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Vraag  

Is het waar dat VO-leerlingen die les krijgen volgens de ontwerpprincipes van 
leerdoeldenken meer eigenaarschap voor het leren laten zien? 

 

Kort antwoord 

Er is onvoldoende eenduidig empirisch bewijs binnen het Nederlandse voortgezet 
onderwijs, dat de drie ontwerpprincipes van het leerdoeldenken rechtstreeks van invloed 
zijn op het eigenaarschap van leerlingen. Ook is er geen onderzoek beschikbaar waaruit 
blijkt, dat het verhelderen van leerdoelstellingen ertoe leidt dat leerlingen het leerproces 
meer in eigen hand gaan nemen. Hierbij speelt een complex samenspel van factoren een 
rol, dat te maken heeft met de aard van de doelstellingen, met de leermaterialen en de 
wijze waarop er begeleiding en feedback wordt gegeven en met de mate waarin 
leerlingen al eigenaar zijn van hun leerproces. 

In het algemeen is het voor het eigenaarschap wel belangrijk om heldere, realistische en 
uitdagende doelen te stellen, die afgestemd worden op de vorderingen en interesses van 
de leerlingen. Hierbij helpt het als leerlingen deze doelen zelf (mede) mogen formuleren. 
Lange rijtjes met gespecificeerde doelstellingen worden afgeraden.  
Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen begeleid worden bij het (mede) formuleren en 
leren benutten van deze doelstellingen in hun leerproces.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Toelichting antwoord  

Inleiding 

We beschrijven eerst wat `leerdoeldenken’ is en wat we verstaan onder eigenaarschap.  

Wat is ‘leerdoeldenken’?  

Tientallen1 scholen voor voortgezet onderwijs en hun docenten zijn inmiddels gestart met 
‘leerdoeldenken’. Deze scholen en hun docenten laten zich niet (meer) leiden door de 
bestaande lesmethodes, maar zij ontwikkelen zelf (mede op basis van landelijke doelen) 
eigen leerdoelen en leerprogramma’s. Zij stellen daarbij zelf een mix van leermaterialen 
samen en stemmen deze af op de leerbehoeften van de leerlingen. Op die wijze willen zij 
toewerken naar meer persoonlijk leren en leren op maat.  
Scholen krijgen hierbij adviezen en begeleiding vanuit Stichting VO-content, die daartoe 
ook samenwerkt met Thieme Meulenhoff. Deze uitgeverij maakt de leerdoelen in 
bestaande methodes inzichtelijker, knipt de methodes meer op in kleinere stukjes en 
voorziet deze van de juiste labels2.  

Uit beschrijvingen van ‘leerdoeldenken’3 hebben we (in overleg met professionals van 
VO-content) een aantal ontwerpprincipes afgeleid. Deze zijn: 

1. De leerdoelen zijn voor de leerlingen helder, eenduidig, positief, en specifiek 
geformuleerd (in succescriteria, in leerlingentaal) en op de leerling(en) afgestemd 
(het ‘wat’); 

2. De wijze waarop de lessen worden vormgegeven en de gekozen didactische 
werkvormen passen (gegeven randvoorwaarden van bijvoorbeeld tijd, 
beschikbare leermaterialen in de school, visie van de school) zo goed mogelijk bij 
de beoogde doelen (het ‘hoe’); 

3. De leermaterialen sluiten aan op ‘het wat’ en ‘het hoe’ (het ‘waarmee’). 

Met deze drie ontwerpprincipes streven scholen/docenten ernaar het ‘wat’, het ‘hoe’ en 
het ‘waarmee’ op één lijn te brengen. Docenten doen dit door concrete werkwoorden te 
gebruiken voor waarneembaar gedrag, die aangeven wat leerlingen tijdens het 
leertraject en/of de leerervaringen moeten gaan (leren) doen. Docenten spreken 
bijvoorbeeld over ‘kunnen benoemen’ of ‘kunnen verklaren van verschillen tussen A en B’ 
in plaats van woorden als ‘kennen’, ‘inzicht hebben in’, of ‘begrijpen’.  

