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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Doelgericht werken gebeurt in veel sectoren, ook in het onderwijs. Het Assink Lyceum kiest 
leerdoelgericht werken, hierna verder beschreven als leerdoelgestuurd onderwijs, als 
onderwijsmodel. Het Assink Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs van vmbo tot en 
met vwo. Momenteel vindt er een transitie plaats naar het zogenaamd talentgericht onderwijs. 
Het doel is om jongeren hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Het draagt bij aan 
een brede vorming van de jongere. In het ‘Inrichtingsplan Talentgericht Onderwijs 2020-2024’ 
is onder andere beschreven wat op welk moment geïmplementeerd wordt (Assink, 2021). De 
projectgroep ‘Projectgroep Onderwijs Inrichting’ (PGOI) neemt hierin het voortouw onder 
leiding van de directie. 

De invoering van een 40-minuten rooster met de zogenaamde bouwstenen: stamtijd, 
basistijd, ateliertijd en toptijd is reeds gerealiseerd. Het huidige schooljaar 2021/2022 staat in 
het teken van het inrichten van de leergebieden, naar voorbeeld van www.curriculum.nu, voor 
de onderbouw. De leergebieden gaan een gezamenlijk vakoverstijgende programma 
ontwikkelen op basis van leerdoelgestuurd onderwijs. Een belangrijk taak is de ontwikkeling 
van de inhoudelijke leerlijn en de afstemming over leerdoelen binnen het leergebied. Om 
leerdoelgestuurd onderwijs (digitaal) te ondersteunen wordt, parallel aan de ontwikkeling van 
leergebieden en leerdoelgestuurd onderwijs, Itslearning als learning managementsystem 
(LMS) ingevoerd. De transitie naar leerdoelgestuurd onderwijs vraagt de komende jaren veel 
van het onderwijspersoneel en met name van docenten. 
 

1.2 Vraagstelling 
Deze aanleiding roept onder andere de volgende vraag op: Hoe kan de docent het beste 
omgaan met leerdoelgestuurd onderwijs en het toepassen van leerdoelen voor zijn vakgebied? 
Om de docenten bij het Assink Lyceum te kunnen ondersteunen bij leerdoelgestuurd onderwijs 
is een literatuuronderzoek gestart. 
 
Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: “Welke (didactische) docenthandelingen zijn 
er nodig om leerdoelen effectief toe te passen in de lessen, voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs?” 
 
Daarbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
- Wat is leerdoelgestuurd onderwijs?  
- Wat zijn leerdoelen? 
- Welke docenthandelingen spelen een rol bij het werken met leerdoelen? 
- Wat is de invloed van leerdoelgestuurd onderwijs op de leerprestaties van leerlingen? 
 

1.3 Leeswijzer 
Na bovenstaande inleidende context is in hoofdstuk 2 de methodische aanpak van dit 
onderzoek beschreven. In dit hoofdstuk staan de zoektermen, de werkwijze en zoekstrategie 
beschreven, evenals de selectie en analyse van de geraadpleegde literatuur en bronnen. In 
hoofdstuk 3 staan de resultaten van het literatuuronderzoek beschreven. Hier staan de 
factoren waarop de docent invloed heeft centraal. Ook de rol van de leerling en de 
school(cultuur) komen, in mindere mate, aan bod. Hoofdstuk 4 bevat de conclusie, discussie 
en aanbeveling. De gevonden resultaten zijn samengevat tot een conclusie, die antwoord 
geeft op de hoofdvraag. De bevindingen worden ter discussie gesteld en het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een aanbeveling aan de docent en schoolleiding. Tot slot is er gereflecteerd op 
het proces. Deze inzichten staan in hoofdstuk 5 beschreven.  
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2. Onderzoeksmethode 
 
Voorafgaand aan het literatuuronderzoek zijn de eerste ideeën op papier gezet met betrekking 
tot het onderwerp leerdoelgestuurd onderwijs, met als doel om zicht te krijgen op de materie 
en het ophalen van aanwezige kennis. Dit heeft geresulteerd in een conceptmap (zie bijlage 
A). Als snel blijkt er sprake van inconsistentie in de terminologie bij het Assink Lyceum, in ieder 
geval bij collega’s. Zo wordt er gesproken over: leerdoelgericht-, leerdoelgestuurd-, 
ontwikkelingsgericht-, thematisch werken/onderwijs en talentgericht onderwijs. Er is gekozen 
om de term ‘leerdoelgestuurd onderwijs’ te gebruiken, omdat dit de term is die in het 
‘Inrichtingsplan Talentgericht Onderwijs 2020-2024’ is gebruikt. 
 

2.1 Zoektermen en werkwijze 
Tijdens het college over het gebruiken van wetenschappelijke databases zijn een aantal 
(kern)begrippen, die betrekking hebben op de hoofdvraag, vertaald naar het Engels. Zo is 
gezocht met de zoekterm ‘learning goal driven’ (leerdoelgestuurd onderwijs). Dit resulteerde 
niet in relevante artikelen, met betrekking tot de hoofdvraag of deelvragen. Daarom is gekozen 
voor de zoektermen ‘learning goal’ en ‘learning goal oriented’. Om gericht en systematisch te 
zoeken in wetenschappelijke databases is een zoektermenmatrix opgesteld. De 
zoektermenmatrix is in eerste instantie uitgebreid met meer (kern)begrippen, synoniemen en 
bredere en smallere zoektermen. De uitbreiding is gedaan met keywords uit de gevonden 
literatuur, die tijdens de eerste zoekcyclus naar voren kwamen. Ook zijn met behulp van 
www.thesaurus.com verschillende synoniemen aan de zoektermenmatrix toegevoegd. Voor 
het verslag is de zoektermenmatrix weer teruggebracht tot de relevante zoektermen, die in 
Tabel 1 is opgenomen. 
 

Tabel 1 

Zoektermenmatrix 
Key concepts Related terms 

(synonyms) 
Broader  
terms 

Narrower 
terms 

learning goal oriënted 
education (leerdoel gericht 
onderwijs) 
& 
learning goal(s) orientations 

goal directed education 
(doelgericht onderwijs) 
learning progression 
(opbrengst gericht werken) 
 

goal directed 
behavior 
(doelgericht 
gedrag) 
 

performance goals 
(prestatiedoelen) 

educational performance 
academic achievement 
educational achievement 
(leerprestatie) 
 

learning outcome 
(leeropbrengsten) 
 
teaching competencies 
(leerresultaten) 
 
school performance, academic 
performances grades 
(schoolprestaties) 

outcome 
(uitkomsten) 
 
success, 
accomplishment 
 

rapportcijfers 
 
educational 
attainment 
 
gradution 

secundary education 
(voortgezet onderwijs) 

elementary school,  
middle school (middelbare 
school) 

institution (school) high school 

teaching skills (docent 
vaardigheden) 

teacher (leraar, leerkracht) instructor 
(instructeur) 

vakdocent 

Opmerking: De zoektermen zijn vooraf opgesteld met behulp van www.thesuarus.com en Google 
Translate. Dit is uitgebreid met zoektermen die uit eerste zoekresultaten naar voren zijn gekomen. 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het zoeken naar wetenschappelijke literatuur zijn de databases van ERIC, EBSCO en 
Scopus geraadpleegd. Ook is gebruik gemaakt Google Scholar. De belangrijkste zoekstring 
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die is gebruikt is (“learning goal* orient*”) AND (“education OR school”). Afhankelijk van de 
gebruikte truncation * (asterisk) met of zonder de toevoeging van education OR school leverde 
het tussen de 7 en 223 zoekresultaten op. Scannend op de titels is een eerste selectie 
gemaakt van de artikelen. In het geval dat er een relatief groot aantal zoekresultaten wordt 
weergegeven is er (eventueel) gebruik gemaakt van de aanwezige filters. Bijvoorbeeld bij 
ERIC op het filter ‘peer reviewed only’ of ‘secondary education’. 

