
DOELGROEPANALYSE 
Als je jouw doelgroep goed kent, kun je écht

een waardevol leermiddel voor hen
ontwikkelen. Daarom wil je eerst van alles

over ze te weten komen. Deze kaarten
helpen je daarbij. Ze helpen je bij het kiezen
van de belangrijke onderdelen van je eigen

doelgroepanalyse. Je kunt nooit alles
analyseren, dus kies aan de hand van de
kaarten welke onderdelen effect kunnen

hebben op het leermiddel dat je ontwerpt.

ONDERWERPEN
Persoonlijke
kenmerken
Groepskenmerken
Toegankelijkheid
Bonuskaart
Wildcard

Demografische
kenmerken
Kennis & Ervaring
Motivatie &
Verwachtingen



KAYLEE ROSALINA
Als onderwijskundige streef ik er naar om telkens
weer de beste leermiddelen of leerervaringen te

ontwikkelen. Dat wil ik niet alleen zelf doen; ik wil
ook jou helpen het beste uit je leermiddelen te

halen. Deze kaarten gaan je daar bij helpen.
 

Gebruik de kaarten om te bepalen welke
doelgroepkenmerken voor je relevant zijn en

gebruik de bijbehorende tips.
 

Vind meer tools als deze terug op mijn website

KAYLEEROSALINA.NL

KAYLEEROSALINA.NL



DEMOGRAFISCHE KENMERKEN

Demografische kenmerken zijn de algemene
kenmerken van je doelgroep. Ze geven je een

eerste beeld van de lerenden. Een eerste
beeld, want de demografische kenmerken

leiden vooral tot generalisaties over je
doelgroep. Je kunt deze kenmerken dus als

startpunt gebruiken voor je
doelgroepanalyse, maar het is nooit een

eindpunt.

KENMERKEN

Leeftijd
Geslacht
Locatie
(moeder)Taal

Beroep
Opleidingsniveau
Culturele
achtergrond



BEROEP
Het beroep van jouw doelgroep geeft onder andere
informatie over hun: kwaliteiten; opleidingsniveau;  

drijfveren; persoonlijkheidskenmerken; etc.

TIPS VOOR DE ANALYSE
Formuleer het (type) beroep zo
specifiek mogelijk. Hoe specifieker het
kan, hoe meer informatie het je geeft.
Bestaat je doelgroep uit mensen met
verschillende beroepen? Kijk dan tijdens
de analyse of er een rode draad te
vinden is in de verschillende beroepen
van je doelgroep.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN
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OPLEIDINGSNIVEAU
Het opleidingsniveau van je doelgroep vertelt je

welke ervaring zij hebben in het onderwijs. Dat is
dus waardevolle informatie voor het ontwikkelen

van je leermiddel. 

TIPS VOOR DE ANALYSE
Vraag naar de hoogst genoten opleiding
in plaats van de laatst gevolgde
opleiding. 
Onthoud dat sommige mensen heel veel
hebben geleerd in zelfstudie of tijdens
bijscholing. Houd daar ook rekening
mee.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN
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CULTURELE ACHTERGROND
De culturele achtergrond van je doelgroep kan iets

zeggen over normen, waarden, ideeën over
onderwijs en de rol van een trainer of docent. Bij

dit kenmerk is het extra belangrijk om je
inschattingen te checken bij de doelgroep.
Vooroordelen liggen namelijk op de loer. 

TIPS VOOR HET ONTWERP
Ontwerp je een training waar mensen
aan deelnemen vanuit verschillende
culturele achtergronden? Werk aan het
ontwikkelen van een gezamenlijke taal. 
Wanneer in je training veel
verschillende culturele achtergronden
vertegenwoordigd zijn, heb je niet
alleen een rol als trainer, maar ook als
mediator.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN
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LEEFTIJD
De leeftijd van je doelgroep kan jou brede

informatie geven over jouw lerenden. Zo hebben
Babyboomers andere waarden en behoeften dan

bijvoorbeeld Millenials. 

TIPS VOOR DE ANALYSE
Breng in kaart wat de gemiddelde
leeftijd is. De exacte leeftijd per persoon
is vaak niet relevant.
Breng in kaart wat de spreiding in
leeftijd is. Op die manier weet je of je
met verschillende generatiekenmerken
rekening zou moeten houden. 

