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Samenvatting 
 

 

 

Van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019 heeft een consortium van praktijk- en onderzoekspartners intensief 

samengewerkt aan een praktijkgericht onderzoek naar toekomstperspectieven van studenten in het 

groene beroepsonderwijs en de vaardigheden die zij daarvoor nodig hebben.  
 

Tijdens een uitgebreid voortraject in 2016 werden door de praktijk- en onderzoekspartners twee 

onderzoeksvragen geformuleerd die voortkwamen uit de praktijk. De partners waren hierin 

gelijkgestemd: de problematiek rond het toekomstperspectief van jongeren in het groene onderwijs 

stond centraal. Welke competenties hebben juist deze jongeren nodig om goed op de toekomst 

voorbereid te zijn? 
 

Het uitgevoerde onderzoek geeft invulling aan de wens om proactief te werken aan toekomstgericht 

groen onderwijs met aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden (AOC Raad, 2015). Groene 

onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren diverse innovatieve onderwijspraktijken ontwikkeld die 

gericht zijn op de ontwikkeling van bepaalde 21e-eeuwse vaardigheden. Voor het groene onderwijs als 

geheel bleek het van belang om innovatieve casussen nader te onderzoeken en te vergelijken op 

onderwijskundige/didactische invulling en effecten zodat deze verder ontwikkeld kunnen worden.  

Tijdens het voortraject om te komen tot een gedetailleerd uitgewerkt onderzoeksplan werd onder meer 

gebruik gemaakt van een uitgebreid Delphi onderzoek om bij de praktijkpartners de meest gedeelde en 

belangrijkste vragen binnen de gedeelde problematiek boven tafel te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om antwoorden op deze vragen te vinden werd gebruik gemaakt van actie-onderzoek en co-makership 

in intensieve samenwerking tussen praktijk- en onderzoekspartners. Ook de keuze hiervoor kwam voort 

uit voorafgaand voorbereidend onderzoek binnen het consortium, en riep aanpalende 

onderzoeksvragen op: Op welke wijze krijgt het co-makership in het project vorm en hoe ontwikkelt het 

zich? Welke rolverwachtingen en rollen hebben de betrokkenen? Welke competenties zetten zij in? Wat 

draagt het co-makership bij aan het bereiken van de projectdoelen? 

1. Welke onderwijskundige/didactische principes zijn gehanteerd bij de betreffende 
onderwijspraktijken? 

2. Leiden de betreffende onderwijspraktijken tot het ontwikkelen van de beoogde relevante 21e-
eeuwse vaardigheden in relatie tot het toekomstperspectief van de leerling in de groene sector? 
a. Hoe wordt het toekomstperspectief in de groene sector per casus gedefinieerd? 
b. Welke 21e-eeuwse vaardigheden worden per casus geïdentificeerd als relevant voor het 

toekomstperspectief?   
c. Hoe, en met welk succes, ontwikkelen binnen elke casus studenten de relevante 

vaardigheden? 
d. In welke mate (en hoe) bieden de aangeleerde vaardigheden daadwerkelijke resultaten in 

relatie tot het gedefinieerde toekomstperspectief? 
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Bij vier groene onderwijsinstellingen werden de onderwijskundige en didactische inrichting en de 

effecten van meerdere concrete onderwijspraktijken (casussen) bestudeerd, die gericht waren op de 

ontwikkeling van bepaalde (groene) 21e-eeuwse vaardigheden.  Allereerst analyseerden de scholen (de 

casussen) in samenwerking met de onderzoekers aan de uitwerking van hun visie op het gewenste 

toekomstperspectief en werden per casus 21e-eeuwse vaardigheden geïdentificeerd. De ontwikkeling 

van studenten op deze vaardigheden wordt gemeten en onderwijskundige en didactische principes 

worden per casus beschreven en geanalyseerd. Ondanks de grote variëteit van de deelnemende 

casussen zijn de werkwijze en het instrumentarium gelijk uitgevoerd. Dat gaf als voordeel dat deze vier 

uiteenlopende casussen toch tot op zekere hoogte met elkaar vergeleken konden worden.  

 

Wanneer we onderzoeksvraag 1 beantwoorden zien we dat casussen verschillende 

onderwijskundige/didactische principes hanteerden.  Dit had sterk te maken met de toekomst die de 

opleidingen voor zich zagen. Zo richtten twee casussen zich op doorstroom naar het hbo, en twee 

richten zich op het werkveld. Uiteraard stellen verschillende toekomstbeelden/doelen andere eisen aan 

de onderwijspraktijk.  

 

Kijken we naar onderzoeksvraag 2 dan zien we een verdere inwerking van het toekomstperspectief op 

de huidige onderwijspraktijk. Zo leidde de verwachting van een diffuse, onzekere toekomt tot aandacht 

voor vaardigheden die studenten hiervoor wapenen, zoals flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een 

verwachting van een toekomst waarin beroepen ingewikkelder en veeleisender worden leidde tot een 

verdieping en specificering van de vaardigheden, bijvoorbeeld  qua kennis.   Over het algemeen bleek 

dat voor alle casussen de vaardigheden ‘Samenwerken en overleggen’, ‘Analyseren en probleem 

oplossen’, ‘Onderzoeken’, ‘Beslissen en activiteiten initiëren’, ‘Plannen en organiseren’ en ‘Leren’ een 

prominente plek dienden te krijgen om tegemoet te komen aan de toekomsteisen. De scholen werkten 

hier specifiek aan.  

Uit de metingen met geselecteerde instrumenten bleek niet dat er overweldigende vooruitgang geboekt 

werd op het aanleren van de vaardigheden waar op werd gericht. Dit was ook niet te verwachten, het 

waren immers lange termijn doelen en dit onderzoek bleek daar te kort voor.  

 

Toch zien we wel degelijk resultaten in de praktijk, zoals in de werkwijze van de casussen en de 

stroomlijning van wat er binnen de onderwijspraktijk gebeurt met de verwachte toekomst. Er is 

aandacht voor de vraag waar men zich precies op kan richten in de dagelijkse praktijk en met welk doel. 

Ook geeft dit onderzoek de casussen, en scholen buiten dit consortium, handvatten hoe om te gaan met 

de vraag hoe iets te structureren wat in essentie veelvormig is: de toekomst voor (v)mbo studenten, en 

hoe daar nu in de dagelijkse onderwijspraktijk mee om te gaan. 

 

Het aanpalende onderzoek naar de samenwerking in het consortium liet onder meer zien dat co-

makership in het consortium dynamisch is en per casus verschillend vorm krijgt, met verschillende 

onderzoeks- en samenwerkingscapaciteiten van de partners. De ontwikkelde meetinstrumenten bieden 

handvatten voor zowel verder onderzoek als voor nieuwe onderzoekconsortia die hun samenwerking 

bewust willen vormgeven en monitoren. 
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1  Inleiding 
 

 

 

 

In deze inleiding wordt het praktijkonderzoek Toekomstperspectief van de leerling centraal in de context 

van de huidige maatschappij en de (groene) onderwijspraktijk geplaatst en beschreven tot welke 

onderzoeksvragen dat leidde (paragraaf 1.1). Om de impact van het praktijkgerichte onderzoek te 

optimaliseren, is gekozen voor comakership tussen scholen en onderzoekspartners. Deze keuze wordt 

nader toegelicht in paragraaf 1.2. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 de aanpak binnen het project op 

hoofdlijnen weergegeven en tot slot wordt in paragraaf 1.4 de opzet van dit onderzoeksverslag 

geschetst. 

 

 

 

1.1 Relevantie en onderzoeksvragen 
 

Maatschappelijke relevantie 

In het onderzoek Toekomstperspectief van de leerling centraal heeft het toekomstperspectief van 

jongeren in het groene onderwijs een prominente plaats. Het onderzoek richt zich proactief op 

toekomstgericht onderwijs met aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden. Welke competenties hebben 

deze jongeren nodig om goed op de toekomst voorbereid te zijn? Voor deze competenties zijn allerlei 

benamingen in omloop. In het onderzoek is in lijn met de definitie van het SLO (2014, 2017) gewerkt 

met voor 21e-eeuwse vaardigheden, omdat deze term in onderwijs en beleid het meest gangbaar is en 

de aandacht richt op brede bekwaamheden (Onderwijsraad, 2014; Voogt & Roblin, 2010). Christoffels en 

Baay (2016) komen tot de volgende clusters vaardigheden die als het meest relevant voor het 

beroepsonderwijs worden geacht: 

• Digitale vaardigheden: instrumentele vaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden. 

• Denkvaardigheden: kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. 

• Interpersoonlijke vaardigheden: communicatie, samenwerking, sociale en culturele vaardigheden. 

• Intrapersoonlijke vaardigheden: metacognitie, zelfregulatie en ondernemendheid. 

Naast deze algemene 21e-eeuwse vaardigheden heeft het consortium gewerkt met specifieke 

vaardigheden die van belang worden geacht door Groene onderwijsinstellingen (AOC Raad, 2015; 

Ontwikkelagenda groen onderwijs, 2016) en die als zogeheten advanced skills worden gezien (Ledoux et 

al., 2013; Skills-platform, 2016). 

 

Praktijkrelevantie  

Het toekomstperspectief van jongeren wordt ruimer naarmate het groene beroepsonderwijs meer 

aansluit bij (toekomstige) ontwikkelingen in de gerelateerde beroepssectoren, in vervolgonderwijs/LLL 
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en in de maatschappij, en inspeelt op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. De implementatie 

van deze vaardigheden in de onderwijspraktijk is niet zonder meer evident (Onderwijsraad, 2014). 

Gerichte interventies zijn nodig om ze te ontwikkelen en zo het toekomstperspectief van leerlingen/ 

studenten daadwerkelijk te vergroten (Ten Dam et al., 2003). Het inbedden van 21e-eeuwse 

vaardigheden in het onderwijs vergt maatwerk per opleidingsniveau en per sector/opleiding, hetgeen 

kan leiden tot uiteenlopende resultaten (Christoffels & Baay, 2016). Het vraagt van de Groene 

onderwijsinstellingen om een heldere toekomstagenda, visie en kennis van wat (niet) werkt van waaruit 

de implementatie plaatsvindt (Onderwijsraad, 2014). Het vraagt - i.s.m. het bedrijfsleven en ander 

belanghebbenden - om een heldere keuze van relevante 21e-eeuwse vaardigheden en om een goede 

documentatie daarvan (Kennisnet, 2015).  

Het onderzoek Toekomstperspectief van de leerling centraal geeft invulling aan de wensen van de 

Groene onderwijsinstellingen om proactief te werken aan toekomstgericht groen onderwijs met 

aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden (AOC Raad, 2015). Met de aandacht voor het 

toekomstperspectief en de daarvoor benodigde vaardigheden, wordt de leerling/ student daadwerkelijk 

centraal gesteld in dit project.  

Groene onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren diverse innovatieve onderwijspraktijken 

ontwikkeld die gericht zijn op de ontwikkeling van bepaalde 21e-eeuwse vaardigheden. Voor het groene 

onderwijs is het van belang om dergelijke innovatieve casussen nader te onderzoeken en te vergelijken 

op onderwijskundige/didactische invulling en effecten zodat deze verder ontwikkeld kunnen worden. 

 

Onderzoeksvragen 

Om versnippering tegen te gaan, zijn per casus relevante 21e-eeuwse vaardigheden geïdentificeerd en is 

in het onderzoek gekozen voor een afgebakende set van vaardigheden die binnen de gekozen groene 

onderwijspraktijken als relevant worden gezien voor de toekomst van de betreffende studenten. 

Tegen deze achtergrond zijn als onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Welke onderwijskundige/didactische principes zijn gehanteerd bij de betreffende 
onderwijspraktijken? 

2. Leiden de betreffende onderwijspraktijken tot het ontwikkelen van de beoogde relevante 21e-
eeuwse vaardigheden in relatie tot het toekomstperspectief van de leerling in de groene sector? 
a) Hoe wordt het toekomstperspectief in de groene sector per casus gedefinieerd? 
b) Welke 21e-eeuwse vaardigheden worden per casus geïdentificeerd als relevant voor het 

toekomstperspectief?   
c) Hoe, en met welk succes, ontwikkelen binnen elke casus studenten de relevante vaardigheden? 
d) In welke mate (en hoe) bieden de aangeleerde vaardigheden daadwerkelijke resultaten in 

relatie tot het gedefinieerde toekomstperspectief? 
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1.2  Waarom aandacht voor de samenwerking in het project? 
 
