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1 Inleiding 
Welke vernieuwingen voert de BHS uit en hoe hebben we de voortgang daarvan in beeld 

gebracht? 

 

In de periode 2007-2010 vindt binnen het VO-project Innovatie de Expeditie durven, delen, doen 

plaats. Eén van de drie programmalijnen binnen deze Expeditie is „Nederland talentenland‟. Binnen 

die programmalijn werken negen scholen, waaronder de Burgemeester Harmsma School (BHS), 

gericht aan hun eigen innovaties. Doel van deze innovaties is leerlingen uit te dagen hun talenten 

optimaal te ontwikkelen.  

 

1.1 Innovatie op de BHS 
 

Innovatieverleden 

Het streven naar talentontwikkeling is niet nieuw voor de BHS. Het startpunt van de vernieuwing van 

het onderwijs op de BHS ligt bij de fusie van drie bestaande scholen tot de BHS in 1968. Sinds die tijd 

is de missie van de school het maximale uit leerlingen te halen. De school heeft in de jaren zeventig 

actief geparticipeerd in het Middenschoolexperiment. Mede als gevolg daarvan wordt in de onderbouw 

momenteel nog steeds gewerkt met heterogene groepen. Vanaf 1999 is de BHS ook bezig de 

bovenbouw aan te passen aan de visie van een optimale ontwikkeling van talenten. Medio 2004 is in 

dit kader het TOP-project (Talent op Profiel) gestart. Vanuit de visie van de school en aansluitend op 

maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zijn op diverse terreinen zogenaamde 

proeftuinen in ontwikkeling gebracht. Het gaat hierbij onder meer om: digitaal portfolio, 

projectonderwijs onderbouw, competentiegericht onderwijs in de onderbouw, lespleinen in de 

bovenbouw en geïntegreerde lesprogramma‟s Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.  

 

TOP 2-plan 

Als gevolg van het TOP-project heeft de school een TOP 2-plan opgesteld. Dit plan staat centraal bij 

de Expeditie durven, delen, doen. In dit plan worden op acht samenhangende terreinen schoolbrede 

initiatieven ontwikkeld die de talentontwikkeling van leerlingen in de onder- en bovenbouw mogelijk 

maken: 

1. modularisering; 

2. geprofileerd examen; 

3. intersectoraal aanbod; 

4. doorgaande lijn tussen onder- en bovenbouw; 

5. teamontwikkeling; 

6. ict-ontwikkeling; 

7. zorg in de nieuwe structuur; 

8. moderne vreemde talen op het lesplein. 

 

Op basis van de vorderingen in de eerste twee Expeditiejaren heeft de BHS voor het derde 

Expeditiejaar de volgende ontwikkelpunten vastgesteld: 

1. modularisering: afmaken leerjaar 3 en opzet leerjaar 4; 

2. doorontwikkeling lespleinen (voorheen teamontwikkeling); 

3. onderbouw; 

4. leerlingvolgsysteem (voorheen ict); 

5. intersectoraal; 

6. professionele ontwikkeling docent. 
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1.2 Doelen en onderzoeksvragen 
 

Bij de start van de Expeditie hebben we samen met de school een onderzoeksplan opgesteld. We 

keren nog even terug naar de doelen en onderzoeksvragen uit dat plan: 

 

Doelen 

1. Procesdoelen op schoolniveau: 

a. een (gedeeltelijke) modularisering van het aanbod in vak- en leergebieden; 

b. een elektronische leeromgeving (elo) die voldoet aan de voorwaarden om optimaal te kunnen 

modulariseren; 

c. een intersectoraal aanbod in de bovenbouw voor de diverse sectoren; 

d. kleine teams die vanuit de pedagogische uitgangspunten het onderwijs op de lespleinen 

verzorgen aan een beperkt aantal leerlingen; 

2. Resultaten op docentniveau: 

a.  een hogere motivatie; 

b. een grotere tevredenheid; 

c.  een vergroting van de professionalisering, zich uitend in verbrede docentcompetenties (onder 

andere interne differentiatie en authentiek onderwijs); 

3. Resultaten op leerlingniveau: 

a. optimale ontplooiing van diverse talenten; 

b. een hogere motivatie voor het onderwijs; 

c. een hoger aantal leerlingen dat de BHS afsluit op een hoger dan verwacht niveau 

(meerwaarde ten opzichte van vo-advies); 

d. een veiligere pedagogische omgeving, zich uitend in grotere tevredenheid en minder uitval; 

e. een betere voorbereiding (qua keuze en inhoud) op vervolgonderwijs (havo/vwo en mbo); 

f. bredere competenties. 

 

Onderzoeksvragen 

Op basis van de hiervoor beschreven doelen en in overleg met de BHS hebben wij bij de start van het 

onderzoek de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe zijn de adviezen van de in het kader van het 

TOP 2-plan ingestelde werkgroepen modularisering, ict-ontwikkeling, teamontwikkeling en 

intersectoraal aanbod terug te zien op de lespleinen in de bovenbouw en toe welke resultaten leidt 

dit? 

 

Met ingang van het schooljaar 2008/09 zijn drie van de vier werkgroepen opgeheven. Daarom hebben 

we toen de hoofdvraag van het onderzoek licht bijgesteld. Vanaf het tweede Expeditiejaar luidt deze: 

In welke mate is er op de lespleinen in de bovenbouw spraken van modularisering, ict-gebruik, 

teamontwikkeling en intersectoraal aanbod en tot welke resultaten leidt dit? 

 

Bij de start van het onderzoek hebben we de hoofdvraag onderverdeeld in subvragen. De eerste twee 

onderzoeksvragen hadden uitsluitend betrekking op de meting in het eerste Expeditiejaar.1 We laten 

deze daarom in voorliggende rapportage buiten beschouwing. De overige onderzoeksvragen komen 

ook in het tweede en derde Expeditiejaar aan bod.  

 

  

                                                      
1
  Deze onderzoeksvragen waren: (1) Wat zijn de uitkomsten en aanbevelingen van de vier centrale inhoudelijke 

werkgroepen en in welke mate zijn deze terug te vinden in de vakontwikkelplannen? (2) Wat zijn geschikte 
instrumenten voor het meten van talentontplooiing en competenties van leerlingen? 
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Tabel 1.1 Onderzoeksvragen 

Implementatieonderzoek 

1. Hoe verloopt de uitvoering van de door de vakgroepen geplande activiteiten? Welke activiteiten worden wel 
en welke worden niet uitgevoerd en waarom? Worden eventuele aanvullende activiteiten ondernomen? 

2. In welke mate zijn de vier inhoudelijke vernieuwingen terug te zien in de praktijk op de lespleinen: 
a. in welke mate wordt gebruik gemaakt van een gemodulariseerd aanbod? 
b. in welke mate wordt gebruik gemaakt van ict? 
c. in welke mate is er sprake van een intersectoraal aanbod? 
d. in welke mate is er sprake van samenwerking in teams? 

3. Zijn er verschillen tussen de lespleinen
2
 in de uitvoering en de mate waarin de vier inhoudelijke 

vernieuwingen zijn terug te zien op de lespleinen. Zo ja, wat zijn deze verschillen? 

4. Wat zijn succes- en faalfactoren bij de uitvoering? In hoeverre is er voldoende draagvlak en deskundigheid 
bij  docenten en andere betrokkenen op de BHS om door te gaan met de ingezette veranderingen? 

Effectonderzoek 

5. Tot welke resultaten op leerlingniveau leiden de vernieuwingen? 
a. optimale ontplooiing van diverse talenten; 
b. een grotere motivatie voor het onderwijs; 
c. een groter aantal leerlingen dat de BHS afsluit op een hoger dan verwacht niveau (meerwaarde ten 

opzichte van vo-advies); 
d. een veiligere pedagogische omgeving, zich uitend in grotere tevredenheid en minder uitval; 
e. een betere voorbereiding (qua keuze en inhoud) op vervolgonderwijs (havo/vwo en mbo); 
f. bredere competenties. 

6. Tot welke resultaten op docentniveau leiden de vernieuwingen? Zijn er daarbij verschillen tussen docenten 
uit verschillende vakgroepen? 
a. in welke mate is de motivatie van docenten toegenomen? 
b. in welke mate is de tevredenheid van docenten toegenomen? 
c. in welke mate is er sprake van een vergroting van de professionaliteit, zich uitend in verbrede 

docentcompetenties (onder andere interne differentiatie en authentiek onderwijs)? 

 

Bij het implementatieonderzoek stonden vier lespleinen centraal. In overleg met de BHS zijn de 

volgende lespleinen geselecteerd: 

 expressieplein: vakgroep Expressie; 

 talenplein: vakgroep Moderne Vreemde Talen; 

 techniekplein: vakgroep Techniek; 

 wereldplein: vakgroepen Moedertaal, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. 

 

1.3 Opzet van het onderzoek 
 

De werkwijze om de onderzoeksvragen te beantwoorden is in de drie Expeditiejaren grotendeels 

vergelijkbaar geweest. Het onderzoek bestond steeds uit twee hoofdonderdelen: een implementatie- 

en een effectonderzoek. We hebben meerdere onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenanalyse en bijwonen studiedagen BHS (implementatieonderzoek); 

 interviews (implementatieonderzoek); 

 observaties (implementatieonderzoek); 

 vragenlijsten voor docenten en leerlingen (implementatie- en effectonderzoek); 

 learner report (effectonderzoek). 

 

Documentenanalyse 

Gedurende het gehele schooljaar hebben we relevante documenten van de BHS ontvangen en 

geanalyseerd. Op basis daarvan was het mogelijk goed zicht te houden op de ontwikkelingen rondom 

de vier vernieuwingen die centraal staan in het onderzoek. Tevens diende de documentenanalyse als 

                                                      
2
  In voorgaande rapportages was sprake van verschillen tussen vakgroepen. Herformulering van deze 

onderzoeksvraag doet meer recht aan de inhoud van het onderzoek. 
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voorbereiding op de interviews. Documenten die we geanalyseerd hebben zijn onder meer notulen 

van vergaderingen van de schoolwerkplangroep (SWP) en de coördinatiegroep vakken (KGV) en 

voortgangsnotities. 

 

Interviews 

De interviews zijn ieder Expeditiejaar gehouden in het voorjaar. We hebben gesproken met de SWP, 

de KGV, met een deel van de docenten van de vakgroepen die lesgeven op de vier geselecteerde 

lespleinen en met derde- en vierdejaars leerlingen. In de interviews stonden de uitvoering van de vier 

inhoudelijke vernieuwingen en de zogenaamde „zeven C‟s‟3 centraal. De gesprekken zijn gevoerd aan 

de hand van gespreksleidraden die gedurende de drie Expeditiejaren grotendeels vergelijkbaar waren. 

Van elk interview is een verslag gemaakt dat voor akkoord is voorgelegd aan de geïnterviewden. Zij 

hebben, soms met kleine wijzigingen, ingestemd met het verslag als een goede weergave van het 

gesprek.  

 

Observaties 

Als aanvulling op de interviews hebben we in het voorjaar van ieder Expeditiejaar ook een aantal 

lessen geobserveerd op elk van de vier geselecteerde lespleinen. Bij de observaties hebben we met 

name gelet op de mate waarin de vier inhoudelijke vernieuwingen (modularisering, ict-gebruik, 

samenwerking in teams en intersectoralisering) herkenbaar waren in de dagelijkse praktijk. We 

hebben met eigen ogen kunnen zien of de dagelijkse praktijk overeenkomt met hetgeen ons in de 

interviews verteld is.  

 

Vragenlijsten 

Aan het einde van ieder Expeditiejaar is aan docenten en derde- en vierdejaars leerlingen gevraagd 

een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten waren ieder Expeditiejaar nagenoeg gelijk, 

zodat de resultaten uit alle Expeditiejaren met elkaar vergeleken konden worden. De vragenlijst voor 

docenten bestond uit (grotendeels meerkeuze) vragen over de volgende thema‟s: 

1. een aantal van „de zeven C‟s‟: draagvlak (commitment), professionele leergemeenschap en 

leiderschap (community), continuïteit; 

2. lespleinen; 

3. resultaten van leerlingen; 

4. sfeer op school; 

5. werk. 

De antwoorden op de vragen van de eerste twee onderdelen zijn gebruikt voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen van het implementatieonderzoek. De overige vragen hebben betrekking op het 

effectonderzoek.  

 

De vragenlijst van de leerlingen bestond evenals die voor docenten overwegend uit 

meerkeuzevragen. De vragen gingen over vier verschillende thema‟s: 

1. lespleinen; 

2. motivatie; 

3. sfeer op school 

4. voorbereiding op het vervolgonderwijs. 

Het eerste thema maakt onderdeel uit van het implementatieonderzoek, de overige thema‟s horen bij 

het effectonderzoek.   

                                                      
3
  Waslander (2007). Leren innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen 

in het voortgezet onderwijs. Utrecht: VO-project Innovatie. 
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De docenten zijn per mail uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De totale respons is 41 procent 

(zie tabel 1.2). Deze respons is aanzienlijk lager dan in de eerste twee Expeditiejaren toen de respons 

60 en 78 procent bedroeg. Als we kijken naar de respons per lesplein, valt op dat op geen enkel plein 

meer dan de helft van de docenten de vragenlijst heeft ingevuld.  

 

De totale respons is aan de lage kant om met grote zekerheid te kunnen zeggen dat de docenten die 

de vragenlijst hebben ingevuld een goede afspiegeling vormen van alle docenten. Doordat we de 

gegevens uit de vragenlijsten voor docenten combineren met die uit de vragenlijsten voor leerlingen 

en die uit de interviews en observaties kunnen we toch een betrouwbaar beeld schetsen van de 

gehele school. 

 

De mentoren van de derde- en vierdejaars leerlingen hebben voor al hun leerlingen een 

uitnodigingsbrief voor het invullen van de vragenlijst ontvangen. Zij hebben deze verspreid onder hun 

leerlingen. De respons bij de leerlingen is zeer groot (87%). Voorgaande jaren was de respons 85 en 

59 procent. Als we kijken naar een aantal achtergrondkenmerken zien we dat de respons van 

leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg even groot is als die van leerlingen uit de 

gemengde en theoretische leerweg. Verder zien we dat derdejaars leerlingen de vragenlijst in 

verhouding vaker hebben ingevuld dan vierdejaars leerlingen. Op basis van de totale respons kunnen 

we betrouwbare uitspraken doen voor alle bovenbouwleerlingen. Ook de respons naar 

achtergrondkenmerk is daarvoor voldoende. Dat geldt ook voor de sector waarin de leerlingen zitten 

(niet opgenomen in de tabel). 

 

Tabel 1.2  Respons op de vragenlijsten 

 populatie aantal respons percentage respons 

docenten    

expressieplein 5 2 40 

handel- en administratieplein 4 2 50 

talenplein 16  7 44 

techniekplein 7 3 43 

wereldplein 20 10 50 

zorg- en welzijnplein 6 3 50 

geen enkel plein
4
 17 5 29 

totaal 75 31 41 

leerlingen    

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 208 181 87 

gemengde en theoretische leerweg 226 198 88 

leerjaar 3 232 224 97 

leerjaar 4 202 115 57 

totaal 434 379 87 

 

Learner report 

Om zicht te krijgen op de competentieontwikkeling van de bovenbouwleerlingen is in het schooljaar 

2008/09 een learner report ontwikkeld en uitgetest op het zorg- en welzijnplein. Het learner report is 

een manier om leereffecten te meten, waarbij leerlingen de leerervaringen onder woorden brengen die 

zij in een onderwijssituatie hebben opgedaan.5 Het learner report dient om zicht te krijgen op de 

competentieontwikkeling van bovenbouwleerlingen. Het gaat daarbij om de volgende competenties:  

  

                                                      
4
  Het betreft hier docenten die lesgeven in wiskunde of gym. 

5
  Meer informatie over de uitgangspunten en theoretische achtergronden van het learner report hebben we 

beschreven in de rapportage van het eerste Expeditiejaar: Oberon (2008). Lespleinen in de bovenbouw. Expeditie 
durven, delen, doen op de BHS in 2007/08. 
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 samenwerken; 

 zelfstandig werken; 

 communiceren; 

 plannen en organiseren; 

 reflecteren; 

 onderzoeken. 

 

Op basis van de testafname is geconcludeerd dat een learner report zowel voor de school als voor het 

Expeditieonderzoek bruikbare informatie oplevert over de competentieontwikkeling bij leerlingen. 

Daarom is het learner report in het derde Expeditiejaar breed afgenomen. Aan het begin van het 

schooljaar 2009/10 heeft één klas bovenbouwleerlingen van ieder lesplein (expressieplein, talenplein, 

techniekplein en wereldplein) het learner report ingevuld.6 De tweede meting is vervolgens 

opgenomen in de reguliere vragenlijst die in het voorjaar van 2010 is uitgezet. Daarin was voor elke 

leerlingen het learner report voor één lesplein opgenomen. Om te bepalen voor welk lesplein een 

leerling een learner report invulde, zijn we als volgt te werk gegaan. Alle leerlingen uit leerjaar 3 van 

de gemengde en theoretische leerweg hebben het learner report ingevuld voor het expressieplein. De 

overige leerlingen krijgen namelijk niet of nauwelijks les op dit plein. Het learner report voor techniek is 

ingevuld door alle bovenbouwleerlingen uit de sector techniek. De overige leerlingen zijn aselect 

verdeeld over de learner reports voor het talenplein en het wereldplein.  

 

Het learner report bestond uit zes gesloten vragen naar mogelijke leerervaringen, zoals “Op het 

lesplein heb ik geleerd samen te werken”.7 Leerlingen konden op een drie-puntschaal aangeven in 

hoeverre ze het eens waren met deze uitspraken. Vervolgens konden ze een toelichting geven op hun 

antwoord door middel van het afmaken van een leerzin zoals “Dat werd me duidelijk doordat ik…”. 

Naast de gesloten vragen met toelichting waren in het learner report twee open vragen opgenomen 

over wat leerlingen goed/minder goed geleerd hebben op het lesplein. 

 

1.4 Leeswijzer 
 

In voorliggende rapportage doen we verslag van de onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd in het 

schooljaar 2009/10. De onderzoeksvragen vormen de basis voor de rapportage. Het 

implementatieonderzoek (vragen 1 tot en met 4) bespreken we in hoofdstuk 2. Het effectonderzoek 

(vragen 5 en 6) staat centraal in hoofdstuk 3. We ronden het rapport in hoofdstuk 4 af met een 

samenvatting van de belangrijkste conclusies van drie jaar onderzoek en enkele aanbevelingen. 

 

 

                                                      
6
  De resultaten van de eerste afname zijn opgenomen in een aparte rapportage: Oberon (2010). Competenties op 

lespleinen in de bovenbouw. Expeditie durven, delen, doen op de BHS in 2009/10. 
7
  Deze vraag is per lesplein aangepast. Voor bijvoorbeeld het expressieplein was de vraag “Op het expressieplein heb 

ik geleerd samen te werken”.  
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2 Uitvoering 
Hoe verloopt de uitvoering van de vernieuwingsactiviteiten, zijn daarbij verschillen tussen de 

lespleinen en wat zijn succes- en faalfactoren? 

 

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de uitvoering van de vernieuwingsactiviteiten in het 

schooljaar 2009/10. Waar mogelijk zullen we deze resultaten vergelijken met de twee voorgaande 

schooljaren. We bespreken de volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe verloopt de uitvoering van de door de vakgroepen geplande activiteiten? 

2. In welke mate zijn de vier inhoudelijke vernieuwingen terug te zien in de praktijk op de lespleinen? 

3. Welke verschillen zijn er tussen de lespleinen? 

4. Wat zijn succes- en faalfactoren bij de uitvoering en in hoeverre is er voldoende draagvlak en 

deskundigheid bij docenten en andere betrokkenen op de BHS om door te gaan met de ingezette 

veranderingen? 

 

We starten in de eerste paragraaf met de algemene gang van zaken op de lespleinen. In de tweede 

paragraaf beschrijven we in welke mate de vier inhoudelijke vernieuwingen zichtbaar zijn op de 

lespleinen. We sluiten af in paragraaf 3 met een beschrijving van bevorderende en belemmerende 

factoren.  

 

2.1 Lesgeven op lespleinen 
 

Bij de voorgaande twee metingen hebben we geconstateerd dat de dagelijkse gang van zaken 

verschilt tussen de lespleinen. Het ene lesplein werd tijdens de lessen een stuk intensiever gebruikt 

dan het andere. Van de vier lespleinen die centraal staan in ons onderzoek vonden in voorgaande 

jaren de meeste lesactiviteiten plaats op het techniekplein en op het wereldplein de minste. In deze 

paragraaf beschrijven we de situatie in het derde Expeditiejaar. 

 

2.1.1 Mening docenten 

Aan docenten die werkzaam zijn op een lesplein hebben we gevraagd hoe bij hen de verhouding is 

tussen lesgeven op het lesplein en in een lokaal.  