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN
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GESLACHT
Mannen zijn genetisch niet beter in wiskunde dan

vrouwen. Wel zijn er wat culturele verschillen
tussen geslachten die invloed hebben op gedrag.

Daarom kan het alsnog handig zijn om het geslacht
van je doelgroep te weten. 

TIPS VOOR DE ANALYSE
Bepaal eerst of het geslacht van je
doelgroep daadwerkelijk invloed kan
hebben op het ontwerp van je
leermiddel.
Gebruik je een vragenlijst voor je
analyse? Geef respondenten ook ruimte
om een ander antwoord te geven dan
alleen man en vrouw. 

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN
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LOCATIE
Op welke locatie bevind je doelgroep zich? Zijn het
digital nomads, verspreid over de hele wereld? Of
bevind je doelgroep zich juist lokaal; binnen één

stad. Wellicht bevind je doelgroep zich zelfs binnen
één organisatie. 

TIP VOOR HET ONTWERP
Liggen de locaties van je deelnemers ver
uit elkaar? Overweeg om gebruik te
maken van e-learning of een blended
leermiddel.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN
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(MOEDER)TAAL
De taal die je doelgroep spreekt is om een aantal
redenen relevant. Zo vertelt het je in welke taal je

het leermiddel het beste kan ontwikkelen en welke
woorden je wel of niet kunt gebruiken. 

TIPS VOOR DE ANALYSE
Breng in kaart wat de moedertaal is van
je deelnemers.
Breng in kaart wat ongeveer het
taalniveau is van de deelnemers, m.b.t.
de taal waarin je ontwerpt.
Probeer ook te achterhalen hoe 'talig' je
deelnemers zijn. Sommigen houden van
het lezen van lange teksten, terwijl
anderen liever veel willen doen. 

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN



KENNIS & ERVARING

Uiteraard is het essentieel dat je jouw
leermiddel op het juiste niveau ontwikkelt

voor je doelgroep. Is het leermiddel te
makkelijk? Dan raken je deelnemers

verveeld. Is het juist te moeilijk? Dan kunnen
je deelnemers er niet mee uit de voeten. Het
is dus belangrijk om de sweet spot te vinden:

net iets boven hun eigen niveau.

KENMERKEN

Voorkennis
(werk)Ervaring



(WERK)ERVARING
Hoeveel (werk)ervaring heeft je doelgroep al met

dit onderwerp? Breng het in kaart zodat je het
leermiddel op het juiste niveau kunt insteken.

TIPS VOOR DE ANALYSE
Breng in kaart welke formele ervaring je
doelgroep heeft met het onderwerp.
Breng ook in kaart welke informele
ervaring je doelgroep heeft met het
onderwerp. Wellicht zijn ze het al tegen
gekomen in hun hobby of tijdens de
persoonlijke ontwikkeling.

KENNIS & ERVARING
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VOORKENNIS
Voorkennis is de kennis die iemand al beschikt
over een bepaald onderwerp. Het geeft jou als
ontwerper inzicht in het niveau waarop je het

leermiddel kunt ontwerpen. Sommige
onderwerpen kun je misschien al weglaten en

sommige termen hoef je niet meer uit te leggen.

TIPS VOOR HET ONTWERP
Activeer de voorkennis die deelnemers
al hebben. Bijvoorbeeld d.m.v. een quiz.
Zet de voorkennis van je deelnemers
ook daadwerkelijk in. Als iemand al
meer weet, vraag hem of haar om ook
input te leveren. Zo voelt die persoon
zich gewaardeerd en kunnen de andere
deelnemers leren van zijn of haar
kennis. Dat is peer learning.

KENNIS & ERVARING



MOTIVATIE & VERWACHTINGEN

Eén van de belangrijkste aspecten om
rekening mee te houden tijdens het

ontwikkelen van een leermiddel is de
motivatie van de doelgroep. De motivatie
bepaalt in grote mate de (leer)houding en

het doorzettingsvermogen. Als je weet welke
verwachtingen je deelnemers hebben m.b.t.

het leermiddel, kun je hun motivatie
optimaal benutten.

