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Leeruitkomsten en leerdoelen vormen de basis voor het ontwikkelen van 
onderwijsmateriaal en toetsen. Door onderwijs en toetsvragen te ontwikkelen op basis van 
bij elkaar horende leerdoelen zal een sterke relatie ontstaan tussen onderwijs en toetsing.

Belang van leeruitkomsten en leerdoelen

Bron: SyllabusToetsen en Beoordelen. Basis Kwalificatie Examinering |Senior Kwalificatie Examinering (2019-2020)



Leeruitkomst of Leerdoel?

Bij leeruitkomsten gaat om het resultaat en niet de manier 
waarop deze wordt bereikt. Met andere woorden: er wordt 
van studenten gevraagd om kennis, inzicht, attitude of 
vaardigheden aan te tonen, waarbij de manier waarop zij daar 
komen niet van belang is. Daarbij zijn leeruitkomsten dus 
gekoppeld aan toetsen en vaak relatief groot.

Bij leerdoelen gaat het naast het resultaat veelal om het 
proces: wat wordt van de student op welke manier wanneer 
verwacht en/of wat wil de docent bereiken. Daarbij zijn 
leerdoelen gekoppeld aan de lessen en vaak relatief concreet.

Bron: https://www.vernieuwenderwijs.nl/van-leerdoelen-naar-leeruitkomsten/



 Leeruitkomsten gaan over ‘getoonde’ en 
niet ‘gewenste’ resultaten

 Leeruitkomsten zijn gekoppeld aan 
toetsing, niet aan lessen

 Leeruitkomsten gaan vaak over groter 
geheel zijn daarom duurzamer

 Leeruitkomsten gaan over het 
eindresultaat en niet de weg er naartoe

Een leeruitkomst is een samenhangend geheel van kennis, houding en vaardigheden. De 
beschrijving van leeruitkomsten omvat een heldere beschrijving van de wijze waarop 
getoetst wordt. Leeruitkomsten beschrijven daarmee wat een student geacht wordt te 
weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na afronding van een leerperiode. 

Leeruitkomst



Leerdoel

Een leerdoel is SMART:
 specifiek (waar gaat ‘t over?)
 meetbaar (is het te zien of te toetsen?)
 acceptabel (het gewenste gedrag)
 resultaat en 
 tijd (binnen welke tijd?)

Een leerdoel beschrijft gewenst gedrag van een student. Dit gedrag kan 
kennis, houding en vaardigheden zijn of een combinatie hiervan.



In deze zin is opgenomen:
 een actieve werkwoordsvorm
 indicatie van type leerdoel (kennis/vaardigheid)
 een onderwerpsgebied van het leerdoel
 een indicatie van een standaard of niveau dat beoogd 

wordt/behaald wordt door het leerdoel
 de reikwijdte en/of beroepscontext van het leerdoel

Formuleren
Een leerdoel start meestal met 
‘de student kan na afloop van …. (cursus, module, traject, training enzovoort) …’

Deze 5 kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de Tuning-systematiek



Bron: https://husite.nl/toetsing/wp-content/uploads/sites/185/2017/11/Tuning-systematiek.pdf

Tuning-systematiek

https://husite.nl/toetsing/wp-content/uploads/sites/185/2017/11/Tuning-systematiek.pdf


 Formuleer vanuit standpunt student
 Formuleer niet teveel leerdoelen
 Houd het kort en krachtig
 Vermijd vage termen zoals ‘belangrijkste’, 

‘voornaamste’, ‘allerlei’ omdat ze onduidelijk 
zijn en hun interpretatie van de lezer afhangt

 Formuleer leerdoelen niet te breed

Tips bij formuleren

Een manier om te controleren of de leerdoelen juist geformuleerd zijn, is door 
jezelf deze vragen te stellen: Is dit werkelijk wat we met deze cursus willen? 
Komen de doelen nu echt overeen met de eindkwalificaties.  



Voorbeeldzinnen
Begin het leerdoel met: De student kan…
Wil je de student direct aanspreken? Begin dan met ‘Je kunt…’, of 
als de volgende formulering je meer aanstaat: ‘De student is in 
staat om / je bent in staat om…’

Kies een werkwoord dat past bij het juiste niveau
In de propedeuse kun je werkwoorden gebruiken als benoemen, 
beschrijven, definiëren, (her)kennen en uitleggen. Zit je module in de 
hoofdfase van de opleiding, gebruik dan werkwoorden zoals: 
adviseren, analyseren, ontwerpen, beoordelen, concluderen, maken, 
onderhandelen, opstellen, rapporteren, voorstel doen, enz. 
Voorkom werkwoorden als weten, leren, kennis genomen van, bewust 
zijn van.

Je kunt hierbij gebruik maken van werkvormen van Bloom’s Digital 
Taxonomy of `de werkwoordentabel van Van Berkel die gekoppeld is 
aan de niveaus uit de piramide van Miller (zie volgende dia’s).



Bron: https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/achtergrondinformatie/bloom-miller-en-werkvormen/

Klik op afbeelding voor printversie

https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/wp-content/uploads/2018/08/BloomDigitaleTaxonomieNederlands_Versie1.0.pdf
https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/achtergrondinformatie/bloom-miller-en-werkvormen/


Miller

Uit: Van Berkel, H. & Bax, A. (2006). Toetsen in het hoger onderwijs. Bohn Stafleu van Loghum: Houten (tabel 23.1, 
p. 368).



Beschrijf het waarneembare eindgedrag/eindresultaat dat de student 
moet laten zien
Je kunt een ‘kwalificerende term’ in de leeruitkomst opnemen waarmee 
je aangeeft waar het eindresultaat aan moet voldoen. Bijvoorbeeld:
De student kan… een actueel overzicht geven van …

een adequate oplossing presenteren voor …
een overzichtelijk en foutloos financieel overzicht maken
een passend voorstel doen voor…

Zie overzicht met voorbeelden van kwalificerende termen op volgende 
dia.

Voorbeeldzinnen - vervolg
Schrijf in begrijpelijke taal
Zo kort mogelijk en liever geen leerdoel van vier regels. Begrijpt de 
student wat er van hem wordt verwacht? 



Bron: https://www.eduproject.nl/blog/hoe-formuleer-je-toetsbare-leerdoelen

https://www.eduproject.nl/blog/hoe-formuleer-je-toetsbare-leerdoelen


Leerdoelen & Leertechnologie

Klik op afbeelding voor printversie

https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/wp-content/uploads/2018/08/DoelWerkvormLeertechnologie_1819.pdf


Gesprek over leerdoelen

Ga niet rigide om met de 5 kwaliteitseisen. 
Het belangrijkste is dat je erover nadenkt en 
dat je met collega’s er over in gesprek gaat. 
Zijn de juiste dingen bevraagd? 
Ontstaat er geen overlap of hiaten tussen de 
verschillende modules?

Gebruik hierbij het hulpmiddel beoordelen 
leerdoelen van BKE/SKE

https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/wp-content/uploads/2020/02/Hulpmiddel-beoordelen-leerdoelen.pdf


 website van Radboud Teaching and Learning Centre

 maar zeker ook onze website 

onderwijsontwikkeling.zuyd.nl

Meer over leerdoelen?

https://www.ru.nl/docenten/onderwijs/ontwerpen/leerdoelen/
https://onderwijsontwikkeling.zuyd.nl/?s=leerdoelen