In praktijk(gericht)onderzoek krijgt de samenwerking tussen docenten, docentonderzoekers en 

onderzoekers op verschillende manieren vorm. Aan de ene kant van het spectrum vinden we weinig 

wederzijdse samenwerking en vooral elkaar informeren en consulteren. Meer in het midden vinden met 

elkaar meedenken en samen beslissen. Aan de andere kant vinden we vergaande cocreatie (Van 

Lieshout, Jacobs & Cardiff, 2017, p.20). De concrete vorm die wordt gekozen hangt mede af van de 

doelen van de samenwerking en de rolopvattingen en kwalificaties van de participanten. 

 

De consortiumpartners in het huidige project hebben expliciet gekozen voor comakership door de 

scholenpartners en de onderzoekspartners. In professionele samenwerkingsverbanden, zoals 

onderzoekconsortia, blijven keuzes, condities, beoogde opbrengsten en/of geleverde meerwaarde van 

de samenwerking vaak impliciet; zowel voor het geheel als voor individuele participanten. Dit ontneemt 

participanten kansen tot verdere ontwikkeling en eventuele bijstelling van de samenwerking. In het 

huidige project is de samenwerking wél geëxpliciteerd. De keuze voor comakership is bij aanvang van 

het project nader geconcretiseerd en gepositioneerd in het genoemde spectrum.  

 

Praktijkgericht onderzoek kan zowel opbrengsten hebben voor de onderwijspraktijk als voor de 

wetenschap. Het gaat hier zowel om ‘praktische wijsheid’ die zich ontwikkelt tussen ervaring en theorie, 

tussen praktijk en onderzoek (De Jong et al., 2013; Heikinnen et al., 2016) waarmee professionele 

groepen handelingskeuzen kunnen maken, als om meer generieke wetenschappelijke kennis die lokale 

praktijken overstijgt. Om beide typen opbrengsten in samenhang te realiseren, is de samenwerking en 

dialoog tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het hele onderzoek cruciaal (NRO, 

2016, Hoofdstuk 8.3; Teurlings et al., 2011; Ros & Ter Beek, 2013; Vermeulen, 2016). Praktijkgericht 

onderzoek is te zien als een boundary activiteit, waarbij zowel onderzoekers als praktijkprofessionals als 

boundary crosser fungeren (Snoek et al., 2016). Docenten, docentonderzoekers, onderzoekers, 

leidinggevenden en andere betrokkenen moeten voor interactieve samenwerking in 

praktijk(gericht)onderzoek over een zeker onderzoekend en transdisciplinair vermogen beschikken (Van 

den Berg, 2016a, 2016b).  

Als onderzoeksvraag en deelvragen zijn in dit verband geformuleerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op welke wijze krijgt het comakership in het project vorm? En hoe ontwikkelt het zich gedurende het 

project? 

1 Welke rolverwachtingen en rollen hebben de verschillende betrokkenen in het project? 

2 Welke onderzoekende en transdisciplinaire competenties zetten zij in?  

3 Wat draagt het comakership bij aan het bereiken van de projectdoelen, met name wat betreft de 

ontwikkeling van de onderwijspraktijk van de scholen, en de ontwikkeling van (generieke) 

onderwijswetenschappelijke inzichten?  
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1.3  Aanpak 
 

Aan het onderzoeksproject namen vier Groene onderwijsinstellingen (Aeres, Melanchthon, Terra en 

Zone.college) deel en vier onderzoeksinstellingen deel (Aeres Hogeschool Wageningen, KBA Nijmegen, 

Kohnstamm Instituut en Wageningen University).  

Op basis van vooraf gezamenlijk opgestelde criteria zoals innovativiteit, toekomstgerichtheid en focus 

op de ontwikkeling van bepaalde (groene) 21e-eeuwse vaardigheden bracht elk AOC een onderwijscasus 

in. Bij de vier Groene onderwijsinstellingen zijn (door de docentonderzoeker en betrokken docenten in 

samenwerking met de betrokken externe onderzoeker) in deze casussen eerst de 

toekomstperspectieven wat betreft (groene) 21e-eeuwse vaardigheden geanalyseerd en uitgewerkt en 

zijn relevante 21e-eeuwse vaardigheden geïdentificeerd. Ook zijn per casus de onderwijskundige en 

didactische principes en inrichting beschreven en geanalyseerd, en zijn de effecten van de concrete 

onderwijspraktijken op bepaalde (groene) 21e-eeuwse vaardigheden van studenten gemeten. Tenslotte 

zijn verschillen en overeenkomsten in vaardigheden en hun ontwikkeling over de casussen heen 

geanalyseerd in relatie tot de onderwijskundige vormgeving om naast specifieke tot generieke 

uitspraken te komen. 

 

Parallel aan deze onderzoeksactiviteiten zijn de verwachtingen van, ervaringen met en opbrengsten van 

de samenwerking binnen het consortium onderzocht. Voorafgaand aan en bij de start van het project 

zijn via zelfrapportageformulieren verwachtingen van rollen in het project in kaart gebracht. Halverwege 

het project zijn verdiepende interviews gehouden en is een tussenmeting gehouden over bijdragen van 

en aan het project. Verder is in een tussen- en eindaudit de vormgeving en opbrengsten van de 

samenwerking geëvalueerd. 

 

 

 

1.4  Opzet van het onderzoeksverslag 
 

In hoofdstuk 2 wordt de samenstelling van het consortium en de wijze waarop deze samenstelling tot 

stand is gekomen beschreven. Ook word aangegeven hoe er binnen het consortium is gewerkt 

(paragraaf 2.1). Vervolgens worden de gekozen casussen op de vier Groene onderwijsinstellingen 

beschreven (Paragraaf 2.2) 

 

In hoofdstuk 3 wordt de werkwijze binnen het project in beeld gebracht. In de paragrafen 3.1 en 3.2 

gaat het om het beschrijven en analyseren van de onderwijspraktijk en het toekomstperspectief en in 

paragraaf 3.2 om de21e-eeuwse vaardigheden.  

In 3.3 wordt de manier waarop het comakership is onderzocht beschreven. 

Bij al deze onderdelen wordt steeds aangegeven welke instrumenten er zijn ontwikkeld ten behoeve van 

het onderzoek. Deze instrumenten zijn als bijlages bij dit verslag opgenomen. 
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Hoofdstuk 4 laat de resultaten van het onderzoek zien. De resultaten van de uitgewerkte formats per 

casus voor wat betreft het toekomstperspectief van de studenten, de didactische onderwijspraktijk en 

de meetresultaten van de ontwikkeling van studenten op de geselecteerde vaardigheden zijn per casus 

beschreven in paragraaf 4.1. 

De resultaten van het onderzoek naar het comakership zijn beschreven in paragraaf 4.2. 

 

In hoofdstuk 5. zijn - voor zover de resultaten per casus dat toelaten - verschillen en overeenkomsten in 

vaardigheden en hun ontwikkeling over de casussen heen geanalyseerd in relatie tot de 

onderwijskundige vormgeving om naast specifieke tot generieke uitspraken te komen (paragraaf 5.1). 

De casus specifieke conclusies zijn weergegeven in paragraaf 5.2. Ook hier maakt de cocreatie onderdeel 

uit van het geheel. De conclusies aangaande dit onderdeel staan in paragraaf 5.3. 
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2  Consortium en casussen 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het consortium van dit onderzoeksproject was samengesteld en 
hoe dat tot stand is gekomen (paragraaf 2.1). Per deelnemende onderwijsinstelling werd er een casus 
onderzocht. In paragraaf 2.2 worden deze casussen beschreven. 
 
 

2.1  Consortium van het project 
 
De thema’s voor de onderzoeken binnen een tweede programma voor Groen Onderwijs werden door 
NRO ‘opgehaald’ vanuit de praktijk. In dit voortraject kreeg zowel het consortium als het thema van dit 
onderzoek vorm. In 2.1.1 wordt de totstandkoming van het consortium beschreven. De uiteindelijke 
samenstelling is te vinden en 2.1.2 en hoe er tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen werd 
samengewerkt is te lezen in 2.1.3. 
 

2.1.1  Totstandkoming 
 

In aanloop naar de aanvragen in het kader van Praktijkgericht onderzoek in het groen onderwijs zijn 

relevante vraagstukken voor het groene onderwijs geïdentificeerd. Op vragen gerelateerd aan de 

(aantrekkings)kracht van groen onderwijs in relatie tot toekomstperspectief van de leerling/ student en 

21e-eeuwse vaardigheden hebben vier Groene onderwijsinstellingen en vier onderzoeksinstellingen (zie 

2.1.2) gezamenlijk een onderzoeksvoorstel uitgewerkt. De onderzoeksvragen en gekozen aanpak 

kwamen tot stand door actieve samenwerking en intensieve communicatie tussen de 

consortiumpartners. Er zijn, naast de NRO-bijeenkomsten, vier bijeenkomsten geweest (twee met alle 

consortiumpartners, twee met onderzoekers) waarin vraagstelling en aanpak zijn besproken, en 

intensieve mailwisselingen met concept-documenten. Door middel van een Delphi-methode onder alle 

partners zijn de onderzoeksvragen aangescherpt. Voor het consortium was het niet alleen belangrijk dat 

de onderzoeksvragen inhoudelijk door de partners gedragen werden, maar dat de beantwoording voor 

elke partner een direct effect zou hebben op de onderwijspraktijk.  

Naast de inhoudelijke keuzes was de gekozen aanpak (comakership, actie-onderzoek) een expliciete 

keuze en een afspiegeling van de betrokkenheid van alle partners. Elke partner vervulde een actieve rol 

in vraagarticulatie, planontwikkeling en onderzoek. Het management van elke deelnemende 

onderwijsinstelling was zich bewust van deze actieve rol en heeft de daarvoor vereiste ruimte geboden.  

Op deze manier is de koppeling tussen onderwijs en onderzoek versterkt en is de impact van het 

onderzoek op de onderwijspraktijk gemaximaliseerd. Daarnaast is op deze manier zorggedragen voor de 

verdere professionalisering van de betrokken docent-onderzoekers en docenten op het terrein van 

toegepast onderzoek. 
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2.1.2  Samenstelling 
 

Het consortium bestond uit drie AOC’s en een Buitengewoongroen school en vier 

onderzoeksinstellingen 

 

Onderwijsinstellingen 

Aeres MBO Almere (in samenwerking met Aeres Hogeschool Almere)  

Melanchthon Business School Bleiswijk  

Terra VO Assen 

Zone.college Hardenberg 

 

Onderzoeksinstellingen  

Aeres Hogeschool Wageningen 

KBA Nijmegen 

Kohnstamm Instituut 

Wageningen University & Research 

 

 

2.1.3  Koppels 
 

De aanpak van comakership stelt zowel ‘cross-boundary’ eisen aan de scholenpartners als aan de 

onderzoekspartners. Denk aan de concepten ‘onderzoekend vermogen’ en ‘transdisciplinair vermogen’ 

(Van den Berg, 2016a, 2016b) voor zowel praktijkprofessionals als onderzoekers.  

Er zijn vier school/onderzoekerskoppels gevormd (hierna ‘koppels’), waarbij gelet is op een goede 

matching tussen docent-onderzoekers en externe onderzoekers.  

 

Overzicht 1 – Koppels gedurende het project 

 

Koppel School Onderzoeksinstelling 

1 Terra VO Assen 

 

Wageningen University & 

Research 

2 Melanchthon Business School 

Bleiswijk 

Kohnstamm Instituut Amsterdam 

 

3 Aeres MBO Almere   Aeres Hogeschool Wageningen 

 

4 Zone.college Hardenberg 

 

KBA Nijmegen 

 

 

De koppels hebben gedurende de gehele looptijd van het onderzoek samengewerkt binnen de 

betreffende casus.  
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2.2  Casussen 
 
Per onderwijsinstelling is een casus gekozen waar het onderzoek zich binnen de instelling op richtte. In 

deze paragraaf worden de vier casussen op voor het onderzoek relevante aspecten geschetst. De 

beschrijving is bij elke casus opgesteld aan de hand van het format ‘Beschrijving casussen van de 

deelnemende scholen en vormgeving comakership’ (zie paragraaf 3.1 en Bijlage 1 voor nadere details). 

 
 

2.2.1  Casus PECO - Aeres 
 
In het kader van Toekomstperspectief van de leerling centraal onderzoekt de casus Aeres MBO-HBO hoe 

de student beter klaargestoomd kan worden voor doorstroom naar HBO (Groen). In Almere is een 

nauwe samenwerking tussen Aeres MBO Toegepaste biologie en Aeres Hogeschool Toegepaste biologie. 

