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Doelen vaststellen voor
o p brengstgericht o ntwerpen

]e kunt geen goed, opbrengstgericht onderwijs geven zonder doelen voor
ogen te hebben. ]e moet vooraf goed weten waarje met iedere leerling wilt
uitkomen en dat lijkt misschien gemakkelijþ maar dat is het niet. Het wer-
ken vanuit doelen om tot de gewenste opbrengsten te komen is behoorlijk
complex. Dit hoofdstuk staat dan ook helemaal in het teken van het stellen
van doelen, de eerste stap uit de cyclus opbrengstgericht onderwijs ontwer-
pen.

Eerst beschrijven we globaal wat doelen zijn, hoe je criteria voor doe-
len kunt vaststellen, hoe je doelen kunt formuleren en wat'doelgericht en
opbrengstgericht onderwijs'is. vervolgens zoomen we specifiek in op ver-
schillende typen doelen en werken zo toe naar het stellen van concrete doe-
len voor leeractiviteiten in de groep, binnen een unit of voor een individuele
leerling.

LEERDOELEN

r Aantonen van de relevantie van het stellen van doelen met ten minste
drie argumenten.

. Toelichten van inputgegevens voor het stellen van doelen aan de hand
van voorbeelden.

. Beschrijven van drie typen doelen en van elk type voorbeelden voor
onderbouw en bovenbouw kunnen geven, waarbij het kerndoel, input-
gegevens en criteria worden betrokken.

. Aangeven wat goed geformuleerde doelen zijn en werke doelen niet
goed geformuleerd zijn, meteen onderbouwde argumentatie hiervoor.

. Toelichten wat de essentie van het verschil is tussen activiteitgericht en
doelgerichr onderwijs.

. Formuleren van doelen voor de lange, middellange en korte termijn.
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Figuur 4.1 Het stellen van doelen binnen opbrengstgericht onderwijs ontwerpen

Uit de praktijk
Meester Nick werkt op een innovatieve school waar ze voor wereldoriëntatie me-
thodes gebruiken als bronnenboeken, maar niet als vaste leidraad voor het onder-
wíjs. Er wordt veel gewerkt met projecten waarin actuele themat een belangrijke
plaats innemen. Nick is vorigjaar gevraagd voor een project wereldoriëntatie voor
een voorbereidingsgroep van de middenbouw. OCW geeft bij briëntatie op jezelf

en de wereld'en het domein 'tijd'drie kerndoelen aan (51-52-53). Nick moer in
zijn project in iedergevalkerndoel52 meenemen. Kerndoel 52 'De leerlingen leren

over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Crieken
en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers;
regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoor-
logen en holocaust; televisie en computer' (OCW, 2006, p.57).

Als motiverende opstart van het project heeft Nick een bezoek aan het cultuur'
historisch museum ingepland. De week ervoor werken de middenbouwgroepen
aan voorbereidende actíviteiten: de voorkennis wordt geactiveerd en ingeschat.

De leerlingen die er al meer van afweten mogen samenwerken aan een onder-
zoeksopdracht, bijvoorbeeld over het leven van de oude Crieken of de monniken.
Elke groep werkt aan een ander onderwerp. De leerlíngen komen uit drie midden-
bouwgroepen en worden 'op voorkennis'gegroepeerd. Leerlingen die er minder
van afweten, blijven in hun stamgroep en werken aan leeractiviteiten die door de

leerkrachten zijn voorgestructureerd. Er zijn twee momenten gepland om hieraan

te werken. De dag voor het museumbezoek tonen de groepjes met een dígitale
presentatie aan de drie middenbouwgroepen wat zij uit hun onderzoek geleerd

hebben.

68



r
¿+.1 Activiteitgericht versus opbrengstgericht onderwijs

4.1 Activiteitgericht versus opbrengstger¡cht onderwijs

Op sommige scholen nemen lesmethodes een centrale positie in. De auteurs
van de methodes hebben reeds doelen gesteld of geselecteerd. Het werken
met methodes kan ertoe leiden dat leerkrachten zelf minder stilstaan bij
het stellen van doelen of bij het differentiëren in doelen voor verschillendá
leerlingen' Als leerkrachten zelf doelen stellen, dan worden activiteiten ge-
selecteerd die effecti ef zijn voor het bereiken van die doelen. Daar kan een
methode deel van uitmaken, maar dat hoeft niet. soms kan een stukje van
een methode worden gebruikt. We pleiten overigens nietvoor het totaal los-
laten van alle methodes. Vooral voor rekenen kunnen methodes gebruikt
worden als een soort'doelenkader'. Echteû in het kader van opbrångstge-
richt onderwijs kan de leerkracht andere leeractiviteiten ontwerpen of se-
lecteren dan de leeractiviteiten die de methode voorschrijft om de doelen
te bereiken.

Om tot de juiste doelen te kunnen komen, is het belangrijk dat leerkrach-
ten beschikken over een kader waarin de doelen in samenhang staan be-
schreven, we hebben de kerndoelen (zie paragraaf 4.2), maar die zijn nog
erg globaal en te weinig sturend om er concrete doelen van af te leiden.

Leerlijnen bieden een goed inhoudelijk aanknopingspunt voor bepaalde
vakken (zie paragraaf 4.4 en 4.6.1) en voor bijvoorbeeld rekenen biedàn me-
thodes ook bruikbare aanknopingspunten voor doelstellingen. Het is voor
leerkrachten belangrijk dat zij d,e leerlijnen goed kennen om de juiste keu-
zes te kunnen maken wat betreft de inhoud.

De dag van het museumbezoek ís goed voorbereid: de leerlingen weten wat ze
gaan doen, bij welke hulpouder ze in het groepje zitten, hoe de route is die ze
moeten lopen naar het museum, wie waar begint in het museum en dat ze een
speurtocht gaan doen die het museum heeft klaargelegd. De organisatíe verloopt
volgens plan. Aan het einde van de dag zitten alle leerlingen op tijd weer in de klas
en heeft iedereen de speurtochtplaat goed ingevuld.
Nick begint met de evaluatíe door aan de leerlingen te vragen hoe ze het vonden
en wat ze ervan geleerd hebben. De strekking is dat de leerlingen het erg ¡euk heb-
ben gevonden en dat ze veel hebben geleerd over pijlen (een onderdeel van het
museum), maar over de manier van leven van de Romeinen kunnen de leerlingen
hem echter niets vertellen. Nick merkt dat de leerlingen eigenlijk níet goed kunnen
benoemen watze hebben geleerd. Ze geven aan dat ze eigenlijk alles at wel wisten
door de minipresentaties van hun klasgenoten de dag ervoor.
Nick vraagt zích af wat hij met het museumbezoek eigenlijk wilde bereiken. on-
danks de zorgvuldige voorbereiding is hij na deze eerste evaluatie mínder tevreden.
Nick constateert dat de doelen die hij zich vooraf heefr gesteld niet zijn behaald.
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Bij het kiezen van leeractiviteiten vormt soms de vraag'wat vinden leerlin-
gen leuk?' een belangrijke leidraad. Dit kan al snel leiden totactiviteitgerícht
onderwíis in plaats van doelgericht of opbrengstgericht onderwijs. Bij acti-
viteitgericht onderwijs ligt het accent op 'leuke activiteiten' en de vraag of
leerlingen goed bezig zijn en zich vermaken. Bij opbrengstgericht onderwijs
ligt het accent op het behalen van belangrijke doelen door de leerlingen. Op-
brengstgericht onderwijs houdt dan ook in dat de leerkracht op grond van
de leerdoelen activiteiten selecteert of ontwerpt en nagaat of deze activitei-
ten hebben geleid tot de beoogde resultaten.

Tabel 4.1 Activiteitgericht onderwijs vers us op bren gstgericht onderwijs
(Ros, Timmermans, Van der Hoeven & Vermeulen,2009)

St¿rtfase

Focus

Activiteitgericht on derwijs

Wat vinden leerlingen leuk?

Zijn leerlíngen betrokken bij de acti-
viteit?

Zijn ze lekker bezig?

Worden de activiteiten goed uitge-
voerd?

Opbrengstgeri cht onderwijs

Wat is belangrijk dat feerlingen leren?

Zijn leerlingen met de juiste inhoud en
onderwijsleeractiviteite n bezig?

Hoe voeren de leerlingen de activitei,
ten uit?

Leiden de activiteiren tot de beoogde
resultaten?

Proces

Evaluatie Hebben de leerlingen goed gewerkt? Zíjn de beoogde doelen bereikt?

Consequenties van het activiteitgericht werken kunnen zijn dat leerlingen
minder inhoudelijke feedback krijgen. Als leerkrachten niet uitgaan van
leerlijnen maar van activiteiten, is het moeilijker om goed te monitoren hoe
leerlingen zich ontwikkelen. Het overkoepelende, inhoudelijke overzicht in
relatie tot de doelen - dat als kapstok gebruikt kan worden - ontbreekt dan
namelijk. Een ander nadeel is dat leerlingen bij activiteitgericht onderwijs
vaak minder conceptuele kennis leren (inzichten, relatiesJ en meer opper-
vlakkige kennis fweetjesJ, terwijl juist conceptuele kennis erg belangrijk is
in de toekomst, Het is dus van belang dat leerkrachten zich realiseren wat
het verschil is tussen activiteitgericht en opbrengstgericht werken.

Ter overden ki n g: Activiteitge r¡chte vers us op bren gstgeri chte o p-
start van een'les

Acti v iteitge ri chte o p st a r t :

Leerkracht (doel): 'We gaan dlt riitje sommen maken.'
Leerlingen (maakstan d)z 7o snel mogelijk alle sommen af.

Leerkracht (feedback): Kunnen leerlingen verdeú zijn ze allemaal lekker
bezig?
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4.2 Wat. zijn doelen?

Gericht op goede antwoorden (geen reflectie).
'Goed zo jongens, hard gewerkt.'

