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Doelen goed formuleren 
Wat dit is  

Bij het bepalen van doelen in onderwijs stuit u onvermijdelijk op  vier kwesties: 
• wat zijn doelen eigenlijk? 
• welke doelen staan ons voor ogen? 
• van wie zijn die doelen? 
• hoe formuleren we die?  

Die formulering lijkt een bijzaak. Maar uw denken over doelen is afhankelijk van de taal die u 
bewust of onbewust gebruikt en van het perspectief dat u kiest. Met een helder raamwerk 
voor doelformulering krijgt u, met uw collega's, gemakkelijker voor ogen wat de doelen zijn. 
Bovendien zijn de aldus beschreven doelen bruikbaar voor alle betrokkenen: studenten, 
docenten, ontwikkelaars, examinatoren, en externe belanghebbenden. 

Dit document wil onderwijsontwikkelaars helpen met het formuleren van doelen voor gebruik 
in het onderwijs.  Lees ook de ↓BKO-reader Leerdoelen Formuleren.  
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Over doelen 

Waarom doelen? 
De samenleving wil weten wat ze van een afgestudeerde kan verwachten. Dat wordt 
vastgelegd in de eindkwalificaties van de opleiding. Alleen studenten die in de toetsing blijken 
te voldoen aan deze kwalificaties, studeren af.  

Maar hoe komen studenten zover? Door te leren, in kleinere en grotere stappen; daarbij 
worden ze geholpen door het onderwijs; en ze bewijzen hun voortgang in de toetsing.  Om 
dat leren, onderwijzen en toetsen op elkaar af te stemmen zijn ijkpunten nodig, die 
beschrijven wat de student aan het eind van zo'n stap kan (en/of weet, doet, is, etc.).  

We redeneren vanuit de lerende student. Die zou die ijkpunten bewust of onbewust voor ogen 
moeten hebben tijdens het leren. Daarom worden ze leerdoelen genoemd. 

 

 
Afbeelding: ↓Didactische consistentie (constructive alignment). De studenten richten hun 
leeractiviteiten op hun verwachting van de summatieve toetsing. Als die beoordeelt in 
hoeverre de studenten de doelen bereikt hebben, richten studenten zich dus op de doelen. 

Van wie zijn die doelen? 
Eigenlijk zijn die doelen van de student. Die studeert om iets te bereiken, dat 'iets' zijn dus 
diens doelen. We verwachten meer en meer dat de studenten zelf hun studie sturen; dus zíj 
zouden die doelen moeten bepalen, niet wij.  
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Maar tegelijkertijd is het de onderwijsinstelling die bepaalt waar de opleiding toe opleidt – en 
dat 'waartoe', dat zijn de doelen, die een afgestudeerde student bereikt heeft; studenten die 
die doelen niet nastreven moeten die opleiding niet kiezen. 

Deze spanning tussen "ik kan" en "de student kan" wordt goeddeels opgelost met het begrip 
'persoonlijke leerdoelen'. Studenten bepalen hun persoonlijke doelen aan de hand van de 
doelen die de opleiding stelt. Ze gebruiken de opleidingsdoelen als kader, misschien kiezen ze 
ook wel enkele doelen buiten dat kader.  

Het is niet vanzelfsprekend dat studenten zelf hun persoonlijke leerdoelen gaan formuleren; 
dat is best lastig als je dat nog niet geleerd hebt. Het kan ook zijn: kiezen, nader inkleuren, 
concretiseren, prioriteren, of het aangeven van de persoonlijke ambities in een door de 
opleiding gegeven ↓rubric.  

Moet alles met doelen? 
Studenten leren heel veel zónder een doel voor ogen te hebben. Informeel leren gebeurt 
zonder dat je er erg in hebt, thuis, in een baantje, op vakantie. Non-formeel leren gebeurt in 
situaties die wel op vorming maar niet op het bereiken van leerdoelen zijn ingericht, zoals een 
bestuursfunctie, studentenvereniging, themalezing, het honoursprogramma of een hobby die 
je in je eentje doet. 

