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1 SAMENVATTING 

Vanwege motivatievraagstukken in het havo onderzoeken we of het werken vanuit interesse 
van leerlingen in de echte wereld tot een hogere motivatie van leerlingen en goede prestaties 
leidt. Dit doen we bij een Big Picture-klas (volgens de kenmerken van Big Picture Learning) en 
bij een te ontwerpen Big Picture Learning Inspired-aanpak voor havo 3 (volgens enkele 
kenmerken). Daarnaast willen we weten welke ontwerpprincipes voor beide vormen van belang 
zijn. 
 
Het onderzoek bestaat uit een evaluatief en een ontwerpgericht deel. In het evaluatieve deel 
zijn de afhankelijke variabelen de motivatie en de te verwachten prestaties. Deze worden naar 
verwachting beïnvloed door het onderwijs meer aan te laten sluiten bij leerlingen en meer 
verbinding te zoeken met de wereld buiten school in het onderwijs. Het ontwerpgerichte deel 
bestaat uit een monitor waarvan de bevindingen gebruikt worden voor het bijstellen van het 
onderwijs en leiden tot de ontwerpprincipes.  
 
Het werken in de Big Picture-klas leidt gemiddeld tot een hoge motivatie van de leerlingen.  
Voor sommige leerlingen zal het moeilijker zijn om hun havo-diploma te behalen vanwege een 
achterstand in vakkennis. 
Ook het BPLI-projectonderwijs in havo 3 leidt tot een hogere motivatie van leerlingen. Met name 
de mate van eigen keuze is na afloop van BPLI-projectonderwijs erg gegroeid voor de 
leerlingen die hebben deelgenomen aan BPLI-projectonderwijs. Verder mag verwacht worden 
dat zij hun havo-diploma behalen, net als de groep die niet deelnam aan BPLI-projectonderwijs. 
 
De ontwerpprincipes die van belang zijn, zijn opgebouwd uit kenmerken van Big Picture 
Learning en voorwaarden voor slagen. De volgende kenmerken dienen voor een Big Picture-
klas grotendeels en voor havo 3 BPLI ruimschoots een beetje gerealiseerd te worden: 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. 
In havo 3 wordt de vergrote motivatie ervaren doordat het ‘echt’ is, belangrijk voor de opdracht-
gever, doordat leerlingen zelf mogen bedenken en doordat ze werken met werkplannen die in 
hun vervolgopleiding ook waarde hebben. De begeleiding van de projectdocent is essentieel. 
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2 INLEIDING  

Binnen de teams van CSG Prins Maurits gaan de vragen die leven met betrekking tot het havo 
in de kern over de motivatie van de leerlingen en een passende didactiek en begeleiding.  
CSG Prins Maurits heeft kennis gemaakt met Big Picture Learning. Deze onderwijsfilosofie 
organiseert onderwijs en leerling- en loopbaanbegeleiding zodanig dat het meer persoonlijk en 
leerlinggericht is. Daarnaast is het passender voor de leerling, het sluit beter aan bij de 
leerstijlen en voorkeuren van de leerling. Tevens wordt binnen- en buitenschools leren aan 
elkaar verbonden.  
 
In figuur 2.1 zijn de tien samenhangende en onderscheidende kenmerken van de Big Picture 
Learning-filosofie beschreven; een uitgebreidere beschrijving is te lezen in: The Big Picture. 
Education Is Everyone’s Business (Littky & Grabella, 2004). 
 

 
 
Figuur 2.1: Samenhangende en onderscheidende kenmerken Big Picture Learning. 
 
Om het maximale uit leerlingen te halen en de motivatie van leerlingen te verhogen is CSG 
Prins Maurits in 2010 gestart met een Big Picture-voorziening voor leerlingen die voor dit 
concept kiezen. De eerste ervaringen waren positief. 
Ook voor het reguliere havo wil CSG Prins Maurits een nog meer motiverende omgeving 
creëren. Ze wil een aanpak realiseren met een persoonlijk leerplan, aansluitend bij enkele 
kenmerken van Big Picture (Big Picture Learning Inspired). Gekozen is voor een geleidelijke 
invoering op kenmerken. Centraal staan de volgende Big Picture Learning-kenmerken: 
 
1 Leren in de echte wereld 

Learning in the Real World: 'Get real' 
Aangaan en onderhouden van relaties en netwerken, leren van relevante kennis, vaardigheden en 
competenties in een realistische omgeving waar verdieping mogelijk is. 

 
2 Persoonlijk leerplan 

One Student at a Time: 'Get personal' 

Persoonlijke leerplannen geven uitdrukking aan de interesses van elke leerling. Het persoonlijk 
leerplan (personalized learning plan) wordt samen met het leerplanteam (learning team, 
bestaande uit leerling, leergroepbegeleider en ouders) ingevuld met de te behalen doelen passend 

bij de passie van de leerling en buitenschoolse projecten of stages. 
3 Authentieke beoordeling 
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Authentic Assessment: 'Go public' 
De echte wereld is de maatstaf bij de presentaties (exhibitions) die de leerling geeft over de 
vorderingen in zijn leerdoelen, zoals vastgelegd met het leerplanteam en de mentor in het 

persoonlijk leerplan. Daarbij worden ook de kwaliteitseisen die de school stelt en de verwachtingen 
die zij voor het leerjaar in kwestie koestert, gevolgd. 

 
Daarnaast is er aandacht voor de kenmerken: leergroepcultuur (5), leiderschap en ondernemer-
schap (7), betrokkenheid van ouders/familie en andere volwassenen (8). Deze kenmerken wil 
CSG Prins Maurits in het reguliere havo vormgeven in een gedeelte van de onderwijstijd. 
Hiermee wordt gestart in havo 3. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een persoonlijk leerplan, 
het tweede kenmerk van Big Picture Learning. In dat leerplan zijn de doelen beschreven en de 
manier waarop de leerling deze gaat bereiken, aansluitend bij zijn interesses en leerstijl en bij 
de buitenwereld. CSG Prins Maurits wil bij deze ontwikkeling gebruik maken van de ervaringen 
van eerder-genoemde Big Picture-klas. 
 
In het project Big Picture Learning Inspired wordt een werkwijze voor BPLI-projectonderwijs 
ontwikkeld gebaseerd op enkele kenmerken van Big Picture Learning, aangepast aan de 
Nederlandse situatie op het havo. 
CSG Prins Maurits is benieuwd naar de opbrengsten van zowel de Big Picture-klas, waarvan de 
bedoeling is dat die volgens alle kenmerken van Big Picture Learning wordt vormgegeven, als 
de Big Picture Learning Inspired-aanpak, welke wordt vormgegeven volgens een beperkt aantal 
kenmerken van Big Picture. 
De vraag is welke opbrengsten deze beide werkwijzen behalen op het gebied van motivatie en 
ten aanzien van verwachte prestaties van leerlingen. 
 
Mede op basis van de verkregen antwoorden wil CSG Prins Maurits de vormgeving van de Big 
Picture-klas optimaliseren en de Big Picture Learning Inspired-aanpak voor BPLI-project-
onderwijs binnen CSG Prins Maurits ontwerpen en vervolgens optimaliseren. Hierbij is van 
belang te weten wat er wordt gevraagd van de school en de docenten om beide werkwijzen zo 
optimaal mogelijk vorm te kunnen geven. CSG Prins Maurits verwacht tevens de volgende 
opbrengsten als neveneffect van de ontwikkeling: 
- leerlingen voelen zich beter voorbereid op een studie- of beroepskeuze; 
-  er wordt meer openheid ervaren tussen docent en leerling; 
-  docent en leerling zijn meer gesprekspartner van elkaar; 
-  docenten ervaren een verrijking in de manier van werken doordat leerling en docent meer 
 met elkaar meedenken. 
 
Dit onderzoek heeft twee hoofdvragen: 
1 Leidt het werken in de Big Picture-klas met een praktisch en persoonlijk leerplan – 
 gestoeld op de BPL-principes – tot een hogere motivatie van leerlingen en tot zodanige 
 prestaties dat verwacht mag worden dat zij hun havo-diploma behalen? 
2 Leidt het werken met BPLI-projectonderwijs – gestoeld op een aantal BPL principes – in 
 de overige havo-klassen (leerjaren 3 tot en met 5) tot een hogere motivatie van leerlingen 
 en tot zodanige prestaties dat verwacht mag worden dat zij hun havo-diploma behalen? 
 
Daarvan afgeleid zijn twee deelvragen van belang: 
1 Welke ontwerpprincipes zijn van belang voor een praktisch en persoonlijk leerplan in de 
 Big Picture-klas? 
2 Welke ontwerpprincipes zijn van belang voor een optimale vormgeving van BPLI-
 projectonderwijs in de havo-klassen? 
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3 ONDERBOUWING VAN DE PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

In de praktijk van alledag wordt een aantal problemen gesignaleerd in de bovenbouw havo.  
In onderzoek van het Ruud de Moor Centrum (Klomp & Thielen, 2010) wordt een aantal 
problemen genoemd. Veel leerlingen halen geen diploma of een lager diploma dan ze zouden 
kunnen halen en een groot aantal leerlingen haalt een diploma met minstens een jaar 
vertraging. Bijna de helft van de havo-leerlingen is minstens één keer blijven zitten. Eveneens 
hebben veel leerlingen minder kennis en vaardigheden opgedaan dan wenselijk. Dit heeft onder 
andere te maken met het feit dat de motivatie van veel leerlingen gaandeweg afneemt vanaf het 
eerste leerjaar (Lindeman, Nierop & Spijkerboer, 2006).  
Ook het Ruud de Moor Centrum geeft aan dat, ondanks nieuwe ontwikkelingen zoals de 
Mammoetwet en de Tweede Fase, geconcludeerd moet worden dat demotivatie en de 
studievaardigheden niet zijn verbeterd. Met name in havo 3 doen zich deze problemen voor. 
Ook problemen met de aansluiting van leerjaar 3 en 4 en de aansluiting naar het vervolg-
onderwijs zijn vergroot. 
 
In het kader van het kortlopend onderwijsonderzoek heeft het IVA (Van der Linden & Vermaas, 
2007) op verzoek van de VO-raad en 50 vo-scholen onderzoek gedaan naar de problematiek 
rond havo 3/4 leerlingen. Ook volgens teamleiders havo van de 43 deelnemende scholen 
kenmerkt de havo-problematiek zich primair door een gebrek aan motivatie van leerlingen. 
Leerlingen raken gedemotiveerd en docenten raken ontmoedigd. Deze gevoelens van 
demotivatie en ontmoediging versterken elkaar en uiteindelijk leidt dit tot slechte cijfers, 
doublures en uitval van leerlingen. 
 