Een aantal dezelfde artikelen komt in de verschillende databases in de zoekresultaten 
naar voren. Op basis van de abstracts en keywords zijn de artikelen toegevoegd aan de 
refence manager Mendely. Een aantal van deze artikelen zijn vervolgens als ‘favorites’ 
aangemerkt, omdat deze (mogelijk) relevant zijn. Hoewel het erop lijkt dat er relevante 
artikelen zijn gevonden is er verder gezocht naar literatuur op basis van de zogenaamde 
sneeuwbalmethode. Dit is gedaan vanuit de bronnenlijst, van de geselecteerde artikelen. Er is 
gericht gezocht naar literatuur uit deze bronnenlijsten. Door ook te zoeken met behulp van 
Google en Google Scholar komen meerdere interessante artikelen naar voren. Onder ander 
op de site van www.vernieuwenderwijs.nl, www.kennisrotonde.nl en www.slo.nl is relevante 
informatie met betrekking tot de onderzoeksvraag te vinden. De sneeuwbalmethode leverde 
een aantal bekende auteurs op. De volgende auteurs komen meerdere keren voor; Clarke, 
Deci, Dweck, Gulikers, Hattie, Silfhout, Timperley, Wiliam. Bronnen die vaak werden 
beschreven zijn geraadpleegd. Na aanpassing van de zoektermen op leerdoelen, 
succescriteria en leerprestaties werden de gevonden artikelen van meer relevantie. Op basis 
van de auteurs en zoektermen zijn de diverse boeken geraadpleegd. 
 

2.3 Selectie en analyse 
Het blijkt dat de theorie over leerdoelen al decennialang bestaan. Na een selectie van 
gevonden aantal artikelen zijn de meest relevante (lijkende) artikelen opgeslagen en gelezen. 
Niet alle gevonden artikelen bleken antwoord te geven op de hoofdvraag of een deelvraag. In 
de tweede zoekcyclus is er een selectie van artikelen, boeken en publicaties gemaakt, die 
(mogelijk) relevant zijn en antwoord kunnen geven op de hoofd- en deelvragen. Deze zijn 
uitvoerig gelezen. Omdat de theorie met betrekking tot leerdoelen al langere tijd bestaat is niet 
specifiek gebruik gemaakt van uitsluitend recente artikelen. Nieuwe documentatie is overigens 
wel bekeken, gelezen en afgewogen, maar gaf over het algemeen geen nieuwe inzichten. Een 
aantal onderwerpen keert vaak terug in de literatuur. Dat zijn: leerdoelen, succescriteria, 
formatief toetsen/evalueren en feedback. Er blijkt een nauwe samenhang te zijn tussen deze 
onderwerpen. Uiteindelijk is er met name gebruik gemaakt van de volgende literatuur. 
Review articles: 
 Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat DOET de 

docent in de klas? (Gulikers & Baartman, 2017). 
 The power of feedback (Hattie & Timperley, 2007). 
 Formative assessment and the design of instructional systems (Sadler, 1989). 

Praktijkpublicaties: 
 Hoe kan toetsing maximaal bijdragen aan leerwinst in het voortgezet onderwijs? 

(Brummer & Ploeg, 2018). 
 Formatief evalueren: het belang van de dialoog over leerdoelen en succescriteria 

(Silfhout et al., 2018).  
De onderstaande boeken zijn geraadpleegde ten behoeve van het literatuuronderzoek: 
 Formatief evalueren in de praktijk (Wiliam & Leahy, 2019). 
 Diep leren. Praktische handreikingen voor het bevorderen van diep leren bij leerlingen in 

het voortgezet onderwijs (Koopman, 2017). 
 Handboek voor leraren (Geerts & Kralingen, 2016). 
 Leren zichtbaar maken met formatieve evaluatie (Clarke, 2014). 
 Leren zichtbaar maken (Hattie, 2012). 
 Lesgeven en zelfstandig leren (Geerligs & Veen, 2011). 
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3. Resultaten 
 
Gedurende het literatuuronderzoek wordt duidelijk dat de begrippen leerdoelen, succescriteria, 
formatief toetsen/evalueren en feedback nauw met elkaar samenhangen. Deze worden in de 
afzonderlijke (sub)paragrafen verder toegelicht, aan de hand van de gevonden resultaten. 
 

3.1 Wat is leerdoelgestuurd onderwijs? 
Er is geen definitie van leerdoelgestuurd onderwijs vastgelegd in het inrichtingsplan of in het 
onderwijsbeleidsplan van het Assink Lyceum. Ook in de geraadpleegde literatuur is geen 
eenduidige definitie van leerdoelgestuurd onderwijs gevonden. Er blijken verschillende 
interpretaties te zijn, wel gaat het altijd over leerdoelen. In dit onderzoek is uitgegaan van de 
volgende eigen opgestelde definitie: Leerdoelgestuurd onderwijs is onderwijs waar leerdoelen 
door de docent en leerling samen worden opgesteld en centraal staan ten behoeve van de 
ontwikkeling van de leerling. De leerdoelen zijn gespecifieerd op het gebied van kennis, 
vaardigheden en houding. De leerdoelen beschrijven het beoogde (onderwijs)resultaat en zijn 
zo geformuleerd dat zichtbaar is dat de leerling de leerdoelen heeft behaald. Uit de literatuur 
blijkt dat bij leerdoelgestuurd onderwijs de nadruk niet uitsluitend op kennis ligt. Er wordt 
duidelijk een relatie gelegd met vaardigheden en houding (Martinez & McGrath, 2014 in 
Koopman, 2017). Ook wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op een hogere orde van 
denkvaardigheden. Hierin spelen het opstellen van leerdoelen een belangrijke rol.  