Leerlingen (uitvoering):
Leerkracht (evaluatie):

Leerli ngen (leerstand):

Leerkracht (feedback):

Leerlingen (uitvoering):
Leerkracht (evaluatie):

D¡t le¡dt tot een kans op extrinsieke motivatie, het afraffelen van het werlç
afkijken en uiteindelijk tot oppervlakkig leren.

Ðoelgerichte opstart:
Leerkracht (doel): 'We gaan leren wat procenten zijn. Dat heb je

nodig omdat...'
Hoe zit het, wat weet ik al?

Wat hebben ze nodig om te leren, zijn er mis-
concept¡es?

Begrijp ik het al? (wel reflectie)
'Jullie kunnen nu procenten berekenen ...'

Hierbij is de kans op intrinsieke motivatie en metacognitie groot, wat uit-
eindelijk leidt tot diepgaand leren.

Door meetbare doelen te stellen,legt een leerkracht de basis van opbrengst-
gericht onderwijs. Hoe hij dat doet en en aan de hand van welke criteria,
komt in de volgende paragrafen aan de orde. Dat hoeft de leerkracht niet
helemaal zelf te doen, want d,aar zijn vanuit de overheid op globaal niveau
al kaders voor aangereikt. We starten met een beschrijving van deze kaders,
ofwel de kerndoelen voor het primair onderwijs. vervolgens zoomen we
steeds verder in op het stellen van concrete en meetbare doelen op groeps-
of leerlingniveau.

4,2 Wat zijn doelen?

Kort gezegd is een doel 'datgene wat je wilt bereiken'. Eerder zagenwe al
dat een leerdoel datgene is wat je op korte termijn met een bepaalde leer-
activiteit wilt bereiken. Een onderwijsdoel is dan datgene wat je op langere
termijn wilt bereiken met je onderwijs, De leerkracht is niet geheel vrij om
de doelen voor zijn onderwijsactiviteiten te kiezen. Vanuit de overhe id. zljn
er centrale richtlijnen voor basisscholen, waarin is vastgelegd wat de doe-
len zijn voor de gehele basisschoolperiode. De doelen voor het Nederlandse
basisonderwijs ziin op hoofdlijnen vastgelegd in de kerndoelen (ziekaderJ.
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Extra: Kerndoelen pr¡ma¡r onderwijs
Sinds 2006 is de derde generatie kerndoelen van kracht. Met ingang van het school-
jaar 2A09-2010 zouden deze nieuwe kerndoelen volledig moeten zijn ingevoerd
binnen alle basisscholen. Er zijn in totaal 58 kerndoelen voor het hele curriculum
van de basisschool. De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden:

' Nederlands;

. Engels;

' Fries (optioneel);
n rekenen/wiskunde;

' oriëntatie op jezelf en de werel4
. kunstzinnige oriëntatie;
. bewegingsonderwijs.

Elk leergebied wordt voorafgegaan door een tamelijk uitgebreide beschrijving van

dat gebied. Hieronder staat als voorbeeld de beschrijving van rekenen en wiskunde.

'ln de loop van het primair onderwijs verwerven leerlingen - in de context van voor
hen betekenisvolle situaties - geleidelijk vertrouwdheid met getallen, maten, vor-

men, structuren en de daarbij passende relaties en bewerkingen. Ve leren wiskunde-

taal gebruiken en worden wiskundig geletterd en gecilferd. De wiskundetaal betreft
onder andere rekenwiskundige en meetkundige zegswijzen, formele en informele
notaties, schematísche voorstellingen, tabellen en grafieken en opdrachten voor de

rekenmachine. Wiskundig geletterd en gecijferd betreft onder andere samenhan-

gend inzicht ín getallen, maatinzícht en ruimtelijk ínzicht, een repercoire van parate

kennis, belangrijke referentiegetallen en -maten, karakteristieke voorbeelden en toe-
passingen en routine ín rekenen, meten en meetkunde. Meetkunde betreft ruimte-
lijke oriëntatie, het beschríjven van verschijnselen in de werkelijkheid en het rede-

neren op basis van een ruimtelijk voorstellingsvermogen in twee en drie dimensies.

De onderwerpen waarmee leerlingen hun wiskundige geletterdheid ontwikkelen,
zijn van verschillende herkomst: het leven van alledag, andere vormingsgebieden

en de wiskunde zelf.Bij de selectie en aanbiedingvan de onderwerpen wordt reke-

ning gehouden met wat leerlíngen al weten en kunnen, met hun verdere vorming
hun belangstellíng en de actualiteit. Zo zullen leerlingen zich uitgedaagd voelen tor
wiskundige activiteit en kunnen ze op eigen niveau, met plezier en voldoening,zelf-
standig en in de groep uit eigen vermogen wiskunde doen, ofwel wiskundige vragen

stellen en problemen formuleren en oplossen.

ln de rekenwískundeles leren leerlingen een probleem wiskundig op te lossen en

een oplossing in wiskundetaal aan anderen uit te leggen. Ze leren met respect voor
ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en te kríjgen. Het uitleggen, formu-
leren en noteren en het elkaar kritiseren leren leerlingen als specifiek wiskundige

werkwijze te gebruiken, waardoor ze alleen en samen met anderen het denken oþ
denen, hun denkwijze kunnen onderbouwen en fouten kunnen voorkomen.'
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Alle scholen voor primair onderwijs zijn op de hoogte gebracht van de kerndoe-
len. Op elke school is een boekje met de kerndoelen aanwezig, zi)n er kerndoelen
op losse kaartjes en is er een poster met de kerndoelen op een rij. Het handen en
voeten geven aan deze kerndoelen in de (dagelijkse) onderwijspraktijk valr echter
niet altijd mee.

(www.slo.nl)

4,3 Doelen van de school en doelen van de leerkracht

Scholen gaan uit van de 58 kerndoelen. Echter, deze kerndoelen zijn nog
heel globaal. Dit geeft scholen veel ruimte om hun eigen accenten te leg-
gen en een concrete invulling te geven aan de kerndoelen. Voor scholen is
het dan ook van belang te bepalen welke specifiekere doelen, afgeleid van
de kerndoelen, ze als uitgangspunt nemen. Deze specÍfieke doelen moeten
op elkaar zijn afgestemd, zodat er sprake is van een evenwichtig curricu-
lum. De doelen moeten ook in overeenstemming zijn met de visie van de
school. Denk bijvoorbeeld aan'respectvol met elkaar omgaan'als doel in de
schoolvisie, dat concreet moet worden uitgewerkt om betekenis te kunnen
hebben.

Doelen die gesteld worden op schoolniveau dienen vervolgens specifiek
ingevuld te worden , zodat ze concreet worden voor het groeps- of bouwni-
veau, of zelfs op het niveau van de individuele leerling. We onderscheiden
dan ook drie niveaus voor het stellen van opbrengstgerichte doelen (een
vierde niveau erboven 'het bestuursniveau of stichtingsniveau' nemen we
hier niet meeJ:
. schoolniveau;
. bouwniveau of unitniveau (onderbouw, middenbouw en bovenbouwJ;
r groepsniveau of niveau van de individuele leerling.

Regelmatigzijnde doelen op het schoolniveau gerelateerd aan het gewenste
gemiddelde eindniveau dat de school wil bereiken bij de Cito-toetsen, Het
hele schoolteam werkt eraan om gedurende de schoolloopbaan deze doelen
met de leerlingen te bereiken. Doelen op schoolniveau zijn dan ook lange-
termijndoelen. Op bouwniveau wordt gewerkt vanuit middellangetermijn-
doelen, terwijl de leerkracht zich dagelijks richt op kortetermijndoelen voor
zijn onderwijsleeractiviteiten. Daarbij let hij op de verschillen tussen de
leerlingen in zijn klas.

De doelen op de verschillende niveaus hangen met elkaar samen. Toch
zien we in de praktijk vaak dat leerkrachten aan de slag gaan met zelf ge-
stelde doelen zonder die op het bouw- of schoolniveau af te stemmen, of dat
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leerkrachten de doelen uit de methodes volgen zonder na te gaan of deze
zijn afgestemd op de schooldoelen.

Voor leerkrachten is het belangrijk om zicht te hebben op wat leerlingen
moeten leren in een bepaalde periode feen jaaç semeste¡, weeh lessenserie,
lesJ. Essentieel hiervoor is inzicht in hoe de leerstof voor de verschillende
vakgebieden is opgebouwd. Idealiter selecteren leerkrachten leeractiviteiten
die passen bij de doelen voor die les of lessenserie. Dat kan verschillen per
leerling of groepje leerlingen. Hierbij houdt de leerkracht rekening met de ge-
wenste opbrengsten aan het einde van de les of lessenserie en houdt hij de
leerlijnen goed in de gaten door het leerproces te monitoren en te voorzien
van feedback. Alleen dan is het mogelijkvoor de leerkracht om - uitgaand van
de gestelde doelen - de juiste inhoudelijke keuzes te maken fbijvoorbeeld het
'laten vallen'van een deel uit de methode of het toevoegen van bepaalde in-
houd of activiteitenJ. Het onderstaande figuur laat zien hoe de verschillende
doelen met elkaar samenhangen en idealiter een logisch geheel vormen.