KENMERKEN

Overtuigingen
over leren
Drempels en
uitdagingen

Behoefte(n)
Leervoorkeuren
Drijfveren



OVERTUIGINGEN OVER LEREN
Ieder individu heeft overtuigingen over leren.

Sommigen zijn er van overtuigd dat je het
effectiefst leert door middel van spel. Anderen

denken dat zelfontdekkend leren de beste
onderwijsvorm is.

 
Achterhaal wat de overtuigingen van jouw
lerenden zijn. Niet per se omdat je in die

overtuigingen mee moet gaan. Maar, zodat je kunt
voorspellen of je weerstand tegen zult komen bij

bepaalde werkvormen.

TIPS VOOR HET ONTWERP
De overtuigingen geven inzicht in hoe je
jouw doelgroep kunt activeren.
Komen de overtuigingen niet overeen
met jouw leermiddel? Leg dan
(impliciet) uit waarom je bepaalde
keuzes hebt gemaakt.

MOTIVATIE & VERWACHTINGEN
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LEERVOORKEUREN
Leerstijlen bestaan niet, maar leervoorkeuren wel.
Zo noemen sommigen zichzelf 'beelddenkers' en
identificeren anderen zich als 'doeners'. En ja, er
zijn ook mensen die het heerlijk vinden om naar

een college te luisteren. 
 

Door rekening te houden met de voorkeuren van je
lerenden, zorg je dat het leermiddel hen ook

daadwerkelijk aanspreekt. Dat is goed voor de
motivatie.

TIPS VOOR HET ONTWERP
De leervoorkeuren zijn niet leidend. De
leerdoelen zijn namelijk leidend. Op
basis daarvan kies je de
(instructie)strategieën.
Gebruik de voorkeuren als richtlijn voor
een afwisseling in werkvormen en te
gebruiken mediavormen.

MOTIVATIE & VERWACHTINGEN
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DREMPELS EN UITDAGINGEN
Hoe sterk iemand's motivatie ook is, er kunnen

altijd drempels of uitdagingen zijn die hem of haar
er van weerhouden daadwerkelijk met je

leermiddel aan de slag te gaan. Breng deze in kaart,
zodat je daar rekening mee kunt houden.

TIP VOOR DE ANALYSE
Vraag simpelweg aan je doelgroep wat
hun grootste drempels en uitdagingen
zijn in het leren. Zij weten dit het beste
en komen soms met antwoorden die je
nooit had verwacht.

MOTIVATIE & VERWACHTINGEN
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DRIJFVEREN
Drijfveren zijn de motor achter je gedrag. Simpel
gezegd geeft een drijfveer aan wat jou als mens
beweegt; wat jouw gedrag stuurt. Drijfveren zijn
uitingen van persoonlijke behoeften; menselijke
behoeften. Als je weet wat de drijfveren van je

doelgroep zijn, kun je beter plaatsen waarom of op
welke manier  ze jouw leermiddel nodig hebben.

VOORBEELDEN VAN DRIJFVEREN
Aanzien; Anderen helpen; Autonomie;

Creativiteit; Financiële beloningen; Hoge
prestaties leveren; Maatschappelijke

waarde; Macht en invloed;
Onafhankelijkheid; Plezier; Vrijheid;

Zekerheid; Zelfontwikkeling

MOTIVATIE EN VERWACHTINGEN
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BEHOEFTE(N)
Wanneer iemand aan de slag gaat met een

leermiddel, is er altijd een behoefte. Dat kan een
eigen behoefte zijn of de behoefte van een externe

stakeholder. De behoefte geeft aan waarom de
lerende iets wil leren. Is het puur uit interesse? Wil

hij of zij beter presteren op het werk? Of is het
halen van dat langverwachte diploma de behoefte?

 

TIPS VOOR HET ONTWERP
Gebruik de behoefte(n) bij het opstellen
van de leerdoelen.
Controleer aan het einde - en als het
kan tussendoor - of voldoende aan de
behoefte(n) voldaan is.