 

3.2 Wat zijn leerdoelen? 
Leerdoelen zijn gericht op het leren en het leerproces van de leerlingen. Ze beschrijven wat de 
leerling gaat bereiken in termen van groei en ontwikkeling ten opzichte van gestelde doelen in 
een bepaalde periode (Van Silfhout et al., 2018). Om te weten en te meten of de leerling zijn 
leerdoel heeft behaald is het noodzakelijk om zogenaamde succescriteria op te stellen. 
Succescriteria beschrijven concreet waarneembaar gedrag op basis waarvan je succes kunt 
meten. Succescriteria maken helder wanneer het leerdoel is behaald en hoe (Silfhout et al., 
2018). Hattie (2012) geeft aan dat leerdoelen in begrijpelijke taal, afgestemd op het taalniveau 
van de leerlingen, zijn geformuleerd. Hattie (2012, p. 71) beschrijft het leerdoel als volgt: “Het 
doel van iedere les (het leerdoel) hoort een combinatie te zijn van kennis, begrip of 
conceptueel leren, waarbij de precieze samenstelling bepaald wordt door de leraar, die dat 
doet op basis van het onderwijsprogramma.” Een leerdoel kan ook worden opgesplitst in een 
leerdoel voor de lange en korte termijn of in kleinere (sub)leerdoelen. Bij ‘grote’ leerdoelen, die 
bijvoorbeeld zijn afgeleid van de eind-/kerndoelen van het vak, kan dit verstandig zijn. De 
docent kan dan per les een subdoel behandelen en het verband tussen de subdoelen 
uitleggen. 

Hattie en Timperley (2007) benadrukken dat het essentieel is om leerdoelen te 
formuleren op het gebied van proces en zelfregulatie. Belangrijk bij het opstellen van een 
leerdoel is dat de context achterwege blijft (Clarke, 2014). Dit om transfer naar een andere 
context te bevorderen. Indien een bepaalde context wordt aangegeven in het leerdoel, dan 
zien leerlingen (vaak) geen verband in een andere context. Je schrijft een leerdoel voor de 
leerling, vanuit de ik-vorm. Een voorbeeld van een leerdoel; “Ik kan een instructieve tekst 
schrijven voor een bekend en onbekend publiek” (Silfhout et al., 2018, p. 14). Heldere en 
concrete leerdoelen zijn een belangrijk middel om leerlingen bewust te maken van hun groei 
en ontwikkeling. Het kan het eigenaarschap en zelfvertrouwen van leerlingen vergroten. Uit 
onderzoek blijkt dat leerlingen beter gaan presteren als zij een concreet beeld hebben wat en 
behaald moet worden (Sadler, 1989). Leerdoelen en succescriteria zullen samen met de 
leerlingen moeten worden verhelderd en opgesteld (Black & Wiliam, 2009 in Silfhout et al., 
2018). Leerdoelen kunnen bijvoorbeeld ook in een concept map worden weergegeven, dit laat 
de onderliggende verbanden en kernideeën (beter) zien. Carless (in Silfhout et al., 2018) stelt 
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dat wanneer leerlingen actief betrokken zijn in het proces van opstellen en verhelderen ze 
inzicht ontwikkelen in de kenmerken van kwaliteit. 
 

3.2.1 Succescriteria 
Het opstellen van succescriteria is minstens zo belangrijk als het stellen van leerdoelen. Het is 
belangrijk dat de leraar en leerlingen helder hebben wat de criteria inhouden. Ze geven aan 
wanneer en in welke mate het leerdoel is behaald. Succescriteria beschrijven hoe de leerling 
de leerdoelen bereikt, in de vorm van welk gedrag en opbrengst laat de leerling zien (Wylie & 
Lyon, 2015 in Silfhout et al., 2018). Volgens Clarke (2014) helpt het gebruik van succescriteria 
leerlingen om zelfstandiger te zijn, om te ontdekken wat goed gaat en wat verbeterd moet 
worden. Het helpt de voortgang monitoren en het geeft de mogelijkheid voor zelfevaluatie. Ook 
helpt het de evaluatie door klasgenoten te faciliteren en te controleren of het werk aan alle 
criteria voldoet. Er zijn productgerichte en procesgerichte succescriteria. 

Productgerichte criteria beschrijven de kenmerken waaraan een eindproduct moet 
voldoen. Procesgerichte criteria omschrijven het proces dat leerlingen moeten volgen (Wiliam 
& Leahy, 2015). Deze moeten niet te specifiek omschreven zijn, omdat er dan weinig wordt 
geleerd. Succescriteria die door de docent en leerlingen samen zijn opgesteld zijn effectiever 
dan succescriteria die worden opgelegd. Leerlingen worden zelfstandiger en hebben meer 
eigenaarschap over hun leerproces. Leerlingen presteren beter als ze goede voorbeelden 
hebben gezien en de succescriteria die ze zelf hebben bedacht kunnen opvolgen. Oudere 
en/of sterker presterende leerlingen kunnen op een effectieve manier iets uitleggen aan 
jongere en/of (iets) zwakkere presterende leerlingen. Hattie (2012) beschrijft dat leerlingen 
meer aandacht, motivatie en meer betrokkenheid hebben bij het streven om de doelen te 
bereiken. De succescriteria kunnen verschillen tussen leerlingen, omdat leerlingen ook 
verschillen in hun ontwikkeling en verschillen in de manier waarop ze hun doelen bereiken. 
Docenten krijgen meer informatie over waarom leerlingen het doel wel of niet behaalden. Het 
beschrijven van zogenaamde actieve handelingswerkwoorden, concreet en waarneembaar 
gedrag, zorgen ervoor dat leerlingen eigen werk en andermans kunnen beoordelen. 
Voorbeelden van mogelijke succescriteria bij het leerdoel “Ik kan een instructieve tekst 
schrijven voor een onbekend publiek” (Silfhout et al., 2018, p. 14) zijn: 
o “De geschreven instructie maakt het mogelijk om de taak/handeling uit te voeren door alle 

onderdelen in de juiste volgorde van tijd/handeling te beschrijven.” 
o “De stapsgewijze instructie wordt per stap bondig beschreven.” 
o “De lay-out ondersteunt de leesbaarheid en de verschillende onderdelen van de instructie.” 
 

3.2.2 Taxanomie 
Een bekend taxonomie-model is het SOLO-model (Structure of Observed Learning Outcomes) 
van Biggs en Collis (1982). Het model bestaat uit vier niveaus; unistructureel, multistructureel, 
relationeel en uitgebreid abstract. De eerste twee niveaus hebben betrekking op het 
oppervlakkige leren, de laatste twee gaan over het diepgaander verwerken. Hattie (2012) heeft 
een voorbeeld beschreven in zijn boek, die is overgenomen in Figuur 2. Het model van Biggs 
en Collis is afgebeeld in Figuur 1. Hierin zijn ook voorbeeld werkwoorden opgenomen, die 
duiden op het begrip van het desbetreffende niveau. 
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Figuur 1 
Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy 

 
Opmerking: Overgenomen uit John Biggs door J,. Biggs, z.d. 
(https://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/). Copyright z.d., John Biggs. 

  
 

Figuur 2 

Een voorbeeld met vier vragen volgens de SOLO-taxonomie. 
Oppervlakkig  
- Unistructureel Wie schilderde Guernica? 
- Multistructureel Geef tenminste twee compositorische principes aan die Picasso gebruikte in 

Guernica. 
Diep  
- Relationeel Le een verbinding tussen het thema Guernica en een gebeurtenis in de 

huidige tijd. 
- Uitgebreid abstract Wat denk je dat Picasso wilde zeggen met zijn schilderij Guernica? 

