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In dit hoofdstuk leer je hoe doelen stellen werkt. Je leert wat SMART-doelen zijn en hoe je ze formuleert.
Tijdens je vervolgopleiding zul je vaak SMART-doelen moeten formuleren, dus het is belangrijk dat je er
nu al mee kennismaakt. Daarnaast leer je uitdrukkingen met betrekking tot doelen en ga je oefenen met
het formuleren van doelen. 

Tijdens de studieles kijk je een interessant college over waarom het zo moeilijk is om doelen te stellen en
beslissingen te nemen over de toekomst.  
Je gaat je eigen doelen SMART formuleren en leert hoe je kunt werken met tussendoelen. Daarna ga je
een adviestekst schrijven waarin je deze kennis toepast. Tot slot schrijf je weer in je taaldagboek en vul je
je taalthermometer in. 

December 2020

Het pakket NVT+ is door Petra van Gent (concept modules NVT+) en Bureau NVT (overzichten, uitwerking
modules NVT+, handleiding en lesbrieven NVT+) ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie,
dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. 
Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars
te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 1   Taalriedel

Wat is jouw doel?
Wat is jouw doel?

 
Waar wil je naartoe werken?
Waar wil je naartoe werken?

 
Hoe ga je daar komen?
Hoe ga je daar komen?

 
Welke stappen ga je nemen?
Welke stappen ga je nemen?

 
Wat moet je daarvoor doen?

Wat moet je daarvoor doen?  
 

Wie gaat je daarbij helpen?
Wie gaat je daarbij helpen? 

 
We komen er wel, hoor.
We komen er wel, hoor. 

 
Waar een wil is, is een weg.
Waar een wil is, is een weg. 
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Oefening 2   Zonder doel kun je niet scoren

Waarom is het belangrijk om doelen te stellen? Overleg samen en schrijf op: 

Hoofdstuk 2 

Bespreek de onderstaande doelen met je klasgenoten. Welke vinden jullie goede doelen?
Welke vind je minder goed? Waarom? 

Ik wil elke avond een halfuur
eerder naar bed toe om meer

energie te krijgen. 

Ik wil vanaf het begin van een
blok elke week 2 uur leren voor

mijn tentamen.
Ik wil beter worden.

ik schrijf elke dag iets op wat ik
goed heb gedaan.Ik wil een leuke baan.

Ik wil een goed punt voor
Nederlands.
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Oefening 3   Woordenschat

Hieronder vind je 5 uitdrukkingen. Ken je ze allemaal? Hoe zou je dit in je eigen taal zeggen? 
Lees de betekenissen. Verbind de uitdrukkingen met de bijbehorende betekenis.

Hoofdstuk 2 

Als je niet machtig bent of niet veel te zeggen hebt, 
moet je met slimheid je doel bereiken.

Je kan op vele manieren je doel bereiken.

Als je echt wilt en goed doorzet, bereik je je doel.

Steeds verder van je doel raken.     

Hoge eisen stellen.    

 Hoe zou je deze uitdrukkingen in je eigen taal zeggen? 
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Oefening 4   Smart of niet? 

Je hebt misschien al wel eens gehoord hoe je doelen kunt formuleren. Als je een doel heel
concreet en duidelijk formuleert, kun je er makkelijker naartoe werken. 

Om doelen duidelijk te formuleren, kun je de SMART-methode toepassen: 

S = specifiek
M = meetbaar
A = acceptabel
R = realistisch 
T = tijdgebonden 

Bespreek met de klas waar deze termen voor staan en noteer ze hieronder.
Bekijk eventueel het filmpje over SMART-doelen: https://youtu.be/1gd9hgejHm0  

Hoofdstuk 2 

SPECIFIEK

MEETBAAR

ACCEPTABEL

REALISTISCH

TIJDGEBONDEN

Formuleer in groepjes steeds een doel volgens de SMART-methode. 
Schrijf het doel op een vel papier.

Wissel daarna jullie doelen uit met andere groepen. Geef feedback op de doelen met de SMART-
methode. 

Kijk ook samen nog eens terug naar de doelen bij oefening 2. Hoe kun je deze doelen SMART
maken? 
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https://youtu.be/1gd9hgejHm0
https://youtu.be/1gd9hgejHm0


Oefening 5   Taalriedel

Hoofdstuk 2 

Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Is je doel wel SMART?
Is je doel wel SMART?