Uit de verschillende onderzoeken komt een aantal aanknopingspunten naar voren om de 
motivatie te verbeteren. Uit het literatuuronderzoek van het Ruud de Moor Centrum (Klomp  
& Thielen, 2010) blijkt dat alleen een andere onderwijsaanpak en een andere houding van 
docenten een oplossing kan bieden voor het verkleinen van de overgang tussen havo 3 en 
havo 4. Centraal hierin staat een meer leerlinggerichte onderwijsaanpak. 
Een dergelijke aanpak wordt onderschreven door de teamleiders die deelnamen aan het 
onderzoek van IVA. Om de problemen in het havo op te lossen is het volgens hen cruciaal om 
de didactiek beter op de havo-leerlingen te laten aansluiten. Dit betekent dat in de lesstof en in 
de organisatie van het onderwijs meer rekening moet worden gehouden met voorkeuren en 
leerstijlen van leerlingen. 
 
Een ander aspect wat een rol speelt is dat leerlingen gaandeweg meer interesse krijgen in de 
buitenwereld dan in school (Hofman, Hofman, Dijkstra, Boom & Meeuwisse, 2007). Om de 
interesse van leerlingen op school te behouden is het volgens de teamleiders van belang om  
de buitenwereld binnen te halen of een aanbod te verzorgen dat interessanter is dan die 
buitenwereld (Van der Linden & Vermaas, 2007). 
De oplossingen die de teamleiders hebben aangegeven, zoals het rekening houden met de 
leerstijlen van leerlingen en het binnenhalen van de buitenwereld, passen allemaal binnen het 
traditionele onderwijssysteem. Van der Linden en Vermaas (2007) geven aan dat er nog weinig 
buiten de kaders wordt gedacht, zoals meer keuzevrijheid voor leerlingen, het loslaten van 
lesuren of het werken in blokken zoals in het praktijkonderwijs. 
 
De ervaringen op CSG Prins Maurits komen voor een deel overeen met deze schets vanuit 
recent landelijk onderzoek. Vragen die leven binnen de teams van CSG Prins Maurits met 
betrekking tot het havo hebben in de kern betrekking op de motivatie van de leerlingen en een 
passende didactiek en begeleiding. Hierbij zijn het prikkelen van leerlingen, het persoonlijk 
contact, het leren in de buitenwereld en aansluiten bij leerlingen belangrijke aspecten. 
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Daarnaast blijkt uit jaarlijks onderzoek van CSG Prins Maurits onder oud-leerlingen dat BPLI-
projectonderwijs wenselijk is. In het vervolgonderwijs (hbo) is er een sterk accent op 
projectmatig werken en toepassing van vaardigheden. 
CSG Prins Maurits valt verder op dat veel leerlingen hun capaciteiten niet ten volle benutten op 
school; zij hebben veel potentie die zij echter niet weten te realiseren op school. Iets wat 
sommigen van deze leerlingen buiten school wel laten zien. De school wil via een doelgerichte 
aanpak het beste uit alle havo-leerlingen halen. 
 
De Big Picture Learning-filosofie (zie hoofdstuk 2) gaat ervan uit dat leerlingen beter 
gemotiveerd zullen zijn voor het onderwijs door een nauwere aansluiting van het onderwijs op 
de realiteit (leren in de echte wereld) en op de behoeften en interesses van de leerling 
(persoonlijke aandacht). Dit sluit aan bij de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000). 
Volgens deze theorie wordt beter en ‘hoogwaardiger’ geleerd als er sprake is van intrinsieke 
motivatie en zelfsturing. Als een persoon vanuit zichzelf geïnteresseerd is in hetgeen geleerd 
moet worden en het gevoel heeft zelf keuzes te kunnen maken, zal hij meer gemotiveerd zijn 
te leren. Indien dit niet het geval is, zullen andere factoren die niet zozeer samenhangen met 
wat geleerd moet worden, de motivatie bepalen. Het gaat dan om extrinsieke motivatie, 
waarbij factoren als beloond worden, het vermijden van straf en het krijgen van waardering 
een rol spelen. Dit leidt tot oppervlakkiger leren. 
 
Met behulp van het onderwijsconcept van Big Picture Learning worden in Amerika goede 
successen behaald. In Amerika zijn meer dan 60 Big Picture Learning scholen. De staat Rhode 
Island volgt sinds de jaren ‘90 jaarlijks de resultaten van alle high schools in de staat. Ook in 
2009 hebben studenten van alle scholen in Rhode Island hun school en het leren beoordeeld. 
Deze survey laat zien dat de Big Picture Learning-scholen van The Met in bijna elke categorie 
hoger scoorde dan het gemiddelde van de staat Rhode Island. Zo gaf gemiddeld 97% van de 
leerlingen van The Met aan dat de lessen hen voorbereiden op een loopbaan (in vergelijking 
met 64,5% gemiddeld in Rhode Island). Gemiddeld 86% van de leerlingen van The Met gaf aan 
dat hun leraren hen inspireerden om hun best te doen (in vergelijking met 37% gemiddeld).  
De leerlingen besteden gemiddeld 30 minuten meer aan huiswerk per dag dan alle leerlingen in 
Rhode Island gemiddeld (Rhode Island Department of Education, 2010). 
 
Door middel van deze aanpak met een persoonlijk leerplan, aansluitend bij enkele kenmerken 
van Big Picture (Big Picture Learning Inspired oftewel BPL Inspired), sluit CSG Prins Maurits 
aan bij belangrijke oplossingsrichtingen vanuit recentelijk onderzoek: het persoonlijker maken 
van het onderwijs, onderwijs passender maken bij de voorkeuren en leerstijlen van leerlingen 
en het meer betrekken van de buitenwereld bij de school. Op deze manier denkt CSG Prins 
Maurits de motivatie van leerlingen te verhogen en daarmee ook de prestaties. Daarnaast 
verwachten zij hierdoor een verbetering in de studie- en beroepskeuze (loopbaanoriëntatie). 
Doordat het verhogen van de motivatie een onderwerp is voor veel havo-afdelingen op scholen 
en doordat de aanknopingspunten die CSG Prins Maurits kiest voor het verhogen van de 
motivatie breed gedragen worden, is te verwachten dat de aanpak van CSG Prins Maurits 
interessant is voor veel scholen. 
Hierbij is het van belang om te weten hoe de aanpak de motivatie en prestaties beïnvloeden en 
hoe de vormgeving eruit moet zien om te kunnen slagen.  
 
Dit project sluit tevens aan bij het onderwerp talentontwikkeling, dat hoog op de agenda staat in 
Nederland en bij het zoeken naar een nieuwe inrichting van het havo, met aandacht voor de 
profielen. 
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4 AANPAK VAN HET ONDERZOEK  

4.1 Onderzoeksmethode 
Het onderzoek bestaat uit een evaluatief en een ontwerpgericht deel. In het evaluatieve deel 
zijn de afhankelijke variabelen de motivatie en de te verwachten prestaties. Deze worden naar 
verwachting beïnvloed door het onderwijs meer aan te laten sluiten bij leerlingen en meer 
verbinding te zoeken met de wereld buiten school in het onderwijs. Deze aspecten krijgen vorm 
in de Big Picture-klas en in havo 3 in de BPL geïnspireerde aanpak. Dit zijn dan ook de 
onafhankelijke variabelen. Dit is beschreven in stap 2 en 4 hieronder. 
Het ontwerpgerichte deel bestaat uit een monitor waarvan de bevindingen gebruikt worden voor 
het bijstellen van het onderwijs (zie bijlage 1 in het Bijlagenboek). Na verschillende rondes van 
bijstellen leiden deze bevindingen tot de ontwerpprincipes. Bij deze monitor worden de 
kenmerken van Big Picture Learning gebruikt als richtlijnen voor het ontwerp. Dit gedeelte is 
beschreven in stap 1 en 3 hieronder. 
 
Het ontwikkel- en onderzoekstraject sluiten nauw bij en op elkaar aan. Elke stap van het 
onderzoekstraject levert input op voor het ontwikkeltraject. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
een onderzoeker en docenten met behulp van een deskundige op het gebied van Big Picture 
Learning. 
 
In onderzoeksstap 1 worden de ervaringen van de Big Picture-klas onderzocht. Deze 
resultaten dienen als input voor het ontwerpen van het BPL-Inspired onderwijs en ter 
verbetering van de Big Picture-klas. 
 
In onderzoeksstap 2 vindt een nulmeting plaats in de havo-klassen voordat met BPLI-
projectonderwijs wordt begonnen. De resultaten dienen om de effecten van het in te voeren 
BPLI-projectonderwijs zichtbaar te maken en als input om het BPLI-projectonderwijs vorm te 
geven. 
 
In onderzoeksstap 3 wordt regelmatig (in totaal drie keer) nagegaan wat knelpunten en 
randvoorwaarden zijn. Deze onderzoeksresultaten leveren informatie voor de bijsturing van 
BPL-Inspired onderwijs. 
 
In onderzoeksstap 4 vindt de eindmeting plaats van de motivatie en leerprestaties van 
leerlingen van de Big Picture-klas en van BPL-Inspired onderwijs. 
 
Na het eerste jaar van het onderzoek is de Big Picture-klas opgeheven. Dit heeft tot gevolg  
dat de laatste monitorronde en de eindmeting naar voren zijn geschoven. Er is grondig 
geëvalueerd.  
Na het eerste jaar van het onderzoek is besloten niet door te starten met havo 4, maar eerst te 
verfijnen met havo 3. Dit betekent dat er in plaats van een cohort gedurende twee jaar, twee 
cohorten zijn gevolgd gedurende een jaar. Ook betekent dit dat het ontwerpgerichte deel zich 
twee jaar lang op havo 3 heeft gericht (zie bijlage 2 voor meer informatie). 
 
In tabel 4.1 is overzichtelijk gemaakt met welke instrumenten de verschillende onderzoeks-
vragen worden beantwoord, welke respondentengroep daarbij hoort en wanneer dit heeft 
plaatsgevonden. 
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Onderzoeksvraag Instrument Respondentengroep N Wanneer 
4.1.1 1 Big 

Picture-klas > 

motivatie omhoog? 

IMI 4.1.2 Leerlingen Big Picture-klas 

2011/2012 

Mm1: 5  
 

Mm1 oktober 2011 
 

Interviews  4.1.3 Leerlingen Big Picture-klas 
Docent Big Picture-klas 
Docenten havo 

Zie tabel 4.4 Begin 2011/2012,  
april 2012,  
november 2012 

4.1.4 1 Big 

Picture-klas > 

verwacht havo-

diploma? 

