
BIJLAGE 7 – ONTWERPPRINCIPES BPLI-PROJECTONDERWIJS IN HAVO 3 

De ontwerpprincipes die van belang zijn voor een optimale vormgeving van BPLI-
projectonderwijs in havo 3 zijn opgebouwd uit kenmerken van Big Picture Learning en 
voorwaarden. Deze ontwerpprincipes geven tezamen met de brochure over het verrijkingsvak 
een beeld van een mogelijke vormgeving van BPLI-projectonderwijs op het havo.  
De vormgeving zal echter voor elke context verschillen en zal zich bovendien blijven 
doorontwikkelen. Toch kunnen andere scholen hun voordeel doen met de opgedane ervaring. 
 
Kenmerken van Big Picture Learning 
 
Alle zes kenmerken dienen ruimschoots een beetje gerealiseerd te worden binnen het havo 3-
BPLI-projectonderwijs: het leren in de echte wereld, authentiek beoordelen, persoonlijke 
leerplannen die uitdrukking geven aan de interesses van elke leerling, een vaste, kleine 
leergroep met een vaste docent, leiderschap en ondernemerschap, betrokkenheid van 
ouders/familie en andere volwassenen. Ten aanzien van deze zes kenmerken zijn de volgende 
punten van belang: 
 
Leren in de echte wereld 
- Hoge ambitie dat het leren in de echte wereld aansluit bij de interesse. 
 Eén periode in het schooljaar is toereikend. 
- het is voor de opdrachtgever, de opdrachtgever doet iets met de resultaten. 
- De opdrachtgever presenteert zich tijdens een ‘bedrijvenmarkt’ persoonlijk. 
- Duidelijk zijn over de verwachtingen die een opdrachtgever kan hebben van havo 3-

leerlingen en het eindproduct. 
- Voor aanvang of aan het begin als docent investeren in de relatie met de opdrachtgever 

door een keer een bezoek af te leggen.  
- Voorbeelden van probleemstellingen en producten voorleggen aan opdrachtgevers. 
- Tussentijdse terugkoppeling naar opdrachtgever over het product. 
- Verwachtingen delen tussen opdrachtgever en leerlingen over frequentie en middel contact 

en mogelijkheden om in het bedrijf te kijken. 
- Als een opdrachtgever niet wordt gekozen, dit terugkoppelen en de relatie in stand 

houden. 
- De mogelijkheid aanbieden om leerlingen zelf opdrachtgevers te laten werven voor 

deelname. 
 
Authentiek beoordelen  
- Inzetten op het verkrijgen van inzicht in de eigen sterke en zwakke kanten. 
- Het project telt mee voor een cijfer. 
- De opdrachtgever is aanwezig bij de eindpresentatie en bepaalt mede het cijfer. 
- Mogelijkheid om de eindpresentatie bij het bedrijf te laten plaatsvinden. 
- Balans tussen beoordelen van het proces en van het resultaat. Mag je leren van je fouten? 
- Leerlingen laten werken met een werkplan wat aansluit bij volgende schooljaren en het 

vervolgonderwijs. 
- Bij gebruik van een portfolio of logboek nadenken over de vormgeving in verband met 

eventuele eerder opgedane negatieve beeldvorming door leerlingen. 
 
Persoonlijke aandacht 
- De interesse van docenten als uitgangspunt nemen bij het toekennen van projectgroepen. 
- Geef leerlingen de mogelijkheid zelf een opdrachtgever te werven voor deelname of een 

eigen probleemstelling te maken vanuit hun interesse. 



- Laat opdrachtgevers weten dat dit onderwijs vertrekt vanuit de interesse van leerlingen, 
sommigen willen daarbij nog meer aansluiten. 

- Geef leerlingen vrijheid en eigen verantwoordelijkheid tijdens het bewandelen van een 
bedrijvenmarkt. 