MOTIVATIE & VERWACHTINGEN



PERSOONLIJKE KENMERKEN

Ieder persoon heeft zijn eigen unieke
persoonlijkheid. Gelukkig! Deze

persoonlijkheid kan een aantal inzichten
geven over hoe een persoon op bepaalde

situaties zal reageren. Bijvoorbeeld hoe hij of
zij omgaat met hoge druk, grote groepen,

structuur, etc. Dat is belangrijk op het
moment dat je de werkvormen gaat kiezen.

KENMERKEN

Meegaandheid
Emotionele
stabiliteit

Openheid
Zorgvuldigheid
Extraversie



EMOTIONELE STABILITEIT

lichtgeraakt
teder
paniekerig

TIPS VOOR HET ONTWERP
Lage emotionele stabiliteit
Ben voorzichtig met oefeningen waarbij
mensen uit hun comfortzone moeten
stappen.
 
Hoge emotionele stabiliteit
Daag je deelnemers juist uit door hen uit
hun comfortzone te halen.

PERSOONLIJKE KENMERKEN

zeker
beheerst
gevoelloos

laag hoog
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EXTRAVERSIE

rustig
zelfstandig
leergierig

TIPS VOOR HET ONTWERP
Lage extraversie
Bouw voldoende tijd en ruimte in voor
deelnemers om alleen of in kleinere
groepen aan de slag te gaan.
 
Hoge extraversie
Maak gebruik van actieve en snelle
groepsopdrachten.

PERSOONLIJKE KENMERKEN

actief
spontaan
sociaal

laag hoog
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ZORGVULDIGHEID

ongediscipline
erd
gemakzuchtig
chaotisch

TIPS VOOR HET ONTWERP
Lage zorgvuldigheid
Ontwerp een leermiddel met een
overduidelijke structuur.
 
Hoge zorgvuldigheid
Stimuleer je deelnemers om soms ook te
experimenteren. Dit zal minder natuurlijk
voor ze zijn.

PERSOONLIJKE KENMERKEN

ijverig
voorizctig
plichtsgetrou
w

laag hoog
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OPENHEID

down-to-earth
behoudend
volgzaam

TIPS VOOR HET ONTWERP
Lage openheid
Ben voorzichtig met het bedenken van
creatieve energizers.
 
Hoge openheid
De sky is the limit! Experimenteer en vraag
daarna feedback.

PERSOONLIJKE KENMERKEN
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MEEGAANDHEID

bazig
dominant
veeleisend

TIPS VOOR HET ONTWERP
Lage meegaandheid
Vraag input aan je deelnemers bij het
maken van het ontwerp. Anders loop je het
risico dat ze het gaan overnemen.
 
Hoge meegaandheid
Maak veel gebruik van peerfeedback en
samenwerkend leren.

PERSOONLIJKE KENMERKEN

hartelijk
mild
tolerant

laag hoog



GROEPSKENMERKEN

Ontwerp je een leermiddel voor een
specifieke groep? Neem de

groepskenmerken dan alvast mee in de
analyse. Zoals individuen kenmerken

hebben, hebben groepen dat namelijk ook.

KENMERKEN

Informele leider(s) 
Groepscultuur 

Groepsgrootte
Onderlinge
verhoudingen



GROEPSCULTUUR
Bij elke (nieuwe) groep ontstaat er een cultuur. Bij
bestaande groepen heb je dus te maken met een

bestaande cultuur. Die bestaat uit: een taal;
verhalen; gewoontes; normen; waarden; regels; 

 etc. 

TIPS VOOR ANALYSE & ONTWERP
Breng de aspecten waar je last van kunt
krijgen in kaart.
Bepaal (in geval van interactief
onderwijs) welke rol jij kunt innemen in
deze groepscultuur.
Probeer de groepscultuur niet meteen
radicaal te veranderen.
Maak gebruik van de positieve aspecten
uit de groepscultuur.

GROEPSKENMERKEN
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GROEPSGROOTTE
De omvang van de groep heeft veel invloed op de
didactische keuzes die je zult moeten maken. In
een kleine groep is ruimte voor veel persoonlijke

aandacht terwijl in een grote groep weer een grote
hoeveelheid aan perspectieven kan worden

ingebracht. 

TIPS VOOR HET ONTWERP
Gebruik bij grote groepen technologie
waarmee je toch interactie kunt
creëren. 
Als je een interactieve training
ontwikkelt is een groepsgrootte van 6-8
over het algemeen ideaal.

