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Vraag 
 
Op welke manier kan project-based learning bijdragen aan het vergroten van de vakkennis en vaardigheden 
van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo)? 

Kort Antwoord 

Project-based learning (PBL) is een didactisch model dat georganiseerd is rond projecten en gebaseerd is op 
een aantal constructivistische principes. Voor een succesvolle uitvoering van PBL zijn een aantal 
docentstrategieën van belang, zoals timemanagement, klassenmanagement en het monitoren en evalueren 
van het werk van leerlingen. Formatieve toetsing en peer- en zelfevaluatie nemen een belangrijke plaats in 
bij de beoordeling. Zowel in het po, vo, mbo en hbo zijn positieve effecten aangetoond van PBL op de 
kennis, vaardigheden en attitude van leerlingen. Er is echter wel voorzichtigheid geboden met de 
interpretatie van de uitkomsten, omdat in de studies de leerlingen vaak niet willekeurig zijn toegewezen aan 
een experimentele conditie (PBL) of controleconditie. 

Toelichting antwoord 

Wat is project-based learning? 

Project-based learning (PBL) is een didactisch model dat georganiseerd is rond projecten en gebaseerd is op 
een aantal constructivistische principes. In de literatuur wordt PBL op verschillende manieren gedefinieerd. 
Hoewel er geen eenduidige geldende definitie is, is er wel een aantal kenmerken te noemen van de 
didactiek, die door veel onderzoekers genoemd worden (bijvoorbeeld Blumenfeld et al., 1991; Grant, 
2002;  Prince & Felder, 2006; Thomas, 2000): 

• Er worden complexe taken voorgelegd, gebaseerd op uitdagende vragen of problemen; 
• Leerlingen worden geactiveerd om te ontwerpen, problemen op te lossen, beslissingen te nemen 

en/of onderzoek te doen; 
• Leerlingen werken gedurende een langere periode relatief autonoom; 
• Het project resulteert in realistische producten of presentaties, waarmee een leidende vraag 

beantwoord wordt; 
• Het leren vindt plaats in een authentieke context met een duidelijke relatie met de echte wereld en 

persoonlijke affiniteit en herkenbare issues van leerlingen. 

Daarnaast worden soms ook de volgende kenmerken genoemd (Grant, 2002: Thomas, 2000): authentieke 
assessment, coöperatief leren, een faciliterende rol van de leerkracht en expliciete onderwijsdoelen. Project-
based learning onderscheidt zich van de traditionele manier waarop projecten in het onderwijs worden 
ingezet. Waar bij de traditionele werkwijze van projecten het eindproduct een belangrijke plaats inneemt, 
dienen de projecten in PBL meer als infrastructuur om het leren van leerlingen vorm te geven en te sturen. 
Project-based learning vertoont veel overeenkomsten met problem-based learning (zie voor omschrijving 



 
 

 

 

bijv. Dochy, Segers, Van den Bossche, & Gijbels, 2003), ook vaak afgekort als PBL. Beide didactieken 
verschillen echter in een aantal opzichten, zoals het type en de rol van het ‘probleem’, de rol van de tutor, 
het probleemoplossend proces en de middelen die ingezet worden (zie bijv. De Graaff & Kolmos, 2007; 
Hmelo-Silver, 2004). 

Hoe geef je project-based learning effectief vorm? 

Tijdens PBL werken leerlingen vaak samen in kleine groepen. Echt coöperatief samenwerken is een 
specifieke vaardigheid die leerlingen moeten leren. Meer informatie over coöperatief leren is bijvoorbeeld te 
vinden op: https://www.leraar24.nl/cooperatief-leren/ of http://www.cooperatiefleren.nl/. Hoewel leerlingen 
tijdens PBL relatief autonoom werken, hebben ze begeleiding en ondersteuning nodig bij het uitvoeren van 
PBL. Dit kan bijvoorbeeld zijn het voeren van gesprekken met de docent, het uitvoeren of volgen van 
werkbladen met instructies of sjablonen, of de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan medeleerlingen 
(peer feedback) (Grant, 2002). De volgende docentstrategieën blijken succesvol te zijn voor effectief 
uitvoeren van PBL (Mergendoller & Thomas, 2005): 

1. Timemanagement – het gaat hierbij om het effectief plannen samen met andere docenten, 
bijvoorbeeld door het gebruikmaken van blokuren. Wanneer de planning zo’n 20% uitloop toestaat, 
kan flexibel worden omgegaan met tijd. 

2. Opstarten – bij dit punt gaat het erom dat docenten de leerlingen ruim vooraf laten nadenken over 
het project. Vooraf dient duidelijk te zijn waar het project aan moet voldoen en hoe er beoordeeld 
wordt. De docent kan leerlingen bijvoorbeeld stimuleren tot het vooraf formuleren van een goede 
onderzoeksvraag en een doordacht onderzoeksplan. 

3. Creëren van een cultuur van zelfstandigheid – dit houdt in dat de verantwoordelijkheid zich 
verplaatst van de docent naar de leerling. Docenten betrekken leerlingen bij het ontwerp van het 
project, laten hen meebeslissen en zetten aan tot leren leren. 