Studenten die willen doorstromen draaien één dag in de week, in de tweede helft van leerjaar 3 van het 

mbo, mee met de eerstejaars van de hogeschool. Zij volgen twee onderdelen van de module PECO 

(Propedeusefase eigen ecologisch onderzoek), waarbij de studenten in groepen, samenwerkend met 

hbo-studenten, een ecologisch onderzoek doen voor een bedrijf, het betreft een reële opdracht. 

Daarnaast volgen de mbo-studenten ondersteunende workshops en coaching sessies, lessen hbo-

statistiek en moeten een portfolio-assessment afleggen. Bij voldoende resultaat zijn ze toelaatbaar in 

leer jaar twee van hbo Toegepaste biologie. Het merendeel van de mbo-studenten Toegepaste biologie 

stroomt door naar het hbo, zij het niet allemaal naar Toegepaste biologie. Doorstroomcijfers wijzen uit 

dat er in het eerste jaar veel uitval plaats vindt onder doorgestroomde mbo-studenten. De aansluiting 

met het hbo is een punt van aandacht. Om die reden gebruikt Aeres MBO het doorstromen van MBO 

Toegepaste biologie naar HBO-Toegepaste biologie als mogelijkheid om de aansluiting met het hbo goed 

te monitoren om de aansluiting te optimaliseren. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat er 

vooral problemen zijn op het gebied van zelfstandigheid en zelfsturing, academische schrijfvaardigheden 

(literatuuronderzoek) en statistiek.   

Voor deze casus worden alle mbo-klassen Toegepaste biologie en de eerstejaars hbo gevolgd bij de 

ontwikkeling van de benodigde competenties. De competentie-ontwikkeling vindt op het mbo plaats bij 

onderdelen van het beroepsgerichte deel van de opleiding. Bij de hogeschool vooral bij de 

groepsopdracht, de workshops en de coaching. Docenten die aan deze onderdelen verbonden zijn vullen 

de competentiemeting in. Er wordt gemeten op de casus overstijgend vastgestelde competenties: 

Samenwerken overleggen; Analyseren en probleemoplossen; Onderzoeken; Beslissen en activiteiten 

initiëren; Plannen en organiseren; Leren, omdat groei in deze competenties bij kunnen dragen aan groei 

in zelfregulatie en academische vaardigheden. Behalve in het hbo-portfolio-assessment vinden er geen 

competentie-assessments plaats.  

Voor het onderzoek wordt door alle mbo-docenten en hbo-docenten ingestoken op vergroten van de 

competenties door in de lessen meer in te spelen op zelfregulatie en zelfstandigheid en gericht coachen 

en feedback geven op de genoemde competenties. De competentiemetingen zijn daarbij 

determinerend. Ze zetten een stip op de horizon en geven taal aan de docent en de student bij coaching.  
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2.2.2  Casus MBS - Melanchthon 
 

Melanchthon Business School (MBS) Bleiswijk is binnen de vier casussen een wat vreemde eend in de 

bijt. De casus bestaat namelijk niet uit een bepaalde interventie binnen een opleiding, maar de hele 

opleiding wordt gezien als een interventie. De gedachte daarachter is dat alles wat er binnen de 

opleiding gebeurt gedaan wordt met een bepaald toekomstperspectief en gericht op benoembare 21e -

eeuwse vaardigheden.  

 

De MBS omvat vmbo, met leerwegen: BL, KL, GL en Het Groene Lyceum (een versnelde doorlopende 6-

jarige leerroute opgebouwd uit vmbo GL en mbo-4, gericht op hbo). Binnen het vmbo heeft de school 2 

profielen: (sectoraal) Groen en (intersectoraal) Dienstverlening & Producten. Bij de start van het project 

betrok MBS een nieuwe huisvesting aan de Wilgenlei 2B te Bleiswijk. De directeur is, samen met de 

docent onderzoekers, zeer betrokken bij het project. Draagvlak en een zekere mate van urgentiebesef 

om door middel van een praktijkgericht onderzoek te werken aan het genereren van nieuwe kennis 

omtrent (‘groene’) vaardigheden voor de toekomst, en dit te incorporeren in het onderwijsproces, 

blijken dan ook ruim aanwezig. 

De MBS voert diverse projecten uit om te werken aan de benodigde vaardigheden, onder andere de 

NME-tuin ‘De Levende Tuin Bleiswijk’. MBS en Lentiz MBO Oostland ontwikkelen deze school/heemtuin 

samen met de 5 basisscholen en BSO ‘Zus en Zo’ in Bleiswijk voor de vmbo-leerlingen, studenten, 

basisschoolleerlingen en de kinderen die van de BSO-organisatie. Gemeente Lansingerland is partner 

van het initiatief en heeft een geschikt voor de MBS gelegen stuk grond (ca. 0,6 ha) hiervoor ter 

beschikking gesteld. Leerlingen vmbo, HGL en studenten mbo gaan hierbij diverse rollen spelen (o.a. 

planvorming, communicatie, bevorderen participatie, begeleiding, aanleg, onderhoud, innovatie, 

organisatie activiteiten, etcetera) waarbij 21e-eeuwse vaardigheden prominent worden ontwikkeld. 

Daarnaast zijn natuurverenigingen en een (op te richten) stichting ten behoeve van de NME-tuin actief.   

Binnen de casus wordt in het Business Service Center samengewerkt door onderwijs, lokale 

bedrijven/instellingen/particulieren en interne onderwijskundige onderzoekers/medewerkers van 

Melanchthon.  

De projecten die worden aangemeld bij en uitgevoerd in het kader van het Business Service Center 

variëren qua sector. Voor het NRO-Groen-onderzoeksproject worden groene projecten betrokken. 

 

Het Business Service Center (BSC) verbindt het curriculum van de Melanchthon Business School met de 

buitenschoolse alledaagse (beroeps)werkelijkheid. Ook leerlingen van het Groene Lyceum (HGL) voeren 

projecten van het BSC uit. 

In voorkomende gevallen nemen ook mbo-studenten van Edudelta College Lansingerland Bleiswijk (tot 

1-8-2018) en Lentiz mbo Oostland (na 1-8-2018) deel aan geselecteerde projecten. In sommige gevallen 

geldt dit ook voor studenten van INHolland Delft. 

Verzoeken voor projecten/activiteiten worden jaarrond aangemeld bij het BSC van de school. 

Vervolgens vindt een gesprek met de opdrachtgever plaats. Aansluitend vindt een beoordeling plaats 

van het projectidee op gebied van o.a. inhoud (onderwijsprogramma), organisatie (uitvoerbaarheid), 

bemensing (aantal en competenties medewerkers, aantal leerlingen per leerweg en studenten per 
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opleiding) en financiële mogelijkheden. Vervolgens vindt onder de potentieel haalbare projecten een 

selectie plaats. Bij de beoordeling zijn de betreffende vakdocenten, secties en directie betrokken.  

Projecten vervangen (voor een deel) het reguliere onderwijsaanbod voor de deelnemende vmbo- en 

HGL-leerlingen en mbo-studenten. Per project wordt vastgelegd welke onderdelen (eindtermen en 

werkprocessen) worden afgedekt. Per project wordt van te voren vastgelegd op welke wijze de 

onderdelen worden beoordeeld. In sommige gevallen kan een project tevens de proeve van 

bekwaamheid (schoolexamen van een keuzevak of mbo-PvB) faciliteren. 

 

In het project MBS staat ontwikkeling van de volgende vaardigheden centraal (in volgorde van 

prioritering bij de start van het onderzoek door de betrokken docenten en docent-onderzoeker): 

• Zelfregulatie: Leerlingen/ studenten worden gestimuleerd zelf hun leerstrategieën te formuleren om 

doelen te bereiken 

• Sociale en culturele vaardigheden: Binnen de casus zullen leerlingen/ studenten met veel 

verschillende (doel)groepen leren omgaan van verschillende leeftijden, met verschillende 

achtergronden, interesses en belangen 

• Probleem oplossend vermogen: Binnen de casus gaan leerlingen/ studenten problemen definiëren 

en vervolgens via denkstappen oplossingen bedenken. 

• Creativiteit: Bij het bedenken van oplossingen (proces en product) zullen nieuwe combinaties, 

innovaties ontwikkeld worden. 

• Metacognitie: Hoe koppelen leerlingen/studenten bestaande kennis en vaardigheden aan nieuw 

gevraagde kennis & vaardigheden, bijvoorbeeld in het leveren/produceren van (slimme) 

toepassingen ? 

• Informatie vaardigheden: In de casus zal passende informatie moeten worden gevonden met behulp 

van digitale middelen 

• Mediawijsheid: Is volgens de docent onderzoekers integraal verbonden aan informatievaardigheden 

als volgende beoordelende stap (met inachtneming van veiligheid, privacy en normen & waarden) 

• Ondernemendheid: Kansen ontdekken binnen de casus gericht op de oplossing (extern) en kansen 

ontdekken binnen eigen talenten (intern) 

Samenwerking, Communicatie en Instrumentele vaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die 

voortdurend worden ontwikkeld, in de groep en met (heel) diverse doelgroepen in de casus. De MBS is 

volgens de docentonderzoekers een school waarin het leren van digitale vaardigheden prominent deel 

uitmaakt van het curriculum. Digitale vaardigheden maken steevast onderdeel uit van onderdelen van 

de casus. 

De zes binnen dit NRO-project geselecteerde 21e-eeuwse vaardigheden (zie hoofdstuk 3) vallen goed 

samen met de hierboven genoemde vaardigheden waar het MBS-project zich op richt.  
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2.2.3  Casus Robotica - Terra 
 

De casus Robotica heeft plaatsgevonden op de locatie Assen van Terra. Robotica was een nieuw project 

binnen het vak Techniek in leerjaar 1 en 2 van de leerroute het Groene Lyceum (hGL: een doorlopende 

en versnelde leerlijn vmbo-mbo die gericht is op een optimale voorbereiding op het hbo in brede zin). 

Het project Robotica kan gezien worden als voorbereiding op latere mbo-onderdelen van het hGL-

programma (projecten met drones en 3D-printers). In die zin is er een relatie met de technieksector en 

de duurzame groene sector, specifiek met precisielandbouw met drones.  

Het onderdeel Robotica werd verzorgd door twee docenten van Terra. Deze beide docenten waren 

verantwoordelijk voor de casus samen met de docent-onderzoeker van Terra (ondersteund door de 

onderzoeker van WUR).  

De Robotica-casus is in het voorjaar van het schooljaar 2017/2018 gegeven aan de 1e klas van het hGL 

(15 leerlingen). hGL 1 is tijdens de doorlooptijd van de casus gegroeid van 15 naar 18 leerlingen. 

Daardoor hebben 18 leerlingen aan de 2e meting meegedaan en 15 leerlingen aan de 1e meting. Buiten 

dit onderzoek om gaan ook hGL 2 en de andere onderbouw-vmbo leerlingen van de niveaus BB, KB en 

GT aan de slag met de Robotica-casus. Dit zal plaatsvinden in schooljaar 2018/2019. Binnen het NRO-

onderzoek wordt echter alleen gebruik gemaakt van de vergaarde data uit hGL 1. 

Centraal in het project Robotica staat het oplossen van quests. Deze quests zijn gericht op het leren 

aansturen van robots door middel van programmeren. In het project wordt gebruik gemaakt van Lego 

Mindstorm. In het project Robotica staat ontwikkeling van de volgende vaardigheden centraal (in 

volgorde van prioritering bij de start van het onderzoek door de docenten en docent-onderzoeker): 

• Probleemoplossend vermogen: de leerlingen krijgen quests waarvoor ze een oplossing moeten 

bedenken. Dit spreekt hun probleemoplossend vermogen aan. 

• Creativiteit: de leerlingen worden uitgedaagd om op hun eigen manier de gestelde doelen te 

behalen. Dit vraagt creativiteit. 

• Samenwerken: de leerlingen werken samen aan de quests om de robots aan te leren sturen. Hierbij 

worden leerlingen uitgedaagd om ieders eigen kwaliteiten in te zetten zodat er een goede en 

effectieve samenwerking tot stand komt. 

• Instrumentele vaardigheden: de leerlingen sturen de robots digitaal aan met een zelf 

geprogrammeerd programma. Hier zijn instrumentele vaardigheden voor nodig. 

• Metacognitie: de leerlingen moeten binnen het project zelf plannen, een strategie selecteren die 

past bij de quest en deze strategie ook uitvoeren om de robots aan te kunnen sturen. Dit vraagt 

metacognitieve vaardigheden.  

• Informatievaardigheden: de leerlingen moeten zich verdiepen in oplossingen binnen vergelijkbare 

problemen via diverse informatiekanalen. Dit vraagt zoekvaardigheden en het kunnen verwerken 

van gevonden informatie via digitale middelen. 