Interviews 4.1.5 Leerlingen Big Picture-klas 
4.1.6 Docent Big Picture-klas 
4.1.7 Docenten havo 

Zie tabel 4.4 Begin 2011/2012,  
april 2012,  
november 2012 

2 BPLI havo 3 > 
motivatie omhoog? 

IMI Leerlingen havo 3 cohort 1, 
2011/2012 

Mm1: 53  
Mm2: 16 

Mm1 oktober 2011 
Mm2 oktober 2012 

Leerlingen havo 3 cohort 2,  
2012/2013 

Mm1: 67 
Mm2: 59 

Mm2 oktober 2012 
Mm3 mei 2012 

Determinatiegegevens 
motivatie van docenten  
- Projectonderwijs 
- Nederlands  
- Wiskunde 

Leerlingen havo 3 cohort 1, 
2011/2012 

123 Mm1 juni 2011(behalve 
projectonderwijs) 
Mm2 juni 2012 

Leerlingen havo 3 cohort 2, 
2012/2013 

109 Mm2 juni 2012 
(behalve project-
onderwijs) 
Mm3 juni 2013 
(behalve project-
onderwijs en wiskunde) 

Interviews Leerlingen havo 3 
Docenten havo 3 
Coördinatie  

Zie tabel 4.4 Begin 2011/2012,  
april 2012,  
november 2012,  
eind 2012/2013 

2 BPLI havo 3 > 
verwacht havo-
diploma? 

Rapportcijfers 
- Nederlands 
- Wiskunde 

Leerlingen havo 3 cohort 1, 
2011/2012 

123 Mm1 juni 2011 
Mm2 juni 2012 

Leerlingen havo 3 cohort 2, 
2012/2013 

109 Mm2 juni 2012 
Mm3 juni 2013 

Determinatiegegevens 
motivatie van docenten  
- Projectonderwijs  
- Nederlands  
- Wiskunde 

Leerlingen havo 3 cohort 1, 
2011/2012 

123 Mm1 juni 2012 
(behalve proj ow) 
Mm2 juni 2012  

Leerlingen havo 3 cohort 2, 
2012/2013 

109 Mm2 juni 2012 
(behalve project-
onderwijs) 
Mm3 juni 2013  
(behalve project-
onderwijs en wiskunde) 

4.1.8 Ontwerpprincipes 

Big Picture-klas 

Interviews Leerlingen 
Docent 
Management  

Zie tabel 4.4 Begin 2011/2012,  
april 2012,  
november 2012 

BP-scan Leerlingen 
Ouders 
Docent 
Coördinatie/management 

Mm1: 21  
Mm2: 7 

Oktober 2011 
Oktober 2012 
 

Ontwerpprincipes 
BPLI havo 3 

Interviews Leerlingen 
Buitenschools mentoren 
Docenten  
Coördinatie/management 

Zie tabel 4.4 Begin 2011/2012,  
april 2012,  
november 2012,  
eind 2012/2013 

BP-scan Cohort 1 en cohort 2 
Leerlingen 
Ouders 
Docenten  
Coördinatie/management 

Mm1: 48 
Mm2: 15 
Mm3: 27 

Oktober 2011 
Oktober 2012 
Juni 2013 

Tabel 4.1: Onderzoeksvragen en beantwoording met instrumenten en respons 
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4.2 Onderzoeksgroep 
Hieronder worden de onderzoeksgroepen beschreven voor de motivatievragenlijst (IMI), 
gegevensprestaties en determinatie, afname Big Picture-scan en interviews. 
 

4.2.1 Motivatievragenlijst (IMI) 
Alle leerlingen van de Big Picture-klas en havo 3-klassen zijn uitgenodigd om de IMI in te vullen. 
In tabel 4.1 is de respons zichtbaar per meetmoment. Er zijn verschillende knelpunten geweest 
bij het bereiken van de respondenten.  
Er zijn tijdens meetmoment 1, 5 van de 12 leerlingen bereikt van de Big Picture-klas. Twee 
problemen liggen daaraan ten grondslag: 
- Omdat de klas vrij uniek is, worden de leerlingen veel benaderd voor interviews, video-

opnames en vragenlijsten. Zij kunnen niet aan alle vraag voldoen en maken keuzes. 
- Een aantal leerlingen in de Big Picture-klas voelt zich hier niet thuis. Zij zijn niet 

gemotiveerd om deel te nemen. 
 
Voor havo 3 viel de respons op de tweede meting bij cohort 1 tegen. Daarom is bij cohort 2 
besloten de vragenlijst op papier in te laten vullen. Dit had tot gevolg dat niet alle leerlingen hun 
naam hebben ingevuld, waardoor koppeling moeilijk van de beide metingen was. Door zowel de 
lage respons bij de tweede meting in cohort 1 als de onmogelijkheid om veel leerlingen te 
koppelen bij cohort 2 is niet op leerlingniveau gekeken naar de resultaten. 
 

4.2.2 Gegevens prestaties en determinatie 
Er zijn van in totaal 232 havo 3-leerlingen gegevens, rapportcijfers en determinatiegegevens 
verzameld. In tabel 4.2 is te zien hoeveel van deze leerlingen hebben deelgenomen aan het 
BPLI-projectonderwijs en hoeveel niet. Selectie voor deelname heeft plaatsgevonden op basis 
van vrijwillige keuze. 
 
Havo 3-leerlingen Totaal BPLI- 

projectonderwijs 
Geen BPLI- 
projectonderwijs 

Cohort 1 123 44 79 

Cohort 2 109 49 60 

Tabel 4.2: BPLI-projectonderwijs 

 
4.2.3 Big Picture-scan 

In tabel 4.1 is de totale respons zichtbaar op de Big Picture-scan. In tabel 4.3 is zichtbaar wat 
de verdeling is van de respondentgroepen per meetmoment. Voor het invullen van de Big 
Picture-scan zijn 5 leerlingen per klas havo 3 uitgenodigd; dit zijn ongeveer 25 leerlingen.  
 
 Begin 

2011/2012 
Eind 
2011/2012 

Begin 
2011/2012 

Eind 
2011/2012 

Eind 
2012/2013 

 4.2.4 Big 
Picture-
klas 

Big 
Picture-
klas 

Havo 3 Havo 3 Havo 3 

Leerlingen 12  2 9 1 11 

Ouders 8  4 33 7 9 

Docent 1  1 6 7 7 

Totaal 21 7 48 15 27 
Tabel 4.3: Verdeling respondentgroepen Big Picture-scan 

 
Er zijn voor havo 3 op meetmoment 1, 93 personen begonnen aan de scan; slechts 48 
personen hebben de scan geheel ingevuld. De verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat de 
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scan voor havo 3 een nulmeting is voor een nog op te zetten vorm van onderwijs. Dit maakt het 
voor een groot aantal respondenten moeilijk om de scan in te vullen. De gebruikte termen zijn 
nog (relatief) onbekend en het is moeilijk zich een voorstelling te maken van wat er precies 
wordt bedoeld met de gestelde vragen. 
 

4.2.5 Interviews 
In tabel 4.1 zijn de respondentgroepen zichtbaar die zijn geïnterviewd, in tabel 4.4 is zichtbaar 
wie op welk moment zijn geïnterviewd. Voor deze selectie is steeds gekozen in overleg met de 
stuurgroep met als doel diverse informatie van verschillende kanten te verzamelen. De eerste 
ronde had voornamelijk als doel om te leren van de Big Picture-klas en andere ervaringen op 
school voor het eerste ontwerp van havo 3 BPLI-projectonderwijs. De derde ronde was vooral 
gericht op evaluatie en de ontwerpprincipes van de Big Picture-klas. De tweede en vierde ronde 
waren gericht op het ontwerp van havo 3. 
 
Interviews Begin 2011/2012 April 2012 November 2012 Eind 2012/2013 

1 4.2.6 2 leerlingen Big 

Picture-klas 
3 projectdocenten Projectdocent 3 leerlingen  

havo 3  

2 4.2.7 Docent Big Picture-

klas 
Projectdocent Projectdocent 3 leerlingen  

havo 3  

3 3 leerlingen H 2 leerlingen H Coördinator project 2 projectdocenten 

4 3 leerlingen H 3 leerlingen H 3 leerlingen 
voormalige Big 
Picture-klas 

Coördinator project 

5 Coördinator project Coördinator project Docent voormalige 
Big Picture-klas 

2 nieuwe 
projectdocenten 

6 Mentor havo 3 en 

lid werkgroep 

4 ouders  Rector  

7 Mentor havo 3 Buitenschoolse 

mentor 

  

8 Mentor havo 3 Buitenschoolse 
mentor 

  

9 Docent en lid 
werkgroep 

   

10 Docent     

Tabel 4.4: Overzicht geïnterviewde respondenten 

 
4.3 Instrumenten 

 
4.3.1 Motivatie 

Voor het meten van de motivatie wordt gebruik gemaakt van de Intrinsieke Motivatie Inventaris 
(IMI); een vragenlijst naar motivatie gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci 
(2000).  
De IMI bevat zeven subschalen:  
- interesse / plezier;  
- waargenomen competentie; 
- inspanning / belang; 
- ervaren druk / spanning; 
- waargenomen keuze; 
- waarde / nut; 
- relatie / verbondenheid. 
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Er is gekozen voor gebruik van vier van deze zeven subschalen: (1) interesse / plezier, (2) 
waargenomen competentie, (3) ervaren druk / spanning en (4) waargenomen keuze, omdat 
het onderwijsontwerp hier het meest op gericht is.  
 
De IMI bestaat in deze vorm uit 25 items. De Engelstalige items zijn in het Nederlands vertaald 
en zijn – met behulp van een randomizer – in een willekeurige volgorde geplaatst.  
De respondenten is gevraagd elk item op een schaal van 1 (deze uitspraak past helemaal niet 
bij mij) tot 7 (deze uitspraak past helemaal bij mij) te scoren. Er zijn twee versies van de IMI 
gemaakt: één voor de leerlingen in de Big Picture-klas en één voor de leerlingen van het BPLI-
projectonderwijs havo 3. Deze vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

4.3.2 Determinatiegegevens 
Binnen de school wordt per leerling door de docenten afzonderlijk een leerlingprofiel opgesteld. 
Dit profiel bevat informatie over een aantal variabelen: 
- werkhouding en motivatie; 
- kunnen samenwerken; 
- vooruitplannen van werk; 
- geschatte intelligentie; 
- zelfstandig kunnen werken. 
 
Er vindt triangulatie plaats door de indicator ‘werkhouding en motivatie’ als aanvullende 
informatie te gebruiken voor de meting van motivatie met de IMI. De indicator ‘geschatte 
intelligentie’ wordt als aanvullende informatie gebruikt voor de meting van de prestaties.  
De profielen ingevuld door de docenten Nederlands en wiskunde worden gebruikt voor dit 
onderzoek, omdat Nederlands en wiskunde ook de vakken zijn waarop de prestaties worden 
gemeten. Op niet alle meetmomenten zijn de leerlingprofielen door alle docenten ingevuld.  
Dit is zichtbaar in tabel 4.1. 
In overleg met de projectleider van de school is ervoor gekozen om de scores van docenten op 
‘inzicht’ zo te interpreteren dat score 3 (voldoende) en 4 (goed) aangeven dat de kans op het 
halen van het havo-diploma voldoende / in hoge mate aanwezig is. 
De gegevens van de tweede determinatiemeting van de vakdocenten Nederlands en wiskunde 
hebben geen score ‘inzicht’, maar wel een score ‘geschatte intelligentie’. De scores worden zo 
geïnterpreteerd dat de score ‘havo’ score 3 (voldoende) is; alle schooltypen lager dan havo is 
score 1 (onvoldoende) en een schooltype hoger dan havo is score 4 (goed). 
Voor leerlingen van de Big Picture-klas worden deze leerlingprofielen niet opgesteld. 
 