4. Klassenmanagement – bij klassenmanagement wordt de nadruk gelegd op de groepsindeling, op 
het stimuleren van het echt meedoen door alle leerlingen en op het vastleggen van de voortgang. 

5. Samenwerken buiten het klaslokaal – samenwerken met andere docenten, met ouders, of anderen 
uit de omgeving van de school om de haalbaarheid van externe samenwerking nader uit te werken. 

6. Optimaal gebruikmaken van faciliteiten – zoals het beoordelen van de geschiktheid van techniek, 
efficiënt gebruik maken van internet, beslissing nemen op basis van data en het ontwikkelen van 
kritische denkvaardigheden. 

7. Beoordelen en evalueren van leerlingen – het gaat hierbij om het inzetten van gevarieerde 
beoordelingsmethoden, zowel individuele als groepsbeoordelingen, waarbij de nadruk mag liggen op 
de individuele beoordeling. 

Welke wijze van beoordelen en evalueren is succesvol bij project-based learning? 

Het is van belang om een wijze van beoordelen en evalueren te kiezen die aansluit bij de gehanteerde 
werkvorm. Een belangrijke randvoorwaarde bij het beoordelen is dat leerlingen vooraf weten waar ze op 
beoordeeld worden. Het is dus belangrijk dat direct bij de start helder is welke doelen nagestreefd worden. 
Vooraf dient de docent na te denken over: wat wil je beoordelen, hoe wil je beoordelen, en door wie wordt 
beoordeeld? 

Wat wil je beoordelen? 

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie geven Gijbels, Dochy, Van den Bossche en Segers (2005) aan 
dat bij het beoordelen van problem-based learning drie aspecten beoordeeld kunnen worden: het 
probleemoplossend vermogen van leerlingen, de beheersing van inhoudelijke kennis en motivatie. 

https://www.leraar24.nl/cooperatief-leren/
http://www.cooperatiefleren.nl/


 
 

 

 

Aangezien project-based learning veel overeenkomsten met problem-based learning vertoont, zijn de 
uitkomsten van deze studie ook interessant voor het beoordelen van project-based learning. 

Bij de beheersing van het probleemoplossend vermogen gaat het om de metacognitieve functies plannen en 
monitoren. Bij de beheersing van inhoudelijke kennis kunnen de volgende drie niveaus onderscheiden 
worden: 

(1)  Het begrijpen van concepten (objecten, gebeurtenissen, mensen, symbolen ideeën), bijvoorbeeld 
spanning en weerstand als natuurkundige concepten; 

(2)  Het begrijpen van de principes die concepten met elkaar verbinden (regel, wet, formule, als-dan 
uitspraak), bijvoorbeeld de wet van Ohm die een relatie legt tussen spanning en weerstand en 
stroomsterkte; 

(3)  Het toepassen van concepten en principes (uitvoeren van een reeks stappen), bijvoorbeeld een 
elektrisch circuit zodanig aansluiten dat er een bepaald stroomniveau doorheen gaat. 

Uit de meta-analyse van Gijbels et al. (2005) komt naar voren dat problem-based learning een negatief 
effect heeft wanneer je alleen wilt beoordelen op het eerste niveau. Het meest positieve effect ontstaat 
wanneer beoordeeld wordt op het tweede niveau. 

Tot slot gaat het bij motivatie om de ervaren self-efficacy (het vertrouwen in eigen kunnen), om hoe de 
eisen die de taak stelt ervaren worden en om hoe aantrekkelijk de taak is (Gijbels et al., 2005). 

Hoe wil je beoordelen? 

Al bij het ontwikkelen van de opdrachten voor PBL dient rekening gehouden te worden met hoe er 
beoordeeld wordt. Leerlingen die goed zijn in probleem oplossen, beheersen bijvoorbeeld een scala aan 
taakspecifieke procedures. PBL zou zo moeten worden vormgegeven dat duidelijk wordt in hoeverre 
leerlingen de concepten kennen en de principes begrijpen die bij het desbetreffende thema horen. Daarnaast 
moet helder worden of leerlingen deze kennis ook kunnen toepassen (Sugrue, 1995 in Gijbels et al., 2005). 

In veel studies naar PBL komt naar voren dat het beoordelen van PBL het beste formatief kan gebeuren 
(Frank & Barzilai, 2004; Kokotsaki, Menzies, & Wiggins, 2016). Het doel van formatief beoordelen is 
leerlingen inzicht geven in hun eigen leerproces, hun motivatie bevorderen en onderwijs op maat realiseren 
(Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van der Vleuten, 2013). Cruciaal bij 
formatieve toetsing is het geven van feedback door docenten en/of medeleerlingen. Feedback kan zich 
richten op inhoudelijke aspecten, maar ook op gedragsaspecten, zoals actieve deelname, 
organisatievaardigheden, communicatieve vaardigheden, of punctualiteit. Het kan gegeven worden door 
docenten, maar ook door medeleerlingen (Dolmans & Schmidt, 2006). 