Daarnaast doet het Robotica project een beroep op de basiscompetenties van het hGL (samenwerken 

en overleggen, onderzoeken, leren en plannen en organiseren; alleen presenteren komt niet expliciet 

aan bod in dit project) en op een aantal competenties die van belang worden geacht voor doorstroom 

naar het hbo zoals zelfstandig werken, teksten lezen en leren, informatie zoeken en verwerken, 

verslagen maken, analyseren en reflecteren (zie ook paragraaf 4.1.3.2). 
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Ook hier geldt dat de zes binnen dit NRO-project geselecteerde 21e-eeuwse vaardigheden (zie 

hoofdstuk 3) goed samenvallen met de hierboven genoemde vaardigheden waar het Robotica-project 

zich op richt. Met name wegens de toenemende mate van automatisering sluit het kunnen aansturen 

van robots aan op het toekomstperspectief van de leerlingen. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd in 

een manier van denken die in de toekomst een belangrijke rol zal spelen. Daarnaast worden ze 

geactiveerd om deze manier van denken ook concreet toe te passen in aangeleerde vaardigheden zoals 

programmeren, probleemoplossend denken en via digitale middelen tot informatie komen. De 

verwachting is dat deze vaardigheden een belangrijke rol zullen spelen op de arbeidsmarkt voor deze 

jongeren. 
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2.2.4  Casus Successie - Zone.college 
 

De casus Successie heeft plaatsgevonden op de mbo vestiging van Zone.college (toen nog Groene Welle) 

in Hardenberg. Successie is een van de studentbedrijven waarmee het AOC al enkele jaren ervaring 

heeft en invulling geeft aan toekomstgericht onderwijs voor haar studenten, waar hun 

toekomstperspectief, het leren in de praktijk, ondernemerschap en ondernemendheid centrale 

uitgangspunten zijn.  

Successie is een vakterm voor een ecologisch proces dat wordt gedefinieerd als een merkbare 

verandering in de soortensamenstelling binnen een habitat. Deze verandering vindt plaats binnen een 

bepaalde tijdspanne waarbij het eindstadium een stabiele levensgemeenschap is. Een dergelijk proces 

begint met een aantal pionierssoorten, waarna het systeem naarmate de Successie vordert steeds 

complexer wordt. Successie wordt veroorzaakt door een verandering in het ecosysteem. Deze metafoor 

staat ook voor de studenten van Successie waarbij een gelijksoortig proces plaatsvindt.  

 

Successie is het studentenbedrijf voor de mbo-opleidingen Hovenier en Groenvoorziening in Hardenberg 

waarin de BOL studenten van alle leerjaren en de niveaus 2, 3 en 4 één dag per week gedurende bijna 

het hele schooljaar met elkaar samenwerken en zelf verantwoordelijk zijn voor het draaiende houden 

van het bedrijf. In schooljaar 2017-2018 zijn 11 studenten binnen Successie werkzaam en zij zijn 

ondersteund door twee docenten en een instructeur.  

Het leren in de echte – zo authentiek mogelijke - werkpraktijk en rijke leeromgeving staat hier centraal. 

Studenten voeren alle werkzaamheden (passende bij de kwalificatiedossiers, proeve van bekwaamheid, 

eisen van de praktijk) uit die zij in de toekomstige beroepspraktijk in het groen zullen tegenkomen. 

Studenten halen hun eigen opdrachten binnen, maken een inventarisatie van de tuin, een prijsopgave 

en voeren na akkoord van de klant het werk uit. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun nacalculatie, 

administratie en inkomsten. De werkzaamheden binnen het studentenbedrijf worden door subgroepen 

uitgevoerd en waarbij iedere student een rol heeft. De samenstelling van de groep veranderd wanneer 

dit wenselijk en noodzakelijk is. De groep als geheel is verantwoordelijk, docenten kunnen advies geven, 

maar besluiten worden door de studenten genomen. Theorielessen en praktijklessen zijn 

ondersteunend en soms voorwaardelijk voor bepaalde uit te voeren klussen. 

De verantwoordelijkheid en taken van een student zijn wel afhankelijk van zijn leerjaar en 

opleidingsniveau. Geleidelijk krijgt een student steeds meer verantwoordelijkheid en wordt hij passende 

bij de kwalificatiedossiers steeds beter voorbereid op een toekomstige baan in het groen en groeit hij uit 

tot beginnend beroepsbeoefenaar.  

• Niveau 2 studenten moeten na instructie zelfstandig werken, met als noot dat ze hulp kunnen 

inroepen. 

• Niveau 3 studenten moeten een klus kunnen plannen, organiseren en ze sturen hierbij een ander 

aan. 

• Niveau 4 studenten moeten meerdere klussen kunnen plannen, organiseren en ze sturen hierbij 

anderen aan. 
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Bij de start van het onderzoek zijn door de betrokken docenten en docent-onderzoeker de volgende 

vaardigheden benoemd waarbij de ontwikkeling ervan in de casus Successie centraal staat (in volgorde 

van prioritering).  

• Samenwerking: studenten werken samen aan het realiseren van een doel (opdracht klant, bedrijf 

draaiende houden) waarbij ze elkaar onderling kunnen aanvullen en ondersteunen. Daarbij stuurt 

een deel van de studenten anderen aan. Voor de opleiding ligt op dit punt een uitdaging om de 

samenwerking tussen studenten onderling te verbeteren en effectiever en efficiënter te begeleiden.  

• Communicatie: deze vaardigheid is direct gekoppeld aan de vaardigheid samenwerken. Het gaat 

hierbij specifiek om communiceren zijnde het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van 

een boodschap (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, 

duidelijk zijn, ruis voorkomen etc.). Zo moeten studenten bijvoorbeeld directer reageren bij 

onvrede, assertiever worden naar een leidinggevende. Hoe stel je vragen, hoe ga je in gesprek met 

een klant, hoe communiceer je met medestudenten in het bedrijf.  

• Ondernemendheid: ondernemerschap staat centraal in de visie van de onderwijsinstelling en is door 

vertaald naar de didactische werkvorm van het studentenbedrijf. Studenten moeten samen 

zelfstandig een bedrijf draaiende houden en zelf opdrachten genereren.  

• Probleemoplossend vermogen: studenten moeten samen zelfstandig een bedrijf draaiende houden. 

Studenten krijgen opdrachten van klanten en dienen te definiëren, analyseren en oplossingen 

bedenken en daar beslissingen in te nemen. Dat betreft de opdrachten van opdrachtgevers maar 

ook problemen die zich voordoen in de interne bedrijfsprocessen. 

• Zelfregulatie: in Successie heeft iedere student een rol in het studentbedrijf. Zelfstandig handelen en 

daarvoor verantwoordelijkheid nemen, en daarop aangesproken kunnen worden in de context van 

het werk is belangrijk.  

 

De betrokken docenten en docent-onderzoeker hebben bij de start van het project aangegeven de 

eerste vier genoemde vaardigheden (communicatie in het verlengde van samenwerking) te willen 

onderzoeken. 
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3  Werkwijze 
 
 
 
 
De beschrijving van de werkwijze binnen het project geeft weer hoe de gekozen casussen (paragraaf 2.2) 
op verschillende aspecten geanalyseerd en in beeld gebracht zijn (paragraaf 3.1) en hoe relevante21e-
eeuwse vaardigheden gekozen en onderzocht zijn (paragraaf 3.2). De wijze waarop comakership parallel 
aan het onderwijsinhoudelijke onderzoek werd onderzocht staat beschreven in paragraaf 3.3. 
 
 
 

3.1  Methode om casussen te beschrijven 
 

Voor het beschrijven van de elke casus zijn centraal een drietal formats ontwikkeld: een format waarin 

de casus globaal wordt beschreven (zie 3.1.1) , een format waarin het toekomstperspectief van de 

leerlingen/ studenten binnen die casus wordt beschreven (zie 3.1.2) en een format waarin de 

onderwijspraktijk wordt beschreven (zie 3.1.3). Door op deze wijze de casussen te beschrijven is het 

beter mogelijk de casussen in een casus overstijgende analyse met elkaar te vergelijken. 

 

 

3.1.1  Format beschrijving casussen en werkwijze 
 
Op basis van de verzamelde inbreng vanuit het consortium en de reacties op een voorlopig format is een 

definitief format voor de casusbeschrijving opgesteld. Dit format is opgenomen als Bijlage 1.  

Het format is door de contactpersonen van de scholen ingevuld. Zij hebben daar docenten die actief zijn 

binnen de betreffende casus bij betrokken. Vervolgens is het resultaat besproken in de betreffende 

koppels (onderzoeker + school) en desgewenst bijgesteld.  

 

 

3.1.2  Format toekomstperspectief en werkwijze 
 

Inleiding 

Doel van de beschrijving van het toekomstperspectief was om te komen tot een verslag waarin elke 

casus de toekomstperspectieven van de diverse groepen actoren beschrijft. Om de plausibiliteit van 

deze beschreven toekomstperspectieven te verhogen is door de docentonderzoekers in samenwerking 

met de onderzoeker (‘het koppel’) een intern onderzoek uitgevoerd. De onderliggende vraag was 

telkens: wat is het toekomstperspectief volgens actorgroep x, en welke ‘bewijslast’ kan je als casus 



Onderzoeksverslag Toekomstperspectief van de leerling centraal pagina    22 

aandragen om je antwoord op die vraag te onderbouwen? Voor het uitvoeren van interne onderzoeken 

en het schrijven van het verslag had elke casus twee maanden tijd.  

 

Relatie met onderzoeksvragen 

Het format ten behoeve van de beschrijving van het toekomstperspectief door elke casus en de analyse 

en waardering daarvan door de onderzoekers was specifiek gericht op de in het onderzoeksvoorstel 

geformuleerde probleemstelling: 

 

en onderliggende onderzoeksvragen (2a +b): 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze beschrijven van het toekomstperspectief 

Voor alle casussen is het toekomstperspectief op 5 -10 jaar beschreven aan de hand van het format. Zo 

ontstond er beschrijvingen van het beoogde toekomstperspectief en de reeds bepaalde specifieke 21e-

eeuwse vaardigheden.  

De onderzoeker (aan casus gekoppeld) gaf voor zover mogelijk al invulling van het format met de 

gegevens die al door de casus waren aangeleverd (zie 3.1.1).  

Het format is daarna door het koppel in interactie besproken. Het format maakte hierbij duidelijk op 

welke punten binnen de casus nog onvoldoende zicht bestond. Er is bepaald welke stappen en/of 

instrumenten ingezet konden worden om dergelijke zaken te verbeteren of aan te scherpen.  

Vervolgens maakte de casus met behulp van het format - ondersteund door de externe onderzoeker - 

een beschrijving van het toekomstperspectief. Elke beschrijving werd zoveel mogelijk onderbouwd met 

diverse bronnen.  

Het toekomstperspectief kan vanuit verschillende gezichtspunten worden bekeken 

(keuzemogelijkheden, perspectief van arbeidsmarkt/vervolgonderwijs/burgerschap). Het was aan de 

casus om te bepalen waar het binnen de casus om ging.  

Daarnaast spelen diverse actoren een rol (bijvoorbeeld studenten, bedrijven, vervolgonderwijs, 

maatschappelijke partners, docenten, de onderwijsinstelling) bij de totstandkoming van het 

toekomstperspectief. Het was aan de casus om te bepalen welke het meest relevant zijn en te 

beschrijven op welke wijze en vanuit welk perspectief deze actoren betrokken zijn. 

De betrokkenen op de scholen - ondersteund door de onderzoeker - zochten naar manieren om hier een 

zo helder mogelijk beeld van te krijgen. Dat kon door bepaalde instrumenten in te zetten of gebruik te 

maken van reeds beschikbare data en bronnen.  

 

De casussen hadden twee maanden om dit ‘interne onderzoek’ af te ronden met een verslag, volgens 

het format ‘Toekomstperspectief’. Dit format is opgenomen als Bijlage 2.  

2. Leiden de betreffende onderwijspraktijken tot het ontwikkelen van de beoogde relevante 21e-

eeuwse vaardigheden in relatie tot het toekomstperspectief van de leerling in de groene sector? 

a) Hoe wordt het toekomstperspectief in de groene sector per casus gedefinieerd? 

b) Welke 21e-eeuwse vaardigheden worden per casus geïdentificeerd als relevant voor het 

toekomstperspectief?   

 

Vanuit welk(e) gezichtspunt(en) wordt het toekomstperspectief van de student bekeken 

(keuzemogelijkheden, perspectief van arbeidsmarkt/vervolgonderwijs/burgerschap)? 
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De formats zijn door de docentonderzoekers op de onderwijsinstellingen ingevuld in overleg met de bij 

de casus betrokken docenten.  