Eigenaarschap voor het leerproces 

Bij leerdoeldenken wordt gesteld, dat het belangrijk is dat leerlingen inzicht hebben in en 
overzicht hebben van de doelen die zij moeten behalen4. Leerlingen krijgen daartoe ook 
de ruimte om op een eigen wijze en in eigen tempo te leren. Leerlingen dienen hiermee 
ook eigenaar te zijn of te worden van hun eigen doelen en van hun eigen leerproces. 
Leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces, voelen en nemen idealiter die 
verantwoordelijkheid bij het leren5. Deze leerlingen zijn er (idealiter) van overtuigd dat 
het eigen leergedrag belangrijk is. Zij zijn ook betrokken en gemotiveerd en voeren díe 

                                                            
1 Volgens VO-content zijn het vanaf schooljaar 2017/2018 in totaal zeker ruim vijftig scholen die een training 
rondom leerdoeldenken hebben gevolgd of gaan volgen (mailberichten augustus 2019). 
2 zie Van Midden (2018) 
3 van Midden (2018), Nijboer (2018), www.vo-content.nl 
4 van Midden (2018) 
5 Kennisrotonde (2017a) 



 
 
 

 
 

leeractiviteiten uit, die nodig zijn voor het behalen van de doelen. Zij nemen als het ware 
‘het leren in eigen hand’. Zij houden ook vol, ook als het even tegen zit.  

In deze notitie gaan we vooral in op de vraag of het werken met leerdoelen (volgens de 
ontwerpprincipes van het leerdoeldenken) ertoe leidt dat vo-leerlingen inderdaad het 
leren ‘in eigen hand gaan nemen’. 

Onderzoek naar effecten van leerdoeldenken 

Duidelijk is, dat systematisch onderzoek specifiek naar leerdoeldenken in het voortgezet 
onderwijs ontbreekt: er is geen onderzoek naar effecten op eigenaarschap van 
leerlingen, noch naar het effect op leeruitkomsten. Wel zijn er diverse ervaringen 
beschikbaar van scholen en docenten die met leerdoeldenken aan de slag zijn gegaan6. 
Hieruit komt naar voren dat scholen en docenten in het algemeen enthousiast zijn en 
ermee verder willen.  

 

Onderzoek naar het effect van `het wat’, `hoe’ en `waarmee’ 

Omdat er geen systematisch onderzoek beschikbaar is naar het directe effect van 
leerdoeldenken, kunnen we niet direct antwoord geven op de gestelde vraag. Wel kunnen 
we proberen het effect van leerdoeldenken af te leiden uit onderzoek naar het effect van 
de drie ontwerpprincipes, dat wil zeggen van het geïntegreerd werken en op één lijn 
brengen van ‘het wat’, ‘het hoe’ en het ‘waarmee’.  

Maar ook dan blijkt dat systematisch onderzoek naar het directe effect van het 
geïntegreerd werken met leerdoelen op eigenaarschap van vo-leerlingen ontbreekt. Er is 
in het algemeen wel onderzoek beschikbaar dat wijst op verbanden tussen het op één lijn 
brengen van de doelen, het curriculum en de toetsen7, maar in deze literatuur speelt 
eigenaarschap geen rol. Binnen het hoger onderwijs wordt er wel onderzoek gedaan naar 
het effect van het op één lijn brengen van `het wat’, `het hoe’ en `het waarmee’ 
(vergelijkbaar met het begrip ‘constructive alignment’) op leeruitkomsten en 
eigenaarschap, maar ook daar ontbreekt eenduidige empirische onderbouwing8. 

Onderzoek naar het effect van het stellen van doelen op eigenaarschap van leerlingen? 

Is er dan wel systematisch onderzoek gedaan naar het effect van het stellen van doelen 
op het eigenaarschap van leerlingen?  

We zien dan dat uitgebreid onderzoek naar effecten van het stellen van doelen9 op 
prestaties en leeruitkomsten10 geen eenduidige effecten laten zien, en dat systematisch 
onderzoek naar directe effecten op eigenaarschap eigenlijk ontbreekt. Dit geldt ook voor 
het voortgezet onderwijs.  

