
Leerdoelen 
helder maken

 
Stilstaan bij kwaliteitskenmerken

‘O
p het einde van de les kun 
je ongelijknamige breuken 
in een context optellen en 
aftrekken.’ Nadat de juf 
het leerdoel hardop heeft 

voorgelezen, blijft het even stil in de klas. 
Voor de juf zijn de kwaliteitskenmerken die 
het leerdoel tot een betekenisvol geheel 
maken zo klaar als een klontje: ze kent de 
begrippen ongelijknamig, breuk en context; 
ze kan zich een voorstelling maken van breu
ken in een context; ze weet dat twee breuken 
gelijknamig moeten zijn voordat je ze optelt 
en aftrekt; ze kent de procedure om breuken 
gelijknamig te maken; en ze heeft hiervoor 
de tafels tot en met tien gememoriseerd. 
Leerlingen hebben niet vanzelfsprekend 

kennis van deze kwaliteitskenmerken. Door als 
leerkracht tijdens het plannen/ontwerpen van je 
les bewust stil te staan bij de kwaliteitskenmer
ken van een leerdoel, verhoog je de doeltref
fendheid van jouw instructie, ondersteun je het 
proces van kwaliteitsbesef bijbrengen, en creeër 
je een landingsplek voor effectieve feedback. 
Neem bij het plannen van je les niet je les
activiteit als uitgangspunt, maar begin met 
het eindpunt in gedachten. 

BEGINNEN MET HET EINDPUNT IN GEDACHTEN
Het leerdoel als vertrekpunt bij het plannen van 
je les zorgt er volgens Wiggins en   McTighe 
(2005) voor dat leerinhouden een afgeleide zijn 
van de gewenste leerresultaten in plaats van dat 
de activiteit zelf leidend is. Bij activiteitgedreven 

Instructiemodellen en lessuggesties in 
leermethoden starten veelal met het introduceren 

van het leerdoel. Als leerkracht toon je het leerdoel 
op het digibord om je leerlingen te laten zien wat ze 
op het einde van de les moeten kennen en kunnen. 

Als professional heb je hier meestal heldere en 
concrete beelden bij. Maar geldt dit ook voor 

jouw leerlingen? 
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lessen mist veelal de expliciete focus op het 
belang en de leerin tentie van de les. Hoewel 
een interessante lesactiviteit kan leiden tot 
betrokkenheid van en enthousiasme bij de 
leerlingen, is leren op zich nooit de kern van 
de activiteit, maar zal er altijd iets geleerd 
moeten worden vanuit een specifieke leerin
tentie. Daarbij ontbreekt het bij activiteitge
dreven lessen aan geschikte manieren om 
bewijs over leervorderingen te verzamelen om 
keuzes over vervolgstappen in het leerproces 
te maken (formatieve beslissingen), of om 
vast te stellen of een leerdoel bereikt is 
 (summatieve beslissingen). In lesmethoden 
is het eindpunt van een les geobjectiveerd in 
het leerdoel. Dit is voor de leerkracht meestal 
toereikend, maar bij de leerlingen zal het 
voorgeschreven leerdoel weinig concrete 
beelden oproepen wanneer de betreffende 
kwaliteitskenmerken niet helder zijn. Na
denken over kwaliteitskenmerken tijdens je 
lesvoorbereiding geeft handen en voeten 
aan het leerdoel waardoor kwaliteitsbesef 
expliciet kan worden gemaakt tijdens de les, 
en een landingsplek voor feedback gecreëerd 
wordt; iets dat van pas komt bij het inrichten 
van formatieve processen in je les. Een ander 
voordeel voor jou als leerkracht is dat je bij 
het nadenken over kwaliteitskenmerken 
 meteen zicht krijgt op de voorkennis die je 
leerlingen nodig hebben, en mogelijke hiaten 
en sluimerende misconcepties in het leer
proces waarmee je de doeltreffendheid van 
je instructie vergroot. Hoe pak je dit in je 
lesvoorbereiding aan?

KWALITEITSKENMERKEN IN JE 
LESVOORBEREIDING
Wanneer we het leerdoel ‘Op het einde van 
de les kun je ongelijknamige breuken in een 
context optellen en aftrekken’ opdelen in 
behapbare en heldere kwaliteitskenmerken, 

Figuur 1 – Kwaliteitskenmerken ondergebracht in 
de  verschillende kennisdomeinen (Krathwohl, 2002)

Feitelijke 
kennis

• Ik weet wat de teller en noemer van  
een breuk zijn.

• Ik weet wat ‘gelijknamig’ betekent.
• Ik weet wat ‘context’ betekent.
• Ik ken de tafels tot en met tien.

Conceptuele 
kennis

• Ik weet dat breuken gelijknamig moeten zijn 
om ze te vergelijken, op te tellen of af te 
trekken.

Procedurele 
kennis

• Ik weet dat ik de teller en noemer van een 
breuk door dezelfde hoeveelheid deel of 
met dezelfde hoeveelheid vermenigvuldig.

• Voor het gelijknamig maken, zoek ik het 
kleinste getal dat in de noemers van beide 
breuken voorkomt.

Metacogni tieve 
kennis

• Fouten zijn leerkansen.
• De kwaliteitskenmerken helpen mij  

om succesvol te zijn.
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Verhoog de doeltreffendheid van je 
instructie door het lesdoel duidelijk 
te maken
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