4.3.3 Prestaties 
In het projectplan is aangegeven dat voor de meting van prestaties van havo 3-leerlingen die 
deelnemen aan BPLI-projectonderwijs gebruik wordt gemaakt van de 3F-toetsen Wiskunde en 
Nederlands. In de voorbereiding van de prestatiemetingen is echter gebleken dat deze toetsen 
niet langer beschikbaar zijn. Er is gezocht naar een landelijk gestandaardiseerd alternatief  
om prestaties te meten van havo 3-leerlingen. Opties zoals de TOA (webbased toetssysteem) 
of de wereldschool bleken niet geschikt vanwege erg hoge kosten of een onduidelijke grootte 
van de referentiegroep voor havo 3. 
Er is vervolgens gekozen om uit te gaan van de rapportcijfers van de school zelf voor 
Nederlands en wiskunde. Dit aangevuld met de determinatiegegevens van geschatte 
intelligentie of verwacht havo-diploma (zie vorige paragraaf). 
Voor de Big Picture-klas is het echter zo dat er niet op deze manier beoordeeld wordt.  
We hebben geen kwantitatieve manier kunnen vinden om de prestaties van deze leerlingen  
te meten. 
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4.3.4 Big Picture-scan 
In het kader van dit onderzoek is gekozen voor het gebruik van 6 van de 10 kenmerken die, 
naast de Big Picture-klas, ook van toepassing zijn op het BPLI-projectonderwijs voor havo 3. 
- Leren in de echte wereld: leren door interesse (LDI) 
- Authenticiteit: authentiek beoordelen van resultaten 
- Persoonlijke aandacht: werken aan persoonlijke leerplannen (PLP) 
- Leergroepcultuur: meerdere jaren deel uitmaken van een vaste leergroep (advisory) 
- Leiderschap (ondernemerschap) ontwikkelen op alle niveaus 
- Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) realiseren 
 
In de scan staan uitspraken (indicatoren) over concrete uitvoeringsvormen bij deze kenmerken. 
Er is steeds een score voor de huidige en voor de gewenste situatie. Van deze scan zijn twee 
versies ontworpen. Een versie voor de Big Picture-klas en een versie voor BPLI-project-
onderwijs in havo 3. In beide scans zijn dezelfde vragen gebruikt, maar sommige vragen 
verschillen, vooral in termen van frequenties waarin situaties zich voordoen. De verschillen zijn 
zichtbaar in de versies die zijn opgenomen in bijlage 4. In het tweede jaar is een verkorte versie 
ontwikkeld voor ouders vanwege tegenvallende respons in het eerste jaar bij aanvang van het 
ontwerpen van het BPLI-projectonderwijs. 
 

4.3.5 Interviews  
De ervaringen worden bevraagd in interviews met open vragen. Daarbij wordt gevraagd naar 
het proces: 
- succesfactoren; 
- knelpunten;  
- randvoorwaarden;  
- indicatoren voor de BPL-kenmerken;  
- meerwaarde; 
- rollen/taken.  
 
En naar onafhankelijke variabelen als in de zes genoemde kenmerken van Big Picture 
Learning: 
- leren in de echte wereld; 
- werken met een persoonlijk leerplan; 
- authentieke beoordeling; 
- leergroepcultuur; 
- leiderschap; 
- directe betrokkenheid van ouders.  
 

4.4 Dataverzameling 
Van beide cohorten havo 3-leerlingen zijn zowel de rapportcijfers als de determinatiegegevens 
(leerlingprofiel) geïnventariseerd. Deze gegevens zijn aangeleverd door de school op basis van 
beschikbare informatie uit hun administratie. De IMI en de BP-scan zijn digitaal uitgezet. In het 
tweede jaar is overgegaan om de leerlingen ze schriftelijk in te laten vullen in verband met meer 
controle op de respons. De interviews zijn afgenomen in een rustige ruimte en duurden 
ongeveer een uur. Twee interviews zijn telefonisch afgenomen, dit betreffen de interviews met 
de buitenschoolse mentoren. 
 

4.5 Analyses 
De IMI, de determinatiegegevens en rapportcijfers zijn geanalyseerd met behulp van SPSS.  
Bij de IMI is gebruik gemaakt van de vier schalen. Er is gekeken naar significante verschillen in 
gemiddeldes tussen voor- en nameting en tussen wel of geen BPLI projectonderwijs.  



 

 

	   

Pagina 15/34 

JK1.13.030 (13610) 

Augustus 2013 

Deze gemiddeldes zijn niet gekoppeld aan de leerling, omdat dit slechts voor een heel klein 
aantal leerlingen mogelijk was (zie paragraaf respondentgroepen). Hierdoor zijn de resultaten 
van analyses op basis van de verschilscores van leerlingen niet opgenomen.  
 
De Big Picture-scan is geanalyseerd met behulp van Excel. Dit heeft elk meetmoment handige 
webs opgeleverd waarop de analyse met de werkgroep is gestart. De analyses met de 
werkgroep zijn tevens gebaseerd op uitspraken uit de interviews.  
 
Van alle interviews zijn verslagen gemaakt. De bevindingen zijn vervolgens in een eerste 
analyse geordend in een aantal onderwerpen. Dit zijn de eerder genoemde procesvragen en de 
zes kenmerken van Big Picture Learning. Een voorbeeld van de verwerking van een 
interviewronde is te vinden in bijlage 5. Tezamen met de webs van de Big Picture-scan is dit 
teruggekoppeld naar de werkgroep en hier zijn vervolgens met de werkgroep speerpunten en 
conclusies uit gehaald voor het vervolg. 
De belangrijkste bevindingen gericht op havo 3 uit alle interviews zijn voor verdere analyse 
weergegeven in een overzicht (zie bijlage 6). 
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5 RESULTATEN 

5.1 Motivatie 
 

5.1.1 IMI 
Als we de motivatie van de Big Picture-klas en havo 3 voor aanvang van het havo 3 BPLI 
projectonderwijs naast elkaar zetten (zie figuur 5.1) zien we dat de leerlingen van de Big 
Picture-klas gemiddeld hoog scoren op drie van de vier subschalen. Ze kunnen bij het werken 
aan hun persoonlijk leerplan in hoge mate werken vanuit hun eigen interesse, voelen zich 
competent om hun werk uit te voeren en ervaren een hoge mate van eigen keuze in het 
uitvoeren van hun werk. De ervaren druk/spanning is laag; zij kunnen hun werk relatief 
ontspannen uitvoeren. Voor de havo 3-leerlingen geldt dit enigszins en zij hebben een lage 
mate van eigen keuze ervaren in het uitvoeren van hun werk voor het BPLI-projectonderwijs in 
havo 2. Zichtbaar is hiermee dat de Big Picture-klas al een aantal jaren werkt volgens de Big 
Picture-filosofie met hoge resultaten op motivatie en hier in havo 3 nog mee begonnen wordt. 
 

 
Figuur 5.1: Score van leerlingen havo 3 en Big Picture-klas voor motivatie voor aanvang  

BPLI-projectonderwijs havo 3 

 

IMI-subschaal 5.1.2 Gemiddelde 
score Big 
Picture-klas  
(N=5) 

Gemiddelde 
score havo 3 
(N=53) 

Schaal 1: Interesse 5,4 4,5 

Schaal 2: Ervaren competentie 5,7 4,2 

Schaal 3: Spanning  2,2 3,5 

Schaal 4: Ervaren keuze 5,6 2,7 

Tabel 5.1: Gemiddelde scores leerlingen Big Picture-klas en havo 3-leerlingen op de vier  

IMI-subschalen, waarbij 7 de hoogste score is en 1 de laagste 
 
Havo 3 
De ontwikkeling van de motivatie in havo 3 bekijken we aan de hand van twee cohorten havo 3- 
leerlingen, schooljaar 2011/2012 en schooljaar 2012/2013. De resultaten van beide cohorten 
tezamen laten significante (p<0,05, zie * in tabel 5.2) verschillen zien per meetmoment tussen 
gemiddelde scores van leerlingen die wel of geen BPLI-projectonderwijs hebben gevolgd.  
De gemiddelde scores van de leerlingen die wel BPLI-projectonderwijs hebben gevolgd zijn 
significant hoger bij de beginmeting voor de schalen interesse (verschil van 0,6) en competentie 

0

1

2

3

4
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6

Interesse Competentie Spanning Keuze 

havo 3
BPL klas
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(verschil van 0,7). Voor cohort 2 geldt dit alleen voor competentie. Dit zou betekenen dat 
leerlingen die wel BPLI-projectonderwijs volgen bij aanvang zich meer competent hebben 
gevoeld bij het projectonderwijs van havo 2 dan de leerlingen die dit niet hebben gekozen.  
Voor cohort 1 geldt ook dat ze meer geïnteresseerd zijn geweest, meer plezier hebben gehad 
erin dan de leerlingen die geen projectonderwijs kiezen in havo 3. 
 
De gemiddelde scores van leerlingen die projectonderwijs hebben gevolgd zijn na afloop 
significant hoger voor de schaal keuze, dus de autonomie of keuzevrijheid van leerlingen.  
Bij cohort 1 is dit verschil het grootst, namelijk 1,5 punt op een schaal van 7, en bij cohort 2 0,7. 
Ook zien we als we beide cohorten samenpakken dat de schaal competentie op meetmoment 2 
significant hoger scoort voor leerlingen van BPLI-projectonderwijs. Dus na afloop van havo 3 
BPLI-projectonderwijs voelen deze leerlingen zich significant meer competent. Op niveau van 
de afzonderlijke cohorten zien we deze significantie nog niet terug. Dit verschil was ook al 
zichtbaar bij meetmoment 1. Dat de score op de schaal keuze significant hoger is voor 
leerlingen die BPLI-projectonderwijs hebben gevolgd is enkel na afloop zichtbaar.  
Deze leerlingen hebben gemiddeld meer keuzevrijheid ervaren dan andere leerlingen. 
 