Onderzoek (ook van buiten het onderwijs) laat zien dat in het effect van leerdoelen op 
eigenaarschap en op prestaties van leerlingen een complex samenspel van factoren een 

                                                            
6 zie bijvoorbeeld Nijboer (2018) 
7 Scheerens (2016) 
8 zie bijvoorbeeld Biggs en Tang (2011), Gallagher (2017), Wang, Su, Cheung, Wong en Kwong (2013). 
9 Bijvoorbeeld Bloom (1956), Bloom, Krathwohl & Masia (1984), Gagné en Brigss (1974), Merrill (1987) 
10 zie bijvoorbeeld Filan en Gerlach (1979), Mager (1962), McDonald-Ross (1973) 



 
 
 

 
 

rol speelt11. Dit maakt het doen van onderbouwde uitspraken over het effect van het 
stellen en verhelderen van leerdoelen op eigenaarschap van leerlingen niet eenvoudig. 
Deze factoren hebben niet alleen te maken met de aard van de doelstellingen (of ze 
moeilijk zijn, uitdagend of juist te makkelijk) of met de leermaterialen en de wijze 
waarop begeleiding en feedback wordt gegeven (feedback op de uitkomst, feedback op 
het proces). Deze factoren hebben ook te maken met de mate waarin leerlingen al in 
staat èn bereid zijn om het vereiste leerproces in eigen hand te nemen (eigenaarschap).  

Onder bepaalde omstandigheden 

Bovenstaande betekent dat leerdoelstellingen onder bepaalde omstandigheden kunnen 
leiden tot een versterkt eigenaarschap bij lerenden.  

Uit diverse onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat het belangrijk is om heldere, realistische 
en uitdagende doelen te stellen12. Lerenden kunnen dan verstandige keuzes maken over 
hoe ze die doelen gaan bereiken13. Het louter aanbieden van ellenlange lijsten met 
gespecificeerde (gedrags)doelstellingen (zoals wellicht het eerste ontwerpprincipe van 
leerdoeldenken suggereert) moet echter worden vermeden. Dergelijke lijsten zouden 
bijvoorbeeld creativiteit kunnen ondermijnen14. Concreet gespecificeerde leerdoelen 
kunnen er ook toe leiden dat leerlingen meer oppervlakkige kennis gaan verwerven dan 
grondige of diepere kennis15. Het in eigen hand nemen van het eigen leerproces wordt 
dan in wezen juist belemmerd16.  

Conform de uitgangspunten van leerdoeldenken blijkt dus dat het stellen van heldere, 
haalbare en uitdagende doelen een positieve invloed kan hebben op eigenaarschap van 
leerlingen. Diverse (ook kleinschaliger) onderzoeken maken duidelijk, dat hierbij 
bepaalde situaties bevorderend zijn.  

Ten eerste komt uit diverse onderzoeken naar voren dat lerenden die zelf hun eigen 
persoonlijke leerdoelen (mee) konden stellen, meer eigenaarschap en motivatie lieten 
zien. Zo is er in een medisch wetenschappelijk museum in Australië onderzoek17 gedaan 
bij 71 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. In het museum konden de 
leerlingen met hun ouders een individueel programma doorlopen, dat zij zelf 
samenstelden. Sommige leerlingen stelden daarbij een eigen persoonlijk leerdoel. De 
onderzoekers vonden dat die leerlingen meer groeiden in hun motivatie voor wetenschap 
dan leerlingen die die leerdoelen niet hadden opgesteld.  

Ook ander onderzoek naar het verhelderen van persoonlijke leerdoelen18 bracht de 
conclusie dat met deze persoonlijke leerdoelen het plezier in leren, de betrokkenheid van 
leerlingen in de klas en het doorzettingsvermogen van leerlingen verbeterden. Dergelijke 
leerdoelen verhoogden de aandacht en de motivatie voor het leertraject. 