Opmerking: Overgenomen uit Leren zichtbaar maken (p. 80) door J. Hattie, 2012, Bazalt Educatieve 
Uitgaven. Copyright, 2015, Bazalt Educatieve Uitgaven. 
 
De taxonomie van Bloom kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het formuleren van 
leerdoelen. Door de taxonomie kun je bepalen welk eindgedrag je wilt dat je leerling bereikt. 
De taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad: 

1. Onthouden 
2. Begrijpen 
3. Toepassen 
4. Analyseren 
5. Evalueren 
6. Creëren 

 

https://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/
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Beide taxonomieën kennen een duidelijke gelijkenis. Beide beschrijven dat een goed leerdoel 
een actief handelingswerkwoord bevat. Hierin omschrijf je concreet en waarneembaar gedrag 
dat de leerling moet laten zien om te bewijzen dat hij het leerdoel heeft behaald. Het handelen 
moet zichtbaar zijn om het van feedback te kunnen voorzien of te beoordelen. Het expliciet 
meenemen van hogere orde denkvaardigheden in het leerdoel gaat vaak gepaard met diep 
leren. 
 

3.2.3 Exemplars 
Uitgewerkte voorbeelden (exemplars) spelen een essentiële rol bij het verhelderen van 
leerdoelen en succescriteria voor de leerlingen. Het laat zien hoe kwaliteit eruit ziet en is 
cruciaal voor het begrijpen van leerdoelen en succescriteria. Neem een geschikt voorbeeld 
voor de kwaliteit die de leerlingen moeten afleveren (Sadler, 1989). Leerlingen begrijpen door 
analyse ervan wat kwaliteit is en wat noodzakelijk is om zelf kwaliteit te leveren en (eventueel) 
feedback te geven aan klasgenoten. Exemplars helpen bij het ontwikkelen van zogenaamde 
tacit knowledge. Dit is onbewuste kennis die niet door verbale kennisoverdracht plaatsvindt, 
maar wordt gestimuleerd door activiteiten zoals observatie, imitatie, participatie en dialogen 
(Bloxham & Campbell, 2010 in Silfhout et al., 2018). Daarnaast is het belangrijk dat de 
leerlingen meer dan één voorbeeld te zien krijgen. Zo leren leerlingen in te zien dat kwaliteit 
zich op meerdere manieren kan manifesteren. Leerlingen bespreken met elkaar welke 
aspecten belangrijk zijn. Op deze manier ontwikkelen zij een ‘neus’ voor kwaliteit, noodzakelijk 
om zelf kwaliteit te kunnen leveren (Sadler, 1989). Leerlingen kunnen uitgenodigd worden om 
zelf voorbeelden te zoeken en aan te leveren, waardoor hun betrokkenheid vergroot wordt. Het 
is van essentieel belang dat er over de voorbeelden wordt gepraat en gediscussieerd. Zonder 
dialoog hebben voorbeelden geen enkele meerwaarde bij het gebruik van een lijst met 
succescriteria, een beoordelingsmodel of een rubric (Lipnevich et al., 2014 in Silfhout et al., 
2018) 
 

3.2.4 Misvattingen 
Rondom leerdoelen en succescriteria zijn verschillende misvattingen (Silfhout et al., 2018) 
Bijvoorbeeld: 

o Leerdoelen zijn niet hetzelfde als lesdoelen. 
o Het leerdoel op het (digi)bord schrijven of opnemen in een studiewijzer. 
o Ze uitdelen aan de hand van een lijst met succescriteria. 
o Een lessenserie moet altijd starten met de fase van verhelderen van leerdoelen en 

succescriteria. 
Ook Wiliam (2015) schrijft hierover. Volgens hem zijn er tenminste drie redenen waarom het 
een slecht idee is om standaard iedere les te beginnen met een leerdoel. Ten eerste weet je 
niet altijd hoe een les zal verlopen. Ten tweede verpest je soms het leerproces als je leerlingen 
vooraf vertelt wat het doel is. Ten derde is het saai om iedere les te beginnen met het leerdoel. 
Het inspireert de (meeste) leerlingen niet. 
 

3.3 Welke docenthandelingen spelen een rol bij het werken met leerdoelen? 
Zoals in de vorige paragraaf vermeld kunnen leerdoelen het eigenaarschap en zelfvertrouwen 
van leerlingen vergroten. Het is daarom van belang dat de docent, samen met de leerlingen, 
zorgt voor het opstellen van leerdoelen en het verduidelijken van deze leerdoelen. Dit kan 
onder andere door uitgewerkte voorbeelden te gebruiken. Naast het werken met leerdoelen 
blijken nog twee aspecten van belang bij leerdoelgericht onderwijs. Dit zijn formatief evalueren 
en feedback. Deze twee aspecten worden hierna verder toegelicht. 
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3.3.1 Formatief evalueren  
Formatief evalueren is een didactische aanpak die heel goed past bij leerdoelgestuurd 
onderwijs, waarbij leerdoelen en succescriteria centraal staan (Silfhout et al., 2018). Bij 
formatief evalueren gaat het niet om het beoordelen van het geleerde, maar om inzicht te 
krijgen in het leerproces en het prestatieniveau van de leerling. Om betere en passende 
vervolgstappen te kunnen nemen ten gunste van het leerproces (Silfhout et al., 2018; Gulikers 
& Baartman, 2017). Een formatieve evaluatie heeft een diagnostische functie. Dat is handig, 
want veel leerlingen overschatten hun eigen prestatie. Het is nodig voor een effectieve aanpak 
om helder te hebben waar de leerling nu staat en waar hij naartoe werkt. 

In de literatuur staat vaak iets over formatief toetsen beschreven. Omdat een belangrijk 
onderdeel van formatief toetsen gaat over verzamelen, analyseren en het interpreteren van 
data, waar de leerling op dat moment staat, houden we de term formatief evalueren aan 
(Wiliam & Leahy, 2015). Het verzamelen van bewijs kan immers op verschillende manieren. 
Dit kan door middel van een quiz, zelf- of peerfeedback, (klassikaal) vragen stellen, huiswerk 
controle, een (poster)presentatie en dergelijke. Het hoeft dus niet altijd met een 
(diagnostische) toets te worden gedaan. Op basis van deze data maak je als docent een 
beslissing over het vervolg van het leerproces en inrichting van je onderwijs. Volgens Hattie 
(2012) is formatieve evaluatie het krachtigste onderwijsmiddel om prestaties te verbeteren en 
leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren. Hiervoor bestaat veel en sterk 
wetenschappelijk bewijs. Hattie (2012) geeft aan dat de effectgrootte 0.90 is van formatieve 
evaluatie. Uit diverse studies blijkt dat formatieve evaluatie kan leiden tot beter onderwijs en 
betere leerprestaties. Ook kan formatief evalueren leiden tot meer motivatie, betrokkenheid en 
zelfregulatie bij leerlingen. Voorwaarde voor deze positieve effecten is wel dat formatieve 
evaluatie goed en systematisch wordt uitgevoerd, in combinatie met het geven van effectieve 
feedback. Formatief evalueren is een doelgericht en cyclische proces, waarin feedback een 
cruciale rol speelt. Hattie en Timperley (2017) geven aan dat leerlingen die betrokken en 
gemotiveerd zijn om hun doelen te bereiken, ontvankelijk zijn voor feedback tijdens het 
leerproces en bereid zijn deze feedback te verwerken. 

