
 
 
WERKEN MET LEERDOELEN  
 
Leerdoelen helpen studenten om de controle over hun leerproces in eigen hand te houden. Ze 
geven richting aan het leren van de student en daarmee aan jullie gezamenlijke coaching  
traject. Het bevordert de eigen verantwoordelijkheid voor het leren en het maakt feedback 
geven effectiever. Je weet immers welke kant een student op wil, dus je kunt je feedback 
gerichter formuleren.  
 
DE RIVAS METHODE 
De RIVAS methode is een effectieve manier om een leerdoel op te stellen. Jij kunt de student 
daar in de eerste bijeenkomst goed mee helpen. Middels de (in onderstaande format 
opgenomen) vragen kun je de student bevragen op zijn of haar leerdoel om zo uiteindelijk op 
een concreet werkbaar leerdoel te komen voor de periode dat jij de student coacht. Gebruik 
daarvoor letterlijk de hulpvragen zoals ze genoemd staan. Dit helpt de student om de 
leerdoelen concreet en visueel te maken. Wij zorgen er ook voor dat de studenten van tevoren 
al nadenken over hun leerdoel. 
 
De RIVAS methode staat voor:  

• Resultaat  
• Intentie  
• Visualisatie  
• Acties  
• Support  

 
De opdracht  
Deel dit formulier met de student, zodat hij/zij mee kan schrijven of typen terwijl jullie praten. 
De coachee heeft als het goed is al nagedacht over het leerdoel voor dit traject.  Stel de 
coachee de volgende vraag:  
 
Wat wil jij met dit coaching traject bereiken?  

 
 
  

 



Bespreken  
Bespreek samen met de coachee het geformuleerde leerdoel aan de hand van de RIVAS 
methode, volg onderstaand stappenplan:  
 

1. Resultaat  
Wat wil je concreet bereiken? Wat is voor jou het doel van onze samenwerking?  
Hulpvragen: Wat is er dan precies anders? Welk verschil zal dat maken? Hoe ziet dat 
eruit?  Wat gaat je omgeving merken als je dit doel bereikt hebt?  

 
2. Intentie 

Wat is je belangrijkste reden hiervoor? Wat maakt dat je dit wilt bereiken (upchunk* of 
zoek naar een hogere waarde)? Met welke bedoeling? Wat levert dat op? Waar leidt 
dat toe? Om wat te bereiken? Wat is het hogere doel?  
*Upchunken is vragen naar het grotere verband, zoeken naar overeenstemming.  

 
3. Hulpvraag  

Wat levert het je op als je je doel bereikt hebt?  

 
4. Visualisatie 

Wat is er op dat moment zichtbaar? Hulpvraag: Wat zien we je dan allemaal doen? Wat 
merken jouw collega’s aan je? Of wat merken jouw medestudenten dan aan je?  

 
  

 

 

 

 



5. Acties  
Welke acties ga je ondernemen om het doel te bereiken?  
Denk in kleine stapjes.  

 
6. Support  

Wie kan jou helpen om het doel te bereiken?  
Denk niet alleen aan je coach maar bijvoorbeeld ook aan een medestudent, de docent, 
familie, ect.  

 

 

 