                                                            
11 Abraham en Sheeran (2003), Ajzen (1991), Ajzen en Fishbein (1977); Ames en Archer (1988), Deci en Ryan 
(1985), Deterline (1968), Dweck (2018), Fishbein en Ajzen (1975), Gollwitzer en Sheeran (2006), Koopman 
(2017), Lock en Latham (1990, 2006), Renes & Hermsen (2016), Schunk (1989, 1990), Sullivan en Niemeyer 
(1977). 
12 Deterline (1968), Kibler, Cegala, Barker en Miles (1974), Hattie (2014); Schunk (1990) 
13 Kibler, Cegala, Barker en Miles (1974) 
14 zie bijvoorbeeld Terkowsky en Haertel (2015) 
15 Popham, Eisner, Sullivan en Tyler (1969) 
16 zie ook Mac-Donald-Ross (1973), Kennisrotonde (2016b) 
17 Martin, Durksen, Williamson, Kiss en Ginns. (2014) 
18 Martin (2006) 



 
 
 

 
 

Meer recent onderzoek19 laat zien dat als leraren en leerlingen gezamenlijk het onderwijs 
(en dus ook de doelen) ontwerpen en zich daarbij laten leiden door de interesses en 
vaardigheden van de leerlingen, dat de lerenden dan meer actief participeren in het 
ontwerpen van het eigen leerproces. Daarmee laten leerlingen dan meer eigenaarschap 
zien. 

Ten tweede komt naar voren dat leerlingen met een docent die hen begeleidt bij het 
stellen en benutten van doelen, meer betrokkenheid en motivatie laten zien. Dit kwam 
bijvoorbeeld voort uit onderzoek in Nieuw-Zeeland onder 339 leerlingen in het voorgezet 
onderwijs bij het vak wiskunde20. Het bleek dat als docenten aan hun leerlingen laten 
zien hoe zij doelen moeten stellen en daarbij tonen wanneer een leerling succesvol is, dat 
leerlingen dan meer aandacht hebben, meer gemotiveerd zijn en meer succes hebben. 
Op die wijze worden de leerdoelstellingen voor leerlingen helderder en raken leerlingen 
meer betrokken en gemotiveerd.  

Andere onderzoekers pleiten ervoor dat docenten (ook) aandacht besteden aan de 
betekenis van leerdoelstellingen voor het leerproces. Leerdoelstellingen kunnen 
leerlingen immers hulp bieden bij het plannen en zelf organiseren van het leren, bij het 
scheiden van hoofd- en bijzaken, bij het structureren en het zelf organiseren van het 
leren, bij het zoeken naar feedback21. Leerlingen kunnen de leerdoelen bijvoorbeeld ook 
gebruiken om te toetsen hoever zij in hun leerproces zijn gevorderd. Leerdoelen kunnen 
ook ondersteunend werken wanneer ze fungeren als een vorm van preteaching22 en/of 
als een manier om de voorkennis te activeren, zoals ook zogenoemde ‘advance 
organizers’ beogen23. Dit zijn een soort van ‘kapstokken’ met informatie die vóór de start 
van het eigenlijke leerproces worden gepresenteerd. Wanneer docenten leerlingen ook 
begeleiden bij het op die wijze gaan leren benutten van die leerdoelen tijdens hun 
leerproces, worden leerlingen ondersteund bij het zelf ter hand nemen van het eigen 
leerproces. 

In lijn hiermee hebben diverse meta-analyses van onderzoeken naar leerdoelen24 laten 
zien dat (uitdagende) doelen vooral motiverend werken als er met de leerlingen over de 
doelen èn de succescriteria gecommuniceerd wordt. Ook de reviewstudie van 
onderzoekers uit Wageningen en Utrecht25 liet zien dat het hierbij gunstig is voor het 
eigenaarschap van de leerling, als docenten (ook) met hun leerlingen communiceren over 
het (zelfstandig) leerproces van de leerling en diens (groeiende) autonomie.  

 

  

                                                            
19 DeMink-Carthew, Olofson, LeGeros, Netcoh en Hennessey (2017) 
20 Hastie (2011, in Hattie, 2013, pg. 71 e.v.)  
21 Duchastel en Merrill (1973) 
22 Berg en Wehby (2013) 
23 Ausubel (1960; 1968), Duchastel en Merrill (1974) 
24 Hattie (2014) 
25 Gulikers en Baartman (2017) 
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