BPLI-

projectonderwijs 

Mm1 

Interesse* 

Mm1 

Competentie* 

Mm1 

Spanning 

Mm1 

Keuze 

Mm2 

Interesse 

Mm2 

Competentie* 

Mm2 

Spanning 

Mm2 

Keuze* 

Geen 

Gemiddelde 4,2522 4,4474 2,7250 3,6027 4,1336 4,4207 2,9351 4,0167 

N 64 64 64 64 37 37 37 37 

Std. 

afwijking 
1,19868 ,88313 1,23777 

1,0898

9 
1,22909 ,95654 1,18702 

1,1393

2 

Wel 

Gemiddelde 4,9026 5,1220 2,2727 3,9253 4,5483 4,9639 2,8111 5,0370 

N 44 44 44 44 36 36 36 36 

Std. 

afwijking 
1,26685 ,93968 1,09042 

1,3501

7 
1,41985 ,96706 1,33090 

1,3079

8 

Totaal 

Gemiddelde 4,5172 4,7222 2,5407 3,7341 4,3381 4,6886 2,8740 4,5199 

N 108 108 108 108 73 73 73 73 

Std. 

afwijking 
1,26254 ,96174 1,19571 

1,2072

1 
1,33376 ,99341 1,25278 

1,3207

9 
Tabel 5.2: Gemiddelde scores motivatie van leerlingen havo 3 per meetmoment en BPLI 

projectonderwijs 

 
Voor alle schalen geldt overigens zowel bij aanvang als na afloop een hogere score voor 
leerlingen die BPLI-projectonderwijs hebben gevolgd dan zij die dat niet hebben gedaan.  
Dus bij aanvang was er ook al meer interesse, competentie en keuze en minder spanning.  
Met uitzondering van cohort 1, waar spanning bij meetmoment 2 0,5 hoger lag voor de BPLI-
leerlingen. Deze verschillen zijn echter niet significant bevonden. 
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Figuur 5.2: Schalen van de IMI voor leerlingen met BPLI-projectonderwijs 
 

 
Figuur 5.3: Schalen van de IMI voor leerlingen zonder BPLI projectonderwijs 
 
Ook hier zien we dat de verschillen tussen de meetmomenten voor de gemiddelde score van 
leerlingen wel of geen BPLI-projectonderwijs slechts klein zijn. Het grootste verschil tussen 
meetmoment 1 en 2 is te zien bij de schaal keuze bij de leerlingen die wel BPLI-project-
onderwijs hebben gevolgd. Ook zien we een verschil terug bij spanning voor deze leerlingen. 
Dit verschil is gevonden bij leerlingen van cohort 1; bij cohort 2 is dit nauwelijks aanwezig.   
 

5.1.3 Determinatiegegevens motivatie 
De motivatie van de havo 3-leerlingen wordt door zowel docenten Nederlands, wiskunde als 
projectonderwijs gemiddeld voldoende ingeschat voor alle leerlingen, voor en na BPLI-
projectonderwijs.  
Als we de motivatiegegevens van beide havo 3-cohorten bekijken (zie figuur 5.4), zien we een 
significant verschil. De motivatie van leerlingen die geen projectonderwijs kiezen (N=98) wordt 
gemiddeld significant hoger ingeschat door docenten Nederlands voor aanvang (3,21, 
aangegeven met Ne 1 in de figuur) dan die van leerlingen die projectonderwijs kiezen (2,80, 
N=69) op een vierpuntenschaal. Leerlingen die projectonderwijs kiezen, komen voor hun docent 
Nederlands dus gemiddeld minder gemotiveerd over voor de start. Na afloop is dit verschil nihil 
(0,03), de motivatie van de leerlingen die geen projectonderwijs hebben gevolgd is met 0,15 
gedaald en die wel projectonderwijs hebben gevolgd met 0,29 gestegen.  
De wiskundedocenten laten nauwelijks verschil zien tussen de gemiddelde scores van wel of 
geen projectonderwijs en voor- of na afloop van het BPLI-projectonderwijs.  
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Figuur 5.4: Gemiddelde motivatie van leerlingen ingeschat door hun docenten Nederlands en 

wiskunde 
 
De meeste leerlingen blijven gelijk in hun score op motivatie voor en na. Als we kijken naar de 
leerlingen die wel een punt of meer stijgen of dalen in hun score op motivatie voor en na dan 
vinden we geen significante verschillen. Opvallend is wel dat de grootste groep dalers (ne 75% 
van de 24 dalers, wi 78%van de 18 dalers) zit bij de leerlingen die geen BPLI-projectonderwijs 
hebben gevolgd. De stijgers zijn ongeveer gelijk verdeeld over de groepen wel of geen BPLI-
projectonderwijs. Dit is voor motivatie volgens zowel docenten wiskunde als Nederlands het 
geval. Deze trend zien we consequent terug bij de andere determinatiegegevens: inzicht/ 
intelligentie en zelfstandig werken.  
 

5.1.4 Interviews 
 
Motivatie leerlingen Big Picture-klas 
In de Big Picture-klas zaten met name leerlingen die in het regulier onderwijs niet tot hun recht 
kwamen. Ze krijgen in de Big Picture-klas weer plezier in school en voelen zich – binnen een 
structuur – weer uitgedaagd en kunnen werken op eigen niveau. Het leren in de praktijk ligt ze 
beter en op hun buitenschoolse leerplek komen ze tot bloei. Dit maakt hun motivatie hoog.  
Er zijn enkele leerlingen die niet vrijwillig in deze klas zitten; zij zijn niet gemotiveerd. 
 
Motivatie leerlingen havo 3 BPLI-projectonderwijs 
Leerlingen geven zelf aan dat hun motivatie is gestegen binnen BPLI-projectonderwijs. Dit heeft 
voor hen geen uitstraling naar daarbuiten. De vergrote motivatie wordt voor de leerlingen vooral 
veroorzaakt doordat het ‘echt’ is en doordat je veel zelf moet bedenken. 
 

5.2 Prestaties 
 

5.2.1 Rapportcijfers 
In figuur 5.5 is zichtbaar dat de verschillen tussen rapportcijfers wiskunde en Nederlands voor 
en na klein zijn. Ook de verschillen tussen de groep wel (N=92) of geen (N=140) deelname zijn 
klein. De groep leerlingen die deelgenomen heeft aan BPLI-projectonderwijs scoort consequent 
iets lager dan de andere groep, maar er zijn geen significante verschillen gevonden. Als we de 
cohorten apart bekijken, zien we op meetmoment 2 bij leerlingen van cohort 1 dat het 
gemiddelde rapportcijfer Nederlands van leerlingen die BPLI-projectonderwijs hebben gevolgd 
significant hoger is dan van leerlingen die dit niet hebben gevolgd. Ook dit verschil is maar klein 
(67,91 geen BPLI-projectonderwijs, 65,11 wel BPLI-projectonderwijs) en de significantie vervalt 
als we corrigeren voor de beginscore op Nederlands door de gemiddelde groei te berekenen 
tussen meetmoment 1 en 2.  
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Ook het percentage leerlingen wat gedaald of gestegen is in hun rapportcijfer voor Nederlands 
of wiskunde verschilt niet significant voor de beide groepen leerlingen. 

 
Figuur 5.5: Gemiddeld rapportcijfer wiskunde en Nederlands, begin- en eindmeting, naar wel / niet 

deelname aan BPLI projectonderwijs 

 
5.2.2 Determinatiegegevens prestatie 

De determinatie ‘Inzicht/intelligentie’ van de havo 3-leerlingen wordt door zowel docenten 
Nederlands, wiskunde als projectonderwijs gemiddeld voldoende ingeschat voor alle leerlingen, 
voor en na BPLI-projectonderwijs. Dit betekent dat de leerlingen gemiddeld naar verwachting 
een havo-diploma halen volgens hun docenten. 
Als we de inzicht/intelligentiegegevens van beide havo 3-cohorten bekijken (zie figuur 5.6), 
lijken de leerlingen met BPLI-projectonderwijs op het tweede moment gemiddeld meer 
verbeterd (wi) en minder verslechterd (ne) te zijn dan de leerlingen die geen BPLI-project-
onderwijs hebben gevolgd, maar de verschillen zijn klein en niet significant.  
Ook voor de determinatiegegevens zelfstandig werken, samenwerken en plannen zijn geen 
significante verschillen gevonden tussen beide groepen.  

 
Figuur 5.6: De gemiddelde intelligentie/inzicht van leerlingen ingeschat door hun docenten 

Nederlands en wiskunde op beide meetmomenten 

 

Voor de meeste leerlingen verandert hun score niet voor en na. Als we kijken naar de 
hoeveelheid leerlingen die wel een punt of meer stijgen of dalen in hun score op 
inzicht/intelligentie voor en na, dan vinden we geen significante verschillen. Opvallend is wel dat 
de grootste groep dalers zit bij de leerlingen die geen BPLI-projectonderwijs hebben gevolgd 
(ne 69% van de 32 dalers, wi 76% van de 21 dalers). De stijgers bevinden zich voor Nederlands 
meer bij leerlingen die hebben deelgenomen aan BPLI-projectonderwijs (71% van de 7 stijgers). 
Voor wiskunde zijn de stijgers ongeveer gelijk verdeeld over beide groepen.  
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Ook bij de determinatiegegevens zelfstandig werken en motivatie zien we de grootste groep 
dalers steeds bij de leerlingen die geen projectonderwijs hebben gevolgd. Dit is een trend, maar 
niet significant bevonden.  
 

5.2.3 Interviews 
Uit interviews met leerlingen en docenten komt naar voren dat sommige leerlingen van de 
voormalige Big Picture-klas een grote leerachterstand hebben. Ze hebben inhoud gemist.  
Dit is vooral lastig bij talen omdat het voortbouwt op al bestaande kennis. 
We moeten echter voorzichtig zijn om mindere prestaties direct toe te schrijven aan de Big 
Picture klas. Enkele leerlingen is na opheffing ander onderwijs gaan volgen vanwege de hiaten, 
persoonlijke problematiek en gebrek aan motivatie en vaardigheden om in een reguliere setting 
het onderwijs te volgen. Deze leerlingen zouden zonder de Big Picture klas waarschijnlijk ook 
hun havo-diploma niet hebben gehaald en de school zelfs al eerder hebben verlaten. 
 

5.3 Ontwerpprincipes 
 

5.3.1 Big Picture-klas 
 
Big Picture Learning-scan 
De Big Picture-klas was voor aanvang van het onderzoek al enkele jaren van start. Als we de 
resultaten van de scan van de Big Picture-klas naast die van havo 3 leggen voor aanvang van 
het BPLI-projectonderwijs, zien we de kenmerken in veel grotere mate gerealiseerd bij de Big 
Picture-klas (figuur 5.7). De Big Picture-klas heeft de kenmerken tussen een beetje en 
grotendeels gerealiseerd, met een uitschieter naar boven voor de leergroepcultuur; havo 3 heeft 
voor aanvang de kenmerken niet tot enigszins gerealiseerd. 
 