Maar het formele leren kan niet zonder doelen. Zelfs als studenten zich een voor de 
eindkwalificatie relevante vaardigheid geheel buiten het onderwijs eigen maken, zal toch 
getoetst moeten worden of hun dat gelukt is. Die vaardigheid zal daartoe als een doel 
omschreven moeten zijn. En ook het hun aangeboden onderwijs kan alleen maar verantwoord 
ontworpen worden door eerst te omschrijven waar het toe dient. 

Hoe heten doelen? 
We raden aan om doelen 'doelen' te noemen, althans in de communicatie met studenten. Een 
toevoeging geeft aan op wat voor onderwijseenheid de doelen betrekking hebben. 
'Eindkwalificaties' (vroeger 'eindtermen') zijn dan de opleidingsdoelen. Verder: master-, 
bachelor- en propedeusedoelen, kwartaaldoelen, cursusdoelen of moduledoelen, practicum-
doelen. Het zijn allemaal leerdoelen en als het goed is ook allemaal 'te toetsen doelen'.  

Hoe vind je de goede doelen? 
1. In principe leidt u doelen af uit de doelen van een hoger niveau. Fase- of kwartaaldoelen 
zijn concretiseringen van de eindkwalificaties; doelen op het niveau van de leereenheid zijn 
afgeleid van de kwartaaldoelen, etcetera.  

2. Soms is het gemakkelijker om eerst een begin van de toetsing te ontwerpen of om een 
bestaande toets te analyseren. Goede toetsing meet uitsluitend in hoeverre de student de  
doelen van de betreffende leereenheid bereikt heeft. U vindt dus de kennelijke doelen door 
te kijken naar de toets. Dit leidt vaak tot herziening van zowel de doelen als de toetsing.  

3. U kunt ook kijken naar de doelen die beschreven staan in bestaand onderwijsmateriaal dat 
zó goed is dat u het wilt hergebruiken. Pas daarbij wel op: oude doelbeschrijvingen komen 
doorgaans uit leerstofgebaseerd onderwijs en die zijn niet zomaar te vertalen naar 
leerdoelgericht leren. Ze zijn soms nodeloos incompleet (de studenten leerden meer dan wat 
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in die doelen staat), bevatten lange opsommingen van kenniselementen en vermelden de 
hogereordedoelen pas op het laatst (als toepassing van die kennis). 

4. Tenslotte zou u kunnen kijken naar het onderwijsmateriaal en de onderwijsactiviteiten zelf, 
en daar de doelen uit destilleren die er kennelijk (door de onderwijsontwikkelaars) mee 
worden nagestreefd.  

"Studenten doen niks met doelen" 
Docenten menen nog al eens dat doelen voor de studenten irrelevant zijn. En inderdaad, in 
het introductiecollege een powerpoint met doelen laten zien, dat werkt niet. Maar de 
studenten kunnen de doelen ook al doende leren kennen, in de educatieve toetsing. Ze 
kunnen bijvoorbeeld aan het begin van een leereenheid de eindtoets van vorig jaar afleggen, 
elkaars werk beoordelen en bespreken, en pas daarna de docent erbij halen. Aldus wordt hun 
duidelijk waar het kennelijk om draait; dat zijn de feitelijke leerdoelen (ook als er in die 
powerpoint iets heel anders stond) en daar richten ze hun leeractiviteiten op. 

Een andere activiteit waarin studenten onvermijdelijk over de doelen zullen gaan denken is 
het zelf ontwikkelen van toetsvragen en onderling de beste kiezen. Er zijn tegenwoordig 
sociale leeromgevingen waarin zoiets goed kan (bv. PeerWise). 

Persoonlijke leerdoelen 

In competentieontwikkelend onderwijs werken studenten vanzelfsprekend met doelen, 
namelijk als ze hun ↑ persoonlijke leerdoelen bepalen en daar hun voortgang aan afmeten. 