GROEPSKENMERKEN
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Ontwerp je een leermiddel voor een
specifieke groep? Neem de

groepskenmerken dan alvast mee in de
analyse. Zoals individuen kenmerken

hebben, hebben groepen dat namelijk ook.

KENMERKEN

Informele leider(s) 
Groepscultuur 

Groepsgrootte
Onderlinge
verhoudingen



INFORMELE LEIDER(S)
In elke groep zitten één of meer informele leiders.

Zij hebben niet per se een leiderschapsrol
toebedeeld gekregen. Maar, door de groep wordt

wel naar hen gekeken voor sturing. Het is dus
belangrijk om deze persoon aan je kant te hebben.
Anders kunnen ze heel wat roet in het eten gooien.

TIPS VOOR HET HERKENNEN
Ze stralen zelfverzekerdheid uit.
Ze nemen het voortouw wanneer er
beslissingen moeten worden gemaakt.
Als groepsleden een verhaal vertellen,
kijken ze vaak onbewust naar de
informele leider.
Als deze persoon spreekt is de rest stil.
Kun je hem of haar niet vinden? Dan
ben je waarschijnlijk zelf de informele
leider geworden.

GROEPSKENMERKEN
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Ontwerp je een leermiddel voor een
specifieke groep? Neem de

groepskenmerken dan alvast mee in de
analyse. Zoals individuen kenmerken

hebben, hebben groepen dat namelijk ook.
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ONDERLINGE VERHOUDINGEN
Hoe zijn de onderlinge verhoudingen in de groep

waar je mee aan de slag gaat? Zitten er
hiërarchische functieverschillen in de groep?

Kennen ze elkaar al heel goed of juist nog helemaal
niet? De antwoorden op deze vragen kun je in het

ontwerpproces meenemen.

TIPS VOOR HET ONTWERP

Maak gebruik van energizers als de
groep elkaar nog helemaal niet kent.
Zet ieders kwaliteiten in, wanneer er
hiërarchische verhoudingen zijn in de
groep. Zo creëer je gelijkwaardigheid,
ondanks de formele hiërarchische
verschillen.

GROEPSKENMERKEN



TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid werkt meerdere kanten op.
Als je een training ontwikkeld, moet de

trainer de deelnemers kunnen bereiken. Aan
de andere kant is het ook belangrijk dat

lerenden toegang hebben tot leermaterialen
en andere bronnen. Hier moet je als

ontwerper al vroeg in het proces rekening
mee houden. Technologie speelt daar
tegenwoordig een belangrijke rol in.

KENMERKEN

Technologische
middelen
Technologische
skills

(werk)Tijden
Toegang tot
bronnen



TECHNOLOGISCHE MIDDELEN
Welke technologische middelen hebben jouw

deelnemers tot hun beschikking? Je kunt er niet
per definitie vanuit gaan dat iedereen op elk

moment van de dag een laptop, tablet en telefoon
tot zijn beschikking heeft. Het is dus belangrijk om

dat vooraf te achterhalen. 

TIPS VOOR DE ANALYSE
Houd rekening met verschillende
middelen op het werk, tijdens de studie
en thuis.
Stel deze vraag tijdens je analyse zowel
open als gesloten. Eerst open, omdat er
wellicht technologische middelen zijn
waar jij nog niet aan had gedacht.
Daarna gesloten, zodat je specifiek kunt
doorvragen aan de hand van je ideeën
voor jouw middelen.

TOEGANKELIJKHEID



TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid werkt meerdere kanten op. 
Als je een training ontwikkeld, moet de

trainer de deelnemers kunnen bereiken. Aan
de andere kant is het ook belangrijk dat

lerenden toegang hebben tot leermaterialen
en andere bronnen. Hier moet je als

ontwerper al vroeg in het proces rekening
mee houden. Technologie speelt daar
tegenwoordig een belangrijke rol in.
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TECHNOLOGISCHE SKILLS
Hoe goed zijn de technologische skills van je
deelnemers? Breng vooraf in kaart met welke

hard- en software zij goed om kunnen gaan en met
welke helemaal niet.