Figuur 4,2 Samenhang tussen de doelen op de verschillende niveaus binnen de
school

We zien in de huidige basisschoolpraktijk regelmatig dat de leerkracht be-
paalt of er veel aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld muziek en beel-
dend vormen, het leren samenwerken, het werken met internet of biologie-
onderwijs. De leerkracht maakt dezekeuzes op grond van wat hij belangrijk
vindt of wat goed aansluit bij zijn competenties. Hier ligt echter een taak
voor de directeur; bouwcoördinator of onderwijskundig teamleide[ om
voor afstemming te zorgen. Het is daarbij de kunst om de individuele kwali-
teiten en voorkeuren van leerkrachten optimaal te benutten en toch te zor-
gen voor een evenwichtig curriculum. De directeur moet met zijn team ex-
pliciete keuzes maken over welke doelen gerealiseerd moeten worden en in
welk leerjaar deze aan bod komen (langetermijndoelen). Overlap en witte
vlekken moeten worden voorkomen. Daarbij draagt de bouwcoördinator
of onderwijskundig teamleider zorg voor de doorgaande lijn: sluit de leer-
kracht in het nieuwe schooljaar aan bij het niveau waar de leerkracht van
het jaar daarvoor was gebleven? Dat is vooral van belang bij bijvoorbeeld
rekenen, omdat dit vak een vrij lineaire opbouw kent (Ros, 201,L).

schoolniveau
. bouwniveau
. unitniveau

. groepsniveau

' leerlingniveau
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Extra: van kerndoeltot doelen voor leeractiviteiten in de groep
Het natíonaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (5LO) heeft de kerndoelen
van alle leergebieden uitgewerkt (project 'Tussendoelen & Leerlijnen', genoemd
TULE). Deze uitwerking biedt een beeld van wat de kerndoelen inhouden en hoe
deze doelen voor de verschillende groepen van de basisschool omgezet zouden
kunnen worden naar inhoud en activiteiten. Het biedt geen geheel onderwijspro-
gramma of -methode, maar het biedt leerkrachten voorbeelden en houvast voor
het concreet maken van kerndoelen in hun onderwijs. Een voorbeeld van het leer-
gebied Engels (tule.slo.n l):

Kerndoel 14:

de leerlingen leren ín het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige
onderwerperi en zij ontwikkelen een attitude waarbij zezichdurven uit te drukken
in die taal.

Doelvoor groep 1l2z

de leerlíngen ontwikkelen een positieve houdíng t.a.v. het spreken van Engels.

Uitgangspunten of middelen om dit doel te bereiken:
(1) geen lessen Engels maar activiteiten ín het Engels vanuit de ontwikkelingsfase
van de leerlingen; (z) rngels wordt enkele uren per week aangeboden; (3) luisteren
en (na)spreken zijn de belangrijkste vaardigheden in deze groepen; en (4) in de
onderbouw wordt Engels bij voorkeur gegeven door een native speaker of een in
vvto-Engels gespecial iseerde leerkracht.

Materialen:

diverse voor kleuters geschikte materialen t.b.v. spreekvaardigheid zoals Engelsta-
lige prentenboeken, videot en cdt, handpoppen, kijkplaten en andere visuele ma-
terialen.

Zie voor kerndoelen, de zeven leergebieden, de leerlijnen en voorbeelden voor de ver-
schill en d e gro epen: tul e.slo.nl.

4.4 Uitgangspunten voor het formuleren van doelen

De kerndoelen geven houvastvoor het ontwerpen van onderwijs, maar bie-
den tegelijkertijd ook ruimte voor interpretatie, diepgang en eigen invulling.
Een andere werkwijze is dat de methodes bepalen welke doelen worden
nagestreefd. Methodes zijn weliswaar gericht op de kerndoelen, maar de
methodemakers hebben hierin keuzes gemaakt over wat ze belangrijk vin-
den dat leerlingen leren, welke onderdelen veel aandacht krijgen en welke
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minder. In de praktijk maken leerkrachten vaak ook weer keuzes bij het ge-

bruik van de methodes: bepaalde onderdelen worden overgeslagen, andere

worden uitgediept met extra werkvormen en materialen, Handleidingen

worden lang niet altijd goed gelezen, waardoor methodes vaak niet gebruikt

worden zoals bedoeld.
Bij wereldoriëntatie en wetenschap en techniek hanteren sommige scho-

len eigen thema's (zonder methodeJ, die niet altijd een logische opbouw

kennen en niet altijd duidelijk samenhangen met de kerndoelen.

Er zijntwee Wpen van inputvoor leerkrachten bij het opstellen van con-

crete doelen op groeps- of unitniveau, of voor individuele leerlingen (zie fi-
guur 4.3):
r input vanuit leerlijnen, kerndoelen, kernconcepten en andere [globaleJ

leerdoelen en referentieniveaus;
. input vanuit gegevens ftoetsen, evaluaties en observatiesJ.

Figuur 4.3 lnputgegevens voor het stellen van doelen

Leerlíjnen vormen een belangrijk uitgangspunt voor het formuleren van

doelen door de leerkracht per les of per activiteit. Leerlijnen zijn concre-

tiseringen van leerplannen en bevatten een inhoudslijn met onderwijsin-
houden die achtereenvolgens aan de orde komen. Vooral voor rekenen en

taal zijn er verschillende leerlijnen ftule.slo.nl). SLO gaat uit van de volgen-

de definitie: 'Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en

inhouden, leidend naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie,

gebruikscontext en doelgroep varitlren leerlijnen in de mate waarin impli-
caties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt.'

Bij leerlijnen gaan we ervan uit dat de doelen een logische sequentie vor-
men die aansluit bij de opeenvolgende lessen van een leerkracht. Dit geldt
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voor bijvoorbeeld rekenvaardigheden en taalvaardigheden, omdat deze
vaardigheden een logische sequentiële opbouw hebben. Andere vakken, zo-
als wereldoriëntatie, kennen geen logische sequentiële opbouw. Hier gaat
het om conceptuele kennis (inzicht) en om vakgerelateerde vaardigheden

[zoals historisch redeneren).
Voor inzichtdoelen zijn er geen leerlijnen beschikbaar. Veel scholen wer-

ken thematisch aan de vakken binnen wereldoriêntatie. De doelen voor de
thema's worden ad hoc gekozen en richten zich daardoor vaker op vaardig-
heden en op feitenkennis en minder vaak op conceptuele kennis finzichten).
In hoofdstuk t hebben we echter gezien dat juist deze conceptuele kennis
belangrijk is en nog belangrijker wordt door de beschikbaarheid van infor-
matie in onze kennismaatschappij.

Door KPC Groep zijn kernconcepten ontwikkeld, waarin alle inzichtdoe-
len die voor het basisonderwijs van belangzijn, samenhangend beschreven
zijn. De inzichtdoelen binnen de kerndoelen zijn uitgewerkt in acht kern-
concepten, waarbij de doelen voor onderbouw middenbouw en bovenbouw
apart zijn beschreven. Elk kernconcept biedt een manier van kijken naar
verschijnselen in de natuu¡, de techniek en de samenleving, waardoor leer-
lingen deze verschijnselen kunnen verklaren.

Een voorbeeld van een leerdoel binnen het kernconcept'binding' is bij-
voorbeeld 'begrijpen dat mensen een ontwikkeling hebben doorlopen van

nomaden tot kleine zelfvoorzie-
nende gemeenschappen, van dor-
pen tot steden en met steeds meer
specialisatie' (www.kpcgroep.nlJ.

Inzichtdoelen worden meestal
niet voor één les gesteld, maar voor
een langere periode, omdat leerlin-
gen vaak langer nodig hebben om
zich echt te kunnen verdiepen in
een onderwerp.
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Uit de prakt¡jk
Juf Fíona geeft muziekles aan de kinderen van groep 718.Zij werkt aan kerndoel
54:'De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.' ln de

leerlijn voor groep 718 staat dat de kinderen korre en lange, hoge en lage, en harde

en zachte geluiden met verschillende overgangen en combinaties moeten kunnen
vastleggen, en al luisterend vormprincipes (herhaling, contrast en variatíe), vorm-
eenheden (motief, thema, muzikale zinnen) en compositievormen (zoals canon,

rondo en variatíevormen) moeten herkennen.

Fiona besluit deze tussendoelen te combineren in een les waarin de grafische no-
tatie van het muziekstuk Cnomus (uit De schilderijententoonstellingvan M. Moes-
sorgsky) centraal staat.Ze koppelt de te beluisteren muziek aan de grafische nota-
tie en verbindt hiermee geluid aan beeld. Het muziekstuk van bijna 3 minuten lang

is vastgelegdin 12 blokken met notatie. De grafische notatie bestaat uit korte en

lange, hoge en lage en harde en zachte geluiden met hun verschillende overgangen

en combinaties. De uiteindelijke opdracht voor de kinderen is om de 12 blokken in

de juiste volgorde te leggen.

Fiona heeft voor deze activ¡te¡t de volgende concrere leerdoelen gesteld.
. De kinderen kunnen bij de verschillende blokken verwoorden hoe ze denken

dat de notatíe zal klinken. Ze maken in hun verwoordíngen gebruik van de klan-
keigenschappen (hard en zacht, lang en kort, en hoog en laag).

. De kinderen kunnen beluisterde muziekfragmenten koppelen aan de juiste gra-

fische notatie. De kinderen kunnen hun keuze beargumenteren. Hierbij maken

ze gebruik van de klankeigenschappen.
. De kinderen kunnen beargumenteerd aangeven welke blokken met grafische

notat¡e ze willen aanpassen.

I
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Figuur 4.4 Voorbeeld van blokken met grafische notatie

Fiona bespreekt eerst de notatie met de kinderen. Ze vraagt hoe de verschillende
blokken met notatíe zouden kunnen klinken. Hiermee bevordert ze de klankvoor-
stelling van de kinderen. Ze vraagtwelke blokken op elkaar lijken. Vervolgens be-

spreekt ze blok voor blok door vragen aan de kinderen te stellen zoals: 'Zou blok
1 rustig of druk beginnen? Hoe zou dat ingekleurde rondje in het midden klinken?

Hoe zou het begín van blok 1 klinken? Zouden de twee klanken aan het einde van

blok t hard of zacht klinken? Waarom denk je dat?'

S uza n n e Kratsb o rn, pab o docent m uzi ek

r
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Het werken vanuit doelen die aansluiten bij de leerlijnen en inzichtdoelen
[bijvoorbeeld kernconceptenJ geeft de leerkracht mogelijkheden om korte-
termijndoelen te stellen per les, activiteit of lessenserie, aansluitend bij het
beginniveau van de leerlingen. Het is van belang dat leerkrachten de leerlij-
nen voor hun eigen groep goed kennen en dat ze de leerlijnen van andere
groepen globaal kennen. Dan weten zij welke stappen cruciaal zijn voor de
verdere ontwikkeling van leerlingen en kunnen ze verantwoorde keuzes
maken in waar ze extra aandacht aan moeten besteden en welke stappen
leerlingen zelfstandig kunnen zetten. Wanneer in de leerlijn de referentie-
niveaus van taal en rekenen worden gemarkeerd fhet niveau dat leerlingen
minimaal moeten behalen), kunnen leerkrachten hier gericht naartoe wer-
ken. Momenteel worden er leerlijnen ôntwikkeld die aansluiten bij deze re-
ferentieniveaus.