Doelen die je niet kunt toetsen 
Het kan zijn dat u wilt dat de studenten in een onderwijseenheid werken aan doelen die niet 
getoetst worden. Dan is uw onderwijs didactisch inconsistent (er is onvoldoende constructive 
alignment) en dat is altijd een problematische situatie. Onderzoek de volgende opties. 
• Pas de toetsing aan zodat die doelen wél getoetst worden. 
• Pas de doelen van de onderwijseenheid aan en werk niet aan doelen die kennelijk (nog) 

niet relevant zijn. 
• Vaak ondersteunen de onderwijsactiviteiten ook het bereiken van doelen die pas 

verderop in de opleiding beoordelend getoetst worden; het gaat dan om meer integrale 
beoordelingen, zoals de stagebeoordeling of de eindscriptie. Zorg dat de studenten dit 
inzien, bijvoorbeeld door een vereenvoudigde vorm van die toetsing educatief op te 
nemen in uw onderwijseenheid. 

Moet elk leereenheidje doelen hebben? 
Het heeft niet zo veel zin om elk onderdeeltje van het onderwijs te voorzien van een 
beschrijving van de leerdoelen. Weliswaar geldt dat alles doelgericht moet zijn, maar dat hoeft 
niet altijd overal opgeschreven. Een reeks opdrachten kan bijvoorbeeld worden voorafgegaan 
door een gemeenschappelijk inleiding die de doelen en de toetsing beschrijft. 
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Over het formuleren 

Hoe ziet een set doelen er uit? 
Er is niet één manier om het 'goed' te doen. In dit document adviseren we het volgende. 
• Een inleiding of achtergrond 
• Een ↓ voorloopzin 
• Dan 4 tot 10 doelen, elk in de vorm van één volzin, geformuleerd als een competentie. 

Een veelgebruikt stramien is: 
 
"Je kunt/zult/{} handeling a verrichten met inhoud x in context y op niveau z."  
 
Waarbij de volgorde niet vastligt; vaak loopt het beter met "In context y kun/zul je ..." 

• Nadere specificatie, voor zover nodig, eventueel verwijzend naar bijvoorbeeld: 
 een inhoudsoverzicht van het kennisdomein 
 de eindkwalificaties en de toelichting daarop 
 criteria (die voor beoordeling gelden)  
 het beoordelingsvoorschrift dat in de toetsing gebruikt wordt, bv. een rubric. 

Prop er niet alles in 
Idealiter bevatten doelen een handeling met een beschrijving van het niveau waarop, de 
context waarin en de inhoud waarmee die handeling verricht wordt; en dat alles bruikbaar, en 
helder, en bovendien 'SMART', dat is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, en 
tijdgerelateerd; en liefst ook inspirerend.  

Dat is meestal allemaal waardevol, maar het past onmogelijk in één volzin per doel, en dat 
hoeft ook niet. U heeft mogelijkheden genoeg om doelen in te leiden, nader te specificeren, 
toe te lichten en tot in detail te concretiseren. Denk aan: 
• Een inleidende alinea voor alle doelen van een leereenheid gezamenlijk. Hierin schetst u 

de achtergrond (bv. het beroepsperspectief), of een visie op onderwijs, en daarmee 
maakt u de doelen aannemelijk. 

• Een ↓voorloopzin die aangeeft waarom de doelen hier vermeld zijn.  
• Houd de doelen zelf zo kort mogelijk; met het ↓meest complexe doel boven. 
• Nadere specificatie direct na de doelformulering. In het doel staat bijvoorbeeld als 

context "in een begeleide werkomgeving"; daaronder legt u uit wat dat betekent. 
• Een overzicht van de inhoud waarmee de handeling verricht wordt. In het doel staat 

bijvoorbeeld "op basis van parate kennis van de relevante structuren en mechanismen", 
onder verwijzing naar de lijst waarin die relevante structuren en mechanismen worden 
opgesomd.  