TIPS VOOR HET ONTWERP
Probeer je niet te verliezen in de
technologische mogelijkheden. Ook al
hebben je deelnemers sterke
technologische skills; het is niet altijd
nodig voor de instructie.
Heeft je doelgroep weinig
technologische skills? Verdiep je dan in
activerende werkvormen.

TOEGANKELIJKHEID



TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid werkt meerdere kanten op.
Als je een training ontwikkeld, moet de

trainer de deelnemers kunnen bereiken. Aan
de andere kant is het ook belangrijk dat

lerenden toegang hebben tot leermaterialen
en andere bronnen. Hier moet je als

ontwerper al vroeg in het proces rekening
mee houden. Technologie speelt daar
tegenwoordig een belangrijke rol in.
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(WERK)TIJDEN
In sommige gevallen zal je leermiddel gebruikt
worden binnen werktijden. Terwijl je in andere

gevallen juist om de werktijden heen moet plannen.
 

Welke van de twee het ook is: zorg ervoor dat je
weet wanneer je doelgroep druk bezig is en op

welk moment ze tijd en ruimte hebben voor jouw
leermiddel.

 

TIP VOOR DE ANALYSE
Vraag niet alleen naar werktijden. Je
doelgroep heeft hoogstwaarschijnlijk
ook nog andere verantwoordelijkheden
naast het werk. Bijvoorbeeld het
ophalen van de kinderen op school. Of
misschien gaan ze trouw elke week op
een vast tijdstip naar de sportclub.

TOEGANKELIJKHEID



TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid werkt meerdere kanten op.
Als je een training ontwikkeld, moet de

trainer de deelnemers kunnen bereiken. Aan
de andere kant is het ook belangrijk dat

lerenden toegang hebben tot leermaterialen
en andere bronnen. Hier moet je als

ontwerper al vroeg in het proces rekening
mee houden. Technologie speelt daar
tegenwoordig een belangrijke rol in.
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TOEGANG TOT BRONNEN
Je hoeft niet alle informatie in het leermiddel zelf
te vangen. De wereld zit boordevol informatie: op
het internet, in boeken, in mensen, op televisie,

etc. Het is alleen wel belangrijk dat je weet of jouw
deelnemers daar ook daadwerkelijk bij kunnen.

TIPS VOOR HET ONTWERP
Maak je gebruik van externe bronnen?
Zorg dat je goed verwijst.
Help de lerenden met het vinden van
geschikte aanvullende bronnen. Leer ze
waar ze op moeten letten m.b.t. het
onderwerp van jouw leermiddel.

TOEGANKELIJKHEID



BONUSKAART: VOLWASSENEN

Veel leermiddelen worden ontwikkeld voor
volwassenen. Daarom bevat deze kaartenset

een bonuskaart. 
 

Op deze bonuskaart vind je een aantal
algemene doelgroepkenmerken van

volwassenen waar je rekening mee kunt
houden bij het ontwerpen van een

leermiddel.

KENMERKEN

Ervaring
Beslissingen
maken
Flexibiliteit

Motivatie
Structuur
Verwachtingen
m.b.t. de docent



VOLWASSENEN

Volwassenen zijn over het algemeen
sterk gemotiveerd om te leren.
Volwassenen vinden structuur en een
duidelijke systematiek belangrijk.
Volwassenen hebben hoge
verwachtingen van de docent of trainer.
Zorg dus dat je goed voorbereid bent.
 Volwassenen vinden het prettig om
inspraak te hebben op het programma.
Zo weten ze zeker dat aan hun
specifieke doelen en leervragen wordt
voldaan.
Volwassenen zijn minder flexibel dan
jongere studenten. Voordat zij een
nieuwe manier van werken accepteren,
moeten ze zelf duidelijk de voordelen
zien.

BONUSKAART: VOLWASSENEN



WILDCARD

In deze set zijn allerlei verschillende
doelgroepkenmerken opgenomen. Maar, er

zijn er zeker nog meer. 
 

Er kunnen nog andere doelgroepkenmerken
relevant zijn voor jouw leermiddel. Daarom
krijg je deze wildcard. Als herinnering dat je
zelf nog andere doelgroepkenmerken kunt

verkennen.



WILDCARD