Leahy, Lyon, Thompson en William (2005) stellen, op basis van eerder werk, dat 
formatief evalueren bestaat uit vijf strategieën die door Wiliam en Leahy (2019) schematisch 
zijn weergegeven. In Figuur 3 zijn de drie fases die Hattie en Timberley (2007) omschrijven, 
als een cyclus van FeedUp (Waar gaat de leerling naartoe?), FeedBack (Waar staat de 
leerling nu?) en FeedForward (Hoe kom ik op de gewenste situatie?), duidelijk te herkennen. 
Het feedbackmodel van Hattie en Timperley wordt beschreven in paragraaf 3.3. 
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Figuur 3 

Vijf kernstrategieën van formatief evalueren (Leahy et al., 2005). 

 
Opmerking: Overgenomen uit Formatief evalueren (p. 22) door D. Wiliam en S. Leahy 2015, Bazalt 
Educatieve Uitgaven. Copyright, 2018, Bazalt Educatieve Uitgaven. 

 
Het model van Wiliam en Leahy (2015) levert de volgende kernstrategieën op voor formatief 
evalueren. Deze vijf kernstrategieën hebben een positief effect op het leren van leerlingen. 
  Leerdoelen en succescriteria duidelijk maken, delen en begrijpen. 

De eerste strategie gaat over de gedeelde verantwoordelijkheid van leraren en de 
leerlingen die samen succescriteria moeten vaststellen. 

  Bewijs verzamelen van de leerresultaten. 
De tweede strategie gaat over de taak van de leraar om uit te zoeken waar de leerlingen 
zijn in hun leerproces. 

  Feedback geven die het leerproces stimuleert. 
De derde strategie benadrukt de rol van de leraar bij het geven van feedback, waardoor 
de leerlingen niet alleen weten waar ze staan, maar ook welke vervolgstappen ze 
moeten nemen. 

  Leerlingen activeren als leerbron van elkaar. 
De vierde strategie benadrukt de rol die evaluatie door klasgenoten (peer-assessment) 
kan spelen om het leerproces te ondersteunen. Het doel van peer-assessment is om het 
werk van een klasgenoot te verbeteren. 

  Leerlingen stimuleren om eigenaar van hun leerproces te zijn. 
Tot slot benadrukt de vijfde strategie dat het uiteindelijke doel altijd is om te leren 
onafhankelijk te zijn. 

 
Formatieve evaluatie is een combinatie van de verschillende actoren (docent, leerling en 
klasgenoten) die de effectiviteit van de feedback vergroot (Black & William, 2009 in Silfhout et 
al., 2018). Formatief evalueren vraagt om een formatieve leercultuur, een gezamenlijk visie op 
het onderwijs en het leren van de leerling. Het gaat veel minder om het behalen van een cijfer 
maar veel meer over inzet en de behaalde leerervaring. Gulikers en Baartman (2017) 
concluderen dat docenten en leerlingen een cruciale schakel zijn bij formatieve evaluatie. 

Het implementeren van formatieve evaluatie in het onderwijsproces is geen sinecure. 
Het vraagt aanpassing van de onderwijsvisie, cultuur en vergt docentprofessionalisering. Het 
onderzoeken en verbeteren van de eigen praktijk lijkt het meest vruchtbaar voor het 
daadwerkelijk implementeren van formatieve evaluatie. De werkwijze van ‘Lesson Study’ is 



Literatuuronderzoek Dave Stoeten [450242]  
11 

een effectieve vorm van docentprofessionalisering om samen te leren van het toepassen van 
formatief evalueren in de les. De kern van Lesson Study is professionele kennis met elkaar 
delen om er allemaal beter van te worden. Belangrijke competenties waarover de docent dient 
te beschikken, om formatief evalueren succesvol toe te passen, zijn: toepassen van 
vakinhoudelijke kennis, beschikken over een (ruime) vakdidactische handelingsrepertoire van 
assessment methodieken en handelingsbekwaam voor het inzetten van verschillende 
vervolgstrategieën.  
 

3.3.2 Feedback 
Feedback speelt een essentiële rol in formatief evalueren en dus in leerdoelgestuurd 
onderwijs. Het doel van feedback is om het verschil tussen het reeds geleerde en wat er 
geleerd moet worden te verkleinen (Silfhout et al., 2018). Feedback geef je op leerdoelen en 
succescriteria. Op een wijze waar leerlingen vervolgens iets mee doen en ze weer op het 
goede spoor te krijgen, indien nodig. We spreken van effectieve feedback als de leerling dit 
ook daadwerkelijk gebruikt bij het verbeteren van zijn leerproces. Een belangrijke voorwaarde 
hiervoor is een goede relatie met de leerlingen. Een veilige leeromgeving waarin leerlingen 
fouten durven maken om te kunnen leren en groeien is noodzakelijk (Hattie, 2012). Fouten 
maken biedt kansen. Fouten zijn het fundament voor het behalen van succes. Dit vraagt om 
vertrouwen dat er met goede intenties wordt gehandeld, om een leeromgeving dat gericht is op 
groei en ontwikkeling.  

Feedback heeft de potentie om leerprestaties te verhogen. Maar feedback geven waar 
iets mee gedaan wordt is nog niet zo eenvoudig. Effectieve feedback wordt gegeven op een 
doelgerichte beschrijvende wijze en is gekoppeld aan de leerdoelen en succescriteria. Kort en 
krachtige feedback is het meest effectief (Hattie & Timperley). Dit kan (ook) in de vorm van 
video-, audio of computer ondersteunende instructiefeedback. Feedback dient gericht, 
specifiek en helder te zijn (Hattie, 2012). Feedback geef je in hanteerbare hoeveelheden, om 
cognitieve overbelasting te voorkomen. Er is een duidelijke relatie tussen de prestatie- en 
leerdoelen. Goede feedback kan bijdragen aan een hogere motivatie en betere leerprestaties. 
Hoewel er een variabiliteit is in de effectgrootte is deze volgens Hattie 0,75. Hiermee is 
feedback een effectief middel om de leerprestaties te verhogen. 

Feedback kan emotie met zich mee brengen en voor (emotionele) schade zorgen 
(Trimbos, 2020). Een goede relatie is belangrijk. Je kan de emotie er uit halen door er 
actiegerichte punten van te maken. Het is belangrijk om feedback op de taak te geven en niet 
op de persoon. Feedback kan ook een negatieve effectgrootte hebben. In dat geval had de 
feedbackgever, beter geen feedback kunnen geven. Feedback heeft dan een nadelige 
uitwerking, dat het zelfbeeld in gevaar brengt. Zelf- en peerfeedback is vaak benoemd als een 
krachtige vorm, passend bij formatieve evaluatie. De leerling dient wel kennis en begrip te 
hebben van de taak. De docent dient ondersteuning te bieden, door bijvoorbeeld het inzetten 
van een rubric en leerlingen te helpen (betere) peerfeedback te geven (Dijkstra et al., 2014). 
Verwacht niet dat leerlingen zonder enige voorkennis goede feedback kunnen geven. Doe dit 
voor en oefen dan, voordat je de leerlingen dit zelf laat doen. Zorg dat leerlingen zelf actief zijn 
in het feedbackproces. Houd hier rekening mee in het lesontwerp. Denk van tevoren na hoe 
het feedbackproces goed kan worden geïntegreerd in het leerproces. Bouw bijvoorbeeld een 
vervolgtaak in waar de leerling de feedback moet verwerken en waar ze kunnen aangeven 
waarom ze wel of niet de feedback hebben gebruikt (Wiliam & Leahy, 2015). Maak van 
feedback een (vast) onderdeel van de les. 