De zo ingevulde formats zijn vervolgens door de onderzoekers onafhankelijk van elkaar beschouwd op 

plausibiliteit van de beschrijving van het toekomstperspectief en de geleverde onderbouwing is daarbij 

geanalyseerd en gewaardeerd. Deze beschouwing vond plaats aan de hand van gezamenlijk vastgestelde 

thema’s en aandachtspunten. Deze zijn weergegeven in overzicht 2. 

 

Overzicht 2 – Thema’s en aandachtspunten bij de beschouwing Toekomstperspectief 

 

Thema’s  Aandachtspunten bij beschouwing 

Toekomstperspectief en 
gezichtspunt 

• Kwaliteit beschrijving 
• Mate van reikwijdte 
• Wat verder opvalt - casus specifiek 

Actoren 
 

• Kwaliteit beschrijving 
• Aantal actoren en mate van betrokkenheid 
• Mate van draagvlak/representativiteit  
• Mate van eensgezindheid actoren 
• Wat verder opvalt - casus specifiek 

Verandering en urgentie • Kwaliteit beschrijving  
• Mate van verandering 
• Mate van urgentie 
• Wat verder opvalt - casus specifiek 

Rol onderwijs • Kwaliteit beschrijving 
• Mate van doorleving toekomstperspectief in onderwijs 
• Mate van innovatie 
• Mate waarop onderwijs - de casus - daarop (on)voorbereid is 
• Wat verder opvalt - casus specifiek 

Vaardigheden • Kwaliteit beschrijving 
• Mate waarin belang van vaardigheden goed kunnen worden geduid 
• Wat verder opvalt - casus specifiek 

Onderbouwing 
 

• Mate van variatie bronnen 
• Mate rijkheid aan bronnen 
• Mate reikwijdte bronnen 
• Typering bronnen (formeel/informeel, hard/zacht) 
• Mate van overeenstemming (bronnen) 
• Mate van validiteit bronnen (geeft bron juiste/gewenste informatie) 
• Mate van betrouwbaarheid bronnen 
• Wat verder opvalt - casus specifiek 

Casus overstijgend • Overeenkomsten en verschillen 

 

De beschouwing van de onderzoekers met eventuele vragen/opmerkingen/aanbevelingen zijn aan de 

casus teruggekoppeld. Indien nodig is de beschrijving aangepast.  
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3.1.3  Format kijkvenster onderwijspraktijk en werkwijze 
 
Voor het beschrijven van de didactische onderwijspraktijk is een format ontworpen. Het gaat om een 

kijkvenster dat leidt tot een systematische beschrijving van de onderwijspraktijk van de casus.  

 

Achtergrond 

In het projectplan was beschreven dat elke casus de eigen didactische praktijk zou onderzoeken - 

ondersteund door de gekoppelde externe onderzoeker - voor wat betreft het aanleren van 

vaardigheden in relatie tot het toekomstperspectief. Ook waren metingen gepland waarbij resultaten in 

beeld werden gebracht die plausibel waren terug te voeren op de didactische activiteiten in de casus. 

 

Kijkvenster 

Er is van elke casus een systematische analyse en beschrijving van de feitelijke onderwijspraktijk 

gemaakt. Het betrof die onderwijspraktijk waar de studenten mee te maken hadden die aan twee 

metingen (van vaardigheden) meededen en die beoogde bij te dragen aan de ontwikkeling van de 21e-

eeuwse vaardigheden en het beschreven toekomstperspectief van de betreffende casus. Het was zaak 

om te verhelderen hoe het onderwijs was vormgegeven in de casus om tot deze vaardigheden te 

komen. Deze beschrijvingen zijn vervolgens door het onderzoekersteam geanalyseerd. 

Voor de beschrijving werd gebruik gemaakt van een ‘kijkvenster’. )1 Het kijkvenster bestond uit een 

beschrijving van componenten van de onderwijspraktijk die zich richt op de geselecteerde vaardigheden 

en is verwant aan het curriculair spinnenwebmodel van SLO. )2 )3 )4   

 

 
 

Het kijkvenster is opgenomen als Bijlage 3. 

                                                           
1
 NB. Het gaat in dit kijkvenster om een systematische beschrijving van onderwijspraktijk van de casus, waar relevant en nodig 

worden tevens aspecten van de opleiding beschreven (niet bij alle casussen is dit hetzelfde). 
2
 Akker, J. van den (2006). Curriculum development re-invented: evolving challenges for SLO. In J. Letschert (ed.), Curriculum 

development re-invented. Enschede: SLO. 
3
 Thijs, A. & Akker, J. van den (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO. 

4
 http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb 

http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb
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Met het ‘kijkvenster’ werd een aantal vragen gehanteerd aan de hand waarvan de onderwijspraktijk en 

daarover beschikbare informatie systematisch werden beschouwd en beschreven. Hierbij kon gebruik 

gemaakt worden van verschillende informatiebronnen, zoals documenten, logboeken, observaties, 

zelfrapportages, lesplannen, informatie van studenten etc. Daarnaast kon worden geput uit de eerder 

beschreven instrumenten uit dit onderzoek. Om het kijkvenster te gebruiken moest aan een aantal 

voorwaarden voldaan zijn:  

• De vaardigheden die aan bod komen in de casus zijn geïdentificeerd. 

• Toekomstvisie van de instelling is beschreven, inclusief onderbouwing. 

• Toekomstverwachtingen v.w.b. benodigde vaardigheden voor het beroep waartoe opgeleid wordt 

zijn beschreven. Met andere woorden: het is duidelijk voor welk toekomstbeeld de gekozen 

vaardigheden nodig zijn. 

 

Componenten, vragen en kengetallen 

De in het kijkvenster opgenomen componenten zijn onderscheiden, aangevuld met richtinggevende 

vragen en kengetallen. Daarbij diende per component de beschrijving toegespitst te worden op de door 

de casus onderscheiden vaardigheden, zodat de beschrijvingen van de onderwijspraktijken ook echt aan 

die vaardigheden te koppelen waren. Het was de bedoeling dat in de beschrijvingen duidelijke de 

verschillende - reeds benoemde - vaardigheden naar voren kwamen. 

Hierbij waren zowel kwalitatieve aspecten als kengetallen (bijvoorbeeld beoogde en werkelijke 

groepsgrootte, docent/student-ratio, uren/weken, aandeel binnen/buitenschools, etc.) van belang. Het 

ging er om zo concreet mogelijk informatie over de feitelijke onderwijspraktijk in de casus te krijgen. De 

vragen en kengetallen waren richtinggevend, maar konden desgewenst door de betrokkenen met voor 

de casus relevantie informatie worden aangevuld. 

 

Werkwijze 

De betrokkenen van elke casus onderzochten en beschreven met de hiervoor geformuleerde doelen en 

instrumenten de eigen didactische praktijk. Ze werden daarbij ondersteund door de gekoppelde externe 

onderzoeker. De casus maakte zelf een keuze wie zij binnen de instelling betrokken om tot de 

beschrijving te komen. 

 

 

 

3.2  Beschrijving van selectie 21e-eeuwse vaardigheden 
 
Per casus zijn relevante 21e-eeuwse vaardigheden geïdentificeerd. In 3.2.1 word beschreven hoe binnen 

het project een voor alle vier casussen relevante afgebakende set van vaardigheden is vastgesteld. In 

3.2.2 worden de ontwikkelde instrumenten beschreven waarmee de ontwikkeling van de studenten in 

de vaardigheden is gemeten. 
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3.2.1  Beschrijving selectieproces vaardigheden + resultaat 
 
Zoals beschreven in paragraaf 3.1.1, is aan het begin van het NRO-project voor elke casus een algemene 

beschrijving van de casus opgesteld aan de hand van het format ‘Beschrijving casussen van de 

deelnemende scholen en vormgeving comakership’. Bij één van de onderdelen van dit format 

(beschrijving van het ‘Wat’) diende aangegeven te worden op welke 21e-eeuwse vaardigheden de 

betreffende casus zich expliciet richtte. Ondersteund door de betrokken docenten en de externe 

onderzoeker diende de docent-onderzoeker alle betreffende vaardigheden aan te geven in een vooraf 

gegeven lijst (Besteedt de casus hier aandacht aan? Ja of Nee). Deze lijst van 21e-eeuwse vaardigheden 

was eerder opgesteld door de SLO (2017). Indien van toepassing konden nog vaardigheden toegevoegd 

te worden. Vervolgens diende een rangorde opgesteld te worden van de top 5 van vaardigheden waar 

de betreffende casus zich het sterkst op richtte. De lijst van 21e-eeuwse vaardigheden die eerder was 

opgesteld door de SLO (2017) en waaruit gekozen kon worden, staat in overzicht 3 weergegeven. 

 

Overzicht 3 - Beschrijving van vaardigheden SLO (2017) 

 

Vaardigheid Omschrijving 

Kritisch denken Mentale processen om effectief argumenten en beweringen te analyseren, te evalueren en te 
benutten bij het ontwikkelen van een mening of oplossing. 

Probleem oplossend 
vermogen 

Een probleem definiëren en denkstappen maken om het op te lossen. 

Creativiteit 
 

Bedenken en ontwikkelen van een idee of product dat vernieuwend en gepast is. 

Metacognitie Kennis over kennis en (leer) vaardigheden, en het monitoren en evalueren van cognitieve 
leerprocessen. Het gaat hier om planning, selectie van strategieën en middelen die nodig zijn 
voor een bepaalde taak.  

Zelfregulatie Mentale oriëntatie op processen die nodig zijn voor doelgericht gedrag. Het vermogen om 
doelen te stellen, een relevante strategie te initiëren en te monitoren of het doel bereikt wordt. 

Ondernemendheid Het zoeken en benutten van kansen in de omgeving die bijdragen aan reeds bestaande of 
nieuwe doelen.  

Instrumentele 
vaardigheden 

Het kunnen gebruiken van computers en andere digitale hulpmiddelen. 

Informatie 
vaardigheden 

Op efficiënte wijze gepaste informatie zoeken en selecteren met behulp van digitale middelen. 

Mediawijsheid Het bewust en kritisch gebruiken en produceren van digitale informatie waarbij privacy, 
veiligheid en maatschappelijke normen en waarden worden meegewogen.  

Samenwerking Doelen (proberen te) realiseren in interactie met anderen en met gebruik van elkaars 
aanvullende kwaliteiten. 

Communicatie Het uitwisselen van informatie, al dan niet met gebruik van digitale hulpmiddelen.  

Sociale en culturele 
vaardigheden 

In verschillende situaties kunnen samenleven, werken en leren met mensen van verschillende 
etnische, culturele en sociale achtergronden. 

 

Naar aanleiding van casusbeschrijvingen in het door de praktijkpartners ingevulde formulier zijn tijdens 

een consortiumbijeenkomst de vaardigheden ‘analytisch denken’ en ‘schriftelijk uitdrukkingsvermogen’ 

toegevoegd. Nadat de praktijkpartners in de bijeenkomst elk voor hun eigen casus een eigen prioritering 

hadden aangebracht in de geselecteerde vaardigheden, is nagegaan welke vaardigheden over de vier 
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casussen heen het hoogst geprioriteerd waren. Dit resulteerde in de volgende selectie van 

vaardigheden: 

1. Zelfregulatie; 

2. Probleemoplossend vermogen; 

3. Samenwerking; 

4. Ondernemendheid (alleen van toepassing voor de casussen Melanchthon en Aeres). 

 

Nadat de belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheden waren geselecteerd die in de casussen aan bod 

kwamen, hebben de onderzoekspartners naar aanleiding van een onderzoekersoverleg bijbehorende 

meetinstrumenten geconstrueerd die in de volgende paragraaf beschreven worden. Deze 

meetinstrumenten zijn als voorstel geagendeerd in een volgend consortiumoverleg. 

 
 

3.2.2  Meetinstrumenten voor de geselecteerde 21e-eeuwse vaardigheden en 

procedure van afname en analyse 
 

3.2.2.1  Selectie van meetinstrumenten 

Insteek van het onderzoek was om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande meetinstrumenten 

om eventuele voortgang op de geselecteerde 21e- eeuwse vaardigheden in kaart te kunnen brengen.  

Om hier grip te krijgen is in eerste instantie verduidelijking gezocht voor een omschrijving van de 

vaardigheden. Hiervoor is te rade gegaan bij Baay en Christoffels (2016), zij hebben in hun publicatie ‘De 

Slowscan: 21e-eeuwse vaardigheden in het mbo-curriculum’ de vaardigheden die relevant zijn voor het 

beroepsonderwijs omschreven zoals weergegeven in overzicht 4. In de kolom ‘andere bronnen’ worden 

bronnen vermeld waar deze vaardigheden op dezelfde wijze worden omschreven. 