 

Tabel 2.1 Verhouding tussen lessen op het plein en in een klaslokaal (percentages)
8 

 2007/08 2008/09 2009/10 

zeer vaak op lesplein  30  12  24 

vaak op lesplein  10  14  16 

even vaak op lesplein als in lokaal  17  26  20 

vaak in lokaal  27  14  32 

zeer vaak in lokaal  10  14  8 

altijd in lokaal  7  19  - 

 

Daar waar we in het vorige schooljaar 2008/09 een daling zagen van het percentage docenten dat 

(zeer) vaak lesgaf op het lesplein, zien we in 2009/10 weer een stijging naar hetzelfde niveau (40%) 

als in 2007/08. Verder zien we dat er in het derde Expeditiejaar geen docenten meer zijn die zeggen 

altijd in een lokaal les te geven. In de loop van de Expeditie zijn dus meer docenten gaan lesgeven op 

een lesplein. Dat komt overeen met de bevindingen uit de gesprekken en de observaties. In het eerste 

Expeditiejaar vonden op het techniekplein aanzienlijk meer lesactiviteiten plaats dan op de overige 

                                                      
8
  Vanwege afrondingsverschillen tellen de deelpercentages in de tabellen in dit rapport niet altijd op tot exact 100 

procent. 
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drie pleinen die centraal staan in ons onderzoek (expressie-, talen- en wereldplein). In de loop van de 

Expeditie is met name op deze drie pleinen vooruitgang geboekt wat betreft het aantal lesactiviteiten 

dat er plaatsvindt. Op het talenplein lijkt deze vooruitgang het grootst te zijn. Ter illustratie beschrijven 

we hier de veranderingen die op het talenplein hebben plaatsgevonden in het derde Expeditiejaar. 

 

Aan het einde van het schooljaar 2008/09 hebben de docenten van het talenplein het functioneren van 

hun plein geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan hebben ze besloten een aantal veranderingen door te 

voeren. Om te beginnen wordt er niet meer gewerkt met het stoplicht. Elke les begint nog wel met 

ongeveer twintig minuten uitleg van de theorie, maar de stiltefase, die daar vorig schooljaar op volgde, 

is afgeschaft. Dit werkte niet bleek uit de evaluatie. Er waren te veel leerlingen die na de twintig 

minuten uitleg nog meer vragen hadden en het moeilijk vonden om die voor zich te houden tot na de 

stiltefase. De uitleg hadden ze namelijk nodig om zelfstandig hun opdrachten te kunnen maken. Een 

tweede verandering is dat het plein voor iedere vaardigheid (luisteren, lezen, spreken, etc.) een aparte 

ruimte heeft gekregen. Zo is er een stiltelokaal, een practicumlokaal en een instructiehoek gekomen. 

De laatste verandering is dat leerlingen op het hele plein gebruik kunnen maken van de computers. 

Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen waren er slechts zes computers per klas beschikbaar.  

 

Tabel 2.2 Mate waarin docenten het eens zijn met stellingen over hun lesplein (gemiddelden en 
percentages)

9,10 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

zeer 
oneens 

oneens niet 
eens/niet 
oneens 

eens zeer 
eens 

op het lesplein wordt vakgericht 
gewerkt 

3,7 4,0 3,8  0  4  16 76  4 

het lesplein heeft een toegevoegde 
waarde ten opzichte van lesgeven in 
klaslokalen 

4,1 3,9 3,6***  4  12  24 44  16 

op het lesplein werken leerlingen 
zelfstandig 

3,5 3,8 3,6  0  12  28 52  8 

leerlingen hebben op het lesplein 
keuzevrijheid bij het inrichten van hun 
eigen leerproces 

3,0 3,2 3,4**  4  16  28 44  8 

door het werken op het lesplein zijn 
de resultaten van de leerling beter 

3,1 3,3 3,3  4  16  36 32  12 

op het lesplein wordt vakoverstijgend 
gewerkt 

2,7 2,5 2,5  20  32  28 20  0 

 

Alle docenten die hebben aangegeven (wel eens) op een lesplein les te geven, hebben we gevraagd 

in welke mate zij het eens zijn met een aantal stellingen over hun lesplein (zie tabel 2.2). Net als in de 

metingen in 2007/08 en 2008/09 is een zeer ruime meerderheid van de docenten van mening dat er 

op de lespleinen vakgericht gewerkt wordt. Daarnaast is iets meer dan de helft van de docenten van 

mening dat het lesplein een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het lesgeven in klaslokalen. 

Dit percentage docenten is echter wel lager dan voorgaande schooljaren. Ook geeft iets meer dan de 

helft van de docenten aan dat leerlingen op het lesplein zelfstandig werken en dat ze keuzevrijheid 

hebben bij het inrichten van hun eigen leerproces. De keuzevrijheid die leerlingen hebben op het 

lesplein bij het inrichten van hun eigen leerproces is ten opzichte van voorgaande jaren iets gestegen. 

                                                      
9
  In deze en volgende tabellen in dit rapport presenteren we de antwoorden op twee manieren: een gemiddelde 

(schooljaren 2007/08, 2008/09 en 2009/10) en een percentage per antwoordcategorie (schooljaar 2009/10). Voor 
het berekenen van het gemiddelde hebben we het antwoord „zeer oneens‟ de waarde 1 gegeven en het antwoord 
„zeer eens‟ de waarde 5. 

10
  We bespreken in deze rapportage uitsluitend significante (95% betrouwbaarheid) verschillen die betekenisvol zijn 

(een verschilgrootte van 0,3 of meer). Dergelijke verschillen geven we in de tabellen in dit rapport als volgt weer: * = 
verschil ten opzichte van het jaar ervoor, ** = verschil ten opzicht van twee jaar ervoor en *** = verschil ten opzicht 
van jaar ervoor en twee jaar ervoor. 
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Iets minder dan de helft van de docenten is verder van mening dat de leerlingen betere resultaten 

behalen door het werken op lespleinen en een vijfde van de docenten is van mening dat er 

vakoverstijgend gewerkt wordt op de lespleinen. 

 

We hebben voor de stellingen uit tabel 2.2 ook gekeken of er verschillen zijn tussen enerzijds de 

docenten van de praktijkpleinen (techniek-, handel- en administratie en zorg- en welzijnplein) en 

anderzijds die van de theoriepleinen (talen-, wereld- en expressieplein). De docenten van de 

theoriepleinen zijn iets vaker van mening dat leerlingen op het lesplein keuzevrijheid hebben bij het 

inrichten van hun eigen leerproces, dat er vakoverstijgend gewerkt wordt, dat het lesplein een 

toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het lesgeven in klaslokalen en dat door het werken op het 

lesplein de resultaten van de leerlingen beter zijn, dan de docenten van de praktijkpleinen. De 

docenten van de praktijkpleinen daarentegen zijn iets vaker van mening dat er op het lesplein 

vakgericht gewerkt wordt en dat leerlingen op het lesplein zelfstandig werken.  

 

2.1.2 Mening leerlingen 

Ook de leerlingen is in de vragenlijst naar hun mening over de lespleinen gevraagd. Alle leerlingen 

hebben de vraag beantwoord voor het praktijkplein van hun sector. Verder is de totale groep 

leerlingen aselect in tweeën verdeeld: de ene helft van de leerlingen heeft de vragen ingevuld voor het 

wereldplein en de andere helft voor het talenplein.11 Niet alle leerlingen krijgen les op het 

expressieplein. Daarom zijn de vragen met betrekking tot dit plein alleen ingevuld door derdejaars 

leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg.  

 

Tabel 2.3 Mate waarin leerlingen het eens zijn met stellingen over hun lesplein (gemiddelden) 

 praktijkplein talenplein wereldplein expressieplein 

 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 

op het lesplein kan ik ook alleen 
werken 

4,0 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 4,0 3,8 

op het lesplein werken we met 
modules 

3,3 3,8* 3,0 3,6* 3,0 3,4* 2,7 2,2* 

op het lesplein werk ik vaak 
samen met andere leerlingen aan 
een opdracht of werkstuk 

3,7 3,7 3,2 3,5* 3,5 3,6 3,9 3,9 

op het lesplein werk ik vaak met 
de computer 

3,7 3,7 3,5 3,5 3,5 3,4 2,8 3,0 

in de lessen op het lesplein kan ik 
zelf bepalen wat ik ga doen 

3,1 3,5* 2,7 3,5* 2,8 3,2* 3,9 3,1* 

de lessen op het lesplein zijn 
afwisselend 

3,2 3,3 2,9 3,2* 3,4 3,3 3,8 3,8 

op het lesplein doen we veel 
verschillende activiteiten 

3,0 3,3* 2,8 3,1* 3,1 3,2 3,8 3,9 

in de opdrachten op het lesplein 
worden meerdere vakken 
gecombineerd 

- 3,3 2,8 3,3* 3,1 3,2 3,8 3,5* 

de docenten op het lesplein 
hanteren dezelfde regels 

- - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 

 

Net als vorig schooljaar geldt voor alle pleinen dat leerlingen van mening zijn dat zij er goed alleen 

kunnen werken. Op alle pleinen zijn daarnaast ook verschillen te zien ten opzichte van vorig 

schooljaar. Zo wordt er volgens de leerlingen in het schooljaar 2009/10 op het praktijkplein vaker met 

modules gewerkt, kunnen ze op het praktijkplein meer zelf bepalen wat ze doen en doen ze vaker veel 

verschillende activiteiten. Deze verschillen gelden ook voor het talenplein. Aanvullende verschillen 

                                                      
11

  Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat de vragenlijst voor de leerlingen te lang zou worden. 
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tussen de schooljaren 2009/10 en 2008/09 voor dat plein zijn volgens de leerlingen dat zij in 2009/10 

meer kunnen samenwerken, dat de lessen afwisselender zijn en dat in opdrachten vaker meerdere 

vakken worden gecombineerd. Op het wereldplein wordt volgens de leerlingen meer met modules 

gewerkt dan vorig jaar en kunnen ze meer zelf bepalen wat ze doen. Opvallend is tot slot het 

expressieplein. Daar oordelen de leerlingen op een aantal punten minder positief dan vorig schooljaar. 

Zo zijn de leerlingen van mening dat er minder dan vorig jaar met modules gewerkt wordt, dat ze op 

het lesplein minder zelf kunnen bepalen wat ze doen en dat in de opdrachten minder vaak meerdere 

vakken gecombineerd worden. 

 

Tussen de derde- en de vierdejaars leerlingen blijken slechts beperkte verschillen te zijn. Daar waar 

verschillen zijn, zien we in de meeste gevallen dat de derdejaars leerlingen iets positiever zijn dan de 

vierdejaars leerlingen. Ook tussen de verschillende leerwegen zijn de verschillen beperkt. Deze 

verschillen laten geen eenduidig beeld zien. De ene keer zijn leerlingen van de beroepsgerichte 

leerwegen positiever en de andere keer de leerlingen uit de gemengde of theoretische leerweg.  

 

Naast het oordeel dat de leerlingen hebben gegeven met behulp van de stellingen, hebben de 

leerlingen de pleinen ook een rapportcijfer gegeven.12 Net als de twee voorgaande schooljaren 

beoordelen de leerlingen het techniekplein en het zorg- en welzijnplein het hoogst. Het rapportcijfer 

voor het techniekplein is de laatste twee jaren overigens gedaald ten opzichte van het eerste jaar. 

Opvallend is verder dat de leerlingen de afgelopen jaren niet van mening veranderd zijn over het 

wereldplein en positiever zijn geworden over het handel- en administratieplein en het talenplein. Over 

dit laatste plein zijn de leerlingen met name het laatste jaar positiever geworden.  

 

Tabel 2.4 Rapportcijfer lespleinen (percentages)
13 

 2007/08 2008/09 2009/10 

handel- en administratieplein 6,0 6,5 6,5 

techniekplein 7,9 7,3 7,2 

zorg- en welzijnplein 6,9 7,2 7,0 

wereldplein 6,6 6,6 6,7 

talenplein 6,3 6,3 6,9 

 

2.2 Inhoudelijke vernieuwingen op de lespleinen 
 

De mate waarin de vier inhoudelijke vernieuwingen (modularisering, ict, teamontwikkeling en 

intersectoralisering) volgens de docenten zichtbaar zijn op de lespleinen beschrijven we in deze 

paragraaf. Waar mogelijk beschrijven we daarbij ook verschillen tussen de lespleinen. We starten met 

een globaal overzicht, daarna bespreken we elke vernieuwing apart. We maken daarvoor naast 

gegevens uit de vragenlijst voor docenten ook gebruik van gegevens afkomstig uit de interviews, de 

observaties en de leerlingenvragenlijsten. Op die manier kunnen we het hieronder globale beeld 

aanscherpen. 

  

                                                      
12

  Deze vraag was niet opgenomen voor het expressieplein. 
13

  Vanwege afrondingsverschillen tellen de deelpercentages in de tabellen in dit rapport niet altijd op tot exact 100 
procent. 
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Tabel 2.5 Mate waarin kenmerken volgens docenten van toepassing zijn op vak en lessen (gemiddelden en 
percentages) 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

hele-
maal 
niet 

nauwe-
lijks 

enigszins groot heel 
groot 

samenwerking met collega-docenten 
op het lesplein 

3,8 3,3* 3,7*  7  3 26 39 26 

integratie van ict in de lessen 3,6 3,5 3,6  0  7 48 29 16 

modularisering van het 
onderwijsaanbod 

3,6 3,4 3,4  10  7 45 16 23 

leerlingen regisseren hun eigen 
leerproces 

3,1 3,0 3,3*  0  19 39 32 10 

integratie met andere vakken 3,1 2,4* 2,9*  13  23 42 10 13 

 

In het tweede Expeditiejaar waren de docenten iets minder positief over de mate waarin ze de vier 

inhoudelijke vernieuwingen herkenden in hun vak en in hun lessen dan in het eerste Expeditiejaar. Dit 

jaar zijn de docenten weer iets positiever dan vorig schooljaar. Daardoor ligt de mate waarin ze de vier 

inhoudelijke vernieuwingen herkennen in hun vak of hun lessen weer op ongeveer hetzelfde niveau 

als het eerste jaar.  

 

2.2.1 Modularisering 

Uit bovenstaande blijkt dat ongeveer 40 procent van de docenten van mening is dat modularisering in 

(heel) grote mate van toepassing is op hun eigen vak of lessen en dat 45 procent van mening is dat dit 

enigszins van toepassing is op hun eigen vak of lessen. Daarnaast hebben we gevraagd naar de mate 

waarin docenten het eens zijn met de stelling dat docenten op het lesplein werken met een 

gemodulariseerd aanbod. Met deze stelling is 60 procent van de docenten het (zeer) eens. Dit 

percentage is hoger dan vorig schooljaar. Toen was bijna de helft van de docenten het eens met deze 

stelling. Hierdoor kunnen we dus concluderen dat de docenten iets positiever zijn geworden over de 

mate waarin niet alleen zij zelf, maar ook hun collega‟s werken met een gemodulariseerd aanbod.  

 

Dat er steeds meer met modules gewerkt wordt, blijkt niet alleen uit de vragenlijst. De bevindingen uit 

de interviews met zowel de leerlingen als de docenten en de vakgroepleiders onderstrepen dit. 

Kritische kanttekening hierbij van docenten en vakgroepleiders is dat het maken van modules niet 

voor iedere docent even makkelijk is. Op ieder lesplein zijn echter voldoende competenties aanwezig 

om modules te maken. De docenten die nog niet zo vaardig zijn in het maken van modules worden 

hierin zoveel mogelijk gestimuleerd en als ze daar behoefte aan hebben geschoold door het Educatief 

Centrum Noord en Oost (ECNO). Tot slot geeft de SWP aan dat er in de huidige modules meer 

aandacht moet zijn voor talentontwikkeling van leerlingen en voor differentiatie naar niveau. Zij 

beschouwt modules met differentiatiemogelijkheden als voorwaarde voor talentontwikkeling. Vanaf het 

schooljaar 2010/11 (TOP 3-plan) staat talentontwikkeling dan ook centraal. 

 

2.2.2 Ict 

Het gebruik van ict in de lessen is op de BHS geen doel op zich, maar een middel om bijvoorbeeld 

variatie in werkvormen te realiseren of voor efficiëntere toetsing. In tabel 2.5 zagen we al dat bijna de 

helft van de docenten van mening is dat zij ict in (heel) grote mate integreren in hun vak of lessen. 

Daarnaast hebben we gevraagd naar de mate waarin docenten het eens zijn met de stelling dat 

docenten op het lesplein ict integreren in hun lessen. Met deze stelling is een groter percentage het 

eens, namelijk 68 procent. Vorig schooljaar bedroeg dit percentage echter nog 80 procent.  

 

Het gebruik van ict in de lessen lijkt dan ook iets afgenomen ten opzichte van vorig schooljaar. Het 

gebruik is echter nog steeds hoger dan tijdens het eerste meetjaar (2007/08). Toen maakte iets meer 
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dan de helft van de docenten gebruik van ict in hun lessen. Het kritische oordeel dat docenten geven 

in de vragenlijst hebben we ook gehoord in de interviews. Daaruit blijkt dat er op het gebied van ict-

toepassingen minder bereikt is dan gewenst. Zo ervaren veel vakgroepleiders binnen hun vakgroep 

nog een tekort aan ict-competenties, waardoor de opdrachten op de computer in bijna alle gevallen 

nog niet gedifferentieerd worden naar niveau. Daarnaast werken nog lang niet alle vakgroepen met 

een digitaal leerlingvolgsysteem. Sommige vakgroepen werken nog helemaal niet met een digitaal 

leerlingvolgsysteem, andere vakgroepen werken met We4school en weer andere met @VO. Deze 

twee leerlingvolgsystemen zullen echter de komende tijd ook naast elkaar blijven bestaan. Het doel is 

om eerst het onderwijs op de lespleinen goed op te starten en uit te voeren, voordat er eventueel een 

beslissing genomen gaat worden over welk leerlingvolgsysteem er gebruikt gaat worden.  

 

2.2.3 Teamontwikkeling 

Aan het begin van deze paragraaf hebben we gezien dat ongeveer twee derde van de docenten van 

mening is dat er op het lesplein in (zeer) grote mate samengewerkt wordt. Dit percentage is gegroeid 

ten opzichte van vorig schooljaar en ongeveer gelijk aan dat in het eerste Expeditiejaar. Wanneer we 

nader doorvragen naar verschillende aspecten van samenwerken binnen het team (zie tabel 2.6), zien 

we het volgende. Iets meer dan de helft van de docenten vindt dat docenten en leerlingen goed 

samenwerken op het lesplein en ongeveer 40 procent vindt dat de docenten op het lesplein elkaar 

ondersteunen en dat er een sterke teamgeest heerst op hun lesplein. Met name de teamgeest is de 

afgelopen drie Expeditiejaren gestegen. Over het samenwerken tussen docenten, het nakomen van 

afspraken tussen docenten en het hanteren van dezelfde regels voor leerlingen oordelen de docenten 

in verhouding het minst positief. 

 

Tabel 2.6 Mate waarin docenten het eens zijn met stellingen over samenwerking op hun lesplein (gemiddelden 
en percentages) 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

zeer 
oneens 

oneens niet 
eens/niet 
oneens 

eens zeer 
eens 

de docenten en leerlingen werken 
goed samen op het lesplein 

3,4 3,4 3,5  4  4 36 48 8 

de docenten op het lesplein 
ondersteunen elkaar 

3,4 3,2 3,2  0  16 48 32 4 

op het lesplein heerst een sterke 
teamgeest 

2,9 2,8 3,2***  4  16 40 36 4 

de docenten op het lesplein werken 
goed samen 

3,0 3,1 3,0  4  16 56 20 4 

de afspraken tussen de docenten 
van het lesplein worden nagekomen 

3,1 2,9 3,0  4  12 64 16 4 

op het lesplein hanteren alle 
docenten dezelfde regels voor 
leerlingen 

2,8 2,8 2,6  12  40 32 12 4 

 

Als we de gegevens uit de vragenlijst naast de gegevens uit de interviews leggen kunnen we 

concluderen dat op alle lespleinen in het schooljaar 2009/10 een ontwikkeling plaats heeft gevonden 

als het gaat om de teamontwikkeling. Zo zijn de docenten op het expressieplein meer gaan 

samenwerken. Toch blijkt dat zij nog niet altijd op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden 

waardoor bijvoorbeeld logistieke problemen kunnen optreden. Op het talenplein is de sfeer beter 

geworden, spreken de docenten elkaar meer aan op elkaars gedrag en houden de docenten zich 

beter aan de onderlinge afspraken. Voor het techniekplein is de samenwerking net als vorig schooljaar 

een aandachtspunt. Ten opzichte van vorig schooljaar is de sfeer echter wel beter geworden. De 

docenten treden nu gezamenlijk op richting zorgleerlingen. Tot slot heeft binnen de vakgroepen van 

het wereldplein video-interactietraining plaats gevonden in het kader van samenwerking. In de training 
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was bijvoorbeeld aandacht voor de regels die gehanteerd moeten worden en hoe je met alle docenten 

één lijn trekt. Een dergelijke training moet volgens de docenten straks ook gebeuren voor het gehele 

wereldplein. Op dit plein werken meerdere vakgroepen samen. Afstemming tussen deze vakgroepen 

blijkt in de praktijk lastig te zijn.  

 

2.2.4 Intersectoralisering 

De werkgroep intersectoralisering heeft in het schooljaar 2007/08 onderzocht welke intersectorale 

afstudeerrichtingen voor de BHS interessant zouden zijn. In het daaropvolgende schooljaar 2008/09 

zijn drie intersectorale leerroutes voorbereid: 

 ICT: techniekplein; 

 DC (Dienstverlening en Commercie): handel- en administratieplein; 

 SDV (Sport, Dienstverlening & Veiligheid): zorg- en welzijnplein en plein voor lichamelijk 

oefening.  

Voor deze leerroutes is in 2008/09 lesstof ontwikkeld. In het schooljaar 2009/10 zijn de lessen van 

start gegaan voor leerlingen in de derde klas.14 Deze leerlingen hebben een route gekozen om te 

volgen. Na een introductieperiode van ongeveer drie maanden, hebben ze een definitieve keuze 

gemaakt.  