 
Figuur 5.7: gemiddelde scores Big Picture-klas en havo 3 voor aanvang op de zes kenmerken begin 

schooljaar 2011/2012 

 
Om te kijken naar verbetermogelijkheden is naast de huidige ook de gewenste situatie 
zichtbaar. In figuren 5.8 en 5.9 is zichtbaar wat de situatie in de Big Picture-klas was begin 
schooljaar 2011/2012 (N=21) en eind schooljaar 2011/2012 (N=7).  
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Figuur 5.8: Gemiddelde scores respondenten Big Picture-klas op de zes kenmerken begin schooljaar 

2011-2012 

 
Figuur 5.9: Gemiddelde scores respondenten Big Picture-klas op de zes kenmerken eind schooljaar 

2011-2012 

 
Voor alle respondentgroepen tezamen geldt dat zij ten aanzien van alle kenmerken van mening 
zijn dat deze enigszins tot grotendeels van toepassing zijn in de Big Picture-klas. Betrokkenheid 
van ouders is aan het begin van het schooljaar het minst van toepassing (score 2,2: iets meer 
dan een beetje) en aan het eind van het schooljaar is dit leiderschap: ondernemerschap 
leerlingen en docenten (score 1,7, iets minder dan een beetje). 
De leergroepcultuur is in beide figuren het meest van toepassing (score 3: grotendeels). 
Voor alle kenmerken wordt een groei wenselijk geacht, zowel aan het begin als aan het eind 
van het schooljaar. De gewenste situatie wordt het meest benaderd in het kenmerk 
leergroepcultuur (gewenste groei van score 3,0 naar 3,5 en 3,6) en aan het begin van het 
schooljaar het minst in het kenmerk leren in de echte wereld (gewenste groei van score 2,5 
naar 3,3). Aan het eind van het schooljaar is de grootste groei gewenst voor persoonlijke 
aandacht (gewenst groei van 2,3 naar 3,3) en leiderschap (gewenste groei van 1,7 naar 3,0), 
welke aan het eind van het schooljaar minder gerealiseerd worden dan aan het begin.  
Uit analyse met de school komt naar voren dat het laatste jaar door de druk van de eindtermen 
de uitgangspunten van Big Picture Learning iets zijn losgelaten en is overgegaan op meer leren 
uit schoolboeken. Dit kan de lagere score op leren in de echte wereld en persoonlijke aandacht 
verklaren. Ook kan dit volgens de groep een verklaring zijn voor het dalen van leiderschap. 
 
Er zijn verschillen tussen respondentgroepen. Ten aanzien van alle kenmerken, met 
uitzondering van leiderschap en persoonlijke aandacht, schat de docent van de Big Picture-klas 
de huidige situatie hoger in dan ouders en leerlingen. De docent geeft vooral een hogere 
inschatting ten aanzien van leren in de echte wereld en betrokkenheid.   
Ook ten aanzien van de wenselijke situatie doen zich verschillen voor tussen de respondent-
groepen. Voor alle kenmerken geldt dat de leerlingen minder hoge ambities hebben dan hun 
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ouders en de docent. Ouders hebben begin van het schooljaar relatief de meeste ambities ten 
aanzien van persoonlijke aandacht en leergroepcultuur. De docent heeft de meeste ambities 
ten aanzien van leren in de echte wereld, authenticiteit, leiderschap en betrokkenheid. Bij de 
tweede meting, eind van het schooljaar, heeft de docent bij alle kenmerken de hoogste 
ambities.  
 
De verschillende kenmerken vertonen groei in de gewenste situatie en velen ook in de huidige 
situatie. Bij de tweede meting komt bij de kenmerken leren in de echte wereld als persoonlijke 
aandacht de wens voor aansluiten bij de interesse sterk naar voren. Dit willen de respondenten 
nog meer gerealiseerd zien. Aan het eind van het schooljaar wensen ze ook twee dagen 
buitenschools leren en de koppeling aan een mentor sterker dan bij de eerste meting.  
De betrokkenheid van ouders is gegroeid in de betrokkenheid bij het persoonlijk leerplan, stem 
in de evaluatie en de communicatie. Naast deze groei blijft er een wens naar groei.  
Wat betreft de ouders richt dit zich vooral op de betrokkenheid bij het leerproces van de leerling, 
minder op gebruik van netwerken en cursussen voor ouders. 
 
Interviews 
Successen van de Big Picture-klas hangen vooral samen met aansluiting van het onderwijs op 
de persoonlijke (onderwijs)behoeften van de leerlingen. De leerlingen geven aan veel vaardig-
heden te hebben geleerd, zoals plannen, programmeren, de Engelse taal, contacten met 
mensen uit India, bedrijven leren kennen, zelf bedrijven benaderen.  
 
Uit interviews komen de volgende winstpunten naar voren voor de Big Picture-klas. 
 
Op klasniveau: 
- leerlingen zijn erg gegroeid tijdens stage; 
- hoge motivatie (door coaching, eigenaarschap, stage); 
- de mogelijkheid voor leerlingen om van je hobby je werk te maken; 
- grote betrokkenheid ouders; 
- begrip en veiligheid voor de leerlingen;  
- de leerlingen van wie dat van tevoren allerminst zeker was, zijn op school gebleven. 
 
Op schoolniveau: 
- visie dat elke docent een taak heeft naar een leerling met een specifieke leervraag; 
- het leren persoonlijk maken is meer algemeen gedachtegoed; 
- praktijk meer aan theorie koppelen, vertrekken vanuit praktijkprobleem; 
- er is een Trajectklas opgezet met behulp van de ervaring van de Big Picture-klas; 
- BPLI-projectonderwijs havo 3.  
 
Er komen verschillende knelpunten uit de interviews naar voren. 
 
Doelgroep: 
- deelname is niet voor alle leerlingen vrijwillig;  
- veel leerlingen met gedragsproblemen bij elkaar, waar docenten geen raad mee weten; 
- leerlingen hadden al lang gefrustreerd in het reguliere systeem gezeten, al te veel 
 kreukels; 
- geen gedeelde visie binnen de school naar de uitgangspunten van de Big Picture-klas; 

beeldvorming was meer ‘voor lastige leerlingen’. 
 
Zelfstandigheid: 
- voor een jonge leerling was het zelfstandig werken niet geschikt. 
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Team: 
- er stond een iemand voor de klas, een periode waren dit er twee, daardoor: 
 - te weinig tijd om de diepte in te gaan met het persoonlijk leerplan; 
 - onmogelijk om alle benodigde vakkennis over te brengen; 
 - geen reflectie en ontwikkeling met collega’s; 
 - valt niet binnen een structuur op school, een los onderdeel van de school; 
 - vanwege veel gedragslastige leerlingen veel tijd naar groepsdynamiek; 
- er is gekeken naar hulptroepen, zoals het stagebureau van de school en het ZAT. 
 
Curriculum: 
- curriculum verwerken in buitenschools leren en persoonlijke leerplannen kost veel tijd; 
- het curriculum ten dienste zetten van de praktijk of de interesse van een leerling vraagt 

een omslag van docenten; 
Diploma, toetsen, vakkennis: 
- leerlingen hebben een achterstand opgelopen; 
- leerlingen moeten hun eindtermen halen, het belang voor de maatschappij wanneer een 

leerling wordt gevormd wordt onderschat. Portfolio of certificaten voldoen niet; 
-  leerling kan wel op landelijk niveau met Microsoft in overleg en constructief een bijdrage 

leveren, maar kan niet in de klas communiceren. Hij past niet binnen de mogelijkheden 
van de school; 

-  een team van vakdocenten nodig; 
- weinig ruimte voor leren in de praktijk; 
- het tweede jaar werd er meer geleerd uit de schoolboeken vanwege de druk voor diploma, 

de motivatie verminderde en het concept kwam onder druk te staan. Het kost tijd om dit te 
verweven met elkaar. 

 
Evalueren: 
- te weinig en te alleen geëvalueerd. 
 
Na afloop zijn uit de knelpunten de volgende leerpunten getrokken; deze zijn ook gebruikt bij 
het opzetten van de Trajectklas: 
 
Knelpunt Leerpunt 

Doelgroep Meer gemêleerd, vanaf start school 

 Je moet het willen  

Zelfstandigheid 13 jaar te jong? 

Team nodig, gescheiden van rest van de school 2 op een klas, vakdocenten eromheen, 
stukje individueel onderwijs. School staat 

erachter. 

Andere rol docent (Anders denken plus structuur 
afspraken) 

Intensief traject van tevoren 

Curriculum naar buitenschools leren Vertaalslag 

 Buitenschoolse mentor moet het snappen 

Diploma, toetsen, vakkennis Portfolio, certificaat, mits geaccepteerd 
door vervolgopleiding, vakdocenten 

Boos achterstand  

Evalueren Evalueren 

 
Reflectie met een groep betrokkenen rondom de Big Picture-klas levert nog enkele aanvullingen 
op: 
- examentraining; 
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-  niet alle vakken in het persoonlijk leerplan willen integreren, toch gewoon losse vakken 
blijven geven; 

- tijd nodig voor uitwerken van leerlijn om het curriculum in projecten te kunnen verwerken. 
 

5.3.2 Big Picture Learning Inspired havo 3-onderwijs 
Zes kenmerken van Big Picture Learning zijn met een scan in kaart gebracht. In de figuren 5.10, 
5.11 en 5.12 is zichtbaar wat de situatie was voor aanvang (begin schooljaar 2011/2012, N=48), 
na een schooljaar (eind schooljaar 2011/2012, N=15) en na twee schooljaren (eind schooljaar 
2012/2013, N=27). De school heeft in elk schooljaar een periode dit project gedraaid en 
aanpassingen op basis van de resultaten van de scan toegepast. 
 

 
Figuur 5.10: Begin schooljaar 2011/2012, gemiddelde scores respondenten BPLI-projectonderwijs 

havo 3 op de zes kenmerken, huidig en gewenst 

 

 
Figuur 5.11: Eind schooljaar 2011/2012, gemiddelde scores respondenten BPLI-projectonderwijs 

havo 3 op de zes kenmerken, huidig en gewenst 
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Figuur 5.12: Eind schooljaar 2012/2013, gemiddelde scores respondenten BPLI-projectonderwijs 

havo 3 op de zes kenmerken, huidig en gewenst 
 
Geconcludeerd kan worden dat voor alle respondentgroepen tezamen geldt dat zij voor het 
BPLI-projectonderwijs havo 3 een groei ten aanzien van alle zes kenmerken van BPL wenselijk 
vinden. Voor alle zes kenmerken zijn de respondenten voor aanvang van het BPLI-project-
onderwijs van mening dat deze in de huidige situatie vrijwel geheel niet aanwezig zijn 
(gemiddelde scores op vijf kenmerken van 1,3 en op een kenmerk van 1,2) en vinden zij het 
wenselijk dat deze (bijna) grotendeels van toepassing zijn (gemiddelde scores variëren van  
2,7 – 2,9). Na het eerste schooljaar (figuur 5.11) is er groei op alle zes de kenmerken, behalve 
bij betrokkenheid ouders, en de groei op persoonlijke aandacht is minimaal. De grootste groei is 
zichtbaar op authenticiteit, beoordelen met de echte wereld als maatstaf, op een authentiekere 
manier toetsen, nu dus met een presentatie; de realisatie hiervan houdt het midden tussen een 
beetje en grotendeels (2,4). Ook blijft de gewenste situatie voor authenticiteit groot (2,9, 
grotendeels), terwijl voor de andere kenmerken na een stuk realisatie de wenselijke situatie iets 
minder groot is dan voor aanvang van BPLI-projectonderwijs (variërend van 2,1 tot 2,6).  
De grootste groei is gewenst op betrokkenheid. 
 