 

Voor de meetinstrumenten is verder gekeken naar de SLO-rubrics ‘Samenwerking’. Met betrekking tot  

zelfregulatie is gekeken naar de vragenlijst voor mbo-ers uit project School2Work Universiteit Utrecht 

(Baay 2015)  en het vertaalde onderdeel ‘Metacognitive Self-Regulation’ van de MSLQ (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire). Voor ondernemendheid ‘pro-activiteit’ gingen we eveneens te 

rade bij Baay (2015) en Baggen (….) ‘Identificeren van kansen’. 
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Overzicht 4 - Vaardigheden Baay en Christoffels (2016) 

 

Vaardigheid Beschrijving Andere bronnen 

Probleemoplossend 

vermogen 

Probleem definiëren en denkstappen maken om het op te lossen: 

 Signaleren, analyseren en formuleren van een 
probleem(situatie) 

 Verkennen en toepassen van uiteenlopende 
oplossingsstrategieën 

 Monitoren en evalueren van oplossingsstrategieën 

 Het accepteren van tegenslagen bij het oplossen van een 
probleem 

 en flexibel hiermee omgaan 

SLO (2015), ATC21s 

Samenwerking Gezamenlijk nastreven van doelen, elkaar daarbij betrekken en 
aanvullen, taken verdelen en talenten onderkennen: 

 Voelt zich verantwoordelijk voor en levert een bijdrage 
in het groepswerk 

 Kan op constructieve wijze feedback geven en 
ontvangen 

 Herkent en gebruikt verschillende kwaliteiten in de 
groep en van zichzelf t.b.v. het eindresultaat 

 Draagt bij aan een prettige werksfeer 

SLO-vmbo, ATC21s, SLO 

rubrics 

Zelfregulatie Het vermogen om doelen te stellen, een relevante strategie te 
kiezen en te monitoren of het doel bereikt is: 

 Zich kunnen concentreren op een taak 

 Zich verantwoordelijk voelen en daarnaar handelen 
t.a.v. het eigen werk en de omgeving 

 Persoonlijke wensen en behoeften kunnen vertalen naar 
passend gedrag 

 Eigen ineffectief gedrag en impulsen herkennen en 
zichzelf sturen in het afleren hiervan 

SLO, Tangney 

Ondernemendheid Zoeken en benutten van kansen in de omgeving, initiatief nemen, 
proactief handelen: 

 Proactief en zelfstandig kunnen handelen 

 Kansen in de omgeving signaleren en deze actief 
benutten 

 Obstakels als uitdaging kunnen zien en vindingrijk zijn in 
het omgaan hiermee 

 Ideeën kunnen omzetten naar plannen en deze met lef 
en overtuiging uitvoeren 

ROC MN, KW1C, 

Bateman, Bode e.a. 

(UPCC) 

 

 

In de gezamenlijke consortiumbijeenkomst waarin een voorstel van de onderzoekers voor de 

meetinstrumenten was geagendeerd, vroeg een van de praktijkpartners nadrukkelijk aandacht voor het 

bestaan van 4C Your way (De Jong e.a. 2008; de Jong e.a. 2017).  

4C your way is een competentietaal gebaseerd op de SHL-competenties, maar is ontwikkeld voor, door 

en met het vmbo-, mbo-, hbo-, en universiteit-docenten uit het groene onderwijs. In een 

onderzoeksproject naar het Groene lyceum zijn op basis van 4C your way stellingen (rubrics) ontwikkeld 

op niveau MBO2, MBO3 en MBO4 niveau (De Jong e.a. 2017). Hieruit zijn schalen gevormd die een 

stevige interne betrouwbaarheid lieten zien. Het ging om:  
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Schaal Cronbachs α 

Samenwerken en overleggen .83 

Onderzoeken .83 

Plannen en Organiseren .85 

Formuleren en rapporteren .89 

Omgaan met stress en tegenslag .92 

Analyseren .88 

Beslissen en initiëren .91 

Presenteren .9 

 

In het promotieonderzoek van Corten (2014) zijn tevens op basis van 4C Your way eveneens stellingen 

voor een vragenlijst geformuleerd voor de competenties Organiseren en plannen; Presenteren; 

Samenwerken en (zelfsturend)Leren op AD, Bachelor en Master niveau. De Jong heeft op basis van 4C 

Your way rubrics ontwikkeld voor het mbo op niveau 2, 3 en 4 (De Jong e.a., 2017). Ook hier bleek voor 

de 56 items de betrouwbaarheid voor elk subschaal voldoende:  

 

Schaal Cronbachs α 

organiseren .85 

presenteren .77 

samenwerken .75 

zelf-reguleren .70 

 

Met betrekking tot zelfregulatie werd een instrument )5 ingebracht dat door Research Collaboration )6 in 

2015 is ontwikkeld. Dit instrument operationaliseert de vaardigheden plannen, proces bewaken 

(monitoring), (bij)sturen als zaken niet lopen zoals gepland en tenslotte het reflecteren op wat werkt.  

Het instrument is getest bij 1.396 ‘high school’ en ‘middle school’ studenten tijdens het schooljaar 2015-

2016, waarbij de subschalen betrouwbaar bleken.  

 

Schaal Cronbachs α 

Plannen (5 items) .607 

Monitoring (6 items) .700 

Bijsturen (6 items) .719 

Reflectie (5 items) .685 

Overall zelfregulatie vragenlijst (22 items)   .891 

 

Geconcludeerd werd door het consortium dat de betrouwbaarheden het vertrouwen gaven dat 

competenties zelf-rapportage door studenten kan worden gemeten en dat op basis hiervan mogelijk 

hier geschikte instrumenten voor de doelgroep te ontwikkelen waren. Bovendien zou daarmee het 

probleem van de MSQL omzeild worden namelijk dat dit instrument met name voor reguliere frontaal 

onderwijs en zelfstudie ontwikkeld is, hetgeen niet zo geschikt is voor het beroepsonderwijs. Ook bleek  

er een instrument specifiek voor het vmbo ontwikkeld te zijn op basis van 4C Your way door het CPS met 

gevisualiseerde rubrics.  

                                                           
5
 http://www.researchcollaboration.org/uploads/Self-RegulationQuestionnaireInfo.pdf 

6
 http://ResearchCollaboration.org 

http://www.researchcollaboration.org/uploads/Self-RegulationQuestionnaireInfo.pdf
http://researchcollaboration.org/
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De praktijkpartners gaven in een opvolgende consortiumbijeenkomst - waarin de verder ontwikkelde 

instrumenten werden besproken- aan, dat zij de voorkeur gaven aan gevisualiseerde 

antwoordcategorieën voor de vmbo doelgroep )7.  

Bovenstaande ontwikkeling resulteerde in de volgende instrumenten: 

1. Competentiemeetinstrument voor studenten (mbo) (zie Bijlage 4); 

2. Plaatjes competentiemeetinstrument voor vmbo. (zie Bijlage 5). 

3. Docentinstrument voor bepaling competentieniveau van individuele leerling/ student (vmbo, mbo, 

AD) (zie Bijlage 6) 

 

Competentiemeetinstrument voor studenten (mbo)  (Bijlage 4) 
Dit instrument betreft een student zelfinschatting competentiemeetinstrument voor de competenties: 

Samenwerken en overleggen; Analyseren en probleemoplossen; Onderzoeken; Beslissen en activiteiten 

initiëren; Plannen en organiseren.  De vijf competenties zijn geoperationaliseerd met 12 items; 4 items 

voor elk niveau (mbo 2; 3 en 4). De competentie Leren is geoperationaliseerd met 22 items.  

Op data van de eerste meting is op de totale data van alle studenten de interne schaalbetrouwbaarheid 

(Cronbach’s Alpha’s) van de subschalen berekend. Tevens is de betrouwbaarheid bepaald van elke 

subschaal per onderwijsniveau. 

 

Schaal Cronbachs α schaal Cronbachs α per niveau 

Samenwerken en overleggen 0,87 MBO2: 0,63  
MBO3: 0,66  
MBO4: 0,68 

Analyseren en probleem-oplossen 0,89 MBO2: 0,62; MBO3: 0,79; MBO4: 0,82 

Onderzoeken 0,87   MBO2: 0,48; MBO3: 0,73; MBO4: 081 

Beslissen en activiteiten initiëren 0,82 MBO2: 0,56; MBO3: 0,72; MBO4: 0,78 

Plannen en organiseren 0,76 MBO2: 0,80; MBO3: 0,87; MBO4: 0,70 

 

Ook is de competentie Leren op basis van de Research Collaboration items toegevoegd. De interne 

betrouwbaarheid bleek nogal laag. In een exploratieve principale componenten analyse is daarop 

gekeken of items clusterden op herkenbare onderliggende dimensies van het concept Leren. Uit een 

‘Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy’-test en Bartlett’s  test voor sphericity bleek dat de 

proportie variantie in de data veroorzaakt zou kunnen zijn door onderliggende dimensies en dat 

variabelen voldoende samenhangen om structuren te detecteren zijn. Het significantieniveau geeft aan 

dat een ‘factoranalyse’ nuttig is (zie Afbeelding 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Vanwege copyrights op de visualisaties zijn hiervan geen bijlagen opgenomen 
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Afbeelding 1 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy’-test en Bartlett’s test 

 

 

 

 

Uit de principale componentanalyse met een Varimax rotatie zijn er vier dimensies te extraheren met 

een eigenwaarde hoger dan 1 en die samen 54,6% van de variantie verklaren: Planning, Monitoren, 

Moeite hebben met reguleren en Sturen van leer activiteiten (zie Afbeelding 2). 

 
Afbeelding 2 - Principale componentanalyse 

 

De volgende items zijn in de verdere analyses meegenomen (zie Afbeelding 3): 

• Planning 6 Items : Cronbach Alpha .81, gestandardiseerde Cronbach Alpha 0,81;  

• Evalueren en Monitoren 6 items: 0,79 gestandaardiseerd 0,80;  

• Moeite met reguleren 4 items: 0,76, gestandaardiseerd 0,76;  

• Sturen van leeractivteiten 4 items 0,62, gestandaardiseerd 0,65. 

 

Bij Evalueren en monitoren is het item [Ik weet wanneer ik achterloop bij een project.] niet meegenomen 

omdat dit item lijkt op [Ik houd mijn vorderingen in de gaten om mijn doel te bereiken] 

Bij Sturen van leeractiviteiten is het item [Ik weet wat mijn cijfers zijn op een bepaald moment.] niet 

meegenomen omdat uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat verwijdering van dit item uit de schaal de 

Cronbach Alpha van .596 naar .624 stijgt en omdat het ook inhoudelijk een vreemde eend in de bijt is.  
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Afbeelding 3 - Rotated component matrix 

 

 
Plaatjes competentiemeetinstrument voor mbo en vmbo (bijlage 5). 
Dit instrument is gebaseerd op 4C Your Way )8 )9 )10. Het meetinstrument is ontwikkeld door CPS en 

heeft de volgende schalen: Samenwerken en overleggen, Onderzoeken, Analyseren en 

probleemoplossen, Plannen en organiseren, Leren en tenslotte beslissen en activiteiten initiëren. Elk 

schaal bestaat zes korte beschrijving plus een bijbehorende illustratie per beschrijving.  