• Criteria zijn de maatstaven waaraan gemeten wordt in hoeverre een doel bereikt is. Ze 
zijn de beste manier om een doel specifiek en meetbaar te maken. Indien bijvoorbeeld in 
een doel staat dat je 'overtuigend' kunt presenteren, dan beschrijft het criterium waar 
dat uit blijkt.  

• Het beoordelingsvoorschrift van de toetsing geeft vervolgens nog meer detail.  
• De toets van vorig jaar. Veel studenten leren de doelen vooral kennen door een eerdere 

toets te bestuderen. Beter nog: door die uit te proberen en onderling te bespreken. 
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Waarom is een voorloopzin erg handig? 
Door een 'voorloopzin' te gebruiken kunnen u én de studenten dezelfde doelen voor 
verschillende functies gebruiken. De voorloopzin is dan afhankelijk van het perspectief, maar 
de doelformulering blijft dezelfde. 

 
Perspectief Voorloopzin Doelen Noten 

Onderwijs, 
cursusinfo 

Deze cursus is  opgezet om je 
[1] te helpen  

het volgende [2] te bereiken: 

Je kunt ... 
Je zult ... 
Je doet ... 
Je {…} 
(Je weet ..., 
je begrijpt)  

Impliciete toevoegingen: 
1: zo efficiënt mogelijk (voor ons) 
2: zo efficiënt mogelijk (voor jou) 
3: zo betrouwbaar mogelijk 
 
 

Examinator, 
beoordelende 
toetsing1 

Deze toets meet [1] [en 2] [en 3] 
  in hoeverre  

het volgende voor jou geldt:  

Student, 
educatieve 
toetsing 

Met deze toets onderzoek ik [4] 
 wat ik nog zou kunnen doen 

 om te zorgen dat  
het volgende voor mij geldt: 

4: Hier staat nu 'ik' om het perspectief 
duidelijker te maken. 
In de toets zelf komt  'je' te staan. 
 

Docent, 
educatieve 
toetsing 

Met deze toets zien [5] wij 
 wat we nog zouden kunnen doen 

 om de studenten te helpen  
het volgende te bereiken: 

5. Dit veronderstelt dat de resultaten van 
de educatieve toetsing (online) verzameld 
en geanalyseerd worden.  

Student,  
persoonlijk 
leerplan 

Ik stel mezelf als doelen  
voor de komende periode 

dat ik ... kan en ... zal [6] etc  
opdat ik ten minste[7] 
 het volgende bereik: 

6. De student formuleert of kiest zelf 
persoonlijke leerdoelen in samenhang 
met de algemene doelen. 
7. De student zou ook nog andere doelen 
kunnen willen bereiken. 

 

Doelen zijn onderwijsvrij 
Een goed omschreven doel is ook toetsbaar voor iemand die dat bereikt heeft op een andere 
manier dan in uw onderwijs (zoals in een vroegere baan of een cursus elders). U verwijst in 
een doel dus niet naar 'de in het college behandelde stof' maar naar het 'relevante 
kennisdomein', gevolgd door een overzicht daarvan.  

Omgekeerd zal goed onderwijs altijd verwijzen naar de doelen waarvoor het ontworpen is. 

Doelen zijn toetsvrij 
Een goed omschreven doel staat op zichzelf, los van de toetsing. Je kunt een doel immers 
bereikt hebben zonder dat dat getoetst is; en het bereiken van een doel kan in principe met 
allerlei vormen van toetsing worden aangetoond. In de doelformulering komen dus geen 
elementen uit de toetsing. 

Omgekeerd zal goede toetsing altijd verwijzen naar de doelen die getoetst worden. 