Naast leerlijnen, kernconcepten en overige doelen kunnen ook evaluatiege-
gevens, observaties en bijvoorbeeld uitkomsten van toetsanalyses gebruikt
worden om de juiste doelen te stellen. Al deze informatie kun je beschou-
wen als input voor de leerkracht om de juiste doelen voor zijn of haar spe-
cifieke gr'oep te kunnen stellen. In paragraaf 4.6.2 beschrijven we hoe eva-
luatiegegevens gebruikt kunnen worden om te komen tot concrete doelen.

Extra: Referentieniveaus voor taal en rekenen
ln het regeerakkoord (2010) zijn taal en rekenen als kernvakken van het onderwijs
benoernd. De regering heeft als doel gesteld om de kennis in taal en rekenen op
een hoger níveau te brengen. Wat dat niveau zou moeten zijn, is vastgelegd in de
referentieniveaus. Deze niveaus geven aan wat leerlingen uit het basisonderwijs (en
ook voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld mbo) moeten kennen en kunnen op het
gebied van taal en rekenen (zie: www.taalenrekenen.nl). Een voorbeeld van een glo-
bale beschrijving van het referentieniveau van taal (F1, basisonderwijs):
De leerling:
. kan eenvoudige gesprekken voeren en ínformatie, meningen en òpvattingen in-

terpreteren voor zover deze dicht bij de leerling staan;

' kan eenvoudige teksten over herkenbare onderwerpen zodanig vloeiend lezen
dat woordherkenning en tekstbegrip de leerling niet in de weg sraan;

. kan jeugdliteratuuI waarvan de structuur eenvoudig is, belevend lezen;
, kan korte, eenvoudige teksten schrijven over altedaagse onderwerpen in de

vorm van een briefe, kaart of e-mail;
. kan de meest voorkomende leestekens gebruiken;
. kent woordsoorten en beheerst werkwoordspelling en regels voor spelling.
(wwutaalen rekenen.n l)

ll
ll
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Inputgegevens voor doelen op de korte, middellange en lange termijn
In tabel 4.2 zijn de lange-, middellange- en kortetermijndoelen verbonden
met de zogenoemde inputgegevens die gebruiktkunnen worden om de doe-
len te stellen. Hierbij is aangegeven op welk niveau de doelen zijn gericht en

wie de belangrijkste betrokkenen zijn voor het vaststellen en bijstellen van
de doelen.

Tabel4.2 Doelen voor de verschillende niveaus

Doel Niveau lnput Betrokkenen

Directie
Team

Langetermijndoelen:
doelen per leerjaar; sa-

menhangend met de

doelen voor de hele

basisschoolperiode

Middellangetermijn'
doelen:

doelen voor themat
ofgrote projecten

Kortetermijndoelen:
doelen per les of
activiteit

School

Bouw of
unít

Croepjes of
individuele
leerling

. Kerndoelen

. Referentieniveaus

. Leerlingvolgsysteem

. Eindtoetsing (bijvoor-
beeld Cito)

' Toetsscores uit metho-
des (semester)

" Leerlijnen
. Observatiegegevens

" Leerlingbesprekingen

' Leerlijnen
. Doelen binnen kern-

concepten
. Evaluatiegegevens

' Observatiegegevens

' Evt. bespreking met
intern begeleider

Bouwcoördinator
Teamleden van bouw-/
parallelgroepen, soms

hele team

Leerkracht, soms een

aantal leerkrachten
van parallelgroepen en

soms de intern begelei-

der van de school

4,5 l'let stellen van doelen: typen doelen

Op schoolniveau wordt besproken welke (eind)doelen de school binnen

fen eventueel naast) de kerndoelen belangrijk vindt, op basis van de vraag:
welke kennis, vaardigheden en attitude hebben de leerlingen die nu de ba-
sisschool instromen, straks nodig om zich te kunnen redden in onze maat-
schappij? Dat is moeilijk te voorspellen, omdat onze maatschappij snel ver-
andert, zoals in hoofdstuk L is beschreven.

Ter overdenking: 21st century skills als doel
Mogelijk krijgen in de toekomst, onder andere door de brede beschik-

baarheid van nieuwe technologieën, bepaalde taal- en rekenvaardigheden

minder accent en wordt het verwerven van inzicht en conceptuele kennis
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steeds belangrijker. Samenwerken, problemen oplossen, innovatief denken
en leervaardigheden lijken voor de toekomsr belangrijke vaardigheden
(21st century skills, Europese Commissie,2009). Doelstellingen die aanslui-
ten bij 21st century skills worden in bepaalde schooltypen meer cenrraal
gesteld dan in andere schooltypen. ln welk schooltype wordt er veel aan-
dacht besteed aan dit soort nieuwe vaardigheden? welke ptaats hebben de
21st century skills in relatie tor de kerndoelen? ls er op scholen voldoende
tijd en aandacht voor de 21st century skills of zijn het doelen die er eigen-
l¡ik b¡j komen?

Ookattítudegerelateerde doelenvan de school spelen een belangrijke rol in
de schoolvisie en dus in het fte ontwerpen) onderwijs. Welke waarden en
normen vinden we van belang? Wat vinden we belangrijk in de ontwikkeling
van de leerlingen als mens? Hoeveel nadruk legt de school op de ontwikke-
ling van en het opkomen voor een eigen mening, zelfstandigheid van leer-
lingen of juist op respect voor elkaan, omgaan met verschillen en het kunnen
samenwerken? Ziet een school zich vooral als kennisoverdrage4 of richt zij
zich ook op opvoeding de brede ontwikkeling van leerlingen en misschien
wel een specifieke taak om de wijk waarin de school staat te verbeteren? Dit
soort overwegingen speelt mee voor scholen bij het opstellen van hun visie
en het daarmee vastleggen van de kaders voor de globale doelen. Een aantal
aanzetten vinden we in de kerndoelen 34 t/m 39. Deze kerndoelen gelden
voor alle scholen, maar hoe scholen met deze kerndoelen omgaan, hangt af
van de schoolvisie.

' Kerndoel 34: De leerlingen leren zorgte dragen voor de lichamelijke en
psychische gezondheid van henzelf en anderen.

' Kerndoel35: De leerlingen leren zichredzaam te gedragen in sociaal op-
zicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

' Kerndoel 37: De leerlingen leren zichte gedragen met respect voor alge-
meen aanvaarde waarden en normen.

' Kerndoel3B: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen
die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol
spelen, enze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen
van mensen.
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Tabel 4.3 Overzicht van typen doelen

Typedoel lnPutgegevens

kennis- en inzicht- ' inzichtdoelen (bijvoorbeeld

doelen kernconcePten)

' kerndoelen
. evaluatiegegevens

Voorbeelden

. inzicht in de tijdvakken

. inzicht in het opwekken van

energie

. schrijfletters schrijven

. samenwerken

¡ respectvolle houding
: verdraagzaamheid

vaardigheidgeoriën-
teerde doelen

attitudegerelateerde
doelen

' leerlijnen
. evaluatiegegevens

. schoolgerelateerde keuzes

. evaluatiegegevens

4.5.1 Het formuleren van doelen gericht op kennis en inzichten

Leerlingen hebben kennis nodig om taken tot een goed einde te kunnen

brengen. In hoofdstuk 3 benadrukten we dat het bij kennisverwerving voor-

al belangrijk is dat dit geen losse stukjes informatie blijven, maar dat leerlin-

gen bouwen aan een conceptuele structuur waarin'stukjes kennis' logisch

met elkaar samenhangen. Deze stukjes kennis zijn echter wel verschillend

van aard. Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld over bepaalde feiten beschik-

ken, moet enzebepaalde modellen of principes kunnen gebruiken en strate-

iK HsBÈîsrh{rìiK
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4.5 Het stellen van doelen: typen doelen

gieën kunnen inzetten om stap voor stap tot een oplossing te komen. Vanaf
nu spreken we dan ook niet meer over kennis in het algemeen ,maar onder-
scheiden we verschillende typen kennis. Leerdoelen hebben betrekking op
een of meer typen kennis. We onderscheiden:
. feiten;
. concepten;
r procedures;
r strategieën.

Naast de vier bovengenoemde typen kennis onderscheiden we inzichten
en conceptuele kennis. Hierbij gaat het om een hoger niveau van kennis,
waarin verbanden worden gelegd en relaties worden opgebouwd tussen
verschillende kennisonderdelen.

Extral Voorbeeld van een kernconcept: tijd en ruimte
ln het kernconcept tijd en ruimte worden de herkomst van ons rijdsysteem (dagen,
jaren) en de klimaatverschillen en seízoenen op aarde verklaard aan de hand van
de positie en de beweging van de aarde ten opzichte van de zon. De wijze waarop
de aarde en de maan zich continu ten opzichte van de zon en elkaar bewegen,
verklaart ook verschijnselen als zons- en maansverduistering en de maanstanden.
Hiernaast verwerven de leerlingen tijdsbesef doordat ze beter kunnen inschatten
en meten hoelang iets duurç maar ook krijgen ze een beeld van de verschillende
tijdvakken in de geschiedenis en waardoor deze worden gekenmerkt. Tevens krij-
gen de leerlingen meer besef van afstand, omdat ze beter kunnen inschatten en
meten hoe groot en ver iets is en kríjgen ze een beter beeld van de topografische
en geologische aspecten van Nederland, Europa, de aarde en het heelal. ln dít kern-
concept komt dus, naast het onderdeel meten, een belangrijk deel van de geschie-
denis en aardrijkskunde aan de orde.