 
SMART, waar heb je het over?
SMART, waar heb je het over?

 
Nooit van gehoord.
Nooit van gehoord. 

 
Oké, ik leg het wel even uit.
Oké, ik leg het wel even uit. 

 
De S staat voor specifiek.  
De S staat voor specifiek.

 
De M staat voor meetbaar.
De M staat voor meetbaar.

 
De A staat voor acceptabel.
De A staat voor acceptabel.

 
De R staat voor realistisch.
De R staat voor realistisch. 

 
En de T staat voor tijdgebonden.
En de T staat voor tijdgebonden. 

 
Daar heb je je SMART-doelen!
Daar heb je je SMART-doelen!
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De oefeningen in de studieles voer je zelfstandig uit. 
De bedoeling van deze studieles is dat je de stof nog eens herhaalt en verwerkt. 
Je hebt ruimte voor het opschrijven van moeilijke woorden, handige websites en tips van andere studenten. 
Ook kun je hieronder aan het einde van de studieles vragen opschrijven die je nog hebt aan je docent.

Studieles

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

Hoofdstuk 2 
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Oefening 1  Beslissingen over je toekomst 

StudielesHoofdstuk 2 
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Je gaat kijken naar een college van Prof. dr. Marinka Kuijpers (OU) over keuzes maken. 
De titel van het college is:
Waarom is het zo moeilijk om beslissingen over je toekomst te maken? 

Bespreek eerst de vragen vooraf. 

1. Weet jij wat jij het liefst wilt worden? 
2. Weet je dit al lang of is het vaak veranderd? 
3. Op basis waarvan ga jij je studie en toekomstige werk kiezen? 
4. Wat betekent keuzestress denk je? 
5. Vind jij het moeilijk om beslissingen over je toekomst te maken? Waarom? 
6. Waarop baseer je beslissingen over je toekomst? 

Kijk naar het college en beantwoord de vragen. 
Link naar het college: https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-het-zo-moeilijk-om-
beslissingen-over-je-toekomst-te-maken

1. Professor Kuijpers begint haar college met een aantal vragen. Ze zegt dat we jongeren voortdurend 
een hele moeilijke vraag voorleggen. Welke vraag is dat? 

2. Ze geeft ook aan waarom dit volgens haar een erg moeilijke vraag is. Vul aan wat ze hierover zegt (1.05).

We hebben nog steeds het idee dat _____________________________________________, maar eigenlijk

________________________________________________________________________.

3. Welke vier gevolgen noemt ze als je niet goed kiest? 

1
2
3
4

4. Ze zegt dat niet alleen maatschappelijke gevolgen maken dat het heel belangrijk is dat je goede keuzes 
maakt, maar ook ______________________________________________________. 

6. Welk voorbeeld geeft ze van een beroep dat straks misschien niet meer bestaat? 

5. Vul de zinnen aan.

a. 4 op de 10 mbo-studenten ___________________________________________________________

b. 2 op de 10 hbo-studenten ____________________________________________________________

c. 1 op de 10 wo-studenten _____________________________________________________________

https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-het-zo-moeilijk-om-beslissingen-over-je-toekomst-te-maken
https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-het-zo-moeilijk-om-beslissingen-over-je-toekomst-te-maken


Oefening 1  Beslissingen over je toekomst (vervolg)   

StudielesHoofdstuk 2 

NVT+  module 4 - hoofdstuk 2 - pagina 10            

Wat is jouw doel?

7. Hoe maakten we vroeger beroepskeuzes volgens professor Kuijpers? 

8. Welke factoren hebben nu invloed op onze beroepskeuzes? 

9. Waarom was volgens professor Kuijpers de studie Forensic Science een paar jaar geleden zo populair? 

10. Wat vraagt ze zich hierover af? 

11. De professor bespreekt twee denksystemen, het snelle en het langzame denksysteem. 
      Beschrijf ze hieronder. 

 Snelle / oude denksysteem:
 

Langzame / nieuwe denksysteem:

12. Hoe kun je volgens professor Kuijpers het beste kiezen? Leg uit. 

13. Waarom hebben jongeren volgens professor Kuijpers een probleem?

14. Waar was de begeleiding van jongeren de afgelopen jaren vooral op gebaseerd? 

15. In welke zin lijkt het aangaan van een relatie op een beroepskeuze? 

16. Wat is volgens professor Kuijpers een probleem bij stages in het onderwijs? 



Oefening 1  Beslissingen over je toekomst (vervolg)   

StudielesHoofdstuk 2 
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17. Professor Kuijpers bespreekt 5 belangrijke loopbaancompetenties. Leg ze hieronder uit. 