Hattie en Timperley (2007) verdelen de drie feedbackvragen (FeedUp, FeedBack en 
FeedForward) in vier feedbackniveaus. Dit is weergegeven in Figuur 4. 
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Figuur 4 

Model of feedback to enhance learning. 

 
Opmerking: Overgenomen uit The power of Feedback door J. Hattie en H. Timperley 2007, University 
of Auckland. Copyright z.d. University of Auckland. 

 
Feedback op taakniveau is vooral krachtig als de leerling nog beginnend is. Het is 
informatiegericht (bijvoorbeeld goed of fout). Als het leidt tot het zoeken naar meer informatie 
en het de oppervlakkige kennis vergroot, dan is het krachtig en dient het als opstapje voor 
effectieve uitvoering en zelfregulatie. Hattie (2012, p. 153) geeft een voorbeeld van 
taakgerichte feedback: 
 

Je hebt het eerste wat je hebt gedaan ook als eerste opgeschreven, maar daarna 
wordt het onduidelijk. Kijk nog eens naar wat je hebt geschreven, geef een volgorde 
aan de dingen die zijn gebeurd en herschrijf je verhaal in de juiste volgorde. 

 
Procesgericht feedback is nodig om het product te maken of de taak te volbrengen. Het kan 
helpen bij het ontwikkelen van leerstrategieën, het verminderen van de cognitieve belasting en 
het vinden van fouten. Feedback op het procesniveau is effectiever dan feedback op 
taakniveau, het helpt het dieper leren te verbeteren. Feedback op procesniveau is het meest 
nuttig als het helpt onjuiste hypotheses te verwerpen en als het helpt bij de richting voor het 
zoeken van de juiste (leer)strategieën. Feedback op het proces zou er volgens Hattie (2012) 
als volgt uit kunnen zien: “Kun je ontdekken waarom je het fout zou hebben en kun je het dan 
op een andere manier proberen? Wat is het verband tussen de begrippen?” (p. 154). Het 
derde niveau is gericht op zelfregulatie of op het monitoren van het eigen leerproces. Het zorgt 
voor meer zelfvertrouwen om door te gaan met de taak en met het leren. Een voorbeeld van 
feedback op zelfregulatie volgens Hattie (2012, p. 155) is:  
 

Ik ben onder de druk van hoe je weer terug bent gegaan naar het begin van de zin 
toen je vastliep op dat woord. Jammer dat het dit keer niet heeft geholpen. Wat kun 
je nu nog meer doen? Als jij besloten hebt wat het betekent, wil ik dat je me vertelt 
hoe zeker je bent van je zaak en waarom. 
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Het vierde niveau is gericht op de persoon. Het wordt gebruikt voor geruststelling en steun. 
Vaak leidt het af van de taak, het proces of de zelfregulatie. Leerlingen positief waarderen 
mag, maar niet op een manier die de kracht van feedback afzwakt. Houd feedback en positief 
waarderen gescheiden. 

Zoals Hattie (2012) omschrijft is feedback niet hét antwoord, maar slechts één 
(krachtig) antwoord. Bij inefficiënte leerlingen is het beter om uitwerkingen te geven door 
middel van instructie, dan feedback te geven op slechte begrepen concepten. Overigens hoef 
je niet altijd feedback te geven of in het geval dat duidelijk blijkt dat de leerling de opdracht niet 
serieus heeft genomen kan je teruggeven: “Ik geef je geen feedback voordat je beter je best 
hebt gedaan op een behoorlijke eerste versie” (Wiliam & Leahy, 2015, p. 115). Feedback zou 
meer werk moeten opleveren voor de ontvanger dan voor de gever. 
 
 

3.4 Wat is de invloed van leerdoelgestuurd onderwijs op de leerprestaties van 
leerlingen? 
Bij de verschillende onderdelen in dit hoofdstuk is al (gedeeltelijk) beschreven wat de invloed 
is van leerdoelgestuurd onderwijs op de leerprestaties van leerlingen. Zo blijkt dat 
leerdoelgestuurd onderwijs een belangrijk middel is om het eigenaarschap van de leerlingen 
over hun eigen leerproces te vergroten. Leerlingen worden zelfstandiger, krijgen meer 
zelfvertrouwen en gaan beter presteren. Ook krijgen zij meer inzicht in zelfevaluatie en de 
voortgang van hun groei en ontwikkeling. Door meer aandacht, motivatie en betrokkenheid 
streven leerlingen er eerder naar om de leerdoelen te bereiken. 
 
 
4. Conclusie 
 
Meerdere aspecten blijken van belang bij het (didactisch) handelen van de docent om 
leerdoelen effectief toe te passen in de lessen. Als eerste is het van belang dat de docent 
samen met de leerlingen leerdoelen en succescriteria opstelt. Daarnaast zorgt de docent dat 
de opgestelde leerdoelen en succescriteria worden verhelderd. Dit kan de docent doen door 
het bespreken van zogenaamde exemplars. Verder is het toepassen van formatief evalueren 
en het geven van effectieve feedback een ander belangrijke docenthandeling. Bij formatief 
evalueren gaat het om het monitoren van het leerproces en het prestatieniveau van de 
leerling. Op basis van een analyse van de verzamelde leerresultaten neemt de docent 
vervolgstappen ten gunste van het leerproces. Door het geven van effectieve feedback kan de 
kloof tussen het reeds geleerde en wat er geleerd moet worden verkleind. Het is essentieel om 
feedback geven op het leerproces van de leerling. De vakinhoudelijke kennis en het 
didactische handelen van de docent is nodig om zicht te houden op de ontwikkeling van de 
leerlingen en om op een logische wijze een betekenisvolle leerlijn op te bouwen. 

Bij leerdoelgestuurd onderwijs staan leerdoelen en succescriteria centraal. Goed 
leerdoelgestuurd onderwijs vraagt om veel meer dan het opstellen van leerdoelen en 
succescriteria. Het vraagt een (andere) schoolcultuur, waar formatief evalueren en feedback 
meer centraal staan. Dit zijn belangrijke pijlers, die maken dat leerdoelgestuurd onderwijs 
succesvol zal zijn (of niet). Er moet ruimte en tijd worden gecreëerd om formatieve evaluatie 
en het feedbackproces goed in te bedden in de lespraktijk en het onderwijs. Hiervoor zijn 
keuzes nodig op onderdelen van het curriculum. Het credo hierbij is ‘less is more’.  