Na afloop van het tweede schooljaar (figuur 5.12) is vooral groei op persoonlijke aandacht (1,6) 
en betrokkenheid (1,7). Dus het onderwijs is meer persoonlijk gemaakt en de ouders worden 
meer betrokken dan na het eerste schooljaar. De authenticiteit wordt lager ingeschat dan eind 
vorig schooljaar (1,9). De grootste groei is gewenst op persoonlijke aandacht. De wenselijke 
situaties zijn voor alle kenmerken iets meer dan een beetje (scores variërend van 2,1 tot 2,4). 
De wenselijke situatie blijft voor alle kenmerken hoger dan de huidige situatie. 
 
Tussen de respondentgroepen leerlingen, docenten en ouders zijn steeds slechts kleine 
verschillen te zien in hun weergave van de huidige en de wenselijke situatie. Gemiddeld bijna 
een punt verschil zien we na het eerste schooljaar voor de gewenste situatie van 
betrokkenheid. Dit is door ouders bijna grotendeels gewenst (2,8) en door docenten bijna een 
beetje (1,9). Ook de gewenste situatie ten aanzien van leren in de echte wereld verschilt bijna 
een punt. Ouders willen dit een beetje (2,0) en docenten bijna grotendeels (2,9). 
 
Als we kijken naar de verschillende kenmerken valt voor sommige kenmerken op dat de huidige 
en wenselijke situatie niet veel verschil vertonen. Wel is altijd de wenselijke situatie groter.  
Voor het leren in de echte wereld is van belang dat het aansluit bij de interesse; dit is meer dan 
grotendeels gewenst en ook grotendeels gerealiseerd na twee schooljaren. De wens om dit 
onderwijs elke periode aan te bieden is een gemiddeld een beetje; er is niet veel groei gewenst 
ten aanzien van de huidige situatie, dat de school het een periode aanbiedt. 
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Over de verschillende meetmomenten zien we een grote groei ten aanzien van het inzicht in de 
eigen sterke en zwakke kanten wat leerlingen verkrijgen. Na twee schooljaren is dit grotendeels 
gerealiseerd. Ook de wens is groot, ruim grotendeels. Een punt waar ook groei op gewenst is, 
is op het integreren van doelen van het onderwijs in het persoonlijk leerplan.  
 
Interviews 
Uit de interviews komt naar voren dat het BPLI-projectonderwijs meerwaarde heeft voor de 
motivatie van leerlingen, voor het inzicht in eigen sterke en zwakke kanten en reflectie hierop, 
voor het verkrijgen van vaardigheden en als voorbereiding op het vervolgonderwijs en volgende 
schooljaren. Als vaardigheden noemen leerlingen: 
- zelfstandigheid: zelf dingen uitzoeken, zelf contact opnemen met bedrijven, zelf bedenken 

hoe het aan te pakken; je zaakjes op orde houden; 
- minder verlegen; 
- omgaan met kritiek; 
- dieper over iets nadenken, vanuit verschillende invalshoeken/partijen; 
- planningen maken en uitvoeren; 
- jezelf beter leren kennen en daarop reflecteren. 
Ook is er voor sommige docenten, afhankelijk van het vak dat ze geven, een meerwaarde in de 
relatie docent-leerling. Doordat je de leerlingen in de projectgroepen beter kent en meer als 
gesprekspartner optreedt, wordt de afstand kleiner. Dit geeft voldoening. 
 
Succesfactoren die voor deze meerwaarde zorgen zijn het ‘echt’ zijn van de opdracht, met 
waarde voor de opdrachtgever, het zelf mogen bedenken en het projectmatig werken zoals in 
het vervolgonderwijs met een stappenplan bijvoorbeeld. Deze factoren zijn bepalend voor de 
vergrote motivatie en de laatste voor de voorbereiding op vervolgonderwijs en volgende 
schooljaren. Voor de docent-leerlingrelatie is het van belang om als docent in staat te zijn om 
een meer coachende rol aan te nemen. Als belangrijke ontwerpprincipes voor een optimale 
vormgeving van BPLI-projectonderwijs in havo 3 zijn deze verder ingevuld in de ontwerp-
principes in bijlage 8. Dit is onder andere gebeurd aan de hand van zes kenmerken voor Big 
Picture Learning. Hieraan ten grondslag ligt het overzicht van interviewresultaten in bijlage 6. 
 
Een belangrijke factor in de vormgeving van BPLI-projectonderwijs is de docent. Deze moet 
meer naast de leerling gaan staan en de leerling handvatten aanreiken om zelf problemen op te 
lossen. Hiervoor is het van belang dat de docent meegenomen wordt in de meerwaarde van 
deze vorm van leren. Naast docenten kunnen ook hbo-studenten en leerlingen van voorgaande 
jaren worden ingezet bij de begeleiding van de leerlingen. 
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6 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

6.1 Conclusie 
 

6.1.1 Big Picture-klas, motivatie en prestatie 
Het werken in de Big Picture-klas met een praktisch en persoonlijk leerplan – gestoeld op de 
BPL-principes – leidt gemiddeld tot een hoge motivatie van de leerlingen: ze kunnen bij het 
werken aan hun persoonlijk leerplan in hoge mate werken vanuit hun eigen interesse, voelen 
zich competent om hun werk uit te voeren en ervaren een hoge mate van eigen keuze in het 
uitvoeren van hun werk. De ervaren druk/spanning is laag. Als we dit vergelijken met havo 3-
leerlingen die terugblikken op het havo 2-projectonderwijs is de motivatie van de leerlingen van 
de Big Picture-klas aanmerkelijk hoger. 
De meeste leerlingen geven ook aan gemotiveerd te zijn voor de Big Picture-klas. Het leren in 
de praktijk ligt ze beter en op hun buitenschoolse leerplek komen ze tot bloei. Er zijn een paar 
leerlingen die niet vrijwillig in deze klas zitten, zij zijn niet gemotiveerd. 
 
Het is onduidelijk of het werken in de Big Picture-klas met een praktisch en persoonlijk leerplan 
– gestoeld op de BPL-principes –leidt tot zodanige prestaties dat verwacht mag worden dat zij 
hun havo-diploma behalen. Omdat de Big Picture-klas niet door middel van kwantitatieve 
gegevens de prestaties heeft gevolgd, kunnen we dat niet goed onderzoeken. Na opheffing van 
de klas is gebleken dat de leerlingen op het gebied van vakkennis een achterstand hebben, 
bijvoorbeeld bij Frans en Duits. We kunnen daarom aannemen dat het voor sommige leerlingen 
moeilijk zal zijn om hun havo-diploma te behalen. We moeten echter voorzichtig zijn om 
mindere prestaties direct toe te schrijven aan de Big Picture klas. Enkele leerlingen is na 
opheffing ander onderwijs gaan volgen vanwege de hiaten, persoonlijke problematiek en gebrek 
aan motivatie en vaardigheden om in een reguliere setting het onderwijs te volgen. Deze 
leerlingen zouden zonder de Big Picture klas waarschijnlijk ook hun havo-diploma niet hebben 
gehaald en de school zelfs al eerder hebben verlaten.  
 

6.1.2 Havo 3, motivatie en prestatie 
Het werken met BPLI-projectonderwijs – gestoeld op een aantal BPL-principes- leidt in havo 3 
tot een hogere motivatie van leerlingen. Met name de mate van eigen keuze is na afloop van 
het BPLI-projectonderwijs erg gegroeid voor de leerlingen die hebben deelgenomen aan BPLI-
projectonderwijs. Dit is significant hoger dan voor leerlingen die geen BPLI-projectonderwijs 
hebben gevolgd.  
Leerlingen die kiezen voor BPLI-projectonderwijs hebben, zowel vooraf als na afloop, 
gemiddeld een hogere motivatie en voelen zich met name significant meer competent vooraf en 
na afloop. Volgens hun docenten Nederlands echter is de motivatie vooraf juist significant hoger 
bij leerlingen die geen BPLI-projectonderwijs kiezen. Na afloop is de gemiddelde motivatie van 
leerlingen die wel deelnamen aan BPLI-projectonderwijs gestegen en de motivatie bij de 
leerlingen die niet deelnamen gedaald, volgens hun docent Nederlands. De docenten wiskunde 
zien geen verschil. 
Hoewel niet significant bevonden is er een trend zichtbaar dat vooral leerlingen die geen BPLI-
projectonderwijs hebben gevolgd dalen in motivatie. Dit volgens hun docenten wiskunde en 
Nederlands. 
Leerlingen geven zelf aan dat hun motivatie is gestegen binnen BPLI-projectonderwijs, maar 
dat dit niet doorwerkt daarbuiten. De vergrote motivatie wordt voor de leerlingen vooral 
veroorzaakt doordat het BPLI-projectonderwijs echt is en doordat je veel zelf moet bedenken. 
 
Het werken met BPLI-projectonderwijs – gestoeld op een aantal BPL-principes- leidt in havo 3 
tot zodanige prestaties dat verwacht mag worden dat zij hun havo-diploma behalen. 
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Er zijn geen grote of significante verschillen tussen leerlingen die BPLI-projectonderwijs volgen 
of niet. Dit geldt zowel op basis van hun rapportcijfers als op basis van de inschatting van de 
intelligentie of de verwachting dat zij het havo-diploma halen. 
Ook voor de vaardigheden zelfstandig werken, samenwerken en plannen zoals ingeschat door 
de docenten Nederlands en wiskunde zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide 
groepen. Wel geldt ook voor inzicht/intelligentie dat de leerlingen die dalen in hun score vooral 
bij de groep zitten die geen BPLI-projectonderwijs heeft gevolgd. Dit geldt ook voor motivatie en 
zelfstandig werken zoals ingeschat door de docenten.  
 

6.1.3 Ontwerpprincipes Big Picture-klas 
De ontwerpprincipes die van belang zijn voor een praktisch en persoonlijk leerplan in de Big 
Picture-klas zijn opgebouwd uit kenmerken van Big Picture Learning en voorwaarden voor 
slagen. Het gehele overzicht is te vinden in bijlage 7. 
 
Kenmerken van Big Picture Learning 
Alle zes kenmerken worden ten minste grotendeels gewenst in de Big Picture-klas: 
- het leren dient plaats te vinden in de echte wereld,  
- persoonlijke leerplannen geven uitdrukking aan de interesses van elke leerling, de echte 

wereld is de maatstaf bij de presentaties;  
- er is sprake van een vaste, kleine leergroep met een vaste docent; 
- leiderschap en ondernemerschap worden aangemoedigd;  
- er is sprake van betrokkenheid van ouders/familie en andere volwassenen. 
 