 

Uit een eigen evaluatie van de BHS van het eerste uitvoeringsjaar blijkt dat de leerroutes nog niet 

allemaal even goed lopen. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

 de overlap tussen leerroutes DC en SDV (het is voor leerlingen niet helder waarop zij hun keuze 

kunnen baseren); 

 draagvlak onder docenten bij ICT en DC; 

 het inroosteren van de uren; 

 de keuzerichting van leerlingen; 

 de keuzestructuur (drie leerroutes met twee uitstroomrichtingen per sector of zes 

uitstroomprofielen). 

 

2.3 Succesbepalende factoren 
 

In de vorige twee paragrafen hebben we beschreven hoe de uitvoering van de vernieuwingen op de 

BHS verloopt. Daaruit volgt dat een aantal zaken goed verlopen en een aantal andere wellicht nog 

voor verbetering vatbaar zijn. In deze paragraaf gaan we nader in op de factoren die van invloed zijn 

op het al dan niet succesvol verlopen van de vernieuwingsactiviteiten. Volgens Waslander (2007) zijn 

er zeven factoren die er toe doen bij duurzame vernieuwingen op scholen in het voortgezet onderwijs: 

 concentratie (doelgerichtheid); 

 coherentie en consistentie (samenhang tussen de vernieuwingen onderling en tussen de 

vernieuwingen en andere activiteiten van de school); 

 commitment (draagvlak); 

 community (professionele leergemeenschap en leiderschap); 

 continuïteit (duurzaamheid); 

 context-management (samenwerking met omgeving). 

 

Alvorens we overgaan tot een bespreking per factor geven we in tabel 2.7 eerst een globaal overzicht. 

Net als voorgaande schooljaren zijn de meeste docenten van mening dat de vernieuwingen aansluiten 

bij de visie op onderwijs van de school. Was dit percentage vorig schooljaar 2008/09 nog gedaald ten 

opzichte van het eerste meetjaar, dit jaar is het percentage weer gestegen, namelijk naar 87 procent. 

                                                      
14

  De intersectoralisering voor het vierde leerjaar wordt aan het eind van het schooljaar 2009/10 voorbereid. 
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Ook voor de meeste andere aspecten met betrekking tot de uitvoering van de vernieuwingen geldt dat 

de docenten in het schooljaar 2009/10 iets positiever zijn dan in het schooljaar 2008/09 en daarmee 

weer ongeveer even positief zijn als in het eerste meetjaar. Over twee aspecten zijn de docenten in 

het derde Expeditiejaar minder tevreden dan in het eerste Expeditiejaar. Volgens docenten is er nu 

meer sprake van dagelijkse beslommeringen die de vernieuwingen in de weg staan en van 

afhankelijkheid van één innovatieve trekker. 

 

Tabel 2.7 Mate waarin docenten het eens zijn met stellingen over de uitvoering van de vernieuwingen 
(gemiddelden en percentages)

15 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

zeer 
oneens 

oneens niet 
eens/niet 
oneens 

eens zeer 
eens 

de vernieuwingen sluiten aan bij de 
visie op onderwijs van de school 

4,3 4,0* 4,1 0  3 10 61  26 

de directie betrekt de expertise en 
ideeën van docenten bij de 
vernieuwingen 

3,6 3,2* 3,4 3  16 19 61  0 

docenten werken samen bij de 
uitvoering van de vernieuwingen 

3,3 3,2 3,4 3  7 39 48  3 

de vernieuwingen liggen goed op 
schema 

3,3 3,0* 3,4 0  7 52 42  0 

in de ogen van de docenten leveren 
de vernieuwingen een verbetering op 

3,3 3,2 3,2 7  10 42 42  0 

de vernieuwingen zijn sterk 
afhankelijk van één innovatieve 
trekker* 

3,2 2,7* 2,8** 3  26 32 29  10 

het ontbreekt ons aan tijd om de 
vernieuwingen op onze school 
daadwerkelijk in te voeren* 

3,0 2,6* 2,8** 0  19 48 29  3 

de vernieuwingen komen in alle 
team/afdelingen goed van de grond 

2,6 2,5 2,8* 3  42 29 26  0 

de vernieuwingsactiviteiten zijn goed 
op elkaar afgestemd 

2,8 2,9 2,7 3  42 36 19  0 

de huidige wet- en regelgeving 
belemmert de uitvoering van de 
vernieuwingen* 

2,7 2,9 2,7 0  19 36 36  10 

dagelijkse beslommeringen staan de 
vernieuwingen in de weg* 

2,6 2,3* 2,3** 7  0 36 42  16 

 

2.3.1 Doelgerichtheid (concentratie) 

Het belangrijkste doel van het TOP 2-plan was talentontwikkeling van leerlingen. Dit is in het 

schooljaar 2007/08 reeds door de docenten aangegeven. Manieren (subdoelen) die zij toen noemden 

om dit doel te bereiken, waren onder meer contextrijk onderwijs, lespleinen, geprofileerd examen, ict-

gebruik, modularisering, zelfstandig werken, differentiatie, intersectoralisering, individuele leerroutes 

en teamontwikkeling. 

 

Uit de interviews van het eerste Expeditiejaar bleek nog dat niet alle docenten duidelijk voor ogen 

hadden hoe het uiteindelijke doel van talentontwikkeling bereikt kon worden. Met name de weg van 

vakgericht onderwijs naar werken op lespleinen was nog onduidelijk. Docenten wilden graag 

meedenken, maar ze hadden behoefte aan duidelijke kaders met ruimte voor eigen invulling per 

vakgroep. In het tweede Expeditiejaar zagen we dat het hele team meer bezig was met de 

                                                      
15

  Voor het berekenen van het gemiddelde hebben we het minst positieve antwoord de waarde 1 gegeven en het 
meest positieve antwoord de waarde 5. Om dit te realiseren zijn de antwoorden gespiegeld van vragen die in de 
tabellen met een * zijn gemarkeerd. 
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vernieuwingen dan het jaar daarvoor. Belangrijke reden hiervoor was volgens de KGV dat de 

invoering van de vernieuwingen overzichtelijker was geworden. Er werd bewust een aantal zaken op 

de achtergrond gehouden, zoals teamontwikkeling, zodat iedereen zich volop kon richten op 

modularisering. Er heerste volgens enkele vakgroepleiders echter nog steeds bij enkele docenten 

angst dat er over drie jaar weer een andere weg ingeslagen zou worden, waardoor nog niet iedereen 

evenveel energie stak in de uitvoering van de vernieuwingen. Ook in het derde Expeditiejaar zien we 

verschillen tussen docenten, maar het aantal docenten dat zich inzet voor het lesgeven op lespleinen 

is wederom gegroeid. Er zijn meer docenten gaan inzien dat het werken op het lesplein lukt en dat het 

kan. Het aantal docenten dat gemotiveerd raakt voor het werken op lespleinen groeit daardoor. Een 

groot aantal docenten heeft het afgelopen schooljaar ook aangegeven trots te zijn op hun lesplein.  

 

Het werken op lespleinen en modularisering zijn te beschouwen als vernieuwingen die voorwaardelijk 

zijn voor het uiteindelijke doel van talentontwikkeling van leerlingen. Tijdens de Expeditieperiode is 

hard gewerkt aan de voorwaardelijke vernieuwingen. Daardoor is de talentontwikkeling volgens de 

SWP meer naar de achtergrond verschoven. Dit hoofddoel staat echter nog wel steeds overeind. 

Daarom zal in de komende periode meer aandacht besteed worden aan talentontwikkeling. Het is dan 

ook één van de centrale thema‟s in het TOP 3-plan, het plan waarin de beleidsvoornemens voor de 

schooljaren 2010/11 tot en met 2012/13 worden beschreven. Om talentontwikkeling te realiseren 

krijgen vakgroepen onder meer de opdracht om in modules aandacht te besteden aan 

differentiatiemogelijkheden naar niveau, tempo en interesse. 

 

2.3.2 Coherentie en consistentie 

De BHS is een school met een rijk innovatieverleden. Het TOP 2-plan is een vervolg op eerdere 

vernieuwingen die de school heeft uitgevoerd. Uit tabel 2.7 blijkt dat de vernieuwingen volgens de 

docenten goed aansluiten bij de visie op onderwijs van de BHS. 

 

De SWP was verantwoordelijk voor het TOP 2-plan en daarmee voor de aansturing van de 

inhoudelijke vernieuwingen. Bij de start van de Expeditie zijn acht werkgroepen opgericht 

(modularisering, geprofileerd examen, intersectoraal aanbod, doorgaande lijn tussen onder- en 

bovenbouw, teamontwikkeling, ict-ontwikkeling, zorg in de nieuwe structuur en moderne vreemde 

talen op het lesplein). Toen is ook vastgesteld dat zodra de verdere ontwikkeling en implementatie van 

een vernieuwing een vaste plaats zouden hebben gekregen binnen de school, de betreffende 

werkgroep zou worden opgeheven. Daardoor waren er in het tweede Expeditiejaar voor drie van de 

vier centrale vernieuwingen geen werkgroepen meer, namelijk voor modularisering, ict-ontwikkeling en 

teamontwikkeling. Deze vernieuwingen zijn verder ontwikkeld en uitgevoerd door de vakgroepen. De 

werkgroep intersectoralisering was de enige werkgroep in het schooljaar 2008/09.  

 

In het schooljaar 2009/10 waren er helemaal geen werkgroepen meer. Om zicht te houden op de 

voortgang van de vernieuwingen heeft de SWP de vernieuwingen verdeeld over haar leden 

(themagroepen). Elk SWP-lid volgt van één of twee thema‟s de voortgang en signaleert knelpunten. 

De thema‟s dekken min of meer de vernieuwingen zoals oorspronkelijk vastgesteld, soms onder een 

nieuwe naam. Deze thema‟s zijn: intersectoraal, lespleinontwikkeling (voorheen: teamontwikkeling), 

modularisering, leerlingvolgsysteem (voorheen ict), onderbouw en professionalisering van de docent. 

De SWP blijft verder op de hoogte van de ontwikkelingen in de vakgroepen door de KGV. 

 

De SWP draagt zorg voor samenhang tussen de vernieuwingen. Hierin slagen ze niet altijd volgens de 

docenten. Uit tabel 2.7 blijkt namelijk dat slechts 19 procent van de docenten het (zeer) eens is met de 

stelling dat de vernieuwingsactiviteiten goed op elkaar zijn afgestemd. 

 

Op basis van de adviezen van de SWP neemt het managementteam besluiten die via de 

schoolconferenties teruggekoppeld worden naar alle docenten en die vertaald worden in opdrachten 
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voor de vakgroepen. Tussentijds worden de vakgroepleiders in de KGV door de SWP geïnformeerd 

over de voortgang van de activiteiten uit het TOP 2-plan. De vakgroepleiders verspreiden deze 

informatie vervolgens binnen de eigen vakgroep. Ook via nieuwsbrieven wordt iedereen op de hoogte 

gehouden over de vernieuwingen. Uit de interviews blijkt dat sommige docenten graag beter 

geïnformeerd willen worden. Het lijkt hier niet te gaan om een behoefte aan meer informatie, maar 

eerder om een vraag naar meer samenhang in de informatie die nu soms versnipperd overkomt bij 

sommigen. Verder geeft een groot aantal docenten aan dat meer duidelijk gegeven moet worden over 

de rol van de SWP bij het volgen van de vernieuwingen sinds de invoering van de themagroepen in 

het schooljaar 2009/10. Bij veel docenten is de invulling van deze rol namelijk onduidelijk.  

 

2.3.3 Draagvlak (commitment) 

Vier vernieuwingen uit het TOP 2-plan staan in ons onderzoek centraal: modularisering, ict-

ontwikkeling, teamontwikkeling en intersectoralisering. Aan de docenten hebben we gevraagd in 

welke mate er bij verschillende betrokkenen draagvlak is voor de vier vernieuwingen.  

 

Tabel 2.8 Mate waarin er volgens docenten bij betrokkenen draagvlak is voor de vier inhoudelijke 
vernieuwingen (percentages) 

 helemaal niet nauwelijks enigszins groot heel groot nvt 

directie 0  3  6 36  55  0 

docenten 0  6  36 49  9  0 

leerlingen 0  21  36 18  3  21 

ouders 6  18  33 24  0  18 

 

Evenals voorgaande schooljaren is het draagvlak voor de vernieuwingen het grootst bij de directie en 

het kleinst bij de leerlingen en de ouders. Wanneer we kijken naar het draagvlak onder docenten zien 

we een verschil tussen de Expeditiejaren. Het draagvlak is daar de laatste twee schooljaren 

afgenomen ten opzichte van het eerste schooljaar. Was in het schooljaar 2007/08 nog bijna drie kwart 

van mening dat het draagvlak onder docenten (heel) groot was, de laatste twee schooljaren is nog 

maar iets meer dan de helft van de docenten deze mening toebedeeld.  

 

Ook uit de interviews blijkt dat draagvlak onder docenten een aandachtspunt is. Zo geven 

vakgroepleiders aan dat ze constant in de gaten moeten houden hoe de invoering van de 

vernieuwingen gaat en dat ze moeten blijven uitleggen wat het doel van de vernieuwingen is en wat er 

van de docenten wordt verwacht. Daarnaast hebben externe factoren invloed op het draagvlak onder 

de docenten. Zo lopen de docenten van het techniekplein naar eigen zeggen aan tegen problemen 

omtrent de ict-voorzieningen en hebben de docenten van het wereldplein roostertechnische 

problemen.  

 

Tijdens ons onderzoek is duidelijk geworden dat de SWP en de vakgroepleiders aangeven dat de 

plannen met de ouderraad besproken worden, maar dat de ouders verder niet actief geïnformeerd 

worden. Dit laatste geldt ook voor de leerlingen. De vernieuwingen moeten uiteindelijk ten goede 

komen van de leerlingen (en daarmee de ouders), maar een actieve inbreng van hen is volgens de 

BHS niet nodig voor de uitvoering. 

 

2.3.4 Professionele leergemeenschap (community) 

Voor de realisatie van de vernieuwingen uit het TOP 2-plan, hebben docenten veel competenties 

nodig. We hebben de docenten gevraagd welke competenties volgens hen cruciaal zijn.  
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Tabel 2.9 Cruciale competenties van docenten (percentages) 

 niet wel 

docenten kunnen feedback geven aan leerlingen  3 97 

docenten kunnen inspelen op talenten van leerlingen  3 97 

docenten kunnen leerlingen coachen  3 97 

docenten kunnen omgaan met ict  6 94 

docenten kunnen opdrachten ontwikkelen gedifferentieerd naar niveau  6 94 

docenten kunnen samenwerken in een team  9 91 

docenten kunnen ict integreren in hun lessen  12 88 

docenten kunnen lessen/modules ontwikkelen  18 82 

docenten kunnen toetsen ontwikkelen gedifferentieerd naar niveau  27 73 

docenten kunnen vakoverstijgend samenwerken  27 73 

docenten kunnen een team coachen  33 67 

docenten kunnen werken met nieuwe beoordelingswijzen zoals portfolio‟s  55 45 

 

In de schooljaren 2007/08 en 2008/09 vond een (zeer) ruime meerderheid van de docenten alle 

genoemde competenties cruciaal om de vier vernieuwingen te kunnen realiseren. Dit beeld lijkt in het 

schooljaar 2009/10 iets genuanceerder te zijn. De competenties die betrekking hebben op de 

leerlingen, zoals feedback geven aan leerlingen, inspelen op hun talenten en hen coachen, zijn in het 

schooljaar 2009/10 iets belangrijker geworden voor de docenten. De overige competenties vinden de 

docenten iets minder cruciaal dan voorgaande schooljaren. Het werken met nieuwe 

beoordelingswijzen, zoals portfolio‟s ziet zelfs iets minder dan de helft van de docenten als cruciale 

competentie. 

 

Vervolgens hebben we de docenten gevraagd of ze kunnen aangeven in welke mate zij zelf over 

bovenstaande cruciale competenties beschikken. De docenten zijn, net als voorgaande schooljaren, 

overwegend positief over de mate waarin ze zelf over de cruciale competenties beschikken. Zo geeft 

meer dan drie kwart van de docenten aan over voldoende vaardigheden te beschikken om leerlingen 

te coachen, samen te werken in een team en feedback te geven aan leerlingen (zie tabel 2.10). Dit 

beeld komt overeen met het beeld uit de schooljaren 2007/08 en 2008/09. We zien echter ook een 

aantal opvallende verschillen. In 2009/10 zijn docenten positiever over de hun competenties die 

betrekking hebben op het omgaan met ict en het integreren van ict in hun lessen. Verder zien we dat 

de docenten in het schooljaar 2009/10 minder competent zijn in het ontwikkelen van lessen/modules 

en van opdrachten/toetsen gedifferentieerd naar niveau. 

 

Tabel 2.10 Mate waarin docenten zelf over de cruciale competenties beschikken (percentages) 

 onvoldoende enigszins voldoende 

leerlingen coachen  0 16 84 

samenwerken in een team  0 20 80 

feedback geven aan leerlingen  3 19 78 

omgaan met ict  0 26 74 

lessen/modules ontwikkelen  7 30 63 

ict integreren in hun lessen  3 35 62 

vakoverstijgend samenwerken  8 42 50 

inspelen op talenten van leerlingen  3 50 47 

een team coachen  14 46 41 

opdrachten ontwikkelen gedifferentieerd naar niveau  10 52 39 

werken met nieuwe beoordelingswijzen zoals portfolio‟s  20 47 33 

toetsen ontwikkelen gedifferentieerd naar niveau  8 63 29 
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Tot slot hebben we de docenten gevraagd naar de mate waarin er volgens hen op de BHS behoefte is 

aan nascholing. Net als voorgaande schooljaren vindt een (zeer) ruime meerderheid van de docenten 

dat er op school behoefte is aan nascholing met betrekking tot de cruciale competenties (zie tabel 

2.11). Het percentage docenten met deze mening is zelfs nog iets gestegen ten opzichte van 

voorgaande jaren. In het schooljaar 2009/10 geeft 81 tot 100 procent van de docenten aan dat er 

enige tot grote behoefte is aan nascholing over de cruciale competenties.  

 

Tabel 2.11 Mate waarin docenten behoefte hebben aan nascholing (percentages) 

 niet enigszins groot 

toetsen ontwikkelen gedifferentieerd naar niveau  4 61 35 

samenwerken in een team  14 52 35 

ict integreren in hun lessen  4 64 32 

inspelen op talenten van leerlingen  7 61 32 

omgaan met ict  7 63 30 

opdrachten ontwikkelen gedifferentieerd naar niveau  10 60 30 

werken met nieuwe beoordelingswijzen zoals portfolio‟s  0 73 27 

feedback geven aan leerlingen  16 58 26 

een team coachen  5 76 19 

lessen/modules ontwikkelen  7 70 22 

leerlingen coachen  19 61 19 

vakoverstijgend samenwerken  9 78 13 

 

Net als voorgaande schooljaren is ook in het schooljaar 2009/10 de behoefte aan nascholing voor 

docenten groter dan de mate waarin docenten aangeven zelf over de cruciale competenties te 

beschikken doet vermoeden. Dit lijkt er wederom op te wijzen dat docenten vooral vinden dat hun 

collega‟s nog meer moeten leren. Dat de benodigde competenties nog verder ontwikkeld moeten 

worden blijkt ook uit de interviews. Binnen de vakgroepen lijken er ondertussen voldoende 

competenties aanwezig te zijn, maar daarmee beschikt nog niet ieder individu over voldoende 

competenties. Om de competenties van docenten te vergroten is de afgelopen jaren ondersteuning 

ontvangen van het ECNO. Een andere manier om de competenties te vergroten die de afgelopen 

jaren in veel interviews is voorgesteld is „leren van elkaar‟. Hier is de afgelopen drie schooljaren een 

start mee gemaakt tijdens de schoolconferenties. Volgens de docenten zou deze manier van 

competentievergroting verder uitgebreid mogen worden. 

 

2.3.5 Leiderschap 

De schoolleiding kan getypeerd worden aan de hand van vier rollen: 

 bestuurder: bepalen strategie, stellen van doelen, plannen en evalueren; 

 beheerder: aandacht voor randvoorwaarden, zorgen voor faciliteiten, verdeling van taken, 

reguleren van besluitvorming; 

 stimulator: bevorderen van samenwerking en eenheid onder het personeel, enthousiasmeren van 

het personeel voor veranderingen; 

 vernieuwer: initiëren van vernieuwingen, open staan voor ontwikkelingen buiten de school.  

 

Deze rollen kunnen worden vervuld op verschillende niveaus, door bijvoorbeeld de directie of 

vakgroepleiders. In hoeverre de directie en de vakgroepleiders deze rollen volgens de docenten 

vervullen bij de voorbereiding en uitvoering van de vier inhoudelijke vernieuwingen, staat in tabel 2.12. 