 
1  We gebruiken hier 'beoordelende toetsing' als synoniem voor 'summative assessment' ("summatieve 
toetsing") en 'educatieve toetsing' als synonuem voor 'formative assessment' ("formatieve toetsing"). 
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Handelingswerkwoorden, drie maal 
Doelen bevatten bij voorkeur een complexe handeling, zoals bijvoorbeeld generaliseren. (Zie 
Bijlage 2 voor zo'n 50 suggesties).  

In consistent onderwijs komt hetzelfde werkwoord dan óók voor in de leeractiviteiten (de 
student leert dat generaliseren door te generaliseren in de leerfase) en in de toetsing (de 
student toont aan te kunnen generaliseren door te generaliseren in de toetsfase). 

Dat is géén argument om te stellen dat de beoordelende toetsing en het leren dus wel kunnen 
samenvallen. In de leerfase kan (moet) de student aarzelen, fouten maken, hulp vragen, kunst 
afkijken, samenwerken, feedback krijgen, uitproberen, etc. In de fase van de beoordelende 
toetsing doet de student het zelf, onder strak gedefinieerde omstandigheden.  

Doelen op hun kop zetten 
Vanouds zet men de lagere-ordedoelen bovenaan en de hogereordedoelen daaronder, 
volgens het rijtje kennis → inzicht → toepassing van kennis. Daaraan kleven nogal wat 
bezwaren, zoals de veronderstelling dat kennis afzonderlijk kan worden opgedaan en 
beklijven zal; en ook het misverstand dat de academicus primair bezig zou zijn met het 
toepassen van zijn kennis in plaats van met het onderzoeken en oplossen van problemen. 

We raden aan om het hoogsteordedoel boven te plaatsen. De daarvoor voorwaardelijke 
doelen kunt u daaraan verbinden, of eronder vermelden, of soms ook gewoon weglaten. 

Hulpwerkwoorden: Je kunt, je zult, {geen} 

Je kunt 

Vaardigheidsdoelen beschrijft u meestal het best met 'Je kunt ...'.  
"In je stageklas kun je problematische situaties herkennen en beheersen " 

Je zult 

U kunt 'Je zult...' gebruiken indien het doel bovendien een attitude is. Dat lijkt lastig, maar 
veelal maakt de specificatie van de context het goed mogelijk om 'je zult' te schrijven in plaats 
van 'je kunt'.  

"In geval van brand zul je je inzetten om de mensen om je heen te redden."  

Zonder hulpwerkwoord 

Kijk of u het hulpwerkwoord helemaal kunt weglaten. U beschrijft daarmee de combinatie van 
kunnen en zullen: 

"In je publiekspresentaties spreek je verstaanbaar." 

Kennis en inzicht 

Je weet, je begrijpt, je overziet, je hebt inzicht in 

Doelen die kennis of begrip beschrijven beginnen met 'Je hebt kennis van' of 'Je hebt inzicht 
in'. Zulke doelen staan echter zelden op zichzelf; ze zijn meestal ondergeschikt aan 
hogereordedoelen, die doorgaans als handeling geformuleerd kunnen worden. Als u die 
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hogereordedoelen eerst benoemt, zult u merken dat de onderliggende kennis vaak geen apart 
doel hoeft te zijn. Zie ↑Doelen op hun kop zetten. 

Je demonstreert, je kunt uitleggen 

Werkwoorden als 'laten zien', 'demonstreren', 'uitleggen' zijn vaak ingevoegd om een moeilijk 
zichtbaar kennisdoel alsnog meetbaar of als een soort handeling te formuleren.  

Er staat dan: "Je demonstreert kennis van het functioneren van het zenuwstelsel", terwijl 
kennis demonstreren (als in een quiz) niet het echte doel is. Op dezelfde wijze wordt 
'uitleggen' gebruikt als operationalisatie van 'begrijpen'; maar uitleggen is iets heel anders, 
dat is een docentvaardigheid.  

Indien "je weet dat..." of "je hebt inzicht in" op zichzelf staande doelen zijn, dan kan dat beter 
ook zo beschreven zijn. Zet dan in de criteria waaruit dat blijkt. 
Doel: "Je weet hoe het zenuwstelsel functioneert." 