Welke kennisdoelen gesteld worden, is aftrankelijk van het type kennis dat
wordt beoogd met een onderwijsactiviteit. Ditzieje meteen terug in de ma-
nier waarop het leerdoel geformuleerd is. Voor het formuleren van doelen
worden actiewoorden gebruikt. Actiewoorden omvatten altijd een activiteit
die de leerling 'moet laten zien' als hij wil aantonen dat het doel bereikt is.
Een eenvoudig trucje om te kijken of een doer goed geformuleerd is, is de
check: 'Doe het maar!' Dit'doe het maar' zou moeten leiden tot een concrete
actie van de leerling gebaseerd op het doel, Ingewikkelder wordt het wan-
neer we van feiten gaan naar inzichten en conceptuele kennis. Dan vragen
we namelijk om concepten te doorgronden en te kunnen gebruiken in di-
verse contexten' Een voorbeeld hiervan is uitgewerkt in het bovenstaande
kader.
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In tabel 4.4 zijnactiewoorden opgenomen voor het stellen van doelen. Hier-

bij is de koppeling gemaakt tussen het type kennis dat wordt beoogd, het

cognitieve proces dat hiervoor van de leerling gevraagd wordt én de concre-

te actiewoorden om het te kunnen verwoorden in toetsbare doelen. De cog-

nitieve processen verlopen van relatief eenvoudig zoals het zich herinneren

van feiten, tot behoorlijk complex, zoals creëren en synthetiseren. Dit laatste

wordt bijvoorbeeld van leerlingen verwacht die zelf een experiment uitvoe-

ren ten aanzien van hetverdampen van water. Zij moeten conclusies kunnen

trekken op basis van de kennis uit het boek en hun bevindingen tijdens het

experiment. Vervolgens moeten zij nieuwe toepassingen bedenken. Leerlin-

gen die dit kunnen, hebben inzicht en conceptuele kennis verworven (of in

een andere context toegepast als ze reeds over deze kennis beschikten)'

Het is belangrijk dat leerkrachten de keuze van leeractiviteiten afstem-

men op het type kennis en de vaardigheid die worden beoogd' In de onder-

wijspraktijk zien we vaak dat er geen rekening wordt gehouden met de aard

van de beoogde kennis of vaardigheid. Dit kan ertoe leiden dat leerproces-

sen van leerlingen niet succesvol of niet efficiënt verlopen. Het bereiken van

inzicht en het leren van vaardigheden, zoals taalvaardigheden en creatieve

vaardigheden, kunnen overigens goed gecombineerd worden. Dit leidt tot
efficiëntere leersituaties en tot meer afi¡¡isseling in de werkvormen' In de

praktijk zalhetdus vaak zo zijn dat je meerdere [typen) doelen formuleert

voor een bepaalde activiteit (zie verder hoofdstuk 5).

4.5.2 Het formuleren van vaardigheidsdoelen

Bij het leren van vaardigheden, zoals knippen en plakken of Engels spre-

ken, is veel oefenen de belangrijkste aanpak. De beoogde vaardigheid wordt
als het ware ingeslepen. De leerkracht is hierbij steeds een rolmodel. Het is

cruciaal voor het leren dat fout gedrag fzoals een verkeerde manier van de

schaar vastpakken of een onjuiste uitspraak van de Engelse th-klankJ snel

wordt gecorrigeerd. Als fout gedrag is ingeslepen, is het heel moeilijk weer

af te leren, omdat vaardigheden gedeeltetijk onbewust worden uitgevoerd.

Er zijnveel vaardigheden die op de basisschool worden aangeleerd. De on-

derstaande indeling van vaardigheden omvat de hoofdcategorieên van vaar-

digheden die op de basisschool aan bod komen, maar er ziin ook andere

indelingen mogelijk. ln deze indeling richten we ons naast de meer tradi-

tionele vaardigheden ook op de vaardigheden die belangrijk zijn voor de

toekomst, de zogenoemde 2lst century skills (met name de laatste drie).
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Tabel 4'4 overzicht van tyPen kennis, de bijbehorende cognitieve processen en act¡ewoorden voor het stellen van doelen
Omschrijving VoorbeeldType

Feiten Kennis van feitelijke ge-
gevens over de wereld

Concepten Categorieën, schema!,
modellen of principes

Procedures Een stap-voor-stappro-
ces

Strategieën Een algemene manier
van aanpakken

ln Nederland duurde
WO ll van 1940 tot 1945
De hoofdstad van België is

Brussel

Cetallen kun je indelen in
bijv. eenheden, rienrallen,
honderdtallen
7o-rekenen werkt volgens
bepaalde regels

Cognitieve

Proces

Herinneren

Het verdelen van 77 eieren Toepassen
over dozen met 8 vakjes
(deelsom mer resr)
Het vouwen van een paas-
mandje op basis van 16

vierkantjes

Strategievoorbegrijpend Analyseren
lezen

Een probleem opdelen in
onderdelen

Omschrijving cognitieve
processen

Relevante kennis uit het lange-
termijngeheugen halen

Actiewoorden voor het
stellen van doelen

' Herkennen

' Herinneren
. Noemen
. Opsommen

Uítleggen
Voorbeelden geven

Classificeren

Resumeren

Samenvatten

Conclusie trekken
Vergelijken

Uitvoeren
lmplementeren

I

I

¡

I

t

Begrijpen Betekenis geven aan feitelijke ¡
informatie r

¡
I

a

I

I

Een procedure gebruiken of r
uitvoeren in een bepaalde situ- r
atie

De informarie rot de basisbe-
standdelen terugbrengen en
bepalen hoe deze delen met
elkaar samenhangen en met
het totaal

Hoe kringloopprincipes in creëren en Elementen bij elkaar brengen !
elkaar zitten en zelf nieuwe synthetiseren om een coherent of functio- ¡
toepassingen bedenkeh ¡eelgeheel te vormen; elemen- ¡

ten reorganiseren in een nieuw r
patroon of nieuwe structuur

lnzichten en
conceptuele
kennis

Flexibel m.b.v. feiten
en concepten de juiste
manier van aanpak stap
voor stap inzetten

I

. Onderscheiden
, Organiseren
. Toeschrijven (aan iets)

ïot stand brengen
Plan opzetten
Product maken
Ontwerp maken
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We onderscheiden:
r motorischevaardigheden;

' taalgerelateerdevaardigheden;

' rekengerelateerdevaardigheden;
¡ samenwerkingsvaardigheden [en socialevaardigheden);
r probleemoplossingsvaardigheden;

' zelfreguleringsvaardigheden;
. informatieverwerkingsvaardigheden.

In tabel4.5 leggen we uitwat er onder dezezeven verschillende typen vaar-

digheden wordt verstaan. Hier staan ook voorbeelden bij en er is steeds

aangegeven wat voor soort leerproces het betreft. Aan de rechterkant van

de tabel zijn, net als in de tabel van typen kennis, actiewoorden opgeno-

men die je kunnen helpen bij het formuleren van concrete vaardigheidsdoe-

len. We pretenderen met de tabellen niet om volledig te ziin, maar bieden

je hiermee een aantal handvatten voor het kunnen opstellen van concreet

meetbare doelen. Als je langer volgens de methodiek van opbrengstgericht

onderwijs ontwerpen werkt, merk je dat je de tabel met actiewoorden zou

kunnen aanvullen.

u¡r de praktijk
Meester Tim wil zijn leerlingen van groep 6 tijdens de les bewegen op muziek le-

ren hoe ze beweging aan auditíeve signalen kunnen koppelen. Dit past bij onder

andere kerndoel 54 en 5B: 'De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en be-

weging te gebruíken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er

mee te communiceren' (54) en 'De leerlingen leren samen met anderen op een

respectvolle manier aan bewegingsactíviteiten deelnemen, afspraken maken over

het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee

bij activiteiten rekening houden' (58).

De concrete lesdoelen zijn:

. leerlingen kunnen snel verbale opdrachten omzetten in bewegingen;

. leerlingen kunnen bij de verschillende signalen meteen de juiste beweging ma-

ken.

Tim start de les bewegen op muziek met een concentratieoefening als opwarming.

Hij laat de leerlingen kriskras door elkaar lopen en geeft daarbij steeds verschil-

lende opdrachten die de leerlingen zo snel mogelijk moeten uitvoeren:

r loop allemaal dicht bij elkaar;

. loop ver uit elkaar;

r ga in tweetallen;
. maak grote passen, maak kleine stapjes, huppel, et cetera.
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4.5 Het stellen van doelen: typen doelen

4.5.3 Het formuleren van att¡tudegerelateerde doelen

Naast kennis en vaardigheden als doel van het onderwijs ,zijn er ook doelen
die pedagogisch en persoonsgerelateerd van aard,zijn.Deze doelen hangen
veelal samen met 'houdingsaspecten', ofwel attítude en zijn vaak een afge-
Ieide van de globale doelen die op schoolniveau geformuleerd zijn. De peda-
gogische en persoonsgerelateerde doelen hangen vaak samen met waarden
die de school belangrijk vindt. Zo hebben bijvoorbeeld veel basisscholen
'het respectvol omgaan met jezelf en anderen'hoog in het vaandel staan.

Ook voor het verwerven van deze pedagogische en persoonsgerelateer-
de doelen moeten leerkrachten bewust vaststellen welke doelen zij nastre-
ven. Wij onderscheiden de onderstaande vier attitudedoelen. Daarnaast zijn
er ook andere attitudedoelen en indelingen mogelijþ maar de onderstaande
vier zien we momenteel het meest terug in de onderwijspraktijk:
¡ respecÜ
. zelfvertrouwen;
¡ verantwoordelijkheid;
. zelfontplooiing.