Kwaliteitenreflectie 

Motievenreflectie 

Werkexploratie 

Loopbaansturing 

Netwerken 

18. Wat is een fixed mindset? 

19. Wat is een growth mindset? 

20. Welke mindset is beter volgens de professor? Waarom? 

21. Vul aan. 

Motievenreflectie hangt negatief samen met loopbaanucces. Dat betekent dat mensen die

__________________________________________, meer gaan reflecteren op hun motieven. Je komt dus 

pas in beweging ___________________________________________________.

Maar hoe fijn zou het zijn als _______________________________________________, zodat je

ontdekt______________________________________________________________________en

__________________________________vindt  en daar ook voor kunt gaan? 

22. Wat is de missie van professor Kuijpers? 

23. Hoe sluit ze het college af? 

Als je zelf geen keuzes maakt, _____________________________________________________



Oefening 2  Wat is jouw doel? 

Studieles

Stel jij wel eens een doel? Vertel erover. 
Heb je het doel bereikt? Wat heb je ervoor gedaan? Wat heb je ervan geleerd? 

Hoofdstuk 2 

Het helpt vaak bij een groot hoofddoel ook tussendoelen te formuleren. 
Het hoofddoel is dan het uiteindelijke doel dat je (op de lange termijn) wilt bereiken. 
De tussendoelen zijn kleinere doelen die je op een kortere termijn kan bereiken. 

Noem 1 doel dat je over 5 jaar wilt bereiken. Dat is je hoofddoel. Let op! Formuleer het doel
SMART. 

Waarom heb je voor dit doel gekozen?
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Eén groot hoofddoel kan nogal overweldigend zijn. Je weet dan niet waar je moet beginnen.
Daarom is het goed om tussendoelen te formuleren. Die helpen je op weg naar het einddoel. 
Noem 3 tussendoelen die je wilt bereiken. Formuleer ze ook SMART!
Let erop dat deze doelen leiden naar het hoofddoel. 

Tussendoel 1:

Tussendoel 2:

Tussendoel 3: 

Bedenk bij ieder tussendoel 3 acties die je kunt ondernemen om dat doel te bereiken:



StudielesHoofdstuk 2 

Oefening 3  Blijf gemotiveerd!

Je vriendin Anna is met een nieuwe studie gestart. 
Ze is naar Nederland verhuisd en ze vindt de studie ook best moeilijk. Ze weet ook niet zeker of
ze wel de juiste keuze heeft gemaakt. 
Ze zegt dat ze ermee wil stoppen, maar ze weet niet hoe ze een nieuwe keuze moet maken.
Je wilt Anna graag helpen. Je schrijft haar een e-mail om haar te helpen.  

Gebruik de informatie uit het college van oefening 1, vraag 17 om Anna advies te geven en leer
haar hoe ze haar doelen SMART moet formuleren. 
Schrijf minimaal 250 woorden. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Studieles

Mijn taaldagboek datum:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Beschrijf een leersituatie uit de afgelopen periode. 
Gebruik de informatie uit oefening 4 van hoofdstuk 1 om de inleiding, kern en conclusies te beschrijven. 

Hoofdstuk 2 
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1. Mijn Nederlandse taalvaardigheid is op een goed niveau.

2. Ik kan zonder problemen in het Nederlands gaan studeren.

3. Ik heb hard gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid. 
  

4. Ik heb deze periode voldoende Nederlands gesproken.

5. Ik heb ook buiten de les iets gedaan aan mijn Nederlands.

6. Ik durf genoeg Nederlands te spreken in de les.

7. Ik heb anderen geholpen met het verbeteren van hun Nederlands.

8. Ik heb goed samengewerkt in de les.

10. Ik ben trots op wat ik kan in het Nederlands.

11. Ik begrijp alles wat we deze periode hebben geleerd, goed.

12. Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 
      
      Op dit moment geef ik mezelf een                    voor Nederlands, want

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet. 
1 betekent: ik ben het er helemaal NIET mee eens. 
5 betekent: ik ben het er helemaal mee eens.  

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:

Hoofdstuk 2 
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