken van WO1. 

Je kunt van iedere oorzaak 
in eigen woorden uitleggen 

wat de oorzaak inhoudt.

Je kunt van iedere oorzaak 
in eigen woorden uitleggen 

wat de oorzaak inhoudt.

Je kunt tenminste zeven 
oorzaken opnoemen. 
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Stap 5 – Formuleer globaal opdrachten waarmee 
de leerdoelen bereikt kunnen worden

Stap 6 – Formuleer beoordelingscriteria bij de 
opdrachten

Stap 7 – Maak een reflectieopdracht
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Reflecteren met rubrics
hollistische rubric analytische rubric rubric van 1

10 punten

De uitwerking van de opdracht is 
beter dan de eisen die gesteld 
werden. Je werkhouding was 

voorbeeldig. Je hebt bij iedere keuze 
meer dan twee goede argumenten 

gegeven.

8 punten

De uitwerking voldoet aan de 
gestelde eisen. Je hebt per keuze 

twee goede argumenten gegeven.

6 punten

De uitwerking voldoet aan de 
gestelde eisen. Je hebt per keuze 

twee argumenten gegeven die niet 
altijd voldoende uitgewerkt zijn.

goed voldoende onvoldoende

kennis Je kunt meer 
dan 7 juiste 

oorzaken 
noemen.

Je kunt 7 juiste 
oorzaken 
noemen.

Je kunt minder 
dan 7 juiste 

oorzaken noemen.

begrip Je kunt bij 
iedere oorzaak 
uitleggen wat 

het begrip 
inhoudt en er 
een voorbeeld 

van geven.

Je kunt bij 
iedere oorzaak 
uitleggen wat 

het begrip 
inhoudt.

Je kunt niet bij 
iedere oorzaak 

uitleggen wat het 
begrip inhoudt.

toepassing … … …

analyse Je kunt per 
oorzaak het 
belangrijkste 

gevolg aangeven 
en dit gevolg 
classificeren 
naar politiek, 

militair en 
economisch.

Je kunt per 
oorzaak het 
belangrijkste 

gevolg 
aangeven.

Je kunt per 
oorzaak niet 

aangeven wat de 
gevolgen waren.

Wat moet 
er beter?

Wat is de 
eis?

Wat is juist 
supergoed?

Je kunt 7 
juiste 

oorzaken 
noemen.

Je kunt bij 
iedere 

oorzaak 
uitleggen 
wat het 
begrip 

inhoudt.

Je kunt van 
iedere 

oorzaak 
bepalen 
hoe deze 
bijdroeg 
aan het 

uitbreken 
van WO1. 

Je kunt per 
oorzaak het 
belangrijk-
ste gevolg 

o beoordelen
o bekritiseren
o aanbevelen
o samenvatten
o onderbouwen
o taxeren
o vergelijken
o adviseren
o commentaar 

geven
o …

o herinneren
o definiëren
o herkennen
o opsommen
o beschrijven
o benoemen
o aanwijzen
o identificeren
o in volgorde 

zetten
o …

o aanduiden
o aangeven
o formuleren
o illustreren
o karakteriseren
o signaleren
o typeren
o met eigen 

woorden 
vertellen

o …

o berekenen
o demonstreren
o hanteren
o oplossen
o opstellen
o een overzicht 

geven
o rapporteren
o schatten
o verduidelijken
o …

o vergelijken
o differentiëren
o rangschikken
o classificeren
o signaleren
o sorteren
o categoriseren
o prioriteren
o ter discussie 

stellen
o …

o ontwerpen
o bouwen
o plannen
o uitvinden
o vernieuwen
o aanpassen
o samenstellen
o formuleren
o initiëren
o aanpassen
o …

Aan de slag!
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Verder over doorpraten?

www.edualdo.nl

Joost van Oort

joost.vanoort@driessengroep.nl


