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Vakdidactiek 1 
Lesbrief ter voorbereiding op het eerste clustercollege gamma 

 

Titel bijeenkomst  Didactische analyse, leerdoelen en lesplan 

Doelen van de 
bijeenkomst 

De student: 
 kan uitleggen wat de kernelementen en bedoeling is van het model van 

didactische analyse; 
 kan dit model toepassen voor het ontwerpen van een lesplan; 
 kan de betekenis van ‘constructive alignment’ uitleggen; 
 kan de functie van leerdoelen binnen het model van didactische analyse 

uitleggen; 
 kan leerdoelen concreet en haalbaar formuleren in leerlingentaal met 

inachtneming van kennisniveaus; 
 kan opbouwende feedback te geven op andere lesplannen en let hierbij 

op doelen, beginsituatie, activeren voorkennis, leeractiviteiten en 
checken van leeropbrengst. 

Voorbereiding 
(voor het college) 

Er is voor dit eerste clusterwerkcollege in de Startweek weinig voorberei-
dingstijd. Daarom vragen we je vooraf slechts een aantal kleine stappen te 
zetten: je bekijkt alvast het model van didactische analyse en leest informatie 
over soorten leerdoelen. Deze theorie helpt je om in je stage goede les-
plannen te maken. In het college bouwen we voort op deze verkenning van 
de stof. Besteed niet meer dan anderhalf uur aan deze voorbereiding. De 
voorbereiding neem je mee naar het college, deze hoef je nergens te 
uploaden.  
 
Oriëntatie: 

1. Instapvraag: Hoe zou jij nu, zonder specifieke voorkennis, een les 
voorbereiden? Anders gezegd: hoe zou je te werk gaan en aan welke 
aspecten zou je vooral zorg besteden? Noteer de drie belangrijkste 
punten die volgens jou van belang zijn. 

Informatie en verwerking: 
2. Bekijk uit het webcollege ‘Didactiek: doel, instructie, leeractiviteiten’ 

van Jeroen Janssen enkele fragmenten over constructive alignment 
en kennisniveaus van leerdoelen. Beantwoord daarbij de volgende 
vragen (hoogstens 100 woorden per vraag):   
a) fragment 1 (1.30-4.02): wat zouden de leerdoelen, 

leeractiviteiten en leeropbrengsten zijn geweest van het 
onderwijs dat Van Muiswinkel en Van Vleuten bespreken?   

b) fragment 2 (10.09-12.59): wat wordt verstaan onder constructive 
alignment?   

c) fragment 3 (34.26-43.38): welke bedenkingen kun je opperen bij 
taxonomieën als die van Bloom?   

(Je kunt eventueel het hele college bekijken: dit biedt een goede 
inleiding op de collegestof. Zie de link bij bronnen.)  

https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/235d2b6f6d624883a10e3d3fbb1334121d
https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/7fc36929817a4735a8bd49d238d2cc0e1d
https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/793745aa46d54be5ba817d7bd4005f0a1d
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- Lees in Handboek voor leraren paragraaf 2.1.3: ‘Het didactisch 
analysemodel’ en bekijk het voorbeeld van het 
lesvoorbereidingsformulier dat we in de opleiding gebruiken.  

Reflectie: 
3. Kijk terug naar je aantekeningen bij de instapvraag: wat zou je hierin 

nu anders doen en/of toevoegen?  

Bronnen voor de 
inhoud die in het 
college 
besproken wordt 
 

• Handboek voor leraren (Geerts & Van Kralingen) paragraaf 2.1 t/m 2.3 en 
paragraaf 5.4. 

• Effectief leren (Ebbens & Ettekoven) hfst. 1 en 3. 

• Webcollege Jeroen Janssen, ‘Didactiek: doel, instructie, leeractiviteiten’. 
In de lesbrief is de link naar de geselecteerde fragmenten uit dit college 
opgenomen.  

• Lesvoorbereidingsformulier dat op Blackboard 
(https://uu.blackboard.com/) in de cursusomgeving van Vakdidactiek 1 
staat. 

• Kratwohl D.R. (2002) A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview.  

Verwerking 
(na het college) 

Bij vakdidactiek komt het maken van een lesplan volgens het DA-model 
aan bod. Probeer na dit clustercollege na te gaan wat je geleerd hebt 
over het opstellen van lesdoelen en het maken van een lesplan. Je 
vakdidacticus zal hier verder met je op ingaan, zodat je later een hele les 
inclusief goed geformuleerde doelen en toetsing kunt vormgeven. Dit 
komt ook terug in de handelingsdelen van Vakdidactiek 1. 

 

 

  

 

https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/cc00938cb2a34e5bac5af457daa7017b1d
https://uu.blackboard.com/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15430421tip4104_2