Meer informatie over formatief toetsen is te vinden bij: 

-       Kennisrotonde vraag KR162 en KR212 : Wat is er bekend over de effecten van formatief evalueren bij 
leerlingen en bij docenten? (https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/05/162-Antwoord-Formatief-
evalueren.pdf ) 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/05/162-Antwoord-Formatief-evalueren.pdf
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/05/162-Antwoord-Formatief-evalueren.pdf


 
 

 

 

-       Kennisrotonde vraag: Op welke wijze, met welk doel en met welk resultaat kunnen we met succes 
formatieve toetsing inzetten in het onderwijs? (https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2016/09/015-
Antwoordformulier-formatieftoetsen.pdf ) 

Wie beoordeelt? 

Uit onderzoek komt naar voren dat het belangrijk is om de nadruk te leggen op reflectie, zelf- en 
peerevaluatie (Kokotsaki et al., 2016). Dit betekent dat niet alleen de docent beoordeelt, maar ook de 
leerling zelf en medeleerlingen. Niet alleen aan het eind van het project, maar juist ook tijdens het proces. 
Wanneer leerlingen autonomie ervaren gedurende het PBL-proces stimuleert dit hun gevoel van 
eigenaarschap en controle over het eigen leren (Kokotsaki et al., 2016). Het aanleren van vaardigheden op 
het gebied van zelfevaluatie kan leerlingen helpen om hun eigen leren te reguleren en zich meer eigenaar te 
voelen van het eigen leerproces (Ertmer & Simons, 2005). 

Wat zijn de effecten van project-based learning op de vakkennis en vaardigheden van 
leerlingen in het VO? 

Zowel in het primair onderwijs (bijvoorbeeld Chu, Tse, Loh, & Chow, 2011; Gültekin, 2005), voortgezet 
onderwijs (bijvoorbeeld Bas, 2011; Hernandez-Ramos & De La Paz, 2009). middelbaar beroepsonderwijs 
(bijv. Tongsakul, Jitgarun, & Chaokumnerd, 2011) en hoger onderwijs (met name bij technische 
opleidingen) zijn onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van PBL. 

In Turkije onderzocht Bas (2011) bij 60 leerlingen in het voortgezet onderwijs (‘Grade 9’; gemiddelde 
leeftijd 14,5 jaar) het effect van PBL op de kennis en attitude van leerlingen ten aanzien van Engelse les. 
Leerlingen die gedurende vier weken les kregen volgens PBL scoorden na de interventie hoger op een 
kennistoets (kennis en begrip van concepten) dan leerlingen die les kregen op de traditionele werkwijze met 
leerling werkboeken. Ook hadden zij na afloop een positievere attitude ten aanzien van de Engelse les. In de 
Verenigde Staten onderzochten Hernandez-Ramos en De La Paz (2009) in een quasi-experimentele studie 
het effect van PBL met inzet van multimedia op de geschiedeniskennis van 70 scholieren in het voortgezet 
onderwijs (‘Grade 8’). De leerlingen die les hadden gekregen volgens PBL scoorden na 6 weken hoger op 
een kennistoets dan de leerlingen die volgens de traditionele manier les kregen. Schneider, Krajcik, Marx, en 
Soloway (2002) onderzochten eveneens in de Verenigde Staten bij 142 leerlingen (‘Grades 10 and 11’) het 
effect van PBL bij wetenschap en techniek (science). Na de interventieperiode bleken de leerlingen op 44% 
van de testitems op een landelijke toets (drie typen vragen: feiten- en begrippenkennis, vaardigheid m.b.t. 
uitleggen, toepassen, redeneren, etc. en onderzoeksvaardigheden) beter te scoren dan een vergelijkbare 
landelijke referentiegroep. Op deze manier toonden de onderzoekers de effectiviteit van deze werkwijze aan. 

Hoewel de meeste studies doorgaans positieve effecten laten zien, kan niet met zekerheid een causaal 
verband worden vastgesteld, omdat in veel studies de deelnemende leerlingen en studenten niet random 
zijn verdeeld over controlegroepen en experimentele groepen (Kokotsaki, Menzies, & Wiggins, 2016). Het 
kan dus zijn dat leerlingen in de controlegroep bijvoorbeeld al enthousiast waren over het desbetreffende 
onderwerp waardoor ze hoger scoorden dan de controlegroep. 

Conclusie 

Project-based learning lijkt positieve effecten te hebben op de kennis, vaardigheden en attitude van 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het succes van de didactiek valt of staat echter met de vaardigheden 
van de docent, die een organiserende en faciliterende rol heeft in het leerproces. 
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Meer weten? 

Dit artikel introduceert een kader voor project- en problem-based onderwijs (PPBL) en geeft een overzicht 
van zes programma's uit de praktijk wereldwijd: Brundiers, K., & Wiek, A. (2013). Do we teach what we 
preach? An international comparison of problem-and project-based learning courses in sustainability. 
Sustainability, 5(4), 1725-1746. Verkrijgbaar via: http://www.mdpi.com/2071-1050/5/4/1725/htm 
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