Een leerdoel is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Het is 
geschreven vanuit de ik-vorm voor de leerling en bevat een actief handelingswerkwoord. Het is 
zo beschreven dat de leerling concreet en waarneembaar gedrag moet laten zien om te 
bewijzen dat hij het leerdoel heeft behaald, om het van feedback te kunnen voorzien of te 
beoordelen. 

De docent zorgt voor formatieve evaluatie en effectieve feedback in zijn lespraktijk om 
leerprestatie, betrokkenheid en motivatie van de leerlingen te verbeteren. Daarnaast zorgt de 
docent voor een goede relatie met de leerlingen en relatie tussen de leerlingen onderling, 
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waarin leerlingen fouten durven maken. Dit is essentieel om effectieve feedback te kunnen 
geven. Feedback is gekoppeld aan leerdoelen en succescriteria. Het werken met leerdoelen, 
succescriteria, frequent formatief evalueren, effectieve feedback geven en het zorgen voor een 
veilig leerklimaat zijn belangrijke ingrediënten voor leerdoelgestuurd onderwijs. Het zorgt voor 
meer eigenaarschap, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 
 

4.1 Discussie 
Het onderzoek geeft inzicht wat relevant en essentieel is voor leerdoelgestuurd onderwijs. Het 
geeft (gedeeltelijk) antwoord op de hoofdvraag en op de deelvragen. Het hoe is onderbelicht. 
Hiermee wordt bedoeld wat de docent allemaal kan inzetten. Gelijktijdig is dit een enorm 
gebied. Overigens is de kern duidelijk, dit is ook te lezen in de conclusie. In de volgende 
paragraaf, onder het kopje schoolleiding, is een aanbeveling gedaan hoe docent-
professionalisering vorm gegeven kan worden. Leerdoelgestuurd onderwijs gaat goed samen 
met thematisch of projectmatig werken. Dit is in het onderzoek niet aan bod gekomen, maar 
zeker de moeite waard om te onderzoeken. Het kan het onderwijs (nog) betekenisvoller 
maken.  

De zoektermen die zijn gebruikt hebben (uiteraard) invloed op de zoekresultaten en 
geraadpleegde literatuur. De zoektermen zijn gerelateerd aan het onderwerp leerdoelgestuurd 
onderwijs en hebben dan ook de hiervoor relevante informatie opgeleverd. Er is niet gezocht 
op bijvoorbeeld de zoektermen motivatie, betrokkenheid, zelfbeeld of zelfvertrouwen (self-
efficacy). Zou dit andere informatie hebben opgeleverd? Self-efficacy (en ook een growth 
mindset) hebben invloed op leerprestaties (Hattie, 2012). Een hypothese zou kunnen zijn dat 
self-efficacy een grotere invloed heeft op leerprestatie, dan leerdoelgestuurd onderwijs. Omdat 
er in dit onderzoek betrouwbare bronnen en gerenommeerde auteurs zijn geraadpleegd is het 
niet aannemelijk dat de conclusie geheel anders zou zijn geweest. Dit geldt in meer of mindere 
mate ook voor een goede docent-leerling relatie. Met een effectgrootte van 0.72 een niet 
onbelangrijke factor. 

Uit dit onderzoek blijkt niet in welke mate er verschillen zijn per vakgebied. Ook niet of 
er verschillen zijn in de onder- en bovenbouw. In die zin is het onderzoek vrij generalistisch. 
Mogelijk dat deze verschillen er niet zijn of dermate klein dat een algemene aanpak met 
betrekking tot leerdoelgestuurd onderwijs mogelijk is. In de literatuur zijn voorbeelden en 
toepassing van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs beschreven. 

4.2 Aanbeveling 
Het is niet noodzakelijk voor het literatuuronderzoek, maar tot slot is de ruimte genomen om 
een aanbeveling te doen. Deze aanbeveling geeft een verdiepend antwoord op de hoofdvraag. 
Wil je de transitie naar Talentgericht Onderwijs succesvol laten verlopen dan moet je het 
onderwijs herontwerpen. De lessen komen er (vermoedelijk) anders uit te zien. Er moet plek 
zijn voor het verhelderen van leerdoelen en succescriteria. Het (summatief) toetsen van kennis 
zal minder worden. Formatieve evaluatie krijgt een belangrijke plek in de lessen en het 
onderwijs, evenals het feedbackproces. De ontwikkeling naar leerdoelgestuurd onderwijs 
verlangt veel van het onderwijspersoneel. Hiervoor is scholing, oefening, tijd, middelen, geld 
en professionalisering nodig. Er gaat het nodige op de schop. Van lestijden tot werkleercentra 
(wlc’s). Van vakken naar leergebieden. Van summatief toetsen naar formatief evalueren. 
Daarvoor zijn keuzes nodig op onderdelen van het curriculum. Het credo hierbij is ‘less is 
more’. Dit betekent essentiële keuzes maken in wat je (nog) aanbiedt tijdens de les en wat niet 
meer. Hiervoor zal overeenstemming in het leergebied moeten zijn. Net als overeenstemming 
over de leerdoelen en de afstemming met andere leergebieden. 
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4.2.1 Aanbeveling voor de docent 
Samenwerken met collega’s zal belangrijker worden. Onder andere om te komen tot 
betekenisvolle opdrachten, die aansluiten bij het leerdoel binnen het leergebied. De docent 
geeft bij voorkeur (praktijk)relevante opdrachten en stelt samen met de leerlingen definitieve 
succescriteria op. Eventueel kan met de leerlingen besproken worden in welke vorm de 
formatieve evaluaties plaatsvinden. Het werken met echte opdrachtgevers of simulaties werkt 
motiverend. Volgens Koopman (2017) kan je het beste met (grote) complexe vakoverstijgende 
opdrachten werken om diep leren onvermijdelijk te maken. Het is wel belangrijk om voldoende 
ondersteuning (scaffolding) te bieden. Maak grote opdrachten behapbaar voor leerlingen door 
deze op te delen in tussenproducten of afzonderlijke onderdelen en beoordeel deze ook 
tussentijds (formatief). Doe inspiratie op bij collega’s om vakoverstijgend samen te werken. Het 
regelmatig geven van feedback is een belangrijk onderdeel van het onderwijsleerproces en zet 
de leerlingen in voor het geven van peerfeedback aan klasgenoten. Stimuleer samenwerkend 
leren. Als docent ben je terughoudend in de begeleiding, stel je meer op als een coach. Stel 
vooral open vragen, stimuleer en bewaak de voortgang van de leerlingen. Geef feedback op 
het proces. 
 

