
Leerdoelen bepalen Taal & Toekomst  
 
Je neemt deel aan ‘Taal & Toekomst’. Het project is bedoeld om jou te helpen bij de Nederlandse taal 
en jouw toekomst in studie en werk. Wat heb jij nodig voor een goede toekomst? Welk doel wil jij 
bereiken? 
 

• Hieronder vind je voorbeelden van leerdoelen. Welke past bij jou? Kruis er 3 aan waarmee je 
wilt beginnen. Probeer doelen uit verschillende categorieën te kiezen. Als jouw doel er niet 
tussen staat kun je die er zelf bijschrijven.  

• Kruis maximaal 3 doelen aan. De doelen kunnen tijdens het traject veranderen. Noteer daarom 
de datum waarop het leerdoel is voorgenomen. Op een later moment kun je nieuwe doelen 
kiezen.  

 

Categorie Leerdoel Toelichting  

Nederlands  Ik wil beter Nederlands leren spreken 
 

 
Ik wil beter Nederlands leren schrijven 

 

 
Ik wil beter Nederlands leren luisteren 

 

 
Ik wil beter Nederlands leren lezen  

 

 
Ik wil meer Nederlandse woorden leren  

 

 
Ik wil graag leren presenteren/ voor een groep spreken 

 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Ik wil ontdekken wat mijn talenten zijn  
 

 
Ik wil leren hoe ik nieuwe mensen kan ontmoeten  

 

 
Ik wil graag leuke dingen vinden om in mijn vrije tijd te 
doen  

 

 
Ik wil mensen durven aanspreken in het openbaar  

 

School/studie Ik wil mijn opleiding/diploma halen  
 

 
Ik wil een goede keuze maken voor een nieuwe studie 

 

 
Ik wil leren hoe ik mijn toetsen kan voorbereiden 

 

 
Ik wil hulp bij een schoolvak omdat ik het niet begrijp.  
Bij het volgende vak: 

 

Werk Ik wil een bijbaantje vinden 
 

 
Ik wil vrijwilligerswerk vinden 

 

 
Ik wil een stage vinden 

 

 
Ik wil een betaalde baan vinden 

 

 
Ik wil leren netwerken 

 



 
Ik wil leren hoe ik vacatures kan zoeken 

 

 
Ik wil leren hoe je een sollicitatiebrief maakt 

 

 
Ik wil leren hoe ik mijn CV maak  

 

 
Ik wil leren hoe ik mij moet presenteren bij een 
sollicitatiegesprek 

 

 
Ik wil leren hoe ik een arbeidsvoorwaardengesprek voer 

 

 
Ik wil leren omgaan met teleurstellingen als ik een baan 
misloop 

 

 
Ik wil mij goed kunnen presenteren op LinkedIn 

 

Overig:  
  

  
 

 
  

 

 
 
  



Leerdoelen verder uitwerken  
 
Leerdoel 1:  
…………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Stel je voor dat dit doel is bereikt. Hoe ziet jouw situatie er dan uit? ☺ 

…………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Waar sta je nu in dit leerdoel? Geef jezelf een cijfer: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Welk cijfer zou je graag willen bereiken? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Wat is daar denk jij voor nodig? Probeer zo concreet mogelijk voorbeelden te noemen: 

• ………………………………………. 
• ………………………………………. 
• ………………………………………. 
• ………………………………………. 

 

Leerdoel 2:  
…………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Stel je voor dat dit doel is bereikt. Hoe ziet jouw situatie er dan uit? ☺  

…………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 



Waar sta je nu in dit leerdoel? Geef jezelf een cijfer: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Welk cijfer zou je graag willen bereiken? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Wat is daar denk jij voor nodig? Probeer zo concreet mogelijk voorbeelden te noemen: 

• ………………………………………. 
• ………………………………………. 
• ………………………………………. 
• ………………………………………. 

 
Leerdoel 3:  
…………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Stel je voor dat dit doel is bereikt. Hoe ziet jouw situatie er dan uit? ☺  

…………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Waar sta je nu in dit leerdoel? Geef jezelf een cijfer: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Welk cijfer zou je graag willen bereiken? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Wat is daar denk jij voor nodig? Probeer zo concreet mogelijk voorbeelden te noemen: 

• ………………………………………. 
 

• ………………………………………. 
 
• ………………………………………. 
 
• ………………………………………. 

 