Vervolgens hebben we gevraagd of de mate waarin de rollen vervuld worden volgens de docenten 

voldoende is (zie tabel 2.13). 
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Tabel 2.12 Mate waarin directie en vakgroepleiders volgens docenten de vier leiderschapsrollen vervullen 
(percentages) 

 sterk matig zwak 

directie    

bestuurder 69 25  6 

beheerder 41 47  13 

stimulator 44 31  25 

vernieuwer 75 19  6 

vakgroepleiders    

bestuurder 34 59  6 

beheerder 25 63  12 

stimulator 34 53  13 

vernieuwer 41 53  6 

 

Tabel 2.13 Oordeel docenten of rolvervulling door directie en vakgroepleiders voldoende is  (percentages) 

 ja nee 

directie   

bestuurder 78 22 

beheerder 63 37 

stimulator 56 44 

vernieuwer 88 12 

vakgroepleiders   

bestuurder 56 44 

beheerder 47 53 

stimulator 59 41 

vernieuwer 53 47 

 

De directie vervult volgens een meerderheid van de docenten met name de rol van vernieuwer. Een 

ruime meerderheid is ook tevreden over de manier waarop de directie deze rol vervult. De directie is 

volgens de docenten in mindere mate een beheerder en stimulator. Dit beeld komt overeen met het 

beeld uit de voorgaande schooljaren 2007/08 en 2008/09. Opvallend verschil ten opzichte van de 

voorgaande schooljaren is de afname van het percentage docenten dat de directie een bestuurder 

vindt (van 81 procent naar 69 procent) en, in het verlengde hiervan, de afname van het percentage 

docenten dat tevreden is over de besturende rol van de directie.  

 

De docenten zijn daarnaast, net als voorgaande schooljaren, van mening dat de vakgroepleiders de 

verschillende rollen in mindere mate vervullen dan de directie. De mate waarin de vakgroepleiders de 

rol van bestuurder en beheerder vervullen is volgens de docenten gelijk aan voorgaande schooljaren. 

De vakgroepleiders zijn volgens de docenten de afgelopen jaren echter wel iets vaker de rol van 

stimulator (stijging van 15 procent) en vernieuwer (stijging van acht procent) gaan vervullen.  

 

2.3.6 Continuïteit 

Docenten vervullen een sleutelrol bij de realisatie van de vernieuwingen. Voor het succes van de 

vernieuwingen is het dan ook van belang dat docenten voldoende tijd hebben voor de voorbereiding 

en uitvoering. Over de vraag of dit op de BHS ook daadwerkelijk het geval is, zijn de meningen van de 

docenten, net als in de schooljaren 2007/08 en 2008/09, verdeeld (zie tabel 2.14). Opvallend is dat 

zowel het percentage docenten dat de extra tijd die ze hebben gekregen voldoende vindt als het 

percentage dat deze tijd onvoldoende vind, licht gestegen is ten opzicht van vorig jaar. 
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Tabel 2.14 Mate waarin docenten tijd hebben gekregen om bij te dragen aan het realiseren van de vier 
inhoudelijke vernieuwingen (percentages) 

 2007/08 2008/09 2009/10 

ik heb geen extra tijd gekregen en heb deze ook niet nodig 19 22 13 

ik heb geen extra tijd gekregen, maar heb deze wel nodig 17 35 34 

ik heb extra tijd gekregen, maar deze is onvoldoende 19 20 25 

ik heb voldoende extra tijd gekregen 44 22 28 

 

Tijd is niet de enige randvoorwaarde die een rol speelt bij het realiseren van de vier inhoudelijke 

vernieuwingen. Ook personeel, geld, huisvesting, ict-voorzieningen, (les)materiaal, 

informatievoorziening, tijdsduur/periode voor voorbereiding en uitvoering en 

scholing/deskundigheidsbevordering spelen een rol (zie tabel 2.15). 

 

Tabel 2.15 Mate waarin de randvoorwaarden voor het realiseren van de vier inhoudelijke vernieuwingen in 
voldoende mate aanwezig zijn (percentages) 

 nee neutraal ja 

personeel  6 34 59 

geld  3 41 56 

huisvesting (geschikte ruimten)  19 25 56 

ict-voorzieningen  16 31 53 

(les)materiaal  22 34 44 

informatievoorziening  16 44 41 

tijdsduur/periode voor voorbereiding  19 47 34 

tijdsduur/periode voor uitvoering  19 47 34 

scholing/deskundigheidsbevordering  9 69 22 

 

Ruim de helft van de docenten is van mening dat het personeel, het geld, de huisvesting en de ict-

voorzieningen voldoende zijn voor het realiseren van de vernieuwingen. Ten opzichte van voorgaande 

jaren is de tevredenheid over personeel toegenomen, die over geld en huisvesting afgenomen en die 

over ict-voorzieningen is ongeveer gelijk in het eerste en derde Expeditiejaar. Bijna de helft van de 

docenten vindt in het derde Expeditiejaar dat het (les)materiaal en de informatievoorziening volstaat. 

Deze groep is iets groter dan in het eerste Expeditiejaar. In verhouding het minst tevreden zijn 

docenten in het derde Expeditiejaar over de tijdsduur voor voorbereiding en uitvoering en over de 

scholing.  

 

Toekomst 

Het schooljaar 2009/10 was het laatste jaar van de Expeditie. Met het oog op continuïteit is daarom de 

vraag van belang hoe de BHS na afloop van de Expeditie verder gaat met de vernieuwingen. Reeds 

eerder is al beschreven dat de BHS een school is met een lang innovatieverleden. Het TOP 2-plan 

waaraan tijdens de Expeditie is gewerkt, was voor de school een logisch vervolg op voorgaande 

vernieuwingen. Uiteraard stopt de BHS niet met de vernieuwingen na afloop van de Expeditie. De 

beleidsvoornemens voor de schooljaren 2010/11 tot en met 2012/13 worden beschreven in het TOP 

3-plan. De nadruk daarin ligt op borging van bereikte resultaten en voortgang van ingezette 

vernieuwingen.  

 

2.3.7 Samenwerking met de omgeving (context-management) 

Alle vakgroepen hebben de afgelopen schooljaren de mogelijkheid gekregen om ondersteund te 

worden door het ECNO. Verschillende vakgroepen hebben hier gebruik van gemaakt of hebben 

aangegeven hier graag gebruik van te gaan maken. Het ECNO biedt verschillende vormen van 

ondersteuning. Sommige vakgroepen worden ondersteund bij modularisering, andere ontvangen 
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video-interactietraining gericht op de didactische vaardigheden van de docenten of op de 

samenwerking van het team. Ook organiseert het ECNO workshops. 

 

2.4 Conclusies 
 

De bevindingen uit de interviews, observaties en vragenlijsten leveren de volgende antwoorden op de 

onderzoeksvragen op. 

 

1+3. Hoe verloopt de uitvoering van de door de vakgroepen geplande activiteiten? Welke 

verschillen zijn er tussen de lespleinen? 

In ons onderzoek hebben vier lespleinen centraal gestaan: expressieplein, talenplein, techniekplein en 

wereldplein. Op alle vier de lespleinen wordt overwegend vakgericht gewerkt en is er veel ruimte voor 

zelfstandig werken door leerlingen. Verder heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat de dagelijkse 

gang van zaken op de lespleinen van elkaar verschilt. In het eerste Expeditiejaar vonden op het 

techniekplein aanzienlijk meer lesactiviteiten plaats dan op de andere drie pleinen. Ook in het laatste 

Expeditiejaar wordt het techniekplein nog steeds intensief gebruikt. De laatste twee jaar is de 

samenwerking tussen docenten een belangrijk aandachtspunt op dit plein.  

 

Het talenplein heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt tijdens de Expeditie. De start van dit plein 

was enigszins stroef. In het derde Expeditiejaar wordt het veelvuldig gebruikt en is er voor iedere 

vaardigheid (spreken, luisteren, lezen, etc.) een aparte ruimte op het plein. Verder zijn de afspraken 

over uitleg en zelfstandig werken bijgesteld in het derde Expeditiejaar (stiltefase is verdwenen). De 

nieuwe afspraken functioneren volgens docenten en leerlingen beter dan de oude. 

 

Ook het expressieplein en het wereldplein worden in het laatste Expeditiejaar vaker gebruikt dan bij de 

start van de Expeditie. Op deze pleinen vinden echter minder lesactiviteiten plaats dan op het talen- 

en techniekplein. Voor het wereldplein is een mogelijke oorzaak dat op dit plein meerdere vakgroepen 

samenwerken. Daardoor is het voor docenten wellicht lastiger dan op de andere pleinen om samen te 

werken en afspraken te maken. Volgens de docenten van het expressieplein blijft het pleingebruik met 

name achter omdat het plein niet voor alle vakken goed is ingericht. Met name het geluidsaspect 

ervaren de docenten als een belangrijk knelpunt. 

 

2. In welke mate zijn de vier inhoudelijke vernieuwingen terug te zien in de praktijk op de 

lespleinen?  

De mate waarin de vier inhoudelijke vernieuwingen terug te zien zijn in de praktijk verschilt per 

lesplein, zowel in het eerste, het tweede als het derde Expeditiejaar. Voor alle jaren geldt dat de 

praktijkpleinen verder zijn met de invoering van de vernieuwingen dan de theoriepleinen. Per 

vernieuwing constateren we het volgende. 

 Modularisering: in de loop van de Expeditie zijn docenten meer met modules gaan werken. 

Hoewel er al veel modules zijn ontwikkeld, blijken nog niet alle docenten daarin even vaardig. De 

modules bieden volgens de SWP en docenten nog onvoldoende differentiatie mogelijkheden. 

Deze differentiatie wordt wel wenselijk geacht met het oog op talentontwikkeling van leerlingen. In 

het TOP 3-plan is talentontwikkeling door middel van differentiatie daarom één van de 

speerpunten. 

 Ict-gebruik: het gebruik van ict in de lessen is in het schooljaar 2009/10 iets afgenomen ten 

opzichte van het schooljaar 2008/09. Het gebruik is echter nog steeds hoger dan tijdens het 

eerste Expeditiejaar (2007/08). Uit de interviews blijk dat er op het gebied van ict minder bereikt 

is dan gewenst. Zo ervaren veel vakgroepleiders binnen hun vakgroep nog een tekort aan ict-

competenties, waardoor de opdrachten op de computer in bijna alle gevallen nog niet 
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gedifferentieerd zijn naar niveau. Daarnaast werken nog niet alle vakgroepen met een digitaal 

leerlingvolgsysteem of met de elektronische leeromgeving Teletop.  

 Teamontwikkeling: de teamontwikkeling is net als de eerste twee Expeditiejaren, ook het 

afgelopen jaar een belangrijk aandachtspunt geweest. Gevolg hiervan is dat de teamgeest op de 

lespleinen volgens docenten is toegenomen. Voor de komende periode lijkt met name het 

hanteren van dezelfde regels door alle docenten van een plein een belangrijk aandachtspunt. 

Ook bij andere aspecten van teamontwikkeling lijkt het mogelijk winst te boeken de komende 

periode. We noemen hier bijvoorbeeld het nakomen van afspraken en het daadwerkelijk 

samenwerken tussen docenten op een plein. 

 Intersectoralisering: in de eerste twee Expeditiejaren is de invoering van intersectorale 

leerroutes voorbereid. Het betreft drie leerroutes: ICT, DC en SDV. In het derde Expeditiejaar zijn 

de drie ontwikkelde leerroutes van start gegaan voor de derdejaars leerlingen. Uit een eigen 

evaluatie van de BHS van het eerste uitvoeringsjaar blijkt dat de leerroutes nog niet allemaal 

even goed lopen. De belangrijkste aandachtspunten zijn overlap tussen leerroutes DC en SDV, 

draagvlak onder docenten bij ICT en DC, het rooster en de keuzestructuur- en richting. 

 

4. Wat zijn succes- en faalfactoren bij de uitvoering en in hoeverre is er voldoende draagvlak 

en deskundigheid bij docenten en andere betrokkenen op de BHS om door te gaan met de 

ingezette veranderingen? 

Evenals voorgaande schooljaren is het draagvlak voor de vernieuwingen het grootst bij de directie en 

het kleinst bij de leerlingen en de ouders. Wanneer we kijken naar het draagvlak onder docenten zien 

we een verschil tussen de Expeditiejaren. Het draagvlak is daar de laatste twee schooljaren 

afgenomen ten opzichte van het eerste schooljaar. Net als vorig schooljaar adviseren wij de BHS dan 

ook zorg te blijven dragen voor het draagvlak. Op basis van het onderzoek zien we daarvoor 

meerdere mogelijkheden: optimaliseren van de stimulerende rol van vakgroepleiders en versterken 

van samenhang in de informatie die docenten uit verschillende bronnen ontvangen.  

 

Voor het realiseren van ingrijpende onderwijsvernieuwingen zoals die uit het TOP 2-plan, zijn 

competente docenten een voorwaarde. De docenten van de BHS onderstrepen dit en zijn van mening 

dat zij over een groot scala aan competenties moeten beschikken voor het uitvoeren van de vier 

vernieuwingen. In het laatste Expeditiejaar vinden docenten met name competenties die betrekking 

hebben op leerlingen van belang. Het gaat dan om competenties als feedback geven aan leerlingen, 

inspelen op hun talenten van leerlingen en leerlingen coachen. Tijdens alle drie de Expeditiejaren zijn 

docenten overwegend positief over de mate waarin zij zelf over de cruciale competenties beschikken. 

Gezien de speerpunten van de BHS voor de TOP 3-periode is het een belangrijk aandachtspunt dat 

docenten in het laatste Expeditiejaar vinden dat zij minder competent zijn in het ontwikkelen van 

lessen/modules gedifferentieerd naar niveau. Ons advies is dan ook om de komende periode op dit 

punt in te zetten op competentievergroting. Docenten geven, net als voorgaande jaren, aan dat „leren 

van elkaar‟ een geschikte manier zou kunnen zijn om competenties te verwerven. Te denken valt aan 

het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen docenten van de verschillende lespleinen, maar ook 

andere scholen zouden als voorbeeld kunnen dienen.  

 

Docenten vervullen een sleutelrol bij de realisatie van de vernieuwingen. Voor het succes van de 

vernieuwingen is het dan ook van belang dat docenten voldoende tijd hebben voor de voorbereiding 

en uitvoering. Over de vraag of dit op de BHS ook daadwerkelijk het geval is, zijn de meningen van de 

docenten, net als in de schooljaren 2007/08 en 2008/09, verdeeld. Opvallend is dat zowel het 

percentage docenten dat de extra tijd die ze hebben gekregen voldoende vindt als het percentage dat 

deze tijd onvoldoende vind, licht gestegen is ten opzicht van vorig jaar. 

 

Het schooljaar 2009/10 was het laatste jaar van de Expeditie. Als vervolg op het TOP 2-plan waarin 

de BHS tijdens de Expeditie heeft gewerkt, is het TOP 3-plan opgesteld. Daarin worden de 
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beleidsvoornemens voor de schooljaren 2010/11 tot en met 2012/13 beschreven. Hiermee lijkt de 

voortgang van de vernieuwingen gewaarborgd. 
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3 Effecten 
Tot welke resultaten leiden de vernieuwingen? 

 

De BHS beoogt met de vernieuwingen uit het TOP 2-plan verschillende doelen op leerling- en op 

docentniveau te bereiken. Om de realisatie van deze doelen te kunnen meten, hebben we de 

volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

5. Tot welke resultaten op leerlingniveau leiden de vernieuwingen? 

a. optimale ontplooiing van diverse talenten; 

b.  een grotere motivatie voor het onderwijs; 

c.  een groter aantal leerlingen dat de BHS afsluit op een hoger dan verwacht niveau 

(meerwaarden ten opzichte van vo-advies); 

d.  een veiligere pedagogische omgeving, zich uitend in grote tevredenheid en minder uitval; 

e.  een betere voorbereiding (qua keuze en inhoud) op vervolgonderwijs (havo/vwo en mbo); 

f. bredere competenties. 

6. Tot welke resultaten op docentniveau leiden de vernieuwingen? 

a. in welke mate is de motivatie van docenten toegenomen? 

b. in welke mate is de tevredenheid van docenten toegenomen? 

c. in welke mate is er sprake van een vergroting van de professionaliteit, zich uitend in verbrede 

docentencompetenties (onder andere interne differentiatie en authentiek onderwijs)? 

 

In het schooljaar 2007/08 hebben we de beginsituatie van leerlingen en docenten op de onderwerpen 

waarop de beoogde resultaten betrekking hebben beschreven. Deze eerste meting kon beschouwd 

worden als een zogenaamde nulmeting. In de schooljaren 2008/09 en 2009/10 hebben we de meting 

herhaald. Op deze manier kunnen we ontwikkelingen in de tijd in beeld brengen. Deze ontwikkelingen 

geven aanknopingspunten voor de resultaten die op de BHS behaald zijn met de vernieuwingen. 

Omdat dit het laatste jaar van de Expeditie is geweest, besteden we tevens aandacht aan de mate 

waarin de vooraf beoogde doelen bereikt zijn.  

 

We starten dit hoofdstuk met de resultaten op leerlingniveau (3.1). Vervolgens gaan we in op de 

resultaten op docentniveau (3.2). We sluiten af met de beantwoording van de onderzoeksvragen (3.3). 

 

3.1 Resultaten van de vernieuwingen op leerlingniveau 
 

In ons onderzoek staan de doelen talentontplooiing (a), motivatie (b), veiligheid pedagogische 

omgeving (d, eerste deel), voorbereiding op vervolgonderwijs (e) en brede competenties (f) centraal. 

De BHS is zelf verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de resultaten van de doelen 

uitstroomniveau (c) en uitval (d, tweede deel). Aanvullend op de eigen meting van de BHS hebben we 

docenten gevraagd naar hun oordeel over een aantal kwantitatieve resultaten op leerlingniveau. 

 

Voor alle doelen op leerlingniveau hebben we aan de docenten gevraagd in welke mate ze volgens 

hen gerealiseerd zijn. We bespreken eerst dit algemene oordeel over de mate van doelbereiking (zie 

tabel 3.1). Daarna gaan we in de deelparagrafen uitgebreider in op de afzonderlijke doelen. 
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Tabel 3.1 Mate waarin docenten vinden dat de beoogde doelen van de vernieuwingen op leerlingniveau zijn 
gerealiseerd (gemiddelden en percentages, n=31) 

 gemid-
delde 

2009/10 

helemaal 
niet 

nauwe-
lijks 

enigszins groten-
deels 

helemaal 

bredere competenties 3,5 0  7 42 48 3 

een veiligere pedagogische omgeving 3,4 3  3 45 45 3 

een betere voorbereiding op 
vervolgonderwijs 

3,3 3  10 45 39 3 

optimale ontplooiing van diverse talenten 3,1 0  7 77 16 0 

een hoger aantal leerlingen dat de BHS op 
een afsluit op een hoger dan verwacht 
niveau 

3,1 0  19 52 29 0 

een hogere motivatie voor het onderwijs 3,0 7  16 52 26 0 

 

Gemiddeld zijn de docenten van mening dat de doelen op leerlingniveau enigszins tot grotendeels 

gerealiseerd zijn. Ongeveer de helft van de docenten oordeelt dat de doelen „brede competenties‟ en 

„een veiligere pedagogische omgeving‟ grotendeels of helemaal zijn gerealiseerd. Voor het doel „een 

betere voorbereiding op vervolgonderwijs‟ heeft bijna de helft van de docenten deze mening. Over de 

mate van doelrealisatie bij de overige drie doelen op leerlingniveau zijn de docenten iets minder 

positief: gemiddeld zijn deze doelen volgens hen enigszins bereikt. Verder valt op dat de meningen 

van docenten met name bij de doelen „afsluiting op een hoger niveau dan verwacht‟ en „hogere 

motivatie‟ nogal sterk verdeeld zijn. 

 

3.1.1 Motivatie 

Als leerlingen gevraagd wordt een rapportcijfer te geven voor hun eigen inzet, geven ze gemiddeld 

een 7,2. Dit cijfer komt nagenoeg overeen met dat van de voorgaande jaren. Leerlingen zijn redelijk 

positief over hun eigen inzet. Er zijn kleine verschillen in de rapportcijfers tussen leerlingen van 

verschillende sectoren. Leerlingen van de sector economie gaven zichzelf het laagste rapportcijfer 

(6,9). Naast de vraag naar een rapportcijfer, hebben we de derde- en vierdejaars leerlingen van de 

BHS voor de derde keer op een rij stellingen voorgelegd over hun motivatie voor school (zie tabel 3.2). 

Ook hier zien we opnieuw een stabiel beeld over de afgelopen drie jaar. Leerlingen zijn nog net zo 

gemotiveerd voor school als drie jaar geleden. 

 

Leerlingen van de BHS zijn sterk gemotiveerd om een goed rapport te halen. Ruim 90 procent van de 

leerlingen is het (helemaal) eens met stelling dat een goed rapport halen belangrijk is. Ook geeft het 

merendeel van de leerlingen aan praktisch nooit te spijbelen (84%), zelden te laat op school te komen 

(68%) en weinig moeite te hebben om naar school te gaan (61%).16 Het laagste scoren de leerlingen 

op de stelling „Ik besteed veel aandacht aan mijn huiswerk‟. Slechts een derde van de leerlingen is het 

daar (helemaal) mee eens. Als het gaat om huiswerk, zijn de leerlingen van de BHS onveranderd 

minder gemotiveerd dan als het gaat om andere onderdelen van motivatie.  