 

 

 

                                                           
8
 https://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/afgeronde%20projecten/4cyourway    

9
 http://edepot.wur.nl/113451   

10
 https://slideplayer.nl/slide/10766761/ 

Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4

Planning:

[Als er een belangrijke toets aankomt, maak ik een studieplanning.] 0,772

[Ik maak een planning voor projecten die ik wil afronden.] 0,747

[Dagelijks bepaal ik de dingen die ik moet doen en houd ik in de gaten wat ik gedaan heb.] 0,682

[Voordat ik iets leuks ga doen, overzie ik alle dingen die ik moet afronden.] 0,64

[Ik doe wat nodig is om mijn huiswerk op tijd klaar te hebben.] 0,579

[Ik kan normaal gesproken inschatten hoeveel ti jd het gaat vragen om mijn huiswerk af te maken.] 0,529

Evalueren en monitoren:

[Ik houd mijn vorderingen in de gaten om mijn doel te bereiken.] 0,482 0,457

[Ik denk erover na hoe goed ik mijn opdrachten doe.] 0,699

[Ik denk erover na hoe goed ik het in het verleden heb gedaan wanneer ik nieuwe doelen stel.] 0,669

[Ik houd in de gaten hoe mijn projecten verlopen.] Leren 0,405 0,631

[Ik ervaar een gevoel van prestatie wanneer ik alles op tijd afkrijg.] 0,61

[Ik maak keuzes die me helpen slagen, ook al zijn deze op dat moment niet de leukste.] 0,467 0,502

[Ik weet wanneer ik achterloop bij een project.] Leren 0,436

Moeite met  Sturen:

[Ik heb moeite om alle dingen te onthouden die ik moet afmaken.] 0,799

[Ik heb moeite om mijn focus te houden op projecten die een lange tijd vragen om af te ronden.] 0,764

[Ik heb moeite om plannen te maken die me helpen om mijn doelen te bereiken.] 0,714

[Wanneer ik achter raak bij mijn schoolwerk, geef ik vaak op.] 0,565 0,542

Sturen van leeractiviteiten:

[Ik blijf steeds weer dezelfde fouten maken.] 0,466 0,624

[Wanneer ik ergens in faal, probeer ik te leren van mijn fouten.] 0,411 0,595

[Ik weet wat mijn cijfers zijn op een bepaald moment.] 0,501

[Zo gauw ik zie dat dingen niet goed gaan, wil ik er iets aan doen.] 0,487

[Ik blijf zoveel verschillende mogelijkheden proberen als er nodig zijn om te slagen.] 0,41 0,461

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a

a. Rotation converged in 7 iterations.

https://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/afgeronde%20projecten/4cyourway
http://edepot.wur.nl/113451
https://slideplayer.nl/slide/10766761/
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Docentinstrument voor bepaling competentieniveau van individuele leerling/ student (bijlage 6). 

Ook het docent instrument is gebaseerd op 4C Your Way en wel op basis van de uitwerking in rubrics 

door het CPS (De Jong, 2017). De rubrics zijn verfijnd en aangepast en bestaan uit de volgende niveaus: 

Samenwerken en overleggen, Onderzoeken, Beslissen en activiteiten initiëren, Leren, Plannen en 

organiseren, en tenslotte Probleem oplossen en analyseren. Elke competentie heeft een streefniveau: 

MBO2, GTL, MBO3, MBO4 en tenslotte Associate Degree. Per streefniveau zijn vier niveau-rubrics 

beschreven: het Streefniveau, Starter niveau, Geoefend niveau, Gevorderd niveau (zie Afbeelding 4). 

 

Afbeelding 4 - Voorbeeld van een competentie, streefniveaus en overige rubrics 

  
 

1. Een docent bepaalt in eerste instantie per leerling/ student het streefniveau dat geldt voor de groep 

studenten aan het eind van een programmaonderdeel . 

2. Indien dit streefniveau nog niet is bereikt door de betreffende studenten, is het niveau van de 

student op diezelfde rij bepaald door het bijbehorende hokje van de betreffende rubric door de 

kruisen.  

3. Indien het streefniveau is behaald, is in het hokje van de betreffende rubric een groot kruis 

geplaatst. 

4. Indien het streefniveau is overtroffen, is gekeken of in de rij eronder of de student mogelijk een 

niveau aldaar al heeft bereikt en in het hokje van de betreffende rubric een groot kruis geplaatst 

 

3.2.2.2  Procedure van afname 

De instrumenten zijn ontwikkeld -en de data verwerking en analyse gedaan- door de onderzoekers in 
het project. De docentonderzoekers in de scholen hebben de coördinatie en afname van de 
meetinstrumenten uitgevoerd. Ook hebben zij samen met de onderzoekers de data geïnterpreteerd. 
 

3.2.2.2  Data-analyse van de instrumenten 

Competentiemeetinstrument voor studenten (Bijlage 4) 
De zes schalen hebben een 6-puntsLikertschaal met een categorie ‘Niet’ die als een nulpunt gezien kan 

worden (zie Abeelding 5). Voor de analyses is derhalve uitgaan van een interval schaalniveau. De 

analyses zijn uitgevoerd op de gemiddelde schaalscore. De totale schaalbetrouwbaarheid is derhalve 

van belang.  
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Afbeelding 5 – Voorbeeld van antwoordcategorieën bij de competentiemeetinstrument studenten 

 
 

Op de data is per casus een paired-t test uitgevoerd om verschillen tussen de herhaalde metingen, c.q. 

de effecten van de casus-interventies, te determineren. 

 

Plaatjes competentiemeetinstrument voor vmbo. (Bijlage 5) 

Het meetinstrument voor het vmbo betreft een schaalniveau op ordinaal niveau. Derhalve zijn niet-

parametrische Wilcoxon signed-rank tests uitgevoerd om verschillen tussen voormeting en nameting te 

determineren om mogelijke casus-interventie effecten te determineren. Deze statische toetsing is een 

goed alternatief voor de Paired t-toets wanneer de verwacht kan worden dat de data niet normaal 

verdeeld is. Dit omdat de data van de twee tests van dezelfde casuspopulatie komt en het hier een 

binnen-groep vergelijking betreft. De analyses zijn per competentie uitgevoerd per casus.  

 

Docentinstrument voor bepaling competentieniveau van individuele leerling/ student (Bijlage 6) 

Voor de analyse van de het docenteninstrument is ook de Wilcoxon signed-rank test uitgevoerd voor de 

vergelijking van voor- en nameting op streefniveau en tussen streefniveaus per casus.  
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3.3  Aanpak van het onderzoek naar het comakership 
 

Om antwoord op de onderzoeksvragen over het comakership te kunnen geven, waren in het 

oorspronkelijke projectvoorstel (december 2016) zelfrapportages door de consortiumpartners voorzien 

en een peerreview tijdens een landelijke bijeenkomst met ook de andere toegekende projecten in de 

NRO call groen mbo. Daarnaast was voor de eindfase van het project voorzien in een audit door een 

auditteam met externe experts uit onderwijs en onderzoek.  

 

Van deze beoogde metingen zijn de zelfrapportages gerealiseerd, met specifiek voor het project 

(door)ontwikkelde meetinstrumenten (zie later in deze paragraaf). Het idee voor de genoemde 

peerreview is eind 2017 voorgelegd aan projectleiders van de andere projecten. Naar aanleiding van de 

reacties is de peerreview niet gerealiseerd. In plaats van via een eindaudit door een auditteam is de 

genoemde audit gerealiseerd via een tussen- en eindaudit door een externe expert op het vlak van 

samenwerking tussen onderzoek en onderwijs. Het betreft een docentonderzoeker van het lectoraat 

Grenspraktijken van AHW, die geen rol heeft gespeeld in het onderzoek naar de toekomstperspectieven 

in de casussen.  

 

In elk van de metingen zijn alle casussen vertegenwoordigd.  

• Voorafgaand aan het project is een eerste inventarisatie van verwachtingen over rollen in het 

project gemaakt. Respondenten zijn de contactpersonen van de scholen bij de voorbereiding van de 

aanvraag (zie verder 3.3.1). Dit deelonderzoek draagt bij aan het antwoord op comakership 

deelvraag 1, over de rolverwachtingen en rollen van de betrokkenen. En het draagt bij aan de 

vormgeving van de samenwerking in het project. 

• Bij de start van het project is een update van de rolverwachtingen uitgevoerd. Hierin zijn alle 

definitief in de uitvoering van het project opgenomen contactpersonen van de scholen betrokken 

(n=7, inclusief projectleider), plus alle externe onderzoekers (n=6) (zie verder 3.3.2). Ook dit 

deelonderzoek draagt bij aan het antwoord op comakership deelvraag 1. 

• Halverwege het project zijn verdiepende interviews gehouden over de gerealiseerde samenwerking. 

Hierin zijn acht personen betrokken, zowel van de scholen (inclusief de projectleider) als van de 

onderzoekspartners, en van alle vier de casussen (zie verder 3.3.3). Dit deelonderzoek richt zich op 

het beantwoorden van comakership deelvraag 2, over de onderzoekende en interactieve, 

transdisciplinaire competenties die de betrokkenen inzetten. 

• Halverwege het project is een tussenmeting uitgevoerd over de bijdragen van en aan het 

consortium. In het schriftelijke deel hiervan zijn dezelfde personen betrokken als die van de 

bovengenoemde update van verwachtingen. Niet ieder van hen was aanwezig bij de bespreking en 

duiding van de resultaten van het schriftelijke deel. Wel is de projectleider steeds betrokken, en ook 

is elk van de casussen steeds vertegenwoordigd door een of meer contactpersonen van de scholen 

en/of de begeleidende onderzoeker(s) (zie verder 3.3.4). Dit deelonderzoek richt zich op 

comakership deelvraag 3, over het comakership in het licht van de projectdoelen. 

• In de projectaudit zijn in de tussenaudit zes personen betrokken, waaronder de projectleider en een 

van de begeleidend onderzoekers. In de eindaudit zijn alle twaalf deelnemers aan de 
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consortiumoverleggen betrokken (zie verder 3.3.5). Dit deelonderzoek richt zich op het 

beantwoorden van comakership deelvraag 3. 

 

Tussentijdse analyses van alle verzamelde data zijn tijdens de gezamenlijke consortiumbijeenkomsten 

geagendeerd en konden daarmee mogelijk aanleiding geven tot bijsturing van de aanpak van het 

project. Zo kwam de monitor/feedbackfunctie van het onderzoek tot uitdrukking. Ook tijdens de laatste 

consortiumbijeenkomst zijn tussentijdse analyses voorgelegd, op dat moment met name als 

membercheck. Het verslag van deze bespreking is meegenomen in de definitieve analyses.  

 

 

3.3.1  Inventarisatie van verwachtingen over rollen, voorafgaand aan het 

  project 
 

Tijdens de eerste besprekingen over het onderzoeksthema in 2016 werd gaandeweg duidelijk welke 

scholen en onderzoekspartners bij de onderzoeksaanvraag betrokken wilden zijn. Na de zomer van 2016 

ontstond binnen het consortium in wording de behoefte om concreter zicht te krijgen op a) de mogelijke 

casussen en de 21e-eeuwse vaardigheden die daarin aan de orde zijn en b) wensen en verwachtingen 

binnen de betrokken scholen van de rollen van onderzoekers en praktijkprofessionals. Met inzichten 

hierover wilde het consortium de onderzoeksaanvraag en de begroting daarbij verder uitwerken.  

 

Om gegevens over de casussen en over de rollen van de consortiumleden te verzamelen is er een 

inventarisatieformulier gemaakt (zie onderdeel in Bijlage 1). Het inventarisatieformulier is in oktober 

2016 per e-mail toegestuurd aan de toen participerende vertegenwoordigers van de scholen. Van drie 

van de vier scholen zijn dat samen vijf personen waarvan er vier na de start van het project ook 

betrokken zijn gebleven. Van de vierde school zijn het vier personen die na de start van het project de 

concrete deelname hebben overgedragen aan twee collega’s. De in totaal negen in het voortraject 

participerende personen hebben in oktober 2016 het ingevulde formulier teruggestuurd aan de 

onderzoeker. De gegevens van de mogelijke casussen (1 tot 2 per school) zijn in een samenvattend 

overzicht opgenomen. Ze maken geen deel uit van het comakership onderzoek, maar droegen 

inhoudelijk bij aan het onderzoeksvoorstel. Ook de gegevens over de verwachtingen over de rollen van 

onderzoekers en praktijkprofessionals zijn in een samenvattend overzicht opgenomen; de resultaten 

daarvan worden besproken in paragraaf 4.2.1.  

 

 

3.3.2  Update van de gegevens uit de voorafgaande inventarisatie 
 

Bij de toekenning en start van het project en de definitieve keuze van de casussen, was nader zicht op 

wederzijdse wensen en verwachtingen van zowel de vertegenwoordigers van de scholen als de externe 

onderzoekers wat betreft hun rollen en taken nodig. Daarmee konden de eerdere gegevens worden 

geactualiseerd en aangevuld, en zou de samenwerking concreter vormgegeven kunnen worden.  
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Het meetinstrument over het comakership is voor de vertegenwoordigers van de scholen een 

aangepaste, uitgebreidere versie van het formulier van de meting in oktober 2016. Hierin wordt onder 

meer naast de rol van de schoolcoördinator/docentonderzoeker en de rol van externe onderzoeker, ook 

die van andere bij het onderzoek betrokken docenten onderscheiden (zie Bijlage 7). Afgeleid van dit 

formulier is ook een formulier voor de externe onderzoekers gemaakt (zie Bijlage 8). 

 

In juni 2017 zijn zowel de metingen bij de scholenpartners als bij de externe onderzoekers uitgezet.  

