Werken vanuit leerdoelen
motiveert om te leren

In het onderwijs werkt men veelal aan vakken, onderwerpen, leergebieden, werkjes en taken.
Leerlingen worden geacht toe te werken naar cijfers, overhoringen, repetities, rapporten en
diploma’s. Leerlingen wil het nogal eens ontbreken aan motivatie daarvoor. Wij vinden dat
gebrek aan “intrinsieke” motivatie heel logisch. Aangezien ieder mens(enkind) graag wil weten
waarvoor je dit allemaal doet en wat je er “beter van wordt” (WIIFM; what’s in it for me?).
Een voor leerlingen helder geformuleerd leerdoel geeft weer welke kennis, vaardigheid of
houding geleerd is of geleerd kan worden, een eenvoudig voorbeeld:
Ik kan erbij-sommen tot 100 vlot oplossen
Dit is dus geen leerdoel:
Alle sommen van blz 15 uit je werkboek maken
Het werken vanuit leerdoelen, mits pedagogisch en didactisch vormgegeven, geeft een
belangrijke impuls aan de intrinsieke motivatie. Het geeft inzicht in wat er te leren valt en dus
ook richting aan het leren. Daarnaast geeft het inzicht in waar een leerling staat in z’n
ontwikkeling. Uit wetenschappelijk onderzoek, en uit onze ruim 15 jaar praktijkervaring, blijkt
dat met het werken vanuit leerdoelen:





resultaten verbeteren
betrokkenheid bij het leren toeneemt en gedragsproblemen verminderen
zelfvertrouwen toeneemt, zelfs bij leerlingen die het geloof in eigen kunnen verloren
hebben

In het huidig onderwijs zijn leerdoelen teveel verborgen, verhuld en soms zelfs verdwenen in
zowel leerling- als docentmateriaal. De kernprogramma’s en tussendoelen zijn overwegend te
globaal omschreven en niet gesteld in leerlingtaal. Docenten weten deze niet te vinden en
hebben onvoldoende kennis van de kernprogramma’s, leerdoelen en het werken vanuit
leerdoelen.
Wij pleiten daarom voor het zo spoedig mogelijk ontwikkelen en beschikbaar stellen van
leerdoelensets op een fijnmazig genoeg niveau, vanaf basis tot middelbaar onderwijs.
Traditionele uitgeverijen hebben hier geen direct belang bij, dit is ons inziens een taak van
OCW. Voor rekenen is een uitgebreide set van leerdoelen in 2013 reeds beschikbaar gekomen,
deze wacht echter nog op goedkeuring van SLO.
Daarnaast dient OCW een landelijk toegankelijke, inzichtelijk en gebruiksvriendelijke omgeving
te bieden voor leerlingen, leraren én ouders met een overzicht van welke leerdoelen bij een
bepaald “vak”, leergang en leerjaar horen, van po tot vo.
Nog mooier zou zijn wanneer dit in een VO-content/Wikiwijs-vorm aangeboden wordt, dat wil
zeggen met materialen en leerdoelen die aan elkaar gekoppeld zijn en de mogelijkheid zelf
materialen toe te voegen en /of arrangeren. Voeg er nog een vorm van “liken”/beoordelen aan
toe en de Nederlandse onderwijsgemeenschap kan in zijn eigen behoeften voorzien voor het
delen, beoordelen en ontwikkelen van eigen materiaal.
Een uitmuntend voorbeeld van een leeromgeving op basis van deze principes is de Khan
Academy, die niet alleen een gratis, online omgeving met multimediale materialen biedt, maar
ook een oefenomgeving die leerlingen, ouders en leraren op basis van learning analytics in
staalt stelt vanuit leerdoelen te werken. Daarnaast biedt de Khan Academy US elk land de
mogelijkheid zijn eigen nationale versie te implementeren. Voor meer informatie, zie de
website van de Stichting Khan Academy Nederland.
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Uit http://www.agora.nu/onderwijs/marktplaats/Documents/Marktplaats_16.pdf
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