
Doelen stellen

Dát werkt



- Wat is een doel?

- Waarom is een doel belangrijk?

- Enthousiasme voor een doel

- Prestatiedoel of ontwikkeldoel 

In deze les



Energizer



Wat is een doel?

Een opdracht die jij jezelf geeft om iets bij jezelf te veranderen of om ergens beter in te worden. 



Waarom een doel?

- Waar wil je naar toe?
- Wat is belangrijk?

En…
- Een doel geeft energie
- Een doel helpt je om vol te houden
- Een doel maakt je creatiever



Enthousiasme



Schrijf op:
je doel voor de 

aankomende les



Enthousiasme 

Opdracht: Geef je enthousiasme voor het opgeschreven doel een cijfer.
Stel jezelf de volgende vragen:

1. Wil ik dit doel halen (in plaats van ‘moet ik dit doel halen’)?
2. Word ik blij van mijn doel?
3. Geeft het doel mij energie?
4. Heb ik zin om aan mijn doel te werken?

Hoe vaker jij ‘ja’ als antwoord hebt gegeven, hoe groter je enthousiasme! 



Prestatiedoel Ontwikkeldoel
Resultaat Proces

Wat moet ik kunnen Wat wil ik leren

Doel niet gehaald = gefaald Doel niet gehaald = iets anders proberen



Samenvatting

Een doel kan je 

helpen

Prestatiedoel

Ontwikkeldoel

Resultaat

Proces

Enthousiasme



Mijn 

ontwikkeldoel



Oefenen met een ontwikkeldoel

Opdracht: Bedenk samen zoveel mogelijk ontwikkeldoelen.

Maak gebruik van de thema’s: 

• Bewegen 

• Voeding

• Ontspanning 

• Slapen

1. Wat kunnen deelnemers bij Bewegen Werkt leren?

2. Wat kunnen deelnemers bij Bewegen Werkt ontdekken?

3. Wat kunnen deelnemers bij Bewegen Werkt verbeteren?



Wat wil ik leren of verbeteren?

1. Waaraan wil ik iets verbeteren? 
Kies een thema: Bewegen – Voeding – Ontspanning – Slapen

2. Hoe wil ik dat de situatie wordt?

Oefenen met een eigen ontwikkeldoel



Hoe doe ik het nu?

3. Wat gaat nu al goed bij mijn thema? 

4. Hoe heb ik dit gedaan? 

Oefenen met een ontwikkeldoel



Hoe kan ik verder?

Maak kleine stapjes. Pas als iets goed gaat, maak je het een klein stapje moeilijker. 

5. Wat is de eerste kleine stap die ik kan zetten om mijn situatie beter te maken?

Oefenen met een ontwikkeldoel



Hoe ga ik mijn ontwikkeling bijhouden?

6. Waaraan kan ik merken dat mijn situatie beter is?

7. Op welke manier ga ik bijhouden hoe het met mijn doel gaat?

8. Wie kan ik vragen om mij te steunen bij mijn ontwikkeling?

Oefenen met een ontwikkeldoel



Mijn doel



Mijn doel

Opdracht: Schrijf je doel in 1 zin op.

- Als …………… gebeurt, dan doe ik ……………



Energizer



Vragen


