
Van leerdoel tot les

Door Femke Loos



Wie ben ik? 

Film Persoonlijk Leren Het Stormink

https://www.youtube.com/watch?v=3lBwfjM_ZGk


Inhoud

• Wat is leerdoeldenken?
• Wat levert leerdoeldenken op?
• WAT wil ik dat de leerlingen leren?
• HOE wil ik dat de leerlingen leren?
• WAARMEE wil ik dat de leerlingen leren?
• Ontwerp van de les



Wat is leerdoeldenken?

• De methode is NIET het startpunt
• Leerdoelen zijn het startpunt

Leerdoelen gebaseerd op:
v Kerndoelen & eindtermen
v Kennis en vaardigheden die de docent, vakgroep en school belangrijk vindt



Wat levert leerdoeldenken op?

• Meer ruimte in curriculum
• Meer regie & vrijheid 
• Actualiteit
• Differentiëren
• Leerling
• School 



Drie vragen staan centraal

•WAT wil ik dat de leerlingen leren?

•HOE wil ik dat de leerlingen leren?

•WAARMEE wil ik dat de  leerlingen leren?



WAT wil ik dat de leerlingen leren?

• Opbouwen van een nieuw onderwijsprogramma (curriculum) start bij 
de leerlijn

Een leerlijn is…..
• ‘Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en 

inhouden, leidend naar een einddoel’ (SLO, cursus curriculumontwerp, 2010).



Maar welk doel gebruik je als einddoel?

• Kerndoelen te globaal omschreven
• Leerdoelen methode interpretatie door uitgever/auteurs

Tips:
ØBovenbouw; Handreikingen en syllabi met eindtermen 

(https://www.examenblad.nl/)

ØLeerdoelenkaarten onderbouw SLO (http://leerplaninbeeld.slo.nl/)

https://www.examenblad.nl/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/


SLO leerdoelenkaart



HOE wil ik dat de leerlingen leren?
- Tijd (hoeveel tijd is er beschikbaar voor het leren van deze stof door de leerling, opgesplitst in tijd in de klas en 

tijd buiten de klas);

- Leeromgeving (wat zijn de kenmerken van de leeromgeving, zijn er bijvoorbeeld computers beschikbaar of is er een 
digibord aanwezig);

- Visie van de school (welke afspraken zijn er over structuur en inhoud van de lessen gemaakt op school- en
sectieniveau);

- Groeperingsvorm (de leerlingen individueel aan het werk zetten of in groepjes);

- Afsluiting (op welke wijze moeten de leerlingen aantonen dat zij de leerstof in voldoende mate beheersen?);

- Algemene vaardigheden (zijn er algemene vaardigheden die de leerling moet opdoen en waaraan je in deze les 
aandacht wilt gaan besteden, bijv. samenwerken, presenteren, kritisch denken of reflecteren);

- Docentrol (hoe ziet jij tenslotte je eigen rol: kennisoverdrager, procesbegeleider, beschouwer op afstand).



WAARMEE wil ik dat de leerlingen leren?

Hoe koppel ik leermateriaal aan de gemaakte leerdoelen?

• Eigen materiaal
• Wikiwijs Voorbeeld Wikiwijs

• VO-content stercollecties
• Klascement (www.klascement.be)
• Digischool (www.digischool.nl)
• Materiaal van de uitgevers

https://maken.wikiwijs.nl/120865/Onderzoeksopdracht__Stevigheid___Beweging_
https://maken.wikiwijs.nl/62344/Leerlijn_biologie_VMBO_B_onderbouw
http://www.klascement.be/
http://www.digischool.nl/


Check de leerdoelen…

• Welke opdrachten moet een leerling afsluiten om het leerdoel te 
behalen?
• Maak eventueel beoordelingscriteria bij de leerdoelen
• Eventueel indeling gebruiken zoals beginner/ gevorderde/ expert
• Start van de les leerdoelen duidelijk maken
• Doelen per niveau zichtbaar
• Einde van de les check of leerdoelen zijn behaald



Werkwoorden
• Benoemen (O)
• Aanwijzen (O/B)
• Schema maken (B)
• Tekenen (B)
• Selecteren (B)
• Opstellen (T)
• Uitvoeren (T)
• Demonstreren (T)
• Verklaren (A)
• Afleiden (A)
• Discussiëren (E)
• Construeren (C)



Ontwerp van de les
• Start van de les

De les begint met een filmpje van een (recente) vulkaanuitbarsting.
• Activeren van voorkennis

Op het (digibord) wordt met de klas een mindmap gemaakt over wat de leerlingen al weten over vulkaanuitbarstingen.
• Doel van de les expliciteren aan de leerlingen

Doel van de les:

"Je moet een vulkaan kunnen herkennen, beschrijven enverklaren"
Begrippen die je moet kunnen beschrijven en indien mogelijk aanwijzen op een doorsnede van een vulkaan:

vulkaan; lava; magma; kraterpijp; vulkaanuitbarsting; tectoniek
• Aan de slag

De leerlingen gaan met (digitale) opdrachten aan de slag om antwoord te geven opde  volgende vragen:
"De leerling moet een vulkaan op afbeeldingen kunnen herkennen en aanwijzen"
"De leerling moet een vulkaan kunnen beschrijven in tekst en een doorsnede van een  vulkaan kunnen tekenen"

"De leerling moet het ontstaan van een vulkaan kunnenbeschrijven"

"Geef een beschrijving van de begrippen uit de lijst en maak een doorsnede van een  vulkaan"
• Afsluiting

Ga met de leerlingen na of zij allemaal de juiste antwoorden op de vragen kunnengeven



En nu zelf aan de slag….

• Kies een klein stukje leerstof (b.v. paragraaf uit methode)
• Formuleer concrete leerdoelen in leerlingtaal
• Bepaal didactische aanpak
• Selecteer hierbij passende materialen 
• Maak een lesplan



Praktijkvoorbeeld Liemers

• https://www.youtube.com/watch?v=lPj38EFy2pg&t=0m16s

https://www.youtube.com/watch?v=lPj38EFy2pg&t=0m16s