Aandachtspunten 
Wat betreft de betrokkenheid van ouders richt dit zich vooral op betrokkenheid bij het leerproces 
van de leerling, minder op gebruik van netwerken en cursussen voor ouders. Aansluiten bij de 
interesse speelt bij verschillende kenmerken een grote rol. 
 
Voorwaarden om een Big Picture-klas op het havo succesvol aan te kunnen bieden zijn gericht 
op de populatie van deze klas, een team eromheen, aandacht voor de andere rol van de 
begeleider, vertaling van het curriculum en evalueren. 
 

6.1.4 Ontwerpprincipes havo 
De ontwerpprincipes die van belang zijn voor een optimale vormgeving van BPLI-project-
onderwijs in havo 3 zijn opgebouwd uit kenmerken van Big Picture Learning en voorwaarden 
voor het proces. De volledige ontwerpprincipes zijn te vinden in bijlage 8. 
 
Kenmerken van Big Picture Learning 
Voor aanvang van het BPLI-projectonderwijs is het wenselijk dat alle zes kenmerken gemiddeld 
(bijna) grotendeels van toepassing zijn; na twee schooljaren is de wenselijke situatie voor alle 
kenmerken iets meer dan een beetje. Dus de volgende kenmerken dienen ten minste 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. 
 
De vergrote motivatie wordt ervaren doordat het ‘echt’ is (belangrijk voor de opdrachtgever), 
doordat leerlingen zelf mogen bedenken en doordat ze werken met werkplannen die in hun 
vervolgopleiding ook waarde hebben. De begeleiding van de projectdocent is essentieel. 
Deze factoren zijn als belangrijke ontwerpprincipes voor een optimale vormgeving van BPLI-
projectonderwijs in havo 3 verder ingevuld in de ontwerpprincipes in bijlage 8.  
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6.1.5 Neveneffecten 
We zien een aantal opbrengsten als neveneffect van de ontwikkeling. Ten eerste voelen 
leerlingen zich beter voorbereid op een studie- of beroepskeuze. Leerlingen voelen zich met 
name beter voorbereid op het vervolgonderwijs. Dit komt vooral doordat ze het nut van een 
stappenplan of werkplan hebben ervaren en ervaring hebben opgedaan in het werken ermee. 
Ook zijn er neveneffecten in de relatie docent-leerling. Met de leerlingen in de projectgroep is 
meer openheid, hetgeen een verrijking geeft voor docenten. Soms zijn leerling en docent meer 
gesprekspartner van elkaar. Hierbij is de wijze waarop de docent zijn andere rol in weet te 
vullen essentieel.  
Ook geven leerlingen aan verschillende vaardigheden te hebben opgedaan door het BPLI-
projectonderwijs. 
 

6.2 Discussie 
 

6.2.1 Wijzigingen onderzoeksopzet 
De opzet van het onderzoek is op een paar punten anders uitgevoerd dan van tevoren bedacht 
is. Door het opheffen van de Big Picture-klas halverwege het onderzoek is deze minder lang 
gevolgd. Dit heeft echter nauwelijks invloed gehad op het beantwoorden van de onderzoeks-
vragen naar motivatie, prestaties en ontwerpprincipes. Dit temeer omdat de Big Picture-klas al 
enige jaren bezig was en de opheffing ook voor ruimte zorgde om terug te blikken. Dit is de 
ontwerpprincipes wellicht zelfs ten goede gekomen. De vraag naar prestaties kon niet goed 
beantwoord worden omdat vooraf niet voldoende rekening was gehouden met het feit dat deze 
klas, passend bij Big Picture Learning, niet werkte met toetsgegevens. Hierdoor is voor 
beantwoording van deze vraag enkel gebruik gemaakt van informatie uit interviews, wat de 
validiteit niet ten goede komt. 
 
Een andere wijziging in de onderzoeksopzet betreft de doorontwikkeling met havo 3 in plaats 
van een doorstart naar havo 4 na het eerste schooljaar. Hierdoor is dezelfde groep leerlingen 
geen twee jaar gevolgd, maar zijn twee cohorten havo 3 een jaar gevolgd. De resultaten 
gevonden op motivatie en prestaties hebben dus betrekking op een kortere periode. De vraag is 
hoeveel effect men dan mag verwachten. Voor de ontwerpprincipes betekent dit een nog 
verdere optimalisering van havo 3 BPLI-projectonderwijs. Dit heeft veel toegevoegd aan de 
ontwerpprincipes die er op basis van een schooljaar lagen en zijn bovendien een erg goede 
basis voor verspreiding naar de andere havo-leerjaren. 
Ook bij havo 3 verliep de verzameling van toetsgegevens anders dan van tevoren geschetst. 
Wegens gebrek aan landelijk genormeerde toetsen voor havo 3 met een grote referentiegroep 
en voor redelijke kosten, is uitgeweken naar gegevens van de school zelf. Hierdoor kon zonder 
extra inspanning van de leerlingen de groep die wel BPLI-projectonderwijs volgde vergeleken 
worden met de groep die dat niet deed. De triangulatie die is ontstaan door combinatie van 
rapportcijfers en determinatiegegevens zorgt ervoor dat er toch voldoende stevigheid is.  
 

6.2.2 Dataverzameling respons 
De dataverzameling voor zowel havo 3 als de Big Picture-klas is wisselend verlopen. Soms zijn 
daardoor gemiddeldes op basis van grote groepen vergeleken met gemiddeldes op basis van 
kleine groepen. Hier lagen verschillende oorzaken aan ten grondslag: 
- De Big Picture-klas werd veel benaderd voor interviews, video-opnames en vragenlijsten 

en maakten keuzes hierin. 
- Enkele leerlingen in de Big Picture-klas voelden zich hier niet thuis. Zij waren niet 

gemotiveerd om deel te nemen. 
- Ouders van havo 3-leerlingen waren voor aanvang van BPLI-projectonderwijs niet bekend 

met de terminologie van de vragen zoals in de Big Picture-scan en waren niet in staat zich 
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een voorstelling te maken. Velen hebben de scan niet afgemaakt en zijn wellicht bij een 
volgende keer minder gemotiveerd geweest. 

- Voor de digitale afname is gewerkt met de e-mailadressen van leerlingen. Sommige 
leerlingen gebruikten het mailadres niet wat bij de school bekend was of wijzigden vaak 
van mailadres. 

- Voor havo 3 viel de respons op de tweede meting bij cohort 1 tegen. Daarom is bij cohort 
2 besloten de vragenlijst op papier in te laten vullen. Dit had tot gevolg dat niet alle 
leerlingen hun naam hebben ingevuld, waardoor koppeling moeilijk was van de beide 
metingen. Door zowel de lage respons bij de tweede meting in cohort 1 als de 
onmogelijkheid om veel leerlingen te koppelen bij cohort 2 is niet op leerlingniveau 
gekeken naar de resultaten. 

 
Er zijn verschillende acties ondernomen om de respons te verhogen: 
- een verkorte scan ontwikkelen voor ouders havo 3 cohort 2; 
- op papier invullen van IMI en scan door leerlingen havo 3 cohort 2; 
- persoonlijke herinneringen door de projectcoördinator. 
 

6.2.3 Waarde resultaten 
De terminologie van de Big Picture-scan is tot stand gekomen in overleg met de stuurgroep. 
Toch is ‘leerplanteam’ voor de ouders van de Big Picture-klas een onbekend woord. Dit kan de 
resultaten ten onrechte hebben beïnvloed.  
Voor het havo 3 BPLI-projectonderwijs geldt dat dit een vrijwillige keuze was voor leerlingen. 
We hebben dus niet te maken met twee bij aanvang dezelfde groepen. De beginscores van 
beide groepen zijn echter steeds meegenomen. 
  

6.2.4 Praktijkwaarde en vervolg 
De tussentijdse terugkoppeling van resultaten op scan en uit interviews is van directe waarde 
geweest voor de praktijk van BPLI-projectonderwijs. De interviews hebben in grote mate 
bijgedragen aan de uiteindelijke ontwerpprincipes. Deze zijn tevens bruikbaar voor andere 
scholen, tezamen met de brochures ontwikkeld door de school. Ondanks de ontwerpprincipes 
blijft het optimale onderwijs een zoektocht binnen de context van een organisatie.  
De school draagt zorg voor een inbedding van deze manier van onderwijs door het hele havo. 
De ervaringen van de Big Picture-klas hebben onder andere geleid tot een Trajectklas waarbij 
gebruik is gemaakt van de leerpunten. Voor een Big Picture-klas op havo-niveau speelt naar 
aanleiding van de ervaringen op deze school nog steeds de vraag hoe dit binnen het huidige 
onderwijssysteem gerealiseerd kan worden. 
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7 REFLECTIE OP HET PROCES  

Deze reflectie op het proces wordt beschreven in succesfactoren en verbeterpunten. 
 

7.1 Succesfactoren 
- Gedreven projectleiding die in staat was op systematische wijze de onderzoeksresultaten 

te gebruiken voor verdere ontwikkeling. 
- De ontwikkeling passend bij de school is leidend, het onderzoek past zich daaraan aan 

indien nodig. Dit zorgt voor een zinvolle samenwerking. 
-  Projectleiding reeds ervaring met dergelijke concepten. 
- Gericht op inbedding in hele havo. 
- Het meenemen van de werkgroep bij de analyses. 
-  De interviewverslagen bieden serieuze en adequate feedback van leerlingen en ouders. 

Ze tonen de hoge taakbetrokkenheid van de docenten en grote stappen die zij in hun 
leerprocessen hebben gezet met betrekking tot het in praktijk brengen van de kenmerken. 

 
7.2 Verbeterpunten 

- Elke onderzoeksronde gaf een piek in belasting en een piek in informatie die bruikbaar 
was om het ontwerp bij te stellen. In het vervolg kijken hoe onderzoek en ontwikkeling 
meer continu samen kunnen optrekken. 

- Met name richten op het ontwerpgedeelte, omdat er te kort tijd is voor het zinvol meten 
van effecten.   

- In het tweede jaar was er minder gelegenheid om de deels vernieuwde projectgroep mee 
te nemen. 

- Idealerwijs meer tijd nemen bij voorbereiding van de aanvraag om nog meer te investeren 
in het contact tussen school en onderzoeker, interviews te houden en instrumentgebruik te 
checken.  
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9 BIJLAGEN 

De volgende bijlagen zijn te vinden in een apart bijlagenboek: 
1  Monitorplan mei 2012 – januari 2013 
2  Wijzigingen verantwoord 
3 Vragenlijst IMI voor leerlingen Big Picture-klas en havo 3 
4 Quickscans BPL voor Big Picture-klas en havo 3 
5 Analyse interviews monitorronde stap 3a 
6 Interviews BPLI-projectonderwijs havo 3 
7 Ontwerpprincipes Big Picture-klas 
8 Ontwerpprincipes BPLI-projectonderwijs havo 3 
 
 