Criterium:  "Je laat dit zien door vragen van een examinator hierover correct te beantwoorden."  

Advies: bezie dit soort doelen als voorwaardelijk voor hogereordedoelen en breng ze daarin 
onder, waardoor u dat 'weten' helemaal niet meer hoeft te gebruiken. 
Origineel: Je hebt inzicht in de verschillende typen zorg zoals genoemd bij leerdoelen en je maakt 

hiervan adequaat gebruik in een leeromgeving of eenvoudige consultsetting. 

 (Het hogereordedoel staat hier als tweede) 

Suggestie: In een gesimuleerde of een eenvoudige* werkelijke consultsetting maak je adequaat* 
gebruik van parate globale kennis van de belangrijkste* zorgtypen. 

 (Waarbij u tenminste de woorden met sterretjes verderop nader specificeert.) 

Context, inhoud, niveau 
In een doelbeschrijving zitten doorgaans bepalingen die het doel concreet maken. "Je kunt 
handeling a verrichten" is niet genoeg; er moet ergens bij: 
• context: onder wat voor omstandigheden je handelt, 
• inhoud: waarover het gaat of waarmee je dat doet, 
• niveau: hoe moeilijk dat is of wat voor kwaliteitseisen eraan gesteld worden.  
Voorbeeld: In een vertrouwde groep van medestudenten geef je, vraag je, en verwerk je feedback 

op elkaars werk en gedrag op zo'n manier dat dat bijdraagt aan je eigen ontwikkeling 
en aan die van je medestudenten. 

Handeling: geef je, vraag je, en verwerk je feedback 
Context: In een vertrouwde groep van medestudenten 
Inhoud: op elkaars werk en gedrag 
Niveau:  op zo'n manier dat dat bijdraagt.. 

In de praktijk lopen die begrippen vaak door elkaar: 
Voorbeeld: Over je visie op de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied kun je na enkele dagen 

voorbereiding aan een grote zaal vol geïnteresseerde leken een college van een uur 
geven dat voor allen boeiend en voor de meesten begrijpelijk is. 

"Een zaal vol leken" is zowel de context van de uit te voeren handeling als een verborgen 
aanduiding voor het niveau. Een tweede aanduiding voor niveau is "dat voor allen boeiend en 
voor de meesten begrijpelijk is ". De inhoud is in dit voorbeeld duidelijk, maar soms valt die 
ook samen met context of niveau.   
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Verder studeren 

Klare taal helpt ook de schrijver 

"Moeten", "worden", "de student", "aan de orde": woorden die u beter niet gebruikt. 
Waarom? Lees over rode woordjes in het A4'tje Klare taal in onderwijs.  
Zie: www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/22  

Systematisch lezen 

We raden u aan om ook een meer systematische verhandeling te lezen over het formuleren 
van leerdoelen in hoger onderwijs. Die BKO-reader Leerdoelen Formuleren (9 pagina's) vult 
dit document aan, en omgekeerd. 
U vindt dit bestand via: www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/66   
 

Didactische consistentie 

Doelen, toetsing, leeractiviteiten en onderwijs 
dienen goed op elkaar te zijn afgestemd. Als dat 
niet het geval is gaat er veel mis en krijgen de 
studenten en docenten de schuld in plaats van de 
toetsing. In de zelfstudiemodule Over didactische 
consistentie kunt u in 15 minuten leren hoe de 
vork van Biggs' constructive alignment volgens 
Huisman in de steel zit.  
Zie: www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/63  

Rubrics 

Een veelbelovende methode om doelen, verwachtingen, 
feedback en beoordeling samen te brengen. In ontwikkeling. 
Zie: www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/65   