In tabel 4.6 beschrijven we de vier verschillende attitudegerelateerde doe-
len en watwij hieronder verstaan. Hier staan voorbeelden bij en er is aange-
geven wat voor soort leerproces het betreft. Aan de rechterkant van de tabel
zijn,netals in de vorige twee tabellen, actiewoorden opgenomen die je kun-
nen helpen bij het formuleren van concrete doelen. In deze tabel valt op dat
het minder gemakkelijk is om tot duidelijke, concrete en afgebakende pro-
cessen en actiewoorden te komen. Dat ligt aan de aard van de na te streven
doelen: het werken aan attitudegerelateerde doelen is veelal gestoeld op

Tim geeft opdracht om op de maat van de muziek rond te gaan stappen. Hij
spreekt af dat als hij één tik op de trommel geeft de leerlingen snel de vloer moe-
ten aantikken en daarna weer doorlopen. Dit oefent hij enkele keren.
Dan geeft hij een variarie: als er twee tikken op de trommel klinken, moeten de
leerlingen een klein sprongetje maken en bij één tik moeren ze de vloer aantikken.
Ook dit wordt even geoefend.

Daarna de volgende variatie: bij drie tikken op de trommel, moeten ze snel een
rondje draaien, bij twee tikken een sprongetje maken en bij één tik de vloer aantik-
ken. De leerlingen moeten zich goed concentreren op de verschillende signalen en
deze meteen vertalen naar een bepaalde beweging.
Ondertussen observeert Tim de leerlingen om na te gaan hoe het gaat en of het
lukt. Híj geeft sommige leerlingen aanwijzingen en maakt het langzaamaan wat
complexer.

Ria Swaans, pabodocent dans
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æ Tabel 4.5 Overzicht van typen vaardigheden, de bijbehorende processen en actiewoorden voor het stellen van doelen

TyPe Omschrijving Voorbeeld Proces Actiewoorden voor het stellen van
doelen

Motorische vaardig-
heden (grove en fijne
motoriek)

Taalgerelateerde vaar-
digheden

Het eigen lichaam ade-
quaat kunnen gebrui-
ken voor verschillende
activ¡teiten

Taal kunnen inzetren bij
communicatie

. Hinkelen van hoepel
naar hoepel

. Schrüven van schrijflet-
ters

Oefenen op basis van voor-
beelden, door het ontvan-
gen van feedback

' Laten zien

' Voordoen

. Laten zien

. Voordoen

n Laten zien

" Voordoen
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Een verhaal schrijven dat lo- Oefenen op basis van voor-
gisch is van opbouw, begrij- beelden, regels, strategieën,
pelijk en zonder spelfouten door het onrvangen van

feedback

Rekengerelateerde

vaardigheden

Samenwerkingsvaar-

digheden

Bij diverse activ¡teiten
noodzakel ij k rekenwerk
kunnen uitvoeren

Verschi I lende posities
kunnen innemen bij
het samenwerken met
anderen

Noteren van meetgege-
vens van de groei van een

tulpenbol in een grafiek
en het uitrekenen van de
groeicurve

Oefenen op basis van voor-
beelden, regels, strategieën
en heuristieken, door het
ontvangen van feedback

Zonder morren fouten van

anderen bij een teamsport
opvangen

Oefenen door te doen,
door het ontvangen van
feedback en door het
kijken naar anderen die
samenwerken

Communiceren
Samenwerken

Relaties aangaan en onderhouden
Eigen standpunten verdedígen
Respectvol omgaan met andere
opvattingen
Feedback geven

Feedback ontvangen

I
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Probleemoplossings-
vaardigheden

Zelfreguleringsvaar-
digheden

ln staat zijn om jezelf te
corrigeren

Nagaan ofje iets begrijpt
tijdens een leerproces

Organiseren, plannen,
controleren, beoordelen,
verdere ontwikkeling op
basis van feedback

ln staat zijn om bij pro- Nagaan op welke ma-
blemen van een bepaald nier het probleem van de
schaalniveau handelend piepende ramen in de klas
op te treden opgelost kan worden

Analyseren en synthetise-
ren, verdere ontwikkeling
op basis van feedback

. Onderzoeksvragen stellen

. Analyseren

' lnterpreteren
. Systematisch gegevens verzame-

len
. Concluderen

' Samenvatten
. Nieuwe oplossingen bedenken

(creativiteit)
. lnitiatieven nemen

. Eigen doelen/vragen stellen

' Plan opstellen
. TUdpad indelen

" Tichzelfevalueren
n Eigen inzet monitoren

' Reflecteren op eigen gedrag en

motieven
r Doorzettingsvermogen tonen

' Selecteren van informatie
. Waarderen van informatie
: lnterpreteren van informatie
. Presenteren van informatie
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ô
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oo
o

:o
o

À
oo
o

6
\o

lnformatieverwer-
kingsvaardigheden

Verschillende srrate-
gieën tot je beschikking
hebben om informatie
te verwerven en te ver-
werken

lnformatie op internet Beoordelen, selecteren,
selecteren over een bepaald waarderen, interprete-
onderwerp en de waarde ren, presenteren, verdere
ervan beoordelen onrwikkeling op basis van

feedback



Tabel 4.6 Eerste aanzet tot een overzicht van attitudegerelateerde doelen, de bijbehorende processen en act¡ewoorden

Type Ornschrijving Voorbeeld Proces
\0o

Andere mensen

waarderen in hun
(anders) zijn

Weten dat je in staat Nieuwe uitdagingen
bent om ... zonder stress tegemoet

gaan

Vertrouwen hebben in zichzelf anderen en de
omgeving
Figen grenzen verkennen en verleggen

Eigen verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van
zichzelf, anderen en de omgeving
Kritisch reffecteren op de eigen kennis, het eigen

handelen en de eigen houdíng in relatie tot zichzelf,

anderen en de omgeving
Zich verbonden voelen met kleinere en grotere
gemeenschappen en de samenleving als geheel,

daarin kunnen en willen participeren en een eigen

plaats innemen

Zichzelf en anderen waarderen in het eigen, unieke
groeiproces

Binnen de ruimte die geboden wordt initiatieven
nemen, risico! nemen, fouten durven maken en

uitdagingen aangaan

Geleidelijk aan eigen waarden en normen ontwikke-
len en mede in relatie daartoe eigen keuzes maken

Tichzel{ kennen en verder ontwikkelen in sociaal,
emotioneel, motorisch, cognitief, creatief en ethisch
opzicht

Actiewoorden voor het stellen
va¡r doelen

n Afspraken herhalen en

uitspreken

" Opkomen voor jezelf
. Opkomen voor anderen
. Zorgvuldigcommuniceren

' lnitiatief tonen
. Uit zichzelf een plan

oppakken
. Uitspreken iets te kunnen
. Nieuwe uitdagingen oppakken

buiten het bekende

Met elkaar verwachtingen
bespreken

Zichzelf en anderen op zaken

wijzen

' Risicot nemen

" Fouten durven maken

' lnitiatief tonen

' Uitdagingen aangaan

' Keuzes kunnen maken
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Respect

Telfver-
trouwen

Verant-
woordelijk-
heid

Altijd opereren
binnen (zelf geko-

zen) grenzen

Het accepteren en waar- . Het hanteren van een normen-en-waardensysteem
deren van andere eet- en respectvol handelen ten opzichte van zichzelf
gewoonten van (alloch- anderen en de omgeving
tone) medeleerlingen

t

Gebruikmaken van

allerlei uitdagingen
in je omgeving

Opkomen voor een

klasgenoot die wordt
gePest

Eigen talent voor
verhalen schrijven
ontdekken en zich hier
steeds verder in (willen)
ontwikkelen

I

t

T

l

Zelfonç
plooiing

I

I

t



4.6

-¿r.ti Doelen stellen op basis van leerlijnen, kerndoelen en data

bepaalde normen-en-waardensystemen. Deze systemen zijn minder trans-
parant dan bijvoorbeeld de kennis van de twaalf provincies. Dit maakt het
stellen van doelen en het meten van de opbrengsten op dit terrein lastiger,
De tabel kan als uitgangspunt dienen voor een gesprek in het schoolteam
over attitudedoelen, waarbij de teamleden gezamenlijk, in overeenstem-
ming met de schoolvisie, komen tot een concrete invulling van de tabel, die
hun waarden en normen goed representeert,

Doelen stel!9n op basis van leerlijng", kerndoelen en data

De actiewoorden die aan de rechterkant in de tabellen staan, zijn de sleu-
telwoorden voor het formuleren van concrete, fredelijkJ meetbare doelen.
De feitenkennisdoel en zi)n relatief gemakkelijker te meten en te evalueren
dan de attitudegerelateerde doelen, omdat er een duidelijk referentiekader
is voor kennis: iets is goed of fout. Van inzichtdoelen is het moeilijker vast te
stellen of leerlingen deze beheersen, omdat het niet altijd gemakkelijk is na
te gaan of leerlingen iets echt begrijpen en ook in andere contexten kunnen
toepassen' Bij attitudegerelateerde doelen worden de actiewoorden mede
bepaald door de onderliggende set van waarden en normen van de school.
zoals we hiervoor al duidelijk maakten, kun je twee bronnen gebruiken om
verantwoord je doelen te stellen:

' input vanuit leerlijnen, kerndoelen, kernconcepten en andere globale
doelen;

' input vanuit gegevens ofwel data (toetsen, evaluaties en observaties).

Uit de praktijk
Een leerkracht wil een wetenschap-en-techníekles verzorgen voor groep 5 over
tandwielconstructies. Híj bereidt de les goed voor door onderstaande vragen voor
zichzelf te doorlopen.

1 Welke kerndoelen zijn van toepassing op deze les?

Antwoord:

44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties re leggen
tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruík.

45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen re ontwerpen,
deze uit te voeren en te evalueren.

2 Om wat voor type doelgaat het?
Antwoord:

Het gaat in deze les om zowelinzichv als vaardigheidsdoelen
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hoofdstuk 4 Doelen vaststellen voor opbrengstgericht ontwerpen

3 Wat streef je ¡n grote lijnen na?

Antwoord:

lnzicht in overdracht van energie door middel van tandwielen, informatiever-

werki ngsvaardigheden en probleemoplossi ngsvaardigheden.