- Duidelijke eisen vanuit school met daarbinnen veel vrijheid voor leerlingen. 
- Diverse probleemstellingen aanbieden, bijvoorbeeld aansluitend bij de vier profielen.  
- Zoveel mogelijk de eerste keus van leerlingen te honoreren, maar ook rekening houden 

met het teleurstellen van opdrachtgevers die anders niet mee kunnen doen. 
- Een sterke koppeling met het lob. 
- Aandacht voor het integreren van doelen van het onderwijs in het persoonlijk leerplan. 
- Zorg voor diepgang en kennis verwerven door: 
 - de opdrachtgever te vragen om vragen op te stellen over hun branche of context ter 
   voorbereiding van de schaduwdag voor leerlingen; 
 - leerlingen aan bedrijven laten vragen welke kennis ze nodig hebben en waar ze deze 
het   beste kunnen vinden. 
- Binnen de projectdocenten uitwisselen wie welke inhoud aan kan dragen bij welk project. 
 
Leergroepcultuur 
- Wees als docent meer gesprekspartner voor de leerlingen in je projectgroep.  
 
Leiderschap 
- Moedig leerlingen aan zelf initiatief te nemen. 
- Moedig leerlingen aan erop uit te gaan, met mensen te gaan praten, in plaats van vooral 

informatie van internet te vergaren. 
- Werk met een rolverdeling in de groepjes waaronder een voorzitter. 
- Laat leerlingen van een jaar eerder presenteren of een coachende rol vervullen. 
- Help leerlingen een proactieve houding aan te nemen door op dingen terug te komen, het 

plan van aanpak erbij te nemen. 
 
Betrokkenheid  
- Nodig ouders uit voor de ‘bedrijvenmarkt’. 
- Nodig ouders uit voor de eindpresentatie. Wees tijdig met het vaststellen van een datum. 
- De behoefte van ouders verschilt in mate van betrokkenheid. 
 
Voorwaarden  
 
Voor vergrote motivatie 
- Laat het ‘echt’ zijn, belangrijk voor de opdrachtgever. 
- Laat ze zelf bedenken in plaats van voor te schrijven. 
- Laat ze werken met werkplannen die in hun vervolgopleiding ook waarde hebben. 
- Na leren van wat er fout kan gaan, moet een succeservaring volgen. 
- Laat het vak meetellen. 
- Begeleiding van de projectdocent is essentieel. 
 
Inrichting organisatie 
- Alle leerlingen ver van tevoren inlichten zodat zij bewust een keuze kunnen maken. 
- Er in de voorlichting de nadruk opleggen dat het een serieus vak is. 
- Zorg voor heldere probleemstellingen en duidelijke eindproducten. 
- De tijd van een periode is krap om te komen tot een goed eindproduct. Blijf niet te lang 

bezig met de voorbereiding van het project, maar laat leerlingen op tijd aan de uitvoering 
beginnen. 

 



Rollen en taken 
- Leerlingen van voorgaande jaren kunnen presenteren tijdens voorlichting of 

bedrijvenmarkt. 
- Hbo-studenten inzetten bij de begeleiding van het projectmatig werken. 
- De opdrachtgever moet ook voldoen aan bepaalde kaders. 
- De projectdocent moet zich expliciet committeren aan deze vorm van onderwijs. 
- Rol van de docent: 
 - leerlingen vrijlaten, maar ze goed in de gaten houden; 
 - leerlingen afremmen in hun behoefte aan snel een eindproduct, een pas op de plaats 
  leren maken; 
 - niet het probleem oplossen, maar de leerlingen handvatten aanreiken om zelf het 
   probleem op te kunnen lossen; 
 - de leerling moet het gevoel hebben dat hij handvatten krijgt aangereikt. 
 - op eigen initiatief terugvragen naar afspraken, ideeën. 
 
Professionalisering/ implementatie  
- Maak maatjes tussen ervaren en minder ervaren projectdocenten. Laat ze tegelijk in 

dezelfde ruimte met hun groepjes werken. 
- Verschillen tussen docenten zorgt ervoor dat ze van elkaar kunnen leren. 
- Nieuwe projectdocenten moeten meegenomen worden in de visie, doelen, uitgangspunten 

en meerwaarde van het BPLI-projectonderwijs. Bijvoorbeeld in bijeenkomsten met de 
andere projectdocenten. 

- Regelmatig evalueren. 
- Bijeenkomsten blijven houden om warm te houden, te onderhouden, te voorkomen dat er 

fouten insluipen. 
- Begeleiding bij het opzetten van BPLI-projectonderwijs. 
 
 