4.2.2 Aanbeveling voor de schoolleiding 
Het invoeren van Talentgericht Onderwijs vraagt veel van het onderwijspersoneel. Er wordt 
momenteel aan meerdere knoppen tegelijk gedraaid, zoals het implementeren van Itslearning 
en het inrichten van leergebieden. Naast aanpassing van het onderwijsprogramma is er ook 
aanpassing van de onderwijscultuur nodig. Dit is minstens zo belangrijk, maar daar zal ik niet 
op ingaan in deze aanbeveling. Er is een (doordacht) ontwikkeltraject nodig voor docenten om 
leerdoelgestuurd onderwijs echt onder de huid te krijgen. Hierbij valt te denken aan 
docentprofessionalisering op het gebied van: 

- Hoe betrek ik leerlingen bij het opstellen van beoordelingscriteria en leerdoelen? 
- Hoe geef ik effectief feedback? Hoe betrek ik leerlingen bij self-/peerfeedback? 
- Hoe bouw ik een formatieve evalueren in mijn lessen in? Hoe monitor ik het leerproces? 
- Hoe analyseren wij data van onze leerlingen? 
- Hoe creëren wij een formatieve toets cultuur? 

 
Een krachtige werkwijze van docentprofessionalisering kan via het principe van Lesson Study. 
Lesson Study is een strategie die is gebaseerd op actieonderzoek. De strategie houdt in dat 
leraren gezamenlijk een les voorbereiden, deze les geven en aangewezen leerlingen 
observeren. Vervolgens analyseren ze hun observaties. Door een dialoog op gang te brengen 
op basis van lesobservaties, worden het lesgeven en het leren verbeterd. Clarke (2017) 
omschrijft de principes van Lesson Study als volgt: 

1. Er wordt een lesson-study groep gevormd, bestaand uit twee tot vier leraren en een 
procesbegeleider  

2. Ze kiezen een focus/onderzoeksvraag, iets wat leerlingen moeilijk vonden en wat 
daarom verbeterd moet worden. 

3. Gezamenlijk bereiden ze een les voor waarbij ze het onderwerp eerst grondig 
onderzoeken. 

4. De les wordt gegeven en de leraren die observeren, concentreren zich op drie of meer 
(zwakkere en sterkere) leerlingen en noteren wat ze zien. 

5. Aan het einde van de les wordt aan de geobserveerde leerlingen gevraagd wat zij 
vonden van de les. 

6. Na de les voegen de leraren hun observaties samen en analyseren die. Ze bespreken op 
welke punten ze het eens zijn als het gaat om het leerproces van de individuele 
leerlingen en de klas als geheel. 

7. De leraren formuleren in expliciete bewoordingen wat ze hebben geleerd. Daarbij 
koppelen ze theorie aan de praktijk. Ze bekijken hoe ze hun bevindingen op de beste 
manier kunnen verspreiden. De bedoeling is dat alle leraren die dezelfde vaardigheid 
onderwijzen, worden geholpen en leren van wat de groep heeft geleerd. 
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5. Reflectie 
 
Een literatuuronderzoek doen; Hoe pak je dat aan? Vanuit de gedachte ‘dat heb ik nooit eerder 
gedaan, dus dat gaat wel lukken’, ben ik begonnen. De onderzoeksvraag vaststellen vond ik 
best lastig. Welk onderwerp? Hoe kader je dit af? Ik had wel een idee waar het mee te maken 
moet hebben. In ieder geval iets met motivatie en leerprestaties. Omdat het Assink Lyceum 
met een verandering bezig is heb ik de onderzoeksvraag geformuleerd nog niet geheel 
wetende of ik antwoord zou krijgen op mijn vragen met betrekking tot motivatie in relatie tot 
leerdoelen. 

Het zoeken naar de relevante literatuur (peer reviewed), in de wetenschappelijke 
databases, viel mij tegen. Vaak had ik het gevoel: wel interessant, maar niet relevant. 
Overigens bleek dat achteraf nog wel mee te vallen. Door de bronnen te raadplegen uit 
gevonden literatuur kwam ik toch op het juiste spoor (sneeuwbalmethode). Tijdens het 
schrijven van het literatuuronderzoek vielen meer puzzelstukjes op zijn plek en heb ik toch nog 
enkele opnieuw gelezen en gebruikt, waaronder de artikelen van Sadler en Hattie en 
Timperley. Een leerpunt hierbij is dat ik sneller en zorgvuldiger de bronnen vastleg, 
bijvoorbeeld in Mendely. In principe ben ik dat wel gedaan doen, maar om de database niet te 
‘vervuilen’ ben ik (te) kritisch geweest in de keuze welke artikelen wel en niet toe te voegen. 
Later bleek dat ik enkele artikelen opnieuw heb opgezocht en alsnog heb toegevoegd. De 
volgende keer zal ik bronnen direct opslaan en een beknopte beschrijving en/of markering 
aanbrengen.  

Tijdens het schrijven van het verslag liep ik hier ook tegenaan. Wel ergens zien staan 
en gelezen, maar waar ook al weer. Dat ben ik gaan oplossen met gekleurde memo’s en wasi-
tape. Het schrijven, volgens een APA-standaard, is nieuw voor mij. Daardoor had ik niet 
scherp dat je direct zorgvuldig je bronnen moet vastleggen op detailniveau. Welke bron, waar 
gevonden, wanneer geraadpleegd, welke bladzijde en waar op de bladzijde? 

Het onderzoek zelf heeft mij (ook) nieuwe inzichten opgeleverd. Niet zozeer dat de 
onderwerpen nieuw zijn, maar wel het effect en de samenhang van deze onderwerpen. Ook is 
mij duidelijk geworden dat leerdoelgestuurd onderwijs een inbedding in de gehele school dient 
te krijgen om er het maximale uit te halen. Inmiddels heb ik zelf een start gemaakt met het 
uitzoeken van leerdoelen bij de eigen lesstof voor het vak economie (havo 3). De inhoud van 
het (volgende) hoofdstuk vergelijken met de kerndoelen van SLO. Verder ben ik meer 
formatief gaan evalueren met bijvoorbeeld Socrative en diagnostische toetsen in de methode. 
Binnenkort wil ik daar het oefenen met het geven van peerfeedback door klasgenoten aan 
toevoegen. Tevens ga ik op zoek naar meer authentieke (vakoverstijgende) opdrachten. 

Een belangrijk inzicht voor mij is dat een summatieve toets daadwerkelijk een  
eindbeoordeling is voor een cijfer. Met name uit het oogpunt van de leerling. Volgens Hattie 
(2012) zien leerlingen dit als ‘klaar’ en gaat er niets meer veranderen aan het leergedrag, dat 
leerlingen beter hun best gaan doen of meer doelgericht gaan oefenen. Het lezen over andere 
onderwijsculturen vind ik boeiend. Bijvoorbeeld over dat Japanse leraren de individuele 
verschillen tussen leerlingen zien als een natuurlijk kenmerk van een groep en als een 
geweldige kennisbron, omdat werkwijzen, strategieën en ideeën kunnen worden uitgewisseld 
en vergeleken. Leraren in Japan gebruiken (digitale) whiteboarden en schrijven de 
verschillende werkwijzen, strategieën of woorden op die leerlingen gebruiken, zodat leerlingen 
gemakkelijker verbindingen kunnen leggen. Dit kom je in Nederland niet zoveel tegen. Wat zou 
er gebeuren als we dit wel zullen doen. Het werk van willekeurige leerlingen projecteren op 
een extra breed digibord. Zouden leerlingen dan veel duidelijker en sneller verbindingen 
kunnen maken? 
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BIJLAGE A 
 
Conceptmap 
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