 
We hebben de verschillende stellingen over motivatie samengenomen tot één schaal en onderzocht of 

er verschillen zijn tussen leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken. Leerlingen van de 

basisberoepsgerichte leerweg zijn significant minder gemotiveerd voor school dan leerlingen van de 

overige leerwegen. 
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  Deze vraag is negatief geformuleerd, we hebben daarom de percentages helemaal oneens en oneens opgeteld. 
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Tabel 3.2 Tevredenheid leerlingen over eigen inzet voor school (gemiddelden en percentages, n=379)
17 

 gemid-
delde 

2007//08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid- 
delde 

2009/10 

hele-
maal 

oneens 

oneens niet 
eens/niet 
oneens 

eens hele-
maal 
eens 

ik vind het belangrijk om 
een goed rapport te 
halen (SCP) 

4,2 4,3 4,4 2 1 5 44 48 

ik spijbel praktisch nooit 4,4 4,4 4,3 3 3 10 26 58 

ik ben zelden te laat op 
school 

3,8 3,9 3,7 11 10 11 31 37 

het kost me moeite om 
naar school te gaan 
(SCP)* 

3,8 3,6 3,6 21 40 21 13 5 

ik vind het leuk om 
tijdens de les mijn 
mening te geven 

3,2 3,4 3,4 6 12 36 32 14 

ik heb mijn huiswerk 
altijd op tijd af 

3,4 3,3 3,3 4 16 33 39 8 

op school houd ik 
meestal mijn aandacht 
bij de les (SCP) 

3,3 3,3 3,3 3 9 45 39 3 

ik begin uit mezelf aan 
mijn huiswerk (SCP) 

3,1 3,3 3,2 10 15 29 36 9 

ik besteed veel 
aandacht aan mijn 
huiswerk 

2,7 2,9 2,9 12 20 36 28 4 

 

Het stabiele en positieve beeld dat de leerlingen hebben van hun eigen motivatie wordt niet 

weerspiegeld door de mening van de docenten. Minder dan de helft van de docenten is tevreden over 

de motivatie van bovenbouwleerlingen (42%). Dat was vorig jaar min of meer vergelijkbaar (39%) en 

is nog steeds lager dan in het eerste Expeditiejaar, toen ongeveer de helft van de docenten tevreden 

was over de motivatie van bovenbouwleerlingen. De opvatting dat leerlingen meer gemotiveerd raken 

op een lesplein wordt dit Expeditiejaar door minder docenten gedeeld dan in de voorgaande jaren. In 

het eerste Expeditiejaar werd dit door 60 procent van de docenten beaamd, in het jaar daarna door de 

helft van de docenten en dit jaar nog maar door 40 procent van de docenten.  

 

Ondanks het feit dat de docenten van de BHS kritisch zijn over de motivatie van bovenbouwleerlingen, 

vindt ruim de helft van de docenten dat de vernieuwingen bij de leerlingen enigszins hebben geleid tot 

een hogere motivatie voor het onderwijs en ruim een kwart vindt dat dit grotendeels het geval is (zie 

tabel 3.1). Ook uit de interviews kwam naar voren dat docenten de indruk hebben dat leerlingen op de 

lespleinen meer gemotiveerd lijken dan bij klassikale lessen, met name leerlingen uit de gemengde en 

theoretische leerwegen. 

 

De bevindingen uit de vragenlijsten voor leerlingen en docenten en uit de interviews geven geen 

eenduidig antwoord op de vraag of de motivatie van leerlingen is toegenomen tijdens de Expeditie. 

Dat komt wellicht omdat de gegevens uit de docentenvragenlijst niet uitgesplitst kunnen worden naar 

leerweg. Bij de leerlingenvragenlijst en de interviews is dat wel mogelijk en zien we dat leerlingen uit 

de beroepsgerichte leerwegen iets minder gemotiveerd lijken dan die uit de gemengde en 

                                                      
17  

De vragen die we hiervoor hebben gebruikt zijn deels overgenomen uit de jeugdrapportage van het SCP (Wittebrood 

& Keuzenkamp, 2000). Uit de eerste meting bleek dat alle vragen gezamenlijk een schaal vormen. Cronbach‟s  

bedroeg 0,77. Cronbach‟s  is een maat voor de betrouwbaarheid van een dergelijke schaal (= de mate waarin we 
op de meting kunnen vertrouwen, dus de mate waarin een meting keer op keer dezelfde resultaten oplevert.). Hoe 
dichter bij 1, hoe groter de betrouwbaarheid. 
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theoretische leerweg. Op basis daarvan is onze conclusie dat het doel „grotere motivatie‟ bij leerlingen 

bereikt is bij leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg. 

 

3.1.2 Pedagogische omgeving 

De bovenbouwleerlingen van de BHS is gevraagd een rapportcijfer te geven voor vier verschillende 

onderdelen van de pedagogische omgeving: de sfeer op school, de omgang tussen leerlingen en 

docenten, de omgang tussen leerlingen onderling en de veiligheid op school. De rapportcijfers die de 

leerlingen dit jaar hebben gegeven, verschillen niet met die van vorig jaar. De veiligheid op school 

krijgt van de leerlingen een 7,5, evenals de omgang tussen de leerlingen onderling. De sfeer op 

school wordt door de leerlingen gewaardeerd met een 7,4 en de omgang tussen leerlingen en 

docenten krijgt het rapportcijfer 6,8. Kortom, de leerlingen beoordelen de pedagogische omgeving van 

de BHS met een ruime voldoende. 

 

Om genuanceerder te kijken naar de mening van leerlingen over de pedagogische omgeving hebben 

we de leerlingen gevraagd naar hun mening over verschillende stellingen. 

 

Tabel 3.3 Tevredenheid leerlingen over de pedagogische omgeving (gemiddelden en percentages, n=378)
18

 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

hele-
maal 

oneens 

oneens niet 
eens/niet 
oneens 

eens hele-
maal 
eens 

ik voel me veilig op 
school 

3,9 4,0 4,0 2 3 13 57 25 

mijn school heeft 
duidelijke gedragsregels 
voor leerlingen 

3,7 3,9 3,9 2 1 18 64 15 

docenten treden op 
tegen leerlingen die zich 
misdragen 

3,8 3,9 3,8 1 3 21 62 13 

ik kan met de meeste 
leraren goed opschieten 

3,8 3,9 3,8 2 4 19 62 13 

bij ons op school kunnen 
de meeste leerlingen 
goed met elkaar 
opschieten 

3,8 3,8 3,8 1 2 20 67 10 

ik kan op school terecht 
met mijn problemen 

3,5 3,7 3,8* 2 5 24 53 17 

mijn school wil dat 
leerlingen begrijpen 
waarom goed gedrag 
belangrijk is 

3,6 3,7 3,7 3 4 27 56 10 

de docenten nemen de 
leerlingen serieus 

3,6 3,7 3,6 3 6 29 55 9 

op deze school worden 
alle leerlingen 
gelijkwaardig behandeld 

3,3 3,5 3,5 5 12 25 47 11 

er wordt niet gepest op 
school 

2,7 2,7 2,9 8 28 34 21 9 

 

Het valt op dat leerlingen van de BHS drie jaar op rij consistent zijn in hun mening over de 

verschillende onderdelen van de pedagogische omgeving. Alleen bij de stelling „ik kan op school 

terecht met mijn problemen‟ zien we een klein positief verschil tussen het eerste en het derde 

Expeditiejaar. Ruim 80 procent van de leerlingen voelt zich veilig op school, wat ook al in het 

rapportcijfer tot uitdrukking kwam. Ook vindt bijna 80 procent van de leerlingen dat de school 
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  Cronbach‟s α bedraagt 0,84. 
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duidelijke gedragsregels heeft en dat docenten optreden tegen leerlingen die zich misdragen. De 

meeste leerlingen (rond de 75 procent) kunnen goed overweg met de docenten en met hun 

medeleerlingen. Er zijn slechts twee stellingen waar meer dan tien procent van de leerlingen zich 

negatief over uitlaat. Namelijk 17 procent van de leerlingen vindt dat de school niet alle leerlingen 

gelijkwaardig behandelt en 36 procent geeft aan dat er gepest wordt op school. Voor beide stellingen 

geldt dat dit nog steeds een minderheid van alle leerlingen betreft.  

 

We hebben de scores op de stellingen samengenomen tot één maat „pedagogische omgeving‟ en zijn 

nagegaan of deze maat verschilt tussen leerlingen van verschillende leerjaren, leerwegen of sectoren. 

Deze verschillen blijken er niet te zijn. Leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken hebben 

een vergelijkbare mening over de pedagogische omgeving van de BHS. 

 

Er is gedurende de drie Expeditiejaren geen verschil te zien in de mening van de leerlingen over de 

pedagogische omgeving. Het beeld op basis van de terugblik van docenten op de drie Expeditiejaren 

is positiever dan dat op basis van de mening van leerlingen in de drie jaren. Ongeveer de helft van de 

docenten vindt dat het doel „een veiligere pedagogische omgeving‟ grotendeels of helemaal is 

gerealiseerd en nog eens 45 procent vindt dat dit doel enigszins is bereikt. 

 

3.1.3 Voorbereiding op vervolgonderwijs 

 

Tabel 3.4 Tevredenheid leerlingen over de voorbereiding op het vervolgonderwijs (gemiddelden en 
percentages, n=375)

19
 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

hele-
maal 

oneens 

oneens niet 
eens/niet 
oneens 

eens hele-
maal 
eens 

de school geeft mij 
informatie over opleidingen 
die ik na deze school kan 
gaan doen 

3,9 4,0  3,9 1 3 20 55 22 

de school begeleidt mij bij 
de keuze voor een 
vervolgopleiding 

3,8 3,9  3,9 2 4 20 57 18 

de school heeft mij goed 
begeleid bij de keuze van 
mijn leerweg 

3,6 3,8  3,9* 2 4 16 58 19 

de school geeft mij 
informatie over beroepen 

3,8 3,8  3,8 2 4 22 54 17 

de school heeft mij goed 
begeleid bij de keuzen voor 
mijn sector 

3,5 3,7  3,8* 3 5 20 56 17 

door stages weet ik wat 
beroepen inhouden 

3,8 3,7  3,7 4 6 24 52 15 

de sector die ik heb 
gekozen, is zoals de school 
me vooraf verteld heeft 

3,3 3,3  3,5 4 11 31 44 10 

 

De leerlingen is gevraagd hun mening te geven over de manier waarop de BHS hen begeleid bij de 

voorbereiding op het vervolgonderwijs en bij keuzemomenten. We hebben ze daarvoor verschillende 

stellingen voorgelegd en ze gevraagd een rapportcijfer te geven voor de voorbereiding op het 

vervolgonderwijs. Gemiddeld geven de leerlingen als rapportcijfer een 7,3. Ook wanneer we kijken 

naar de antwoorden op de stellingen zijn leerlingen gemiddeld tevreden over de begeleiding van de 

BHS. Het totaal oordeel van leerlingen op begeleiding van de BHS wijkt niet af van dat van 
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voorgaande jaren. Bij twee deelaspecten zien we wel een verschil tussen het eerste en het derde 

Expeditiejaar. Over de begeleiding bij de keuze van een leerweg en voor een sector oordelen de 

leerlingen in het derde Expeditiejaar iets positiever dan in het eerste jaar. 

 

Vergeleken met vorig jaren is het aandeel docenten dat vindt dat leerlingen goed worden voorbereid 

op het vervolgonderwijs afgenomen. Was in de eerste twee Expeditiejaren nog drie kwart van de 

docenten van mening dat leerlingen goed worden voorbereid, dit jaar is dat gedaald naar 65 procent. 

Desondanks oordelen de docenten redelijk positief over de mate waarin het Expeditiedoel „een betere 

voorbereiding op vervolgonderwijs‟ is bereikt. Respectievelijk 45, 39 en drie procent van de docenten 

is van mening dat dit doel enigszins, grotendeels en helemaal is gerealiseerd. 

 

3.1.4 Talent- en competentieontwikkeling 

De docenten van de BHS zijn overwegend tevreden over de talent- en competentieontwikkeling van 

bovenbouwleerlingen. Het meest tevreden zijn ze over de competenties van de leerlingen, ruim 65 

procent van de docenten is hier tevreden over. De gemiddelde tevredenheid van docenten over de 

talentontplooiing (52% tevreden) en de talentontdekking (45% tevreden) van de leerlingen is 

toegenomen vergeleken met de twee vorige schooljaren.  

 

Tabel 3.5 Tevredenheid docenten over talent- en competentieontwikkeling van bovenbouwleerlingen  
 (gemiddelden en percentages, n=31)

20
 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

zeer 
onte-

vreden 

onte-
vreden 

niet 
tevreden/
niet on-

tevreden 

tevre-
den 

zeer te-
vreden 

weet 
niet 

competenties van 
leerlingen 

3,6 3,6 3,7 0  7 23 58 7  7 

talentontplooiing van 
leerlingen 

3,1 3,1 3,5 0  3 36 52 0  10 

talentontdekking van 
leerlingen 

3,0 3,1 3,4 0  10 39 45 0  7 

 

Talentontwikkeling 

Dit jaar is de docenten gevraagd terug te kijken op de drie Expeditiejaren en aan te geven in hoeverre 

ze van mening zijn dat de beoogde doelen van de vernieuwingen zijn bereikt. Het doel „optimale 

ontplooiing van diverse talenten‟ is volgens 77 procent van de docenten enigszins bereikt en volgens 

16 procent grotendeels. Dit redelijk positieve oordeel is in overeenstemming met de toename in de 

gemiddelde tevredenheid van docenten over de talentontplooiing en -ontdekking van 

bovenbouwleerlingen die uit tabel 3.5 volgt.  

 

In de interviews maken docenten, KGV een SWP een aantal kritische kanttekeningen over de 

realisatie van het doel talentontplooiing. Docenten zeggen over weinig extra tijd te beschikken om 

leerlingen die extra aandacht nodig hebben of leerlingen die meer uitdaging aankunnen intensiever te 

begeleiden en dus te differentiëren in het lesaanbod. Sommige docenten voegen hieraan toe dat het 

bij henzelf nog aan de juiste competenties ontbreekt om het aanbod aan de individuele leerling aan te 

passen. Ook wordt er in de gesprekken onderscheid gemaakt tussen leerlingen uit de beroepsgerichte 

leerwegen aan de ene kant en leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen aan de andere 

kant. Volgens docenten is de eerste groep lastiger en zij vragen zich af of het doel van 

talentontplooiing voor hen bereikt is. Volgens de SWP- en KGV-leden is het na drie jaar Expeditie te 

vroeg om al definitieve conclusies te trekken over het bereiken van sommige doelen. Om een optimale 
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ontplooiing van talenten te bereiken, moeten veel vernieuwingen gerealiseerd zijn. Volgens de SWP 

heeft de nadruk tijdens de Expeditie vooral gelegen op de vier inhoudelijke vernieuwingen. Daardoor 

is talentontwikkeling meer naar de achtergrond geschoven. Omdat dat doel nog wel steeds van groot 

belang wordt geacht, zal er de komende periode meer aandacht aan worden besteed. 

 

Competentieontwikkeling volgens docenten 

De BHS heeft verschillende competenties genoemd waarvan zij het belangrijk vindt dat leerlingen er 

over beschikken. De docenten is voor ieder van deze competenties gevraagd of zij vinden dat de 

bovenbouwleerlingen er over beschikken. Het beeld dat naar voren komt verschilt nauwelijks van dat 

van de voorgaande jaren. De docenten vinden dat de leerlingen van de BHS vooral beschikken over 

verbale uitdrukkingsvaardigheden en dat ze kunnen samenwerken en communiceren. Leerlingen 

hebben volgens de docenten nog wel moeite met verantwoordelijkheid nemen, plannen en 

organiseren, het sturen van het eigen leerproces en met name met reflecteren.  

 

Tabel 3.6 Mate waarin bovenbouwleerlingen volgens docenten beschikken over competenties   
 (gemiddelden en percentages, n=31)
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 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

hele-
maal 
niet 

nauwe-
lijks 

enigs-
zins 

groot heel 
groot 

weet 
niet 

verbale 
uitdrukkingsvaardigheid 

3,5 3,4 3,7 0  3 32  52 7  7 

samenwerken 3,6 3,5 3,6 0  7 29  48 7  10 

communiceren 3,5 3,7 3,5 0  7 36  48 3  7 

schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid 

2,9 3,2 3,1 0  16 45  26 0  13 

keuzes maken en 
motiveren 

3,2 3,3 3,0 0  23 48  19 3  7 

zelfstandig werken 3,1 3,1 3,0 0  23 48  19 3  7 

(zelf)verantwoordelijk-
heid 

2,9 3,0 2,9 0  29 45  19 0  7 

plannen en organiseren 3,0 2,9 2,8 3  29 45  16 0  7 

sturing eigen leerproces 2,5 2,7 2,8 3  19 55  10 0  13 

reflecteren 2,7 2,7 2,5 3  45 36  7 0  10 

 

Met betrekking tot twee competenties verschilt de mening van de docenten van dit jaar met die van 

vorig jaar. Meer docenten vinden dat leerlingen beschikken over verbale uitdrukkingsvaardigheden en 

minder docenten vinden dat leerlingen keuzes kunnen maken en motiveren. Ten opzichte van het 

eerste Expeditiejaar zijn docenten in het laatste jaar iets positiever over de mate waarin leerlingen hun 

eigen leerproces kunnen sturen. 

 

Tenslotte is de docenten dit jaar gevraagd of ze vinden dat het Expeditiedoel „ontwikkelen brede 

competenties‟ is bereikt. Veel docenten vinden dat dat het geval is; drie procent zegt dat dit doel 

helemaal bereikt is, 48 procent denkt dat het doel grotendeels bereikt is en 42 procent vindt dat het 

enigszins gerealiseerd is. Dit positieve oordeel van docenten komt overeen met de bevindingen uit de 

interviews. 

 

Competentieontwikkeling volgens leerlingen 

Leerlingen hebben met behulp van een zogenaamd learner report aangeven in welke mate zij 

beschikken over een zestal algemene competenties.22 
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Tabel 3.7 Overzicht van de antwoorden op de gesloten vragen van het learner report (percentages) 

ik heb op het lesplein 
geleerd 

klopt niet klopt een beetje klopt helemaal weet niet 

samen te werken     

expressieplein  10 56 29  5 

talenplein  13 41 36  10 

techniekplein  12 23 52  13 

wereldplein  10 39 45  7 

totaal  12 40 41  7 

zelfstandig te werken     

expressieplein  18 46 30  7 

talenplein  15 42 37  6 

techniekplein  4 36 48  12 

wereldplein  9 46 39  7 

totaal  12 43 39  6 

te communiceren     

expressieplein  17 27 48  8 

talenplein  17 40 37  6 

techniekplein  14 17 53  15 

wereldplein  18 37 36  10 

totaal  17 32 44  7 

te plannen en organiseren     

expressieplein  36 36 20  8 

talenplein  16 41 37  6 

techniekplein  12 32 45  12 

wereldplein  17 49 27  8 

totaal  20 41 33  6 

te reflecteren     

expressieplein  12 30 13  46 

talenplein  14 30 12  44 

techniekplein  9 17 19  55 

wereldplein  10 30 17  43 

totaal  11 28 16  45 

te onderzoeken     

expressieplein  40 25 18  17 

talenplein  39 31 16  15 

techniekplein  9 34 37  21 

wereldplein  21 41 23  16 

totaal  28 34 24  14 

 

Een ruime meerderheid van de leerlingen vindt dat zij op de lespleinen deels of helemaal geleerd 

hebben samen te werken, zelfstandig te werken, te communiceren en te plannen en organiseren. Dit 

oordeel van de leerlingen komt redelijk overeen met dat van de docenten. Over het leren reflecteren 

en onderzoeken oordelen de leerlingen (iets) minder positief dan over de andere competenties. Ruim 

een kwart van de leerlingen is van mening dat zij op de lespleinen niet hebben leren onderzoeken en 

ongeveer 14 procent weet niet wat onderzoeken is of dat ze dat geleerd hebben. Bij reflecteren 

bedragen deze percentages respectievelijk 11 en 45 procent. Vermoedelijk is het begrip „reflecteren‟ 

bij de leerlingen minder bekend dan vooraf verondersteld werd. Als we de leerlingen van de vier in het 

onderzoek centraal staande lespleinen met elkaar vergelijken, blijkt dat de leerlingen van het 

techniekplein het meest tevreden zijn over de ontwikkeling van hun competenties.  
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De gegevens uit tabel 3.7 zijn afkomstig van de tweede meting uit schooljaar 2009/10 toen alle 

leerlingen een learner report hebben ingevuld. Bij de eerste meting in het schooljaar 2009/10 heeft 

één klas per plein een learner report ingevuld. Als we de gegevens uit deze twee metingen vergelijken 

zien we dat er geen verschillen zijn voor samenwerken en onderzoeken. Bij de andere competenties 

zien we dat bij de tweede meting iets meer leerlingen dan bij de eerste meting zeggen dat ze die deels 

of helemaal geleerd hebben op de pleinen. 

 

In het learner report was voor elke competentie naast een gesloten vraag ook een open vraag 

opgenomen. Die bood leerlingen de mogelijkheid om hun antwoord toe te lichten. In de bijlage is een 

overzicht opgenomen van de toelichtingen van leerlingen. We hebben deze toelichtingen per 

competentie onderverdeeld in een aantal categorieën. Tevens hebben we elke antwoordcategorie 

voorzien van een voorbeeld in de vorm van een citaat. Omdat de toelichtingen vermoedelijk met name 

interessant zijn voor de direct bij een plein betrokkenen hebben we de bijlage geordend per lesplein. 

Door te kijken naar het aantal leerlingen per antwoordcategorie en de toelichtingen krijgen docenten 

per competentie zicht op aspecten die leerlingen goed en minder goed beheersen. Zo zien we 

bijvoorbeeld bij de competentie „communiceren‟ dat in verhouding veel leerlingen een toelichting 

geven behorend tot de categorie „iets duidelijk kunnen vertellen/je mondeling kunnen uitdrukken‟ en in 

verhouding erg weinig toelichting behoren tot de categorie „met aandacht luisteren als iemand iets 

vertelt‟. Dit zou er op kunnen wijzen dat de aandacht die in de lessen besteed worden aan 

communiceren eenzijdig van aard is, veel aandacht voor de zender van een boodschap en weinig 

voor de ontvanger van een boodschap.  