Veel (fout) geciteerd, te weinig gelezen: Miller, 1990 

Een goed toegankelijk overzichtsartikel van 5 pagina's waarin 
Miller zijn beroemde piramide presenteert. 
Miller, G.E. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance.  
In: Academic Medicine, 65(9 Suppl):S63-67. (of vraag de pdf) 
 

Persoonlijke leerdoelen 

Het formuleren van uw persoonlijke leerdoelen voor uw professionele ontwikkeling lijkt op 
het formuleren van leerdoelen voor uw studenten (in uw cursussen), maar is niet hetzelfde. 
Lees het inspiratiedocument Persoonlijke leerdoelen schrijven.  
U vindt de laatste versie via: www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/55   

http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/22
http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/66
http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/63
http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/65
http://www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/55
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Bijlage 1: enkele schema's van cognitieve vaardigheden 

Bloom's taxonomie van cognitieve vaardigheden 

Bloom (1956) heeft de cognitieve vaardigheden in een stelsel van zes categorieën ingedeeld, 
die de taxonomie van Bloom genoemd wordt. Deze indeling wordt in het onderwijs veel 
gebruikt, waarbij de zes categorieën weer worden samengebracht tot kennis, inzicht en 
toepassing.   

Het indelen van vaardigheden in kennis, inzicht en toepassing is vaak nogal kunstmatig; 
bovendien zijn hogere-orde cognitieve vaardigheden moeilijk onder één van deze drie te 
scharen. De indeling van Bloom is inmiddels aangepast door Anderson & Krathwohl (2001) en 
ziet er als volgt uit. 

 
Categories in the cognitive domain of Bloom's Taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001)  

 

Piramide van Miller: beroepscompetentie 

Een andere manier om naar het niveau van vaardigheden te kijken wordt geboden door de 
piramide van Miller (1990). Het basisniveau is kennis (‘je weet’), zonder welke de hogere 
niveaus onrealiseerbaar zijn (wat niet betekent dat je eerst, afzonderlijk, alle kennis moet 
opdoen voordat je hogerop kunt). Het hoogste niveau (‘je doet’) is de beroepscompetentie, 
die niet alleen de vaardigheid omvat, maar ook de houding. 

 
 
Schema: De piramide van Miller waarmee het handelen op grond van kennis in beeld wordt gebracht.  

Knows how

Shows how

Knows

Does
HandelenHandelen

KennisKennis

Werken
met kennis
Werken
met kennis
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Bijlage 2: Leerdoelen formuleren: werkwoorden 
 
Gebruik actiewerkwoorden in uw leerdoelen!  
 
Analyseren  Evalueren  Synthetiseren / creëren 

 
Vergelijken 
Analyseren 
 

 Argumenteren  
Redeneren  
Becommentariëren  
Evalueren 
Interpreteren 
Onderbouwde visie geven 
Onderbouwd beoordelen 

 Afleiden uit 
Concluderen 
Ontwerpen, opstellen 
Oplossen 
Samenstellen 
 

 
 
Toepassen 
 
Bepalen Kunnen raadplegen 
Vaststellen Beoordelen (door kennis en inzicht toe te passen) 
Onderzoeken Berekenen 
Uitzoeken Construeren, maken 
Ontwikkelen Ontdekken 
Hanteren Verrichten 
Weergeven Kiezen 
 
Begrijpen (inzicht) 
 
Aantonen In verband brengen met 
Bewijzen Nuanceren 
Beargumenteren Toelichten 
Beredeneren Uitleggen 
Begrip opbrengen voor Interpreteren 
Conclusies trekken Uitleggen (in eigen woorden) 
Duiden  Verklaren 
Demonstreren Weergeven 
 
Weten (kennis) 

Beschrijven  Opnoemen 
Weergeven  Benoemen 
Aanwijzen Onderkennen  
Herkennen  Opsommen 
Reproduceren Registreren 
 

Afbeelding: Categories in the cognitive domain of Bloom's Taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001)  

Woordenlijst: Cristel Claas, 12-03-2013  vWH 28-03-2013 
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