4 Welke ¡nputgegevens heb je beschikbaar?

Antwoord:

lnput vanuit bijvoorbeeld de kerndoelen natuur en techniek van TULE, vanuít

het kernconcept'energie: de overdracht van energie' en vanuit de toets- en

eval uatiegegevens: methodegebonden toetsen.

5 Wat is de beginsituatie van de leerlingen?

Antwoord:

Ze hebben in voorgaande leerjaren kennísgemaakt met tandwielen door te

werken met constructíemateríaal zoals K'nex.

6 Wanneer ben je tevreden als er wat bereikt is? (de criteria)

Antwoord:

Als leerlingen de werking van een tandwiel begrijpen en een constructie kun-

nen maken waarin een tandwielzinvoltoegepast is.

7 Hoe ga je het doel met de leerlingen vooraf bespreken? (Wat zeg ie?)

Antwoord:

We bespreken de doelen die gesteld zijn en stellen samen met leerlingen aan-

vullende doelen vast. We maken een woordweb om voorkennis over tandwie-

len te acriveren. Voorbeeld: fiets (deze eventueel meenemen in de klas). Dit

koppelen we aan de doelen.

I Hoe betrek je de leerlingen bij het vaststellen van de standaarden?

Antwoord:

Door ze zelf hun leerproces te laten evalueren door de doelen vooraf te noe-

men (concreet!) en dit klassikaal na te bespreken.

g Hoe geef je aan de leerlingen aan dat jullie aan het einde van de les gaan

evalueren?

Antwoord:

We bespreken de doelen en formuleren samen de criteria. We spreken af hoe

we gedurende de activiteit en aan het eínde van de activiteit zullen evalueren.

10 Wat doe je met leerlingen die het doel nog niet hebben bereikt?

Antwoord:

Op andere momenten opnieuw aandacht aan besteden, ook bij andere vakge-

bieden teruggrijpen naar deze les.
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4.6 Doelen stellen op basis van leerlijnen, kerndoelen en data

4.6.1 Het formuleren van doelen met behulp van leerlijnen

Voor reken- en taalvaardigheden bieden leerlijnen de leerkracht houvast bij
het stellen van doelen: leerlijnen bestaan uit een logisch opgebouwd geheel
van inhouden in een bepaalde volgorde. Aan deze inhouden zijn reeàs tus-
sendoelen gekoppeld. Voor leerkrachten is het dan ook belangrijk dat zij de
inhoudelijke leerlijnen met de tussendoelen goed in hun hoofd hebben. op
basis daarvan kunnen keuzes gemaaktworden voor de inhoud, kunnen leer-
lingen die dat aankunnen bepaalde selecties overslaan en kunnen de wat
zwakkere leerlingen langer stilstaan bij essentiële elementen. Als leerkrach-
ten weten wat de inhoudelijke opbouw van een leerlijn is en welke ftussenJ
doelen hierbij horen, dan kunnen zij ook verantwoorde keuzes maken om
hieruit te selecteren. Dit geldt overigens ook voor het werken met metho-
des: ook hier kan de leerkracht, als hij de inhoudelijke leerlijnen goed paraat
heeft, keuzes maken voor aanvullingen envoor het overslaan van bepaalde,
mÍnder relevante stukken. Concrete doelen per les of activiteit worden op
basis van de inhoud met behurp van de actiewoorden concreet gemaakt.

Ook voor inzichtdoelen, zoals kernconcepten die gedurende een bepaal-
de periode fbijvoorbeeld een projectJ centraal staan, is het belangrijk dat
leerkrachten deze goed in hun hoofd hebben. Bij de bredere inzichtdoelen
kunnen soms deelinzichten of verschillende contexten (situaties] worden
onderscheiden waarin het principe waar het inzicht betrekking op heeft,
wordt geïllustreerd' Bij inzichtdoelen zijn verschillende leeractiviteiten te
bedenken, die oplopen in moeilijkheid, waarbij de leerlingen in verschil-
Iende contexten een principe kunnen toepassen of verbinden. De Ieerkracht
stelt zich daarbij steeds de vraag: draagt deze leeractiviteit bij aan het ver-
werven van het inzicht? Op deze manier krijgen de leerlingen steeds meer
grip op het principe en begrijpen ze ditsteeds beter: Bij d; kernconcepren
staan concretere doelen genoemd en de belangrijke begrippen die daarbij
passen.

11 wat doe je met leerlingen die het doel heel snel hebben bereikt?
Antwoord:

Moeilíjker constructie laten bouwen door ze gebruik te laten maken van meer-
dere tandwíelen van verschillende grootte.

12 Hebje alternat¡eve strategieën om onderweg bij te sturen?
Antwoord:

Deze laatste vraag staat centraal in hoofdstuk 7

Ellen Rohaan, pabodocent onderzoek
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ÍT r¡¿:fdstuË< 1r Doelen vaststel len voor opbrengstgericht ontwerpen

Extra: Voorbeeld van een inzichtdoel
Kernconcept þroei en leven - de voortplanting'

Leerdoelen voor een lessenserie van 6 weken in groep 7/8.

De leerling kan uitleggen hoe de voortplanting in zijn werk gaat bii mensen en

zoogdieren.

Begrippen:
. geslachtsorganen;

. bevruchting

. eerste levensfase in baarmoeder (functie navelstreng) of buidel.

De leerling kan beschrijven hoe de voortplanting in zijn werk gaat bij andere

diersoorten.

Begrippen:
. verschillende manieren van voortplanting
. bevruchting (inwendig versus uitwendig, bijv. kikkers);

. €€rst€ levensfase: in ei versus levend geboren.

De leerling kan uitleggen hoe de voortplanting in zijn werk gaat bij planten.

Begrippen:
. verspreiding door zaad (onderdelen) versus sporen;

. kiemen (kiemkracht, gebruik reservevoedsel);

. voortplantingsorganen, rol stuifmeel;

. wínd- versus insectenverstuiving (zaad heeft aangepaste vorm).

De leerling kan voorbeelden geven van hoe de voortplanting in zijn werk gaat bii

schimmels en paddenstoelen.

Begrippen:
. onderdelen;
. ontwikkeling.

De leerf ing kan uitleggen dat mensen kunnen ingrijpen in de voortplanting van

planten en dieren (en wellicht in de toekomst in die van mensen) en daardoor

de soort kunnen veranderen, en de leerling kan híer een aantal voorbeelden van

noemen.

Begrippen:
. kweken, gewenste eigenschappen laten ontstaan;

o gêrìfrìârìipulatie;
. bedreigingen;

. klonen.

I

¡

I
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4.6 Doelen stellen op basis van leerlijnen, kerndoelen en data

4.6.2 Het formuleren van doelen op bas¡s van data

Leerkrachten kunnen tevens gebruikmaken van allerlei gegevens, zoge-
noemde data, die binnen de school voorhand en zijn. AIle basisscholen
maken gebruik van een leerlingvolgsysteem, zoals het Cito-leerlingvolg-
systeem' Gegevens uit dit volgsysteem zijn te gebruiken als input voor het
stellen van doelen op leerling- en groepsnive au. zo kunnen deze gegevens
gebruikt worden om fVisse r, 2012):

' het niveau en de ontwikkeling vast te stellen en te volgen, op basis waar-
van doelen gesteld kunnen worden, zó dathetaanbod is afgestemd op de
onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de individuele leerling of de
groep;

r prestaties te vergelijken met de normgroep, om op basis hiervan doelen
(bijJ te stellen.

Daarnaast kunnen gegevens uit het leerringvolgsysteem ook op school-
niveau inzicht verschaffen in relatie tot de schoolbrede doelen. Zo kan een
analyse vanuit het leerlingvolgsysteem op schoolniveau onder andere input
leveren voor (Hollenberg & Van der Lubbe ,20.J.L):r een onderbouwde vaststelling of het onderwijs in de groep of school an-

ders moet en in welke richting de doelen dan bijgesteld moeten worden;r een benchmarh om na te gaan hoe goed de.school het doet ten opzichte
van andere scholen en of er een bijstelling of aanscherpingvan de school-
brede doelen nodig is. Op schoolniveau kan zo nagegaan worden of het
niveau constant is over alle groepen en vakgebieden (dwarsdoorsnede).
vervolgens kunnen zogenoemde 'zorgsignalen' in kaart gebracht worden
en kan per zorgsignaal het volgende gecheckt worden fvisse4 20L2):
a het niveau van de jaargroep in vergelijking met voorgaande jaren

[trendanalyse j aargroepenJ ;

b de ontwikkeling van een groep in de tijd (trendanalyse leerlingenJ;
c de ontwikkelingvan vaardigheden van leerlingen [vaardigheidsgroeiJ.

Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden en kunnen de lange-
termijndoelen op een realistische wijze fbijJgesteld worden. Meer informa-
tie over trendanalyses en dergelijke is onder andere te vinden op schoolaan-
zet.nl / opbrengstgeri chtwerken/kwaliteitskaarten.

Naast gegevens uit het leerlingvolgsysteem zljn er ook gegevens uit [metho-
degebondenJ toetsen beschikbaar als input voor het stellen van doele n. Zo
worden er bijvoorbeeld regelmatig methodegebonden toetsen voor taal en
rekenen afgenomen, Binnen de groepen van jonge kinderen wordt er vaak
systematisch geobserveerd en geregistreerd, maar ook voor oudere leerlin-
gen is observatie door de leerkracht een rijke informatiebron. Vaak weet de
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hoofdst¡"¡k 4 Doelen vaststellen voor opbrengstgericht ontwerPen

leerkracht welke leerlingen graag en goed samenwerken, wie er respect-

vol met anderen omgaan, welke leerlingen veel zelfuertrouwen hebben en

welke kinderen misschien wat minder. Deze laatste aspecten worden vaak

nog niet systematisch gemeten, terwijl ze wel een belangrijke plaats hebben

in de visie van de school. In hoofdstuk B over evalueren gaan we hier verder

op in fzie met name het gedeelte over het samen opstellen van criteriaJ.