 

Naast de toelichtingen per competentie waren in het learner report twee open vragen opgenomen. 

Deze vragen luidden: op het [naam]plein heb ik geleerd dat ik goed kan….. en op het [naam]plein heb 

ik geleerd dat ik nog niet zo goed kan….. We hebben de leerlingen gevraagd om dingen te noemen 

die niet specifiek zijn voor één bepaald plein, maar dingen die zij ook op andere lespleinen kunnen 

gebruiken. Ook de antwoorden op deze open vragen zijn geordend per lesplein opgenomen in de 

bijlage. De antwoorden van leerlingen kunnen docenten aanknopingspunten bieden voor onderwerpen 

waar tijdens lessen meer dan wel minder aandacht aan besteed zou kunnen worden. Zo blijkt 

bijvoorbeeld dat op een aantal pleinen relatief veel leerlingen het lastig vinden om zich te 

concentreren of stil te werken. Daar zouden docenten rekening mee kunnen houden bij hun lessen. 

Een ander voorbeeld betreft het onderscheid tussen algemene en beroepsspecifieke competenties. 

Ondanks dat we leerlingen gevraagd hebben algemene competenties te noemen, zien we met name 

bij het expressie- en het techniekplein dat veel leerlingen antwoorden geven die betrekking hebben op 

beroepsspecifieke zaken. Dat zou kunnen betekenen dat op deze pleinen meer aandacht wenselijk is 

voor algemene competenties. 

 

3.1.5 Overige leerlingresultaten 

Tenslotte is de docenten gevraagd naar hun tevredenheid over een aantal overige resultaten van 

bovenbouwleerlingen, namelijk voortijdig schoolverlaten en opstroom, sociaal-emotionele ontwikkeling 

en cognitieve prestaties. 
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Tabel 3.8 Tevredenheid docenten over overige resultaten bovenbouwleerlingen (gemiddelden en 
 percentages, n=31) 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

zeer 
onte-

vreden 

onte-
vreden 

niet 
tevreden/
niet on-

tevreden 

tevre-
den 

zeer te-
vreden 

weet 
niet 

percentage leerlingen 
dat voortijdig de school 
verlaat 

4,3 4,2 4,1 0  0 23 29 36 13 

sociaal-emotionele 
ontwikkeling van 
leerlingen 

4,1 3,8 4,1 0  3 13 48 26 10 

percentage leerlingen 
dat opstroomt naar een 
hoger onderwijstype 

3,9 4,0 3,9 0  3 23 45 16 13 

cognitieve prestaties van 
leerlingen 

3,5 3,6 3,7 0  10 16 55 10 10 

 

Ten opzichte van vorig schooljaar zijn docenten iets tevredener over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen, driekwart van de docenten is hier (zeer) tevreden over. De tevredenheid 

in het derde Expeditiejaar is hiermee weer gelijk aan die in het eerste jaar. Verder is het beeld 

ongeveer gelijk aan dat van de voorgaande jaren. De meeste docenten (tussen de 61 en 65 procent) 

zijn (zeer) tevreden over de overige leerlingresultaten.  

 

De docenten is tenslotte nog gevraagd of ze vinden dat het beoogde doel „een groter aantal leerlingen 

dat de BHS afsluit op een hoger niveau dan verwacht‟ is gerealiseerd. Iets meer dan de helft van de 

docenten vindt dat dit enigszins zo is en 29 procent vindt dat dit doel grotendeels bereikt is. 

 

3.2 Resultaten van de vernieuwingen op docentniveau 
 

In de verschillende interviews met docenten van de vier onderzochte lespleinen en met de SWP en de 

KGV wordt aangegeven dat de realisatie van de doelen op docentniveau „in ontwikkeling is„, „op weg 

is, „voor het merendeel bereikt is‟, „verschilt voor docenten van hetzelfde lesplein‟, „door de ene docent 

meer behaald dan door de andere docent‟. Kortom, men is op de goede weg, maar de einddoelen zijn 

nog niet volledig bereikt. Verder vinden docenten het vaak lastig om effecten toe te schrijven aan de 

vernieuwingen: “Mogelijk was dit met klassikaal lesgeven ook wel bereikt”. Dit geldt met name voor de 

(toegenomen) motivatie van docenten. 

 

In tabel 3.10 staat de mening van de docenten over de mate waarin de beoogde doelen op 

docentniveau zijn gerealiseerd. Gemiddeld scoren de docenten gelijk op de drie doelen op 

docentniveau: alle drie de doelen zijn volgens hen enigszins bereikt. Dit oordeel is (iets) minder 

positief dan het oordeel van docenten over de mate waarin de doelen op leerlingniveau zijn 

gerealiseerd. Over de mate van doelbereiking bij „professionaliteit‟ zijn de meningen van docenten 

meer verdeeld dan bij de andere twee doelen op docentniveau. Ongeveer een kwart van de docenten 

geeft aan dat dit doel niet of nauwelijks is bereikt, terwijl bijna twintig procent van mening is dat dit 

doel juist grotendeels of helemaal is bereikt. De professionaliteit van de docenten is in paragraaf 2.3.4 

al uitgebreid aan de orde geweest. Op de andere twee doelen op docentniveau gaan we hieronder 

nader in. 
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Tabel 3.9 Mate waarin docenten vinden dat de beoogde doelen van de vernieuwingen op docentniveau zijn 
gerealiseerd (gemiddelden en percentages, n=31) 

 gemid-
delde 

2009/10 

helemaal 
niet 

nauwe-
lijks 

enigszins groten-
deels 

helemaal 

een hogere motivatie 2,9  7 16 55 23 0 

een grotere tevredenheid over de 
pedagogische omgeving en het werkklimaat 

2,9  0 26 55 19 0 

een grotere professionaliteit 2,9  10 13 58 16 3 

 

3.2.1 Motivatie 

Om de motivatie van docenten te meten, hebben we ze acht stellingen voorgelegd die betrekking 

hebben op de tevredenheid over hun werk (zie tabel 3.10). Ook is aan de docenten gevraagd een 

rapportcijfer te geven voor hun werk. Docenten waarderen hun werk met gemiddeld een 7,7. Deze 

waardering is nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. 

 

Tabel 3.10 Tevredenheid docenten over werk (gemiddelden en percentages)
23

 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

zeer 
oneens 

oneens niet 
eens/niet 
oneens 

eens zeer 
eens 

in het algemeen ervaar ik 
mijn werk als zinvol 

4,2 4,2  
4,4 

0 0 3 55 42 

ik heb in mijn werk de kans 
de dingen te doen die mij 
goed liggen 

4,0 3,9  
4,2* 

0 3 7 61 29 

mijn werk geeft me over het 
geheel genomen veel 
voldoening 

4,0 4,0  
4,1 

0 3 16 45 36 

ik voel me in mijn werk 
ondergewaardeerd* 

3,7 3,5  
3,7 

16 58 7 19 0 

deze school draagt zorg 
voor voldoende afwisseling 
en mijn taken 

3,6 3,7  
3,6 

7 10 19 52 13 

er is aandacht en 
waardering voor het werk 
dat ik doe 

3,5 3,2  
3,5* 

0 16 26 48 10 

ik kan mij voldoende 
ontwikkelen binnen mijn 
huidige team 

3,6 3,6  
3,3*** 

13 10 19 48 10 

mijn werk kost me te veel 
energie* 

3,0 2,9  
2,8 

0 26 39 26 10 

 

De docenten van de BHS zijn zeer tevreden over de zinvolheid van hun werk en de kans die ze 

krijgen om dingen te doen die hen goed liggen. Ook is het merendeel van de docenten positief over de 

voldoening die het werk hen biedt. Ondanks het feit dat de gemiddelde score op de mate waarin 

docenten zich gewaardeerd voelen hoog is
24

, is er een relatief grote groep (ongeveer een vijfde van 

de docenten) die zich ondergewaardeerd voelt. Dit geldt ook voor de mate waarin er aandacht en 

waardering is voor het werk dat de docenten doen. Het merendeel vindt dat deze aandacht en 

waardering er is – zelfs iets meer dan vorig jaar -, maar een klein deel geeft aan dit te missen. De 

mening over het zorg dragen van de school voor voldoende afwisseling in de taken van de docenten 

en de mening over de mate waarin docenten ervaren dat ze zich voldoende kunnen ontwikkelen 
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een grotere tevredenheid.  
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wisselt sterk tussen de docenten. Een in verhouding grote groep docenten (36 procent) vindt dat het 

werk ze te veel energie kost.  

 

De gemiddelde scores van de docenten komen redelijk overeen met die van de voorgaande twee 

schooljaren. Bij drie stelling zien we verschillen. Meer docenten dan vorig jaar zijn het er over eens dat 

ze van de school de kans krijgen om dingen te doen die ze goed liggen en dat er aandacht en 

waardering is voor het werk dat ze doen. Minder docenten dan voorgaande jaren vinden dat ze zich 

voldoende kunnen ontwikkelen binnen hun huidige team. 

 

In tabel 3.9 hebben we reeds gezien dat docenten gemiddeld vinden dat het doel „hogere motivatie‟ 

enigszins bereikt is. Ook op basis van de antwoorden op de stellingen kunnen we concluderen dat 

zich niet veel verschuivingen hebben voorgedaan tijdens de Expeditieperiode. De verklaring hiervoor 

is waarschijnlijk dat de tevredenheid van docenten over hun werk reeds bij het begin van de Expeditie 

hoog was. Het is daardoor zeer moeilijk deze, zeker in een beperkte periode van drie jaar, te 

verhogen.  

 

3.2.2 Pedagogische omgeving 

De stellingen over de pedagogische omgeving die we de leerlingen hebben voorgelegd, hebben we 

ook aan de docenten voorgelegd. Op alle stellingen behalve die over het pesten op school, scoren de 

docenten gemiddeld gelijk of hoger dan de leerlingen. Alle docenten vinden dat ze met de meeste 

leerlingen goed kunnen opschieten. De docenten scoren hier gemiddeld hoger dan in de voorgaande 

jaren. Bijna alle docenten voelen zich veilig op school, kunnen met de meeste collega‟s goed 

opschieten en vinden dat de docenten op school de leerlingen serieus nemen. Het werkklimaat wordt 

door de docenten van de BHS over het algemeen als prettig ervaren en het merendeel van de 

docenten is van mening dat de school wil dat leerlingen het belang van goed gedrag begrijpen, dat de 

school duidelijke gedragsregels heeft en dat de meeste leerlingen het goed met elkaar kunnen vinden. 

Eigenlijk zijn er slechts twee stellingen waar een relatief grote groep (meer dan 3 docenten) het niet 

mee eens is. Ruim 40 procent vindt dat er wordt gepest op school en ruim 45 procent van de 

docenten vindt dat personeelsleden elkaar niet aanspreken op modelgedrag. Ook uit interviews blijkt 

dat het voor docenten nog erg moeilijk is om elkaar er op aan te spreken als zaken niet naar wens 

verlopen. 
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Tabel 3.11 Tevredenheid docenten over pedagogische omgeving en werkklimaat (gemiddelden en percentages, 
n=31)

25
 

 gemid-
delde 

2007/08 

gemid-
delde 

2008/09 

gemid-
delde 

2009/10 

zeer 
oneens 

oneens niet 
eens/niet 
oneens 

eens zeer 
eens 

ik kan met de meeste 
leerlingen goed opschieten 

4,4  4,3  4,6* 0 0 0 45 55 

ik voel me veilig op school 4,5  4,3  4,4 0 0 3 52 45 

ik kan met de meeste 
collega‟s goed opschieten 

4,5  4,3  4,4 0 0 7 48 45 

de docenten nemen de 
leerlingen serieus 

4,3  4,1  4,1 0 0 3 81 16 

het werkklimaat in de school 
vind ik prettig 

4,1  3,9  4,1 0 7 13 45 36 

onze school wil dat 
leerlingen begrijpen waarom 
goed gedrag belangrijk is 

4,0  3,9  4,1 0 0 10 74 16 

de meeste leerlingen 
kunnen goed met elkaar 
opschieten 

4,2  4,1  4,0 0 0 10 77 13 

onze school heeft duidelijke 
gedragsregels voor 
leerlingen 

4,1  4,0  3,9 0 3 19 58 19 

docenten treden op tegen 
leerlingen die zich 
misdragen 

4,0  3,9  3,9 0 7 3 81 10 

op deze school worden alle 
leerlingen gelijkwaardig 
behandeld 

4,1  3,9  3,8 0 10 10 68 13 

problemen met het werk zijn 
bespreekbaar tussen de 
collega‟s 

3,9  3,6  3,8 3 0 26 58 13 

op onze school heerst een 
sterke teamgeest 

3,7  3,6  3,7 3 3 29 48 16 

er wordt niet gepest op 
school 

2,7  2,4*  2,8* 3 39 36 23 0 

de personeelsleden spreken 
elkaar aan op modelgedrag 

3,0  2,6*  2,6** 10 36 39 16 0 

 

Samengevat zijn de docenten van de BHS zeer tevreden over de pedagogische omgeving van de 

school. Dit komt ook tot uitdrukking in de rapportcijfers die ze hebben gegeven aan verschillende 

onderdelen van de pedagogische omgeving. De veiligheid van de BHS wordt gewaardeerd met een 

7,9. De sfeer op school krijgt het gemiddelde rapportcijfer 7,8. De omgang tussen docenten en 

leerlingen krijgt een 7,7 en de omgang tussen de docenten onderling krijgt een 7,4. Deze ruime 

voldoendes zijn allemaal nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar.  

 

Gevraagd naar de uiteindelijke realisatie van het doel „tevredenheid over de pedagogische omgeving 

en het werkklimaat‟ vindt ruim een kwart van de docenten dat dit doel nauwelijks gerealiseerd is, ruim 

de helft dat dit enigszins het geval is en bijna twintig procent dat dit doel grotendeels bereikt is. Ook 

hier zien we dat docenten reeds bij de start van de Expeditie tevreden waren en dat docenten 

blijkbaar weinig extra bijdrage van de vernieuwingen ervaren. 

  

                                                      
25

  Cronbach‟s α bedraagt 0,89. 
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3.3 Conclusies 
 

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de vraag in welke mate de beoogde resultaten op leerling- en 

docentniveau gerealiseerd zijn. Om deze vraag te beantwoorden zijn we op hoofdlijnen als volgt te 

werk gegaan. 

1. Op basis van de gegevens uit de vragenlijsten voor leerlingen en docenten hebben we de stand 

van zaken in beeld gebracht. Deze stand van zaken hebben we vergeleken met die in de eerste 

twee Expeditiejaren. Op deze manier kunnen eventuele ontwikkelingen in beeld gebracht worden. 

2. We hebben docenten in de vragenlijst rechtstreeks gevraagd of de beoogde doelen volgens hen 

gerealiseerd zijn. 

3. De bevindingen uit de vragenlijsten zijn aangevuld met die uit de interviews en de observaties. 

 

3.3.1 Leerlingniveau 

Op leerlingniveau zien we slechts beperkte ontwikkelingen in de stand van zaken tussen de drie 

Expeditiejaren. Het oordeel van docenten over de mate waarin de beoogde doelen op leerlingniveau 

zijn bereikt, is positiever. Dit blijkt zowel uit de vragenlijst als uit de interviews. We zien verschillende 

verklaringen voor dit verschil. 

 Wellicht is een termijn van drie jaar te kort om een ontwikkeling te kunnen zien op leerlingniveau. 

Zeker omdat het werken op een deel van de lespleinen pas in de loop van de Expeditieperiode ook 

echt in de praktijk van de grond is gekomen en de uitgangssituatie in verhouding al gunstig was.  

 We hebben gebruik gemaakt van verschillende vraagtypen. Als docenten gevraagd wordt of een 

doel bereikt is waaraan zij drie jaar lang gewerkt hebben, zullen zij geneigd zijn om deze vraag 

positief te beantwoorden. Anders zouden zij als het ware van mening zijn dat ze drie jaar „voor 

niets‟ hun best hebben gedaan. De stand van zaken per Expeditiejaar hebben we veelal gemeten 

met vijf-puntschalen. Daarbij kan de neiging tot „antwoorden naar het midden‟ optreden, waardoor 

verschillen in de tijd onderschat kunnen worden.  

 

Motivatie (5b) 

Leerlingen van de BHS zijn overwegend positief over hun eigen motivatie. Evenals voorgaande jaren 

zijn leerlingen gemotiveerder voor zaken die zich op school afspelen dan voor hun huiswerk. De 

docenten oordelen minder positief over de motivatie van leerlingen dan leerlingen zelf. Toch zijn zij 

gemiddeld van mening dat de vernieuwingen enigszins hebben geleid tot een hogere motivatie bij 

leerlingen en hebben docenten de indruk dat leerlingen op de lespleinen meer gemotiveerd lijken dan 

bij klassikale lessen, met name leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen. 

 

Pedagogische omgeving (5c) 

In alle drie de Expeditiejaren zijn leerlingen tevreden over de pedagogische omgeving van de BHS. 

Ondanks het feit dat er op de BHS gepest wordt, scoort de veiligheid op school zeer hoog bij de 

leerlingen. De omgang tussen leerlingen onderling en de omgang tussen leerlingen en docenten wordt 

door de leerlingen als ruim voldoende bestempeld. Hoewel we in het oordeel van de leerlingen geen 

ontwikkeling zien in de afgelopen drie jaar, denken de docenten van de BHS dat de vernieuwingen 

positief hebben bijgedragen aan de pedagogische omgeving. 

 

Voorbereiding op vervolgonderwijs (5d) 

Leerlingen zijn gemiddeld tevreden over de begeleiding die zij op de BHS krijgen bij de voorbereiding 

op het vervolgonderwijs en bij keuzemomenten. De mening van de docenten is niet eenduidig. 

Relatief minder docenten dan voorgaande jaren vinden dat de leerlingen goed worden voorbereid op 

het vervolgonderwijs, maar de meerderheid (65%) is nog wel steeds tevreden. Tegelijkertijd denken 

de docenten dat de vernieuwingen enigszins tot grotendeels hebben bijgedragen aan een betere 

voorbereiding op het vervolgonderwijs. 
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Talent- en competentieontwikkeling (5a en 5f) 

Een belangrijk doel van de lespleinen is dat leerlingen in staat zijn hun talenten te ontdekken en 

verder te ontwikkelen. In het derde Expeditiejaar zijn docenten tevredener over de talentontdekking en 

-ontplooiing van bovenbouwleerlingen dan in voorgaande twee Expeditiejaren. Ook denken veel 

docenten dat het beoogde doel „optimale ontplooiing van diverse talenten‟ enigszins tot grotendeels is 

bereikt. Docenten hebben echter ook een aantal kritische kanttekeningen: sommige docenten zouden 

graag meer tijd hebben voor differentiatie om zo leerlingen meer mogelijkheden te bieden voor 

talentontwikkeling en talentontwikkeling is bij leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen lastiger dan 

bij leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen. Volgens de SWP heeft de nadruk tijdens de 

Expeditie vooral gelegen op de vier inhoudelijke vernieuwingen. Daardoor is talentontwikkeling meer 

naar de achtergrond geschoven. Omdat dat doel nog wel steeds van groot belang wordt geacht, zal er 

de komende periode meer aandacht aan worden besteed. 

 

Tijdens alle drie de Expeditiejaren zijn docenten redelijk tevreden over de algemene competenties 

waarover bovenbouwleerlingen beschikken. Ook als we kijken naar afzonderlijke competenties is het 

beeld in de drie Expeditiejaren vergelijkbaar.  

 

Tenslotte is de docenten dit jaar gevraagd of ze vinden dat het Expeditiedoel „ontwikkelen brede 

competenties‟ is bereikt. Veel docenten vinden dat dat het geval is; drie procent zegt dat dit doel 

helemaal bereikt is, 48 procent denkt dat het doel grotendeels bereikt is en 42 procent vindt dat het 

enigszins gerealiseerd is. Dit positieve oordeel van docenten komt overeen met de bevindingen uit de 

interviews. Voor vier van de zes competenties komt het oordeel van de leerlingen zelf redelijk overeen 

met dat van de docenten. Een ruime meerderheid van de leerlingen vindt dat zij op de lespleinen 

deels of helemaal geleerd hebben samen te werken, zelfstandig te werken, te communiceren en te 

plannen en organiseren. Over het leren reflecteren en onderzoeken oordelen de leerlingen (iets) 

minder positief. 

 

Overige resultaten (5c en 5d) 

Evenals voorgaande jaren zijn de docenten van de BHS tevreden over het voortijdig schoolverlaten en 

over de opstroom naar een hoger onderwijstype. Iets meer dan de helft van de docenten vindt dat het 

doel „een groter aantal leerlingen dat de BHS afsluit op een hoger niveau dan verwacht‟ (opstroom) 

enigszins is bereikt en 29 procent vindt dat dit doel grotendeels is bereikt. Ook over de sociaal 

emotionele ontwikkeling van bovenbouwleerlingen zijn de docenten tevreden. Hun tevredenheid is het 

laatste Expeditiejaar toegenomen en weer gelijk aan die in het eerste jaar. De docenten zijn 

gemiddeld genomen iets tevredener over de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

bovenbouwleerlingen dan over hun cognitieve prestaties.  