• Het nieuwe formulier voor de scholenpartners is per e-mail aan de betrokkenen toegestuurd. Voor 

zover relevant konden zij zelf de gegevens van de eerder ingevulde inventarisatieformulieren 

overnemen. Per school is één formulier ingevuld, soms door een, soms door meer personen per 

school in samenspraak. Bij de school waarvan de deelname aan het project na de toekenning intern 

is overgedragen, is het nieuwe formulier en het eerder ingevulde formulier aan de nieuwe 

betrokkenen toegestuurd.  

• Het formulier voor de externe onderzoekers is per e-mail toegestuurd aan de betrokkenen, samen 

zes onderzoekers van vier instituten. Vijf van hen hebben het formulier in juni 2017 ingevuld 

teruggestuurd. In augustus 2017 is na een rappel nog een laatste ingevuld formulier ingestuurd. De 

comakership-onderzoeker die deel uitmaakt van het projectteam heeft een zelfrapportage ingevuld.  

 

De gegevens van de scholenpartners zijn in een overzicht samengevat; zo ook de gegevens van de 

externe onderzoekers. Enkele onvolledigheden en onduidelijkheden zijn gecheckt bij de betrokkenen, 

waarna de definitieve overzichten zijn vastgesteld. 

 

 

3.3.3  Verdiepende interviews 
 

Om nader zicht te krijgen op de competenties die de consortiumpartners inzetten in de samenwerking 

in het consortium, zijn verdiepende interviews gehouden met zeven van de twaalf deelnemers aan de 

consortiumoverleggen, plus een docentonderzoeker in een van de scholen die niet structureel in het 

consortiumoverleg participeert, maar wel deel uitmaakt van een ‘koppel’. In totaal gaat het om drie 

docentonderzoekers, vier externe onderzoekers en de projectleider. Interviews met de andere vijf 

betrokkenen in het consortiumoverleg waren niet haalbaar in de gekozen onderzoeksperiode van maart 

tot mei 2018, dus gedurende drie maanden halverwege het onderzoeksproject. De interviews zijn 

afgenomen door de eerdere genoemde externe expert/docentonderzoeker.  

 

De deelnemers zijn geïnterviewd naar aanleiding van een vooraf door hen ingevulde vragenlijst. Per 

deelvariabele van onderzoekend en interactief transdisciplinair vermogen is een aantal items 

geformuleerd, waarbij respondenten konden antwoorden op een vierpuntschaal. Tevens was er per 

deelvariabele de mogelijkheid om een toelichting te geven. Het meetinstrument is opgenomen in  

Bijlage 9. 
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In deze vragenlijst scoorden de respondenten zichzelf en hun meest directe samenwerkingspartner in 

het consortium op concreet gedrag waarin hun onderzoekend en interactief transdisciplinair vermogen 

zichtbaar wordt. De gescoorde samenwerkingspartner was iemand in een andere rol dan de 

geïnterviewde: een docentonderzoeker scoorde een onderzoeker en andersom. Door respondenten niet 

alleen zichzelf maar ook anderen te laten scoren, zijn er meervoudige perspectieven verzameld ten 

aanzien van de inzet van onderzoekend en interactief transdisciplinair vermogen.  

 

In de interviews is nader ingegaan op ieders individuele schriftelijke respons. Respondenten werd 

gevraagd hun scores toe te lichten en - waar het gaat om hun eigen gedrag - in te gaan op 

achterliggende beweegredenen bij het gescoorde gedrag. De ingevulde vragenlijst diende in de 

gesprekken als half gesloten interviewleidraad. De interviews zijn woordelijk getranscribeerd en 

gecodeerd op basis van een vooraf bepaald codeboek (gesloten codering). 

 

 

3.3.4  Tussenmeting over de bijdragen van en aan het consortium 
 

Om tussentijds naar gerealiseerde opbrengsten van het comakership te kijken is een meetinstrument 

ontleend aan een verkennend onderzoek in een ander onderzoekssamenwerking (Rozendaal, Van 

Doesum & Van den Berg, 2018). Het instrument beoogt in kaart te brengen welke opbrengsten het 

consortium realiseert, welke ambities de leden nog meer koesteren en hoe deze mogelijk dichterbij 

kunnen komen. De kern van het instrument wordt gevormd door de aanname dat de samenwerking in 

het consortium bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van de consortiumpartners, met 

ontwikkeling van hun werkpraktijken als uiteindelijk doel.)11 De professionele ontwikkeling wordt steeds 

afgezet tegen de aandachtsgebieden van het consortium, de inhoudelijke doelen waaraan het project 

bijdragen, te weten:  

a) Relevante toekomstperspectieven van mbo-ers 

b) Vaardigheden van mbo-ers in relatie tot. die toekomstperspectieven 

c) Onderwijspraktijken die beogen bij te dragen aan die vaardigheden 

d) Effecten van c) op b) (en a) 

e) Samenwerking onderzoek/praktijk in het consortium 

 

De vragenlijst bestaat uit enkele kernvragen en competentie-doel reflectiematrices. Per matrix wordt 

steeds gevraagd om maximaal vijf cellen te kiezen die worden gevormd door de 

aandachtsgebieden van het consortium enerzijds en ieders professionele ontwikkeling 

anderzijds (zie Bijlage 10).  

                                                           
11

 De professionele ontwikkeling kan betrekking hebben op verschillende competentie-aspecten (Rozendaal et al. 
2018). Deze zijn als invalshoek betrokken in de huidige meting, maar de respondenten merken daarover op dat ze 
bij het invullen van de vragenlijsten en het groepsgesprek over de resultaten lastiger te interpreteren zijn dan de 
invalshoek van de projectdoelen. Daarom worden in het navolgende alleen de resultaten over de projectdoelen 
besproken. 
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De gegevens zijn verzameld in de periode dat de volgende punten in het consortium op de agenda 

staan: 

• de afronding van de rapportages over de toekomstperspectieven,  

• de afronding van de nulmetingen van de vaardigheden, en  

• de vaststelling van meetinstrument om de onderwijspraktijken te beschrijven. 

 

De vragenlijst is op 13 maart 2018 digitaal toegestuurd aan de twaalf consortiumleden, met het verzoek 

deze tijdens de consortiumbijeenkomst op 15 maart 2018 ingevuld mee te nemen, of voor die datum 

ingevuld terug te sturen. Acht van de twaalf aangeschreven consortiumleden hebben de lijst ingevulde 

lijst vóór of tijdens de bijeenkomst van 15 maart ingeleverd. Drie van de vier andere leden hebben dat 

later gedaan. Eén consortiumlid heeft ondanks rappels niet gereageerd. Op 1 mei 2018 is de verzameling 

van de schriftelijke vragenlijsten afgesloten. De tussentijdse resultaten zijn in de consortiumbijeenkomst 

op 15 maart 2018 besproken. Daarbij waren vijf consortiumleden betrokken; elk had de vragenlijst 

vooraf ingevuld. De met de latere respons aangevulde resultaten zijn geagendeerd in het 

consortiumoverleg op 20 juni 2018. Daarbij waren acht betrokkenen aanwezig, waaronder het 

consortiumlid dat de vragenlijst niet had ingevuld. 

 

 

3.3.5  Tussen- en eindaudit 
 

In het project is een tussen- en een eindaudit uitgevoerd gericht op het monitoren van het comakership. 

Deze audits zijn geleid door de eerder genoemde externe expert, docentonderzoeker in het lectoraat 

Grenspraktijken van AHW. De auditgesprekken hebben plaatsgevonden op 21 september 2018 en op 1 

februari 2019.  

 

De tussenaudit is toegespitst op de rol(ontwikkeling) van de docentonderzoekers in de scholen gelet op 

de projectactiviteiten en projectdoelen, omdat naar die rol(ontwikkeling) in die fase van het project in 

het bijzonder de aandacht uitging. Bij de bijeenkomst waren de projectleider, één onderzoeker, één in 

het project participerende docent en van alle scholen de docentonderzoekers aanwezig. De bijeenkomst 

startte met een uitwisseling tussen de docentonderzoekers. Zij bespraken de verschillende 

contextkenmerken van de casussen zoals het aantal betrokken leerlingen/ studenten en docenten en 

het draagvlak bij docenten en management. Tegen deze achtergrond heeft er uitwisseling 

plaatsgevonden naar aanleiding van de vragen: 

 

1. Wat is in het kader van het TLC project je positie als docentonderzoeker op school en op 

consortiumniveau?  

2. Welke positie ambieer je in het kader van het TLC project als docentonderzoeker binnen je school en 

op consortiumniveau? 

 

Voor één casus is nader stilgestaan bij de wijze waarop het comakership werd vormgegeven. De 

betrokkenen uit de casus (docent, docentonderzoeker en de onderzoeker) werden bevraagd op hun 
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invulling van hun rol en onderlinge samenwerking. Een vraag vanuit de casus was hoe het project (nog 

meer) kan bijdragen aan verdere professionalisering van de docenten. 

 

De eindaudit had tot doel in beeld te brengen wat het comakership heeft bijgedragen aan de realisatie 

van de projectdoelen. Hiermee wordt de veronderstelling getoetst zoals die in het projectplan staat 

verwoord, namelijk dat comakership de impact van het praktijkgerichte onderzoek zou verhogen.  

Bij de eindaudit waren alle twaalf deelnemers aan de consortiumbijeenkomsten aanwezig. Na een brede 

inventarisatie van de gerealiseerde projectdoelen (in relatie tot de ontwikkeling van de 

onderwijspraktijk en de wetenschappelijke kennis) is besproken hoe de samenwerking gedurende het 

project is verlopen en in welke mate die heeft bijgedragen om de projectdoelen te realiseren.  

  



Onderzoeksverslag Toekomstperspectief van de leerling centraal pagina    41 

4  Resultaten en analyse per casus 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten die de in hoofdstuk 3 beschreven instrumenten hebben 

opgeleverd in beeld gebracht en geanalyseerd. In paragraaf 4.1 gebeurt dat per casus op het gebeid van 

de onderwijsinhoudelijke kant van de casus, het bijbehorende toekomstperspectief en de gemeten 

resultaten wat betreft de competentieontwikkeling. In paragraaf 4.2 worden de opbrengsten van de 

monitoring van het comakership beschreven. 

 
 
 

4.1  Resultaten formats en competentiemeetinstrumenten 
 

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk zijn er per casus 3 documenten als product opgeleverd. Deze 

documenten zijn opgesteld aan de hand van in het project ontwikkelde formats (zie hoofdstuk 3 voor 

een beschrijving van deze formats; de formats zijn opgenomen in de bijlagen van dit verslag). Concreet 

gaat het per casus om de volgende documenten: 

 Algemene beschrijving van de casus (Bijlage 1); 

 Beschrijving van het toekomstperspectief (Bijlage 2); 

 Beschrijving van de didactische onderwijspraktijk (kijkvenster, Bijlage 3). 

In paragraaf 2.2 zijn de algemene beschrijvingen van de vier casussen samengevat. De samenvatting van 

de beschrijving van het toekomstperspectief en de beschrijving van de didactische onderwijspraktijk zijn 

per casus in de onderstaande paragrafen opgenomen. Daarnaast zijn binnen elke casus twee metingen 

uitgevoerd van een zestal 21e-eeuwse vaardigheden van de betrokken studenten. Deze vaardigheden 

waren aan het begin van het project geselecteerd op basis van de overlap tussen de casussen (zie 

hoofdstuk 3 voor nadere details). De metingen gelden als voormeting en nameting: tussen deze beide 

metingen heeft het specifieke onderwijs van de casus plaatsgevonden. De metingen zijn verricht met 

behulp van een aantal hiertoe ontwikkelde instrumenten (zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving van 

deze instrumenten en de procedure van afname). Aansluitend op de beschrijving van het 

toekomstperspectief en de didactische onderzoekspraktijk worden in de onderstaande paragraven de 

resultaten van deze metingen gepresenteerd voor de verschillende casussen. Hierbij wordt tevens een 

interpretatie gegeven van de bevindingen door de betrokken docenten en (docent-)onderzoekers. 
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4.1.1  Resultaten casus PECO - Aeres  
 

De competenties in de onderwijspraktijk 

Het doel van de casus van Aeres MBO-HBO is de studenten beter voor te bereiden op de doorstroom 

naar HBO. Binnen dit onderzoek wordt er gewerkt aan een zestal competenties, zoals in 

overeenstemming met de andere casussen bepaald: 

• Samenwerken overleggen 

• Analyseren en probleemoplossen 

• Onderzoeken 

• Beslissen en activiteiten initiëren 

• Plannen en organiseren 

• Leren 

Naast deze casus-overstijgende competenties, wordt bij de studenten naar een aantal andere 

eigenschappen gekeken. Een belangrijk overkoepelend thema is Zelfregulatie van de student, met de