Leerkrachten kunnen zich de volgende vragen stellen bij het opstellen van

doelen, op basis van beschikbare data.

. Zijner toetsgegevens beschikbaar die een beeld geven van waar leerlin-

gen sterk en zwak inziin?
. Zíjner andere meetgegevens aanwezig,zoals de uitkomsten van een so-

ciogram?

" Zijner systematische observatiegegevens aanwezig, bijvoorbeeld"vanuit

de lessen bewegingsonderwijs, samenwerkingsactiviteiten of buiten-

spel, die een beeld geven over bijvoorbeeld samenwerkingsvaardighe-

den binnen de groeP of unit?
, Zijn er systematische observatiegegevens aanwezig vanuit taakgerichte

situaties ten aanzíen Van werkhouding, concentratie en dergelijke?

' Wat zijnzakendie de leerkracht opvallen in deze groep?

' Wat zijnzakendie de leerkracht opvallen bij individuele leerlingen?

Het is voor een leerkracht niet doenlijk om dagelijks al dit soort gegevens te

anaþeren ,maar dat hoeft ook niet. Belangrijk is dat de leerkracht op gezette

tijden de toetsgegevens goed analyseert. Uit deze analyses wordt duidelijk op

welke punten de groep nog extra uitleg of oefening nodig heeft, maar ook kun-

nen analyses waardevolle informatie opleveren over individuele leerlingen.

Zokanhet zijn dat een bepaalde leerling steeds hetzelfde type som verkeerd

doet, waar de rest van de groep niet zo'n moeite mee heeft. Het algemene

beeld van de groep roept dan misschien niet op dat er extra aandacht of in-

structie nodig is, maar een individuele leerling kan zonder extra hulp steeds

verder achteropraken. Door vroege signalering kunnen er tijdelijk doelen op

maat opgesteld worden voor deze leerling of voor een groepie leerlingen,

waardoor ook zij de rekensystematiek goed in de vingers krijgen.

Veel leerkrachten observeren hun leerlingen informeel. Ze registreren wat

hun opvalt in hun hoofd en houden bij het ontwerpen van leeractiviteiten

rekening met wat ze menen te weten over de leerlingen' Op een gegeven

moment leidt het informele observeren van leerlingen tot beelden die de

leerkracht heeft over de leerlingen. Als deze beelden eenmaal gevormd

zijn, dan laten die zich maar moeilijk aanpassen. Systematische observa-

tie brengt soms verrassingen aan het licht de ongeconcentreerde leerling

blijkt wel degelijk geconcentreerd te kunnen werken, maar doet dit alleen
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4.7 Criteria voor doelen

als de leerkracht instructie geeft aan een klein groepje andere leerlingen,
zodat de leerkracht het niet bewust waarneemt.

observatiegegevens kunnen ingezet worden om voor een groep of een
individuele leerling doelen te formuleren, veelal op hetvlakvan de attitude-
gerelateerde vaardigheden. De actiewoorden uit de tabel zijn hiervoor een
startpunt' Zodra er wordt gestart vanuit gegevens, zoals de observatie dat er
in de klas nog niet optimaal wordt samengewerkt, kan er een meetbaar doel
aan gekoppeld worden. Dit doel bespreekt de leerkracht vervolgens met de
leerlingen en geeft hierbij ook aan wanneer de leerkracht tevredln is fcrite-
rium: wanneer is het doel bereikt?J. De leerlingen weten dan wat de bedoe-
ling is en wanne er zij aan het doel voldaan hebben.

De leerkracht geeft bijvoorbeeld in het kader van wetenschap en tech-
niek de opdracht om samen een oplossing te zoeken en uit te werken voor
het opbergen van verschillende materialen uit de klas, die nu een rommelig
geheel vormen' Samenwerking is hierbij een belangrijk doel. De leerkracht
wil dat meten door na te gaan of de leerlingen samen overleggen, of elke
leerling een idee of standpunt in kan brengen en de ruimte krijgt dat toe
te lichten en te verdedigen en of de leerlingen goed ingaan op wat er tegen
hen gezegd wordt. Tot slot wil de leerkracht ook het resultaat zien en van
iedere leerling horen wat zijn of haar bijdrage is gewees! terwijl ook de
andere leerlingen elkaars bijdrage beoordelen. De onderstaande paragraaf
gaat verder in op criteria voor leerdoelen.

4.7 Criteria voor doelen

om doelgerichtte kunnen werken, moeten scholen bepalen welke doelen ze
als uitgangspunt nemen, want de kerndoelen zijn te globaal om als leidraad
te dienen voor de les van morgen. De doelen moeten logisch met elkaar sa-
menhangen en op elkaar zijn afgestemd,, zod,at er sprake is van een even-
wichtig curriculum.

Een set van zeven criteria kan gebruikt worden om leerdoelen op te stel-
len voor een groep of unit (Hattie & Timperley,200T). Leerdoelen moeten:r transparant en duidelijkzijn;
. afgestemd zijn op de beginsituatie van leerlingen;
r D€t iets hoger liggen dan het eigen kunnen van leerlingen;
r succescriteria bevatten en dus meetbaar zijn;
. uitdagend voor leerlingen zijn;
r g€coffrmuniceerd worden met de leerlingen, incl. succescriteria;. door leerlingen (hJerkend worden.

Het communiceren van de leerdoelen met de leerlingen uit de groep is een
belangrijk onderdeel van het opbrengstgericht werken. De leerkracht be-
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hoofdst¿¡k 4 Doelen vaststellen voor opbrengstgericht ontwerpen

spreekt voor de les of activiteit de doelen met de leerlingen en geeft ook aan

wat er van hen verwacht wordt. Dit schept duidelijkheid naar de leerlingen en

zorgltevens voor de mogelijkheid om na afloop (samen met de leerlingen) te

evalueren of de doelen bereikt zijn. Het bespreken van de doelen en criteria
met leerlingenzorgþervoor dat de leerlingen doelgericht kunnen werken. De

leerlingen worden als het ware georiënteerd op de doelen. Echtet als alleen

de doelen worden besproken,zonder de succescriteria hierbij door te nemen

met de leerlingen, dan is dataanzienlijk minder effectief fClarke, 2008).

Het is belangrijk doelen te stellen die voor alle leerlingen realistisch zijn.

Soms is het nodig om verschillende doelen te stellen voor zwakkere leerlingen

en sterke leerlingen, soms kunnen de doelen hetzelfde zljn,maar verschilt de

tijd die leerlingen nodig hebben om het doel te behalen. Ook is het soms mo-

gelijk om de doelen voor alle leerlingen gelijk te houden, maar verschillende

succescriteria af te spreken voor verschillende leerlingen. Dan wordt van de

zwakkere leerlingen bijvoorbeeld alleen gevraagd om de werkingvan een vul-
kaan uitte leggen, terwijl van goede leerlingen meer details worden gevraagd

en ook datze relaties kunnen leggen met andere natuurverschijnselen.

Ter overdenking: Passende doelen stellen

luf Lilian heeft al één keer eerder met de groeP gewerkt aan procentreke-

nen.Tij heeft toen uitgelegd wat procenten zijn en er zijn een paar som-

men geoefend met de hele groep. Lilian heeft het idee dat de leerlingen het

principe van procenten begrijpen en nu moeten de kinderen zelfstandig

een aantal procentsommen maken. Lilian heeft met de leerlingen vooraf

het concrete doel besproken:

r het begrijpen van de procentregel bij eraf- en erbijsommen;
. minstens 36 van de 4O sommen goed hebben.

Lilian geeft aan datze tevreden is als de leerlingen tien rijtjes met vier

sommen afhebben, waarbij er minimaal 18 van de erafsommen goed zijn

en ook 18 van de erbijsommen. De afspraak is dat drie leerlingen alleen

de bovenste drie sommen van elk rijtje maken en vijf andere leerlingen er

twee rijtjes bij krijgen. ls dit een wenselijke situatie?

Lilian maakt achteraf een foutenanalyse om na te gaan of er in de groep of
bij individuele leerlingen bepaalde fouten in de systematiek (het begrip)

zijn geslopen, zodat zii dit.direct de volgende dag kunnen aanpakken. Li-

lian nodigt de kinderen uit om hardop sommen uit te rekenen en te laten

zien hoe hun strategie in elkaar zittzzo verwerft Lilian verder inzicht in

waar de leerlingen een verkeerde strategie hanteren.

Heeft Lilian de goede doelen gesteld? Bieden deze doelen de gelegenheid

om, na het doornemen van de resultaten, nieuwe inhoudelijke doelen bij te

stellen? Op welke manier kan Lilian doelen stellen zodater inzicht ontstaat

in het begrip dat de leerlingen al dan niet hebben van procentrekenen?
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4"8 Samenvatt¡ng

4.8 Samenvatting

Bij het ontwerpen van opbrengstgericht onderwijs hanteren we de ont-
werpcyclus die bestaat uit vier fasen. De eerste fase, het stellen van doelen,
is besproken in dit hoofdstuk. We onderscheiden langetermijndoelen, mid-
dellangetermijndoelen en kortetermijndoelen. Kortetermij ndoelen worden
vastgesteld per les of lessenserie en hebben betrekking op feiten, inzichten
en conceptuele kennis, vaardigheden en attitude. Deze kortetermijndoelen
kunnen verwoord worden met behulp van zogenoemde 'actiewoorden'. om
doelen vast te stellen kan er gebruikgemaakt worden van twee soorten in-
putgegevens, namelij k:
1 leerlijnen, kerndoelen, kernconcepten en andere fglobaleJ leerdoelen en

referentieniveaus;
2 gegevens ofi¡¡el data ftoetsen, evaluaties en observaties).

Bij het stellen van doelen kun je als leerkracht rekening houden met een
aantal aandachtspunten. Bij elke stap kun je uitgaan van een vraag die je
moet beantwoorden. Dezevragen zijn hieronder samengevat in figuur 4.5.

Figuur 4.5 Aandachtspunten voor het stellen van doelen
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