
Wat DOET de docent in fase 1
1. Weet kennis over leerlijn (= learning progression) in eigen vakgebied te

vertalen naar goede leerdoelen en succescriteria
2. Communiceert heldere leerdoelen op meerdere manieren

en meerdere momenten tijdens lessenserie
3. Stelt doelen over participatie/leren leren/autonomie
4. Gebruikt actieve werkvormen om met studenten leer-

doelen en succescriteria te benoemen en verhelderen
5. Gebruikt concrete voorbeeldproducten om succescriteria uit te distilleren
6. Formuleert leerdoelen die randvoorwaarden aangeven, maar ook ruimte

voor individuele invulling laten

Welke vragen stel je jezelf en elkaar?
1. Welke doelen wil ik met mijn studenten bereiken? Alleen cognitieve doelen

(begrip/inzicht)? 
2. Wil ik met formatief toetsen bereiken dat studenten meer

verantwoordelijkheid over hun eigen leren nemen?  
3. Heb ik zicht op hoe studenten kennis ontwikkelen in mijn vakgebied en

welke misconcepties ze vaak hebben? 
4. Werk ik met succescriteria? Hoe betrek ik studenten hierbij? 
5. Hoe krijgen mijn studenten een goed beeld van de doelen en hoe ze die 

kunnen bereiken?
6. Is “vrijheid binnen randvoorwaarden” van toepassing op mijn leerdoelen?

Fase 1:
Verwachtingen

verhelderen

Fase 2: 
Studentreacties 

ontlokken en 
verzamelen

Fase 3: 
Reacties 

analyseren en 
interpreteren

Fase 4: 
Communiceren 
met studenten 
over resultaten

Fase 5: 
Vervolgacties 
ondernemen: 

onderwijs & leren 
aanpassen

De WALT en de WILF
• What Are we Learning For? (leerdoelen)
• What I am Looking For?  (succescriteria)

Chroinin and Cosgrave (2013)

Prior to commencing the writing unit, students had been exposed to and 
discussed a range of cartoons and comic strips. Initially, the class 
brainstormed features of cartoons and comics, and how authors ‘got their 
message across’ to readers. As these ideas were progressively refined, Kate 
recorded them on the class whiteboard where they served as a 
semipermanent, living record for the duration of the unit. The teacher also 
provided students with an assessment rubric, that overlapped to a large 
extent with the student developed criteria 

Hawe & Dixon, 2014, P.73
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