 

3.3.2 Docentniveau 

Op docentniveau wijzen de drie werkwijzen zoals hierboven beschreven grotendeels in dezelfde 

richting: tijdens de Expeditieperiode zijn er nauwelijks tot geen veranderingen te constateren in de 

motivatie van docenten en in hun tevredenheid over de pedagogische omgeving en het werkklimaat. 

Reeds bij de start van de Expeditie was de motivatie en tevredenheid van docenten hoog. Het is 

daardoor zeer moeilijk deze, zeker in een beperkte periode van drie jaar, te verhogen. Een meer 

positieve benadering is dat de BHS er in een tijd van relatief ingrijpende vernieuwingen in geslaagd is 

de motivatie en tevredenheid van de docenten op een hoog peil te houden. 

 
Motivatie (6a) 

De resultaten uit de Expeditieperiode laten een consistent beeld: in alle jaren is de motivatie van 

docenten groot. Mogelijk dat de waardering voor docenten en hun werk en de hoeveelheid energie die 

het werk kost nog enige aandacht behoeven. Verder lijkt er op dit punt weinig winst meer te behalen. 

Dit blijkt ook uit de hoge rapportcijfers die de docenten geven aan verschillende aspecten van hun 
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werk. De vernieuwingen hebben volgens de docenten niet of nauwelijks invloed gehad op hun 

motivatie; deze was groot en is dat nu nog steeds.  

 

Pedagogische omgeving en werkklimaat (6b) 

Over de pedagogische omgeving en het werkklimaat zijn de docenten – evenals de leerlingen - 

overwegend positief. We zien daarbij nauwelijks tot geen verschillen tussen de drie Expeditiejaren. In 

verhouding het minst tevreden zijn de docenten over het elkaar aanspreken op modelgedrag. 

Bovendien is deze tevredenheid in het tweede en derde Expeditiejaar lager dan in het eerste jaar. 

Bezien in het licht van teamontwikkeling op de lespleinen is dit een belangrijk aandachtspunt. Evenals 

bij motivatie van docenten zien we ook bij hun tevredenheid voor de pedagogische omgeving en het 

werkklimaat dat docenten van mening zijn dat de vernieuwingen daar nauwelijks invloed op hebben 

gehad. 
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4 Samenvatting 
 

In september 2007 is de Expeditie durven, delen, doen van start gegaan. In dit landelijke project 

werken scholen gedurende drie jaar intensief aan de vernieuwing van hun onderwijs. De scholen 

bepalen zelf op welke punten ze gaan vernieuwen en hoe ze dat gaan doen. Als onderdeel van de 

Expeditie wordt op alle deelnemende scholen onderzoek uitgevoerd naar de voortgang en resultaten 

van de vernieuwingen. Oberon heeft dit onderzoek uitgevoerd op de BHS. Een centrale vernieuwing 

op de Burgemeester Harmsma School (BHS) is het lesgeven op lespleinen in de bovenbouw. De 

hoofdvraag van het onderzoek was: in welke mate is er op de lespleinen in de bovenbouw sprake van 

modularisering, ict-gebruik, teamontwikkeling en intersectoraal aanbod en tot welke resultaten leidt 

dit? Ter beantwoording van deze vraag hebben we in de drie Expeditiejaren meerde activiteiten 

uitgevoerd: documentenanalyse, interviews, observaties en afname van vragenlijsten en learner 

reports. In deze samenvatting presenteren we de conclusies van drie jaar onderzoek naar de 

Expeditie durven, delen, doen op de BHS. We sluiten af met een korte vooruitblik, waarin we tevens 

enkele aanbevelingen geven voor de periode na afloop van de Expeditie. 

 

Vier inhoudelijke vernieuwingen 

De mate waarin de vier inhoudelijke vernieuwingen terug te zien zijn in de praktijk verschilt per 

lesplein, zowel in het eerste, het tweede als het derde Expeditiejaar. Voor alle jaren geldt daarnaast 

dat de praktijkpleinen verder zijn met de invoering van de vernieuwingen dan de theoriepleinen. Per 

vernieuwing constateren we het volgende. 

 Modularisering: in de loop van de Expeditie zijn docenten meer met modules gaan werken. 

Hoewel er al veel modules zijn ontwikkeld, blijken nog niet alle docenten daarin even vaardig. De 

modueles bieden volgens de SWP en docenten nog onvoldoende differentiatiemogelijkheden. 

Deze differentiatie wordt wel wenselijk geacht met het oog op talentontwikkeling van leerlingen. In 

het TOP 3-plan is talentontwikkeling door middel van differentiatie daarom één van de 

speerpunten. 

 Ict-gebruik: het gebruik van ict in de lessen is in het schooljaar 2009/10 iets afgenomen ten 

opzichte van het schooljaar 2008/09. Het gebruik is echter nog steeds hoger dan tijdens het 

eerste Expeditiejaar (2007/08). Uit de interviews blijk dat er op het gebied van ict minder bereikt 

is dan gewenst. Zo ervaren veel vakgroepleiders binnen hun vakgroep nog een tekort aan ict-

competenties, waardoor de opdrachten op de computer in bijna alle gevallen nog niet 

gedifferentieerd zijn naar niveau. Daarnaast werken nog niet alle vakgroepen met een digitaal 

leerlingvolgsysteem of met de elektronische leeromgeving Teletop.  

 Teamontwikkeling: de teamontwikkeling is net als de eerste twee Expeditiejaren, ook het 

afgelopen jaar een belangrijk aandachtspunt geweest. Gevolg hiervan is dat de teamgeest op de 

lespleinen volgens docenten is toegenomen. Voor de komende periode lijkt met name het 

hanteren van dezelfde regels door alle docenten van een plein een belangrijk aandachtspunt. 

Ook bij andere aspecten van teamontwikkeling, lijkt het mogelijk winst te boeken de komende 

periode. We noemen hier bijvoorbeeld het nakomen van afspraken en het daadwerkelijk 

samenwerken tussen docenten op een plein. 

 Intersectoralisering: in de eerste twee Expeditiejaren is de invoering van intersectorale 

leerroutes voorbereid. Het betreft drie leerroutes: ICT, DC en SDV. In het derde Expeditiejaar zijn 

de drie ontwikkelde leerroutes van start gegaan voor de derdejaars leerlingen. Uit een eigen 

evaluatie van de BHS van het eerste uitvoeringsjaar blijkt dat de leerroutes nog niet allemaal 

even goed lopen. De belangrijkste aandachtspunten zijn overlap tussen leerroutes DC en SDV, 

draagvlak onder docenten bij ICT en DC, het rooster en de keuzestructuur- en richting. 
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Draagvlak en deskundigheid 

Evenals voorgaande schooljaren is het draagvlak voor de vernieuwingen het grootst bij de directie en 

het kleinst bij de leerlingen en de ouders. Wanneer we kijken naar het draagvlak onder docenten zien 

we een verschil tussen de Expeditiejaren. Het draagvlak is daar de laatste twee schooljaren 

afgenomen ten opzichte van het eerste schooljaar. Naast draagvlak onder docenten is het ook van 

belang dat docenten voldoende tijd hebben voor de voorbereiding en uitvoering. Over de vraag of dit 

op de BHS ook daadwerkelijk het geval is, zijn de meningen van de docenten in alle drie de 

Expeditiejaren verdeeld. 

 

Voor het realiseren van ingrijpende onderwijsvernieuwingen zoals die uit het TOP 2-plan, zijn 

professionele docenten een voorwaarde. De docenten van de BHS onderstrepen dit en zijn van 

mening dat zij over een groot scala aan competenties moeten beschikken voor het uitvoeren van de 

vier vernieuwingen. In het laatste Expeditiejaar vinden docenten met name competenties die 

betrekking hebben op leerlingen van belang. Het gaat dan om competenties als feedback geven aan 

leerlingen, inspelen op talenten van leerlingen en leerlingen coachen. Tijdens alle drie de 

Expeditiejaren zijn docenten overwegend positief over de mate waarin zij zelf over de cruciale 

competenties beschikken. Gezien de speerpunten van de BHS voor de TOP 3-periode is het een 

belangrijk aandachtspunt dat docenten in het laatste Expeditiejaar vinden dat zij minder competent 

zijn in het ontwikkelen van lessen/modules gedifferentieerd naar niveau dan in voorgaande jaren.  

 

Resultaten op leerling- en docentniveau 

De uiteindelijke doelen van het lesgeven op lespleinen liggen op het niveau van leerlingen en 

docenten. De BHS wil onder meer bereiken dat leerlingen en docenten gemotiveerd zijn, dat 

leerlingen en docenten kunnen leren en werken in een veilige pedagogische omgeving, dat leerlingen 

goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs en dat leerlingen niet alleen kennis verwerven maar 

ook algemene competenties zoals samenwerken, zelfstandig werken en communiceren. Het 

uiteindelijke doel is een optimale talentontwikkeling bij leerlingen.  

 

De uitgangsituatie voor leerlingen was overwegend gunstig. Als we deze uitgangssituatie vergelijken 

met de stand van zaken in het tweede en derde Expeditiejaar zien we nauwelijks tot geen vooruitgang 

wat betreft de beoogde doelen op leerlingniveau. De docenten zien echter wel degelijk vooruitgang. 

Op basis daarvan concluderen we dat de eerste stappen op weg naar realisatie van de beoogde 

doelen op leerlingniveau gezet zijn. We zien echter ook ruimte voor vervolgstappen. Zo zijn docenten 

van mening dat de lespleinen momenteel effectiever lijken voor leerlingen uit de gemengde en 

theoretische leerweg dan voor leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen. Verder vinden docenten 

en SWP dat differentiatie tussen leerlingen nog niet optimaal is. Mede daardoor komt de beoogde 

talentontwikkeling van leerlingen nog niet volledig uit de verf. 

 

Na drie jaar Expeditie zien we dat er nauwelijks tot geen veranderingen zijn in de motivatie van 

docenten en in hun tevredenheid over de pedagogische omgeving en het werkklimaat. Reeds bij de 

start van de Expeditie was de motivatie en tevredenheid van docenten hoog. Het is daardoor zeer 

moeilijk deze, zeker in een beperkte periode van drie jaar, te verhogen. Een meer positieve 

benadering is dat de BHS er in een tijd van relatief ingrijpende vernieuwingen in geslaagd is de 

motivatie en tevredenheid van de docenten op een hoog peil te houden. 

 

Toekomst 

Het duurt vaak minstens enkele schooljaren voordat onderwijsvernieuwingen tot zichtbare resultaten 

leiden, zeker als de uitgangssituatie gunstig is. De BHS is het daar volledig mee eens. Vandaar dat zij 

na afloop van de Expeditie doorgaat op de ingeslagen weg. De beleidsvoornemens voor de 

schooljaren 2010/11 tot en met 2012/13 worden beschreven in het TOP 3-plan. Speerpunten uit dat 

plan zijn onder meer: 
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1. ontwikkeling bovenbouw: 

 ontwikkeling van de intersectorale leerroutes; 

 ontwikkeling van het lespleinconcept; 

 talentontwikkeling in de vakgroepen; 

2. scholing en ontwikkeling van docentvaardigheden; 

3. ontwikkeling van de teamstructuur. 

 

Met deze speerpunten sluit het TOP 3-plan goed aan bij de bevindingen van het onderzoek naar het 

verloop en de uitkomsten van de Expeditie. Ze betreffen namelijk grotendeels onderwerpen waar wij 

op basis van het onderzoek eveneens ruimte voor verdere ontwikkeling zien. We presenteren de 

ruimte die wij zien in de vorm van aanbevelingen voor de BHS. 

 

Het draagvlak onder docenten is de laatste twee Expeditiejaren afgenomen ten opzichte van het 

eerste jaar. Net als vorig schooljaar adviseren wij de BHS dan ook zorg te blijven dragen voor het 

draagvlak. Op basis van het onderzoek zien we daarvoor meerdere mogelijkheden: optimaliseren van 

de stimulerende rol van vakgroepleiders, versterken van samenhang in de informatie die docenten uit 

verschillende bronnen ontvangen en zichtbare waardering voor het werk van docenten. 

 

Op alle lespleinen wordt in meer of mindere mate gewerkt met modules en wordt ict ingezet voor 

onderwijsdoeleinden. We zien echter ook dat op de pleinen en binnen de modules nog onvoldoende 

differentiatiemogelijkheden zijn en dat er wat betreft ict-gebruik minder bereikt is dan gewenst. Om het 

uiteindelijke doel van talentontwikkeling van leerlingen te realiseren adviseren wij de BHS om in de 

komende periode nadrukkelijk aandacht te besteden aan differentiatie naar niveau, tempo en 

interesse. Een concreet actiepunt in dit verband is het ontwikkelen van gedifferentieerde modules. 

Inzet van ict in het onderwijs kan daarbij een prima hulpmiddel zijn. Door het werken met 

gedifferentieerde modules wordt differentiatie niet alleen mogelijk door het didactisch handelen van 

docenten maar ook door de geboden lesstof. Aangezien uit het onderzoek blijkt dat sommige 

docenten het lastig vinden om gedifferentieerde modules te ontwikkelen of nog niet over voldoende 

ict-competenties beschikken is het raadzaam op deze punten te investeren in de competenties van 

docenten. Docenten geven, net als voorgaande jaren, aan dat „leren van elkaar‟ een geschikte manier 

zou kunnen zijn om competenties te verwerven. Te denken valt aan het uitwisselen van kennis en 

ervaringen tussen docenten van de verschillende lespleinen, maar ook andere scholen zouden als 

voorbeeld kunnen dienen. 

 

Volgens de docenten is de teamgeest op de lespleinen toegenomen in de Expeditieperiode. Het 

onderzoek laat echter ook zien dat er op dit punt nog winst te boeken is. De twee belangrijkste 

aandachtspunten om de teamontwikkeling te versterken lijken het elkaar aanspreken op modelgedrag 

door docenten en het hanteren van dezelfde regels. De grote tevredenheid van docenten over het 

werkklimaat lijkt een goede basis te vormen voor deze aandachtspunten. Vanuit de „veiligheid‟ die 

docenten ervaren moet het mogelijk zijn om te leren elkaar te houden aan lespleinafspraken en elkaar 

aan te spreken op „lesplein-ondermijnend‟ gedrag.  
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Bijlage Competenties per lesplein 
 

In het learner report was voor elke competentie naast een gesloten vraag ook een open vraag 

opgenomen. Die bood leerlingen de mogelijkheid om hun antwoord toe te lichten. In deze bijlage 

geven we per competentie een overzicht van de categorieën waartoe de door leerlingen gegeven 

antwoorden behoren.26 Tevens geven we bij elke categorie een voorbeeld in de vorm van een citaat.  

 

Naast de toelichtingen per competentie waren in het learner report twee open vragen opgenomen. 

Deze vragen luidden: op het [naam]plein heb ik geleerd dat ik goed kan….. en op het [naam]plein heb 

ik geleerd dat ik nog niet zo goed kan….. We hebben de leerlingen gevraagd om dingen te noemen 

die niet specifiek zijn voor één bepaald plein, maar dingen die zij ook op andere lespleinen kunnen 

gebruiken. Ook de antwoorden op deze open vragen zijn opgenomen in de bijlage. 

 

Omdat de toelichtingen en antwoorden vermoedelijk met name interessant zijn voor de direct bij een 

plein betrokkenen hebben we deze bijlage geordend per lesplein.  

 

Expressieplein 
 

Competenties 

 

Tabel B1 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het expressieplein heb ik geleerd samen te werken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet dat al kan  3 “al wist hoe je samenwerkte” 

 overig  2 “de docent zo aandrong” 

klopt een 
beetje 

samen iets doen/in groepjes 
werken 

 21 “vaak in groepjes moest werken” 

 met onbekenden/niet-vrienden 
samenwerken 

 7 “met andere mensen iets moest doen” 

 samen bespreken hoe iets 
moet/overleggen 

 4 “goed kon overleggen wanneer ik iets samen 
moest doen” 

 actief en constructief 
meewerken (allemaal een 
bijdrage leveren) 

 1 “nu altijd mee help” 

 overig  9 “een presentatie moest geven” 

klopt helemaal samen iets doen/in groepjes 
werken 

 10 “veel opdrachten samen doe” 

 met onbekenden/niet-vrienden 
samenwerken 

 5 “gekoppeld werd aan andere kinderen voor een 
opdracht” 

 samen bespreken hoe iets 
moet/overleggen 

 2 “goed kon overleggen” 

 luisteren naar de mening van 
anderen 

 1 “luister naar wat anderen willen” 

 overig  4 “een goede werkhouding kreeg” 

 

  

                                                      
26

  Het antwoord „weet niet‟ blijft in de tabellen buiten beschouwing.  
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Tabel B2 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het expressieplein heb ik geleerd zelfstandig te werken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet graag/vaak met anderen werk  3 “altijd samen werk” 

 iets uit jezelf 
aanpakken/initiatief tonen 

 1 “dingen zelf moest doen” 

 dat al doe  2 “daarvoor ook al goed zelfstandig kon werken” 

 overig  6 “niet vaak zelfstandig hoef te werken” 

klopt een 
beetje 

alleen werken  11 “ook opdrachten alleen moest doen” 

 graag/vaak met anderen werk  8 “bijna alle opdrachten in groepjes doe” 

 iets uit jezelf 
aanpakken/initiatief tonen 

 5 “zelf dingen moest plannen” 

 overig   11 “dat niet vaak hoefde te doen” 

klopt helemaal alleen werken  11 “de meeste opdrachten alleen moet doen” 

 iets uit jezelf 
aanpakken/initiatief tonen 

 3 “zelf ook dingen moest doen” 

 inzet tonen  2 “het leuk vind om zelf dingen te presenteren” 

 graag/vaak met anderen werk  2 “altijd in groepjes moet werken” 

 overig   3 “me goed kan concentreren op mijn werk” 

 

 

Tabel B3 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het expressieplein heb ik geleerd communiceren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet dat al kan  7 “dat al kon” 

 overig  3 “veel meer ging praten” 

klopt een 
beetje 

omdat ik moest samenwerken/ 
overleggen 

 3 “vaak moest samenwerken” 

 iets duidelijk kunnen vertellen/je 
mondeling kunnen uitdrukken 

 2 “makkelijker met anderen spreek” 

 overig  11 “veel contact met anderen heb” 

klopt helemaal omdat ik moest samenwerken/ 
overleggen 

 16 “veel met anderen samen werk” 

 met aandacht luisteren als 
iemand iets vertelt 

 1 “naar de ander zijn mening luister” 

 iets duidelijk kunnen vertellen/je 
mondeling kunnen uitdrukken 

 1 “een toneelstuk op moest voeren en goed met mijn 
medespelers moest communiceren” 

 overig  17 “met drama moet communiceren met publiek” 

 

 

Tabel B4 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het expressieplein heb ik geleerd plannen en organiseren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  12 “eigenlijk nog nooit iets heb 
gepland/georganiseerd” 

 dat al kan  1 “dat al kon” 

 overig  14 “dat niet nodig heb, er is altijd genoeg tijd” 

klopt een 
beetje 

plannen algemeen  13 “het in de agenda moest zetten” 

 organiseren algemeen  5 “zelf dingen moest organiseren” 

 overig  11 “deadlines had wanneer dingen ingeleverd 
moesten zijn” 
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antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt helemaal plannen algemeen  7 “veel moest plannen” 

 organiseren algemeen  1 “moest indelen hoe ik het ckv verslag moest 
inleveren” 

 prioriteiten stellen (wat is het 
belangrijkst) 

 1 “dingen moest maken” 

 overig  7 “de opdrachten in een paar lessen af moest 
hebben” 

 

 

Tabel B5 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het expressieplein heb ik geleerd reflecteren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  4 “niet geleerd heb” 

 dat al kan  1 “het zo is” 

 overig  1 “licht maak je met batterijen of reflectors” 

klopt een 
beetje 

eigen werkwijze en (werk) 
houding nabespreken en 
conclusies trekken/oog hebben 
voor verbeteringen bij volgende 
opdrachten 

 5 “heb teruggekeken naar wat ik deed” 

 zicht hebben op eigen 
mogelijkheden en beperkingen 

 3 “leer naar mezelf te kijken op een andere manier” 

 overig  10 “aangesproken werd” 

klopt helemaal eigen werkwijze en (werk) 
houding nabespreken en 
conclusies trekken/oog hebben 
voor verbeteringen bij volgende 
opdrachten 

 7 “als ik toetsen terug krijg, kijk naar mijn eigen 
fouten en deze probeer te onthouden” 

 zicht hebben op eigen 
mogelijkheden en beperkingen 

 1 “mezelf kon zien hoe ik was” 

 overig  1 “mijn resultaten heb laten beoordelen” 

 

 

Tabel B6 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het expressieplein heb ik geleerd onderzoeken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 1 “er niet uit kwam met tekenen” 

 nog niet geleerd heb  22 “dat niet heb geleerd” 

 dat al kan  2 “daarvoor ook al goed dingen kon opzoeken” 

 overig  3 “niet meer weet wat ik moest onderzoeken” 

klopt een 
beetje 

zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 13 “veel moest opzoeken” 

 informatie zoeken  1 “ontwerpen op moest zoeken” 

 dat al kan  1 “dat al kan” 

 overig  3 “zelf een formulier moest invullen” 

klopt helemaal zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 9 “veel op zoektocht moest naar kunstenaars” 

 informatie zoeken  1 “soms informatie moest opzoeken” 

 informatie verwerken  1 “ontwerpen op moest zoeken en daar informatie uit 
moest halen” 

 overig  3 “de verschillende vakken die gegeven worden” 
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Open antwoorden 

 

Tabel B7 Overzicht antwoorden open vragen: Op het expressieplein heb ik geleerd dat ik goed kan/nog niet zo 
goed kan…. 

antwoord aantal goed aantal nog niet zo goed 

samenwerken  22  3 

zelfstandig werken  7  3 

tekenen  6  4 

met de (Apple) computer kan werken  6  3 

presenteren  4  4 

acteren  4  4 

muziek maken  4  1 

opdrachten kan bedenken  3  2 

creatief zijn  2  3 

plannen  2  1 

iets doen met praktijk  2  0 

verstoren  2  0 

animeren  2  0 

niets kan doen  1  8 

knutselen  1  2 

dansen  1  0 

improviseren  1  0 

rustig/stil kan werken  0  4 

luisteren  0  2 

concentreren  0  4 

aquarellen  0  2 

mezelf zijn/eigen mening geven  0  2 

opletten/wachten  0  3 

 

Talenplein 
 

Competenties 

 

Tabel B8 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het talenplein heb ik geleerd samen te werken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet dat al kan  2 “dat al kon” 

 overig  2 “apart werd gezet” 

 niet van toepassing/werk niet 
samen 

 10 “tot nu toe alleen in mijn eentje heb gewerkt” 

klopt een 
beetje 

samen iets doen/in groepjes 
werken 

 14 “vaak moest samenwerken” 

 met onbekenden/niet-vrienden 
samenwerken 

 5 “met anderen opdrachten moest doen” 

 samen bespreken hoe iets 
moet/ overleggen 

 3 “sommige opdrachten niet snapte en dit kon 
overleggen” 

 rekening houden met anderen  1 “rekening moest houden met de andere leerlingen 
op het plein” 

 overig  17 “nu wat beter kan samenwerken” 
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antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt helemaal samen iets doen/in groepjes 
werken 

 14 “met veel mensen moest samenwerken” 

 met onbekenden/niet-vrienden 
samenwerken 

 7 “met andere leerlingen ging samenwerken” 

 samen bespreken hoe iets 
moet/ overleggen 

 3 “op het plein moest gaan werken en we elkaar 
moesten helpen” 

 overig  13 “nu goed met de computer kan werken” 

 

 

Tabel B9 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het talenplein heb ik geleerd zelfstandig te werken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet graag/vaak met anderen 
werken 

 1 “altijd samen werk” 

 dat al kan  10 “al goed zelfstandig kon werken” 

 overig  3 “alleen nooit wat afmaakte” 

klopt een 
beetje 

graag/vaak met anderen 
werken 

 9 “vind dat je veel samen kunt doen, omdat je veel 
vrijheid krijgt” 

 alleen werken  7 “altijd alleen moest werken” 

 iets uit jezelf 
aanpakken/initiatief tonen 

 3 “alles zelf maar moet oplossen” 

 doorzetten als iets moeilijk is  1 “me er toe moet zetten” 

 overig  20 “dit vind” 

klopt helemaal alleen werken  11 “vaak alleen opdrachten moet maken” 

 iets uit jezelf 
aanpakken/initiatief tonen 

 10 “zelf al mijn werk moest inplannen en op tijd 
afkrijgen” 

 inzet tonen  2 “zelf de module kaart op tijd af moet hebben” 

 overig  17 “dat geleerd heb” 

 

 

Tabel B10 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het talenplein heb ik geleerd communiceren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet samenwerken/overleggen  1 “veel moet samenwerken” 

 nog niet geleerd heb  1 “dat niet geleerd heb” 

 dat al kan  9 “al kon communiceren” 

 overig  6 “nooit mocht praten” 

klopt een 
beetje 

samenwerken/overleggen  9 “samen opdrachten moest gaan doen” 

 iets duidelijk kunnen vertellen/je 
mondeling kunnen uitdrukken 

 3 “aan docenten en leerlingen mijn vragen stel” 

 overig  26 “niet zoveel mocht praten” 

klopt helemaal samenwerken/overleggen  14 “met mensen moest overleggen” 

 iets duidelijk kunnen vertellen/je 
mondeling kunnen uitdrukken 

 4 “moet praten met docenten en leerlingen” 

 overig  19 “er met allemaal verschillende mensen zit” 
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Tabel B11 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het talenplein heb ik geleerd plannen en organiseren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet plannen algemeen  1 “nog niet kan plannen” 

 nog niet geleerd heb  10 “daar niet iets over meegekregen heb” 

 dat al kan  3 “het al kon” 

 overig  1 “er niet echt bij begeleid werd” 

klopt een 
beetje 

plannen algemeen   19 “zelf toetsen moest plannen” 

 inschatten hoeveel tijd 
activiteiten kosten 

 5 “een werkstuk op tijd af moest hebben” 

 volgorde van stappen bepalen 
(wat moet eerst/wanneer doe je 
dat) 

 1 “moest plannen wanneer ik welke opdracht moest 
maken” 

 overig  19 “het al een beetje kon, maar nu nog beter” 

klopt helemaal plannen algemeen   25 “al mijn werk zelf moest inplannen” 

 inschatten hoeveel tijd 
activiteiten kosten 

 3 “alles zelf moest plannen en op tijd af moest 
hebben” 

 organiseren algemeen  1 “moest opschrijven wat ik in de les ging doen” 

 volgorde van stappen bepalen 
(wat moet eerst/wanneer doe je 
dat) 

 1 “goed moest weten wanneer ik een toets moest 
maken” 

 overig  12 “dit zelf moest gaan doen” 

 

 

Tabel B12 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het talenplein heb ik geleerd reflecteren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  5 “dat nog nooit gedaan heb” 

 dat al kan  3 “dat al kon” 

 overig  3 “geen reflectoren hier heb” 

klopt een 
beetje 

eigen werkwijze en (werk) 
houding nabespreken en 
conclusies trekken/oog hebben 
voor verbeteringen bij volgende 
opdrachten 

 6 “na ging kijken en daarna ging kijken wat ik fout 
had gedaan” 

 zicht hebben op eigen 
mogelijkheden en beperkingen 

 1 “een beetje op een andere manier naar mezelf kijk” 

 overig  18 “het heb onthouden” 

klopt helemaal eigen werkwijze en (werk) 
houding nabespreken en 
conclusies trekken/oog hebben 
voor verbeteringen bij volgende 
opdrachten 

 3 “aan het einde van de les kijk wat ik heb geleerd en 
wat ik nog lastig vind” 

 overig  4 “dat geleerd heb” 

 

 

Tabel B13 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het talenplein heb ik geleerd onderzoeken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 1 “dingen in de boeken moet opzoeken” 

 nog niet geleerd heb  31 “daar niet echt mee bezig ben geweest” 

 dat al kan  3 “het op de basisschool al kon” 

 overig  2 “het nog niet kan” 
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antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt een 
beetje 

zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 16 “zelf moest uitzoeken hoe het werkte” 

 informatie zoeken  1 “informatie moest zoeken” 

 overig  10 “er niet heel veel beter door geworden ben” 

klopt helemaal zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 7 “veel op de computer moest zoeken” 

 overig  5 “nu weet hoe het moet” 

 

Open vragen 

 

Tabel B14  Overzicht antwoorden open vragen: Op het talenplein heb ik geleerd dat ik goed kan/nog niet zo 
goed kan…. 

antwoord aantal goed aantal nog niet zo goed 

samenwerken  36  0 

zelfstandig werken  26  13 

taal goed kan 
lezen/spreken/schrijven/luisteren 

 19  21 

plannen  12  10 

werken met de computer  10  1 

leren  6  2 

niets kan doen/ veel kan praten  5  8 

(praktijk) werken  5  2 

luisteren/geduldig zijn/stil zijn/opletten  3  11 

presenteren van verslagen  1  0 

concentreren  0  17 

communiceren  0  2 

de regels van de docenten hanteren  0  1 

mij aan mijn afspraken houden  0  1 

beginnen met werken  0  1 

 

Techniekplein 
 

Competenties 

 

Tabel B15 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het techniekplein heb ik geleerd samen te werken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet dat al kan  3 “dat al lang geleerd heb” 

 niet van toepassing/werk niet 
samen 

 2 “alles alleen moest doen” 

klopt een 
beetje 

samen iets doen/in groepjes 
werken 

 8 “samen moest werken” 

 met onbekenden/niet-vrienden 
samenwerken 

 2 “samen met anderen moest gaan werken” 

 overig  9 “het makkelijker vind dan eerst” 

 

  



56 Oberon 

 

 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt helemaal samen iets doen/in groepjes 
werken 

 21 “alle opdrachten met iemand samen mocht doen” 

 samen bespreken hoe iets 
moet/ overleggen 

 4 “mensen kan vragen voor om hulp” 

 met onbekenden/niet-vrienden 
samenwerken 

 4 “veel samen moest werken in groepjes” 

 rekening houden met anderen  1 “op elkaar moest afstemmen” 

 anderen helpen  2 “anderen hielp en anderen mij hielpen” 

 overig  19 “soms meer leer van een ander” 

 

 

Tabel B16 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het techniekplein heb ik geleerd zelfstandig te werken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet graag/vaak met anderen werk  1 “vaak met een ander werk” 

 dat al doe  2 “dat thuis heb geleerd” 

 overig  1 “druk ben” 

klopt een 
beetje 

alleen werken  6 “ook opdrachten alleen moest doen” 

 graag/vaak met anderen werk  5 “de meeste opdrachten samen heb gedaan” 

 iets uit jezelf 
aanpakken/initiatief tonen 

 1 “zelf ook verantwoordelijkheden neem” 

 overig  16 “waarschijnlijk zo is” 

klopt helemaal alleen werken  20 “zelfstandig moest werken” 

 iets uit jezelf 
aanpakken/initiatief tonen 

 2 “er ook voor kon kiezen zelfstandig aan een 
werkstuk te beginnen” 

 graag/vaak met anderen 
werken 

 2 “veel opdrachten met anderen doe” 

 overig   20 “goede cijfers haal” 

 

 

Tabel B17 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het techniekplein heb ik geleerd communiceren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet dat al kan  8 “het al kon” 

 overig  3 “bijna niet mag communiceren” 

klopt een 
beetje 

iets duidelijk kunnen vertellen/je 
mondeling kunnen uitdrukken 

 3 “anderen om hulp moest vragen” 

 moest 
samenwerken/overleggen 

 2 “veel overleg met praktijkopdrachten” 

 overig  10 “niet echt veel praat” 

klopt helemaal iets duidelijk kunnen vertellen/je 
mondeling kunnen uitdrukken 

 13 “mijn vragen duidelijk kon stellen” 

 moest 
samenwerken/overleggen 

 9 “veel moest overleggen” 

 overig  21 “veel praat” 
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Tabel B18 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het techniekplein heb ik geleerd plannen en organiseren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  2 “dat niet geleerd heb” 

 dat al kan  3 “dat van mezelf al wist” 

 overig  5 “de organisatie op het plein is slecht dus plannen is 
moeilijk” 

klopt een 
beetje 

plannen algemeen  10 “plan welke opdracht ik doe” 

 inschatten hoeveel tijd 
activiteiten kosten 

 1 “modules op tijd af moet hebben” 

 organiseren algemeen  1 “dingen moest regelen” 

 overig  15 “meer zelfstandiger werk” 

klopt helemaal plannen algemeen  13 “veel taken zelf moest plannen” 

 volgorde van stappen bepalen 
(wat moet eerst/wanneer doe je 
dat) 

 4 “een motorblok moest repareren en zelf moest 
beslissen in welke volgorde is dat deed” 

 organiseren algemeen  2 “een project moest organiseren” 

 inschatten hoeveel tijd 
activiteiten kosten 

 1 “eerst moest kijken wat ik moest doen en toen 
moest beslissen hoeveel tijd dingen kosten” 

 gemaakte planning uitvoeren  1 “mijn gemaakte planning moest halen” 

 overig  18 “dat deed” 

 

 

Tabel B19  Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het techniekplein heb ik geleerd reflecteren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet overig  4 “geen reflectors heb” 

klopt een 
beetje 

eigen werkwijze en (werk) 
houding nabespreken en 
conclusies trekken/oog hebben 
voor verbeteringen bij volgende 
opdrachten 

 4 “soms terug kijk in mijn opdrachtenboek” 

 overig  5 “sommige mensen mij irriteren” 

klopt helemaal eigen werkwijze en (werk) 
houding nabespreken en 
conclusies trekken/oog hebben 
voor verbeteringen bij volgende 
opdrachten 

 3 “als ik iets heb gemaakt, kijk hoe ik het heb gedaan 
en hoe het beter had gekund” 

 zicht hebben op eigen 
mogelijkheden en beperkingen 

 1 “achteraf zie wat ik goed doe en wat niet” 

 overig  7 “dat doe” 

 

 

Tabel B20  Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het techniekplein heb ik geleerd onderzoeken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  5 “dat daar niet doe” 

 dat al kan  1 “dat al kon” 

 overig   1 “niet duidelijk geworden” 

klopt een 
beetje 

zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 11 “veel dingen zelf moet doen” 

 overig  12 “nu beter kan onderzoeken” 

klopt helemaal zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 17 “moest onderzoeken wat er mis is als een machine 
het niet doet” 

 overig  14 “met machines heb leren werken waar ik nog nooit 
mee gewerkt heb” 



58 Oberon 

 

Open vragen 

 

Tabel B21  Overzicht antwoorden open vragen: Op het techniekplein heb ik geleerd dat ik goed kan/nog niet zo 
goed kan…. 

antwoord aantal goed aantal nog niet zo goed 

(praktijkgericht) werken  16 5 

samenwerken  15 1 

lassen/solderen  7 4 

niets kan doen/veel kan praten  6 6 

omgaan met de computer/ict  6 1 

werken met techniek  6 0 

werken met metaal  5 3 

omgaan met machines  4 1 

werken met mijn handen  4 0 

plannen/organiseren  3 4 

werken met auto‟s/motorvoertuigentechniek  3 4 

draaien  3 1 

werken met hout  2 2 

werken met modules  2 1 

werken in de bouw  2 1 

zelfstandig werken  2 4 

(water)fietsen  2 0 

concentreren  1 6 

timmeren/zagen  1 2 

opruimen  1 1 

mijn mening kan geven  1 1 

rekenen  1 0 

metselen  1 0 

op anderen pleinen heb je er niets aan  1 0 

tekenen  1 0 

leren (van toetsen)  0 6 

met theorie werken  0 4 

opletten  0 3 

huisinstallaties  0 3 

luisteren  0 2 

meten  0 2 

snel werken  0 2 

omgaan met zeurende leraren  0 1 

schaken  0 1 

solid edge  0 1 
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Wereldplein 
 

Competenties 

Tabel B22 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het wereldplein heb ik geleerd samen te werken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet niet van toepassing/werk niet 
samen 

 3 “niets doe met anderen” 

 dat al kan  4 “voordat ik in de derde klas kwam al heb leren 
samenwerken” 

 overig  2 “niet zo goed kan samenwerken” 

klopt een 
beetje 

samen iets doen/in groepjes 
werken 

 11 “in groepjes dingen moest doen” 

 met onbekenden/niet-vrienden 
samenwerken 

 3 “met anderen moet werken” 

 luisteren naar de mening van 
anderen 

 2 “goed naar de mening van een ander kan luisteren” 

 samen bespreken hoe iets 
moet/ overleggen 

 1 “samen met een ander tot een beslissing kan 
komen” 

 overig  16 “goed kan samenwerken” 

klopt helemaal samen iets doen/in groepjes 
werken 

 24 “veel opdrachten samen moest gaan doen” 

 met onbekenden/niet-vrienden 
samenwerken 

 6 “met andere leerlingen ging werken, waar ik 
eigenlijk bijna geen contact mee had” 

 samen bespreken hoe iets 
moet/ overleggen 

 1 “dingen samen moest gaan doen en we samen tot 
een verdeling van de taken moesten komen” 

 overig  15 “alles in de les af kreeg” 

 

 

Tabel B23 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het wereldplein heb ik geleerd zelfstandig te werken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet graag/vaak met anderen 
werken 

 1 “altijd samen werk met een medeleerling” 

 nog niet geleerd heb  1 “dat niet deed” 

 dat al doe  4 “op de basisschool al zelfstandig heb leren werken 

 overig  3 “het alleen moeilijker vindt dan samen” 

klopt een 
beetje 

graag/vaak met anderen 
werken 

 13 “vaak met iemand samen werk” 

 alleen werken  7 “zelfstandig werk” 

 overig  25 “beter zelfstandig kan werken dan vroeger” 

klopt helemaal alleen werken  20 “veel zelf moest doen” 

 overig  16 “dat vind” 

 

 

Tabel B24 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het wereldplein heb ik geleerd communiceren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  3 “daar helemaal niet mag praten” 

 dat al kan  11 “daar al mee om kon gaan” 

 overig  4 “daar weinig aan het communiceren ben” 
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antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt een 
beetje 

iets duidelijk kunnen vertellen/je 
mondeling kunnen uitdrukken 

 7 “veel dingen aan anderen vraag” 

 omdat ik soms moest 
samenwerken/overleggen 

 2 “met anderen ging samenwerken” 

 
 

met aandacht luisteren als 
iemand iets vertelt 

 1 “moest discussiëren met anderen” 

 overig  27 “het een overzichtelijk plein vindt” 

klopt helemaal omdat ik soms moest 
samenwerken/overleggen 

 9 “goed moest overleggen” 

 iets duidelijk kunnen vertellen/je 
mondeling kunnen uitdrukken 

 8 “veel met anderen ging praten” 

 met aandacht luisteren als 
iemand iets vertelt 

 2 “iets niet snapte en iemand anders me dat kon 
uitleggen” 

 overig  17 “meer voor mijn eigen mening mocht uitkomen” 

 

 

Tabel B25 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het wereldplein heb ik geleerd plannen en organiseren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  4 “dat niet gehad heb” 

 dat al kan  1 “dat van mezelf al kan” 

 overig  11 “nog niet zo goed kan plannen en nog steeds alles 
op het laatste moment doe” 

klopt een 
beetje 

plannen algemeen  22 “langzamerhand begon te plannen” 

 volgorde van stappen bepalen 
(wat moet eerst/wanneer doe je 
dat) 

 2 “een modulekaart kreeg en zelf moest plannen wat 
en wanneer ik iets zou doen” 

 inschatten hoeveel tijd 
activiteiten kosten 

 1 “nu beter de dagindeling kan maken” 

 organiseren algemeen  1 “zelf dingen kan regelen” 

 gemaakte planning uitvoeren  1 “mijn gemaakte planning moest nakomen” 

 overig  22 “soms niet helemaal weet wat ik moet plannen” 

klopt helemaal plannen algemeen  12 “mijn eigen dingen leer inplannen” 

 volgorde van stappen bepalen 
(wat moet eerst/wanneer doe je 
dat) 

 1 “zelf mijn activiteiten moest plannen voor een toets” 

 organiseren algemeen  1 “zelf de GPO moest organiseren” 

 gemaakte planning uitvoeren  1 “een planner kreeg voor een periode en moest 
zorgen dat ik de planner op tijd af had” 

 overig  12 “het zo is” 

 

 

Tabel B26  Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het wereldplein heb ik geleerd reflecteren 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  4 “dat nooit heb hoeven doen” 

 dat al kan  1 “kon ik al” 

 overig  2 “dat niet nodig had op dit plein” 

klopt een 
beetje 

eigen werkwijzen en (werk) 
houding nabespreken en 
conclusies trekken/oog hebben 
voor verbeteringen bij volgende 
opdrachten 

 6 “terug kwam op wat er gebeurd was” 

 overig  18 “beter mijn werk maak” 
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antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt helemaal eigen werkwijzen en (werk) 
houding nabespreken en 
conclusies trekken/oog hebben 
voor verbeteringen bij volgende 
opdrachten 

 3 “terug keek naar wat ik goed en fout deed” 

 overig  9 “veel reflecties moest maken” 

 

 

Tabel B27  Overzicht toelichtingen op de vraag: Op het wereldplein heb ik geleerd onderzoeken 

antwoord categorie aantal voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat ik … 

klopt niet nog niet geleerd heb  8 “dat niet leerde” 

 dat al kan  2 “dat al doe sinds ik 6 ben” 

 overig  7 “er niet veel moet onderzoeken” 

klopt een 
beetje 

zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 20 “dingen op eigen houtje moet opzoeken” 

 informatie zoeken  1 “informatie op de computer moest zoeken over een 
onderwerp” 

 overig  15 “veel zelf ging doen” 

klopt helemaal zelf dingen 
uitzoeken/ontdekken 

 11 “met practica onderzoek moest doen” 

 informatie zoeken  3 “informatie moest zoeken op internet” 

 overig  6 “dat veel moest doen” 

 

Open vragen 

 

Tabel B28  Overzicht antwoorden open vragen: Op het wereldplein heb ik geleerd dat ik goed kan/nog niet zo 
goed kan…. 

antwoord aantal goed aantal nog niet zo goed 

samenwerken  35  5 

zelfstandig werken  19  8 

werken met de computer  17  3 

niets kan doen/veel kan praten  9  6 

(stil) werken aan opdrachten/werkstukken  9  19 

plannen/organiseren  5  8 

taal  4  8 

concentreren  2  13 

lessen op wereldplein  2  1 

zoeken naar informatie  1  1 

controleren/nakijken  1  0 

mijn mening kan geven met argumenten  1  0 

inzet tonen  1  0 

luisteren/opletten  0  5 

omgaan met anderen  0  2 

mijn kennis kan toepassen  0  1 

de stof soms niet begrijp  0  1 

leren  0  1 

opschieten  0  1 

presenteren  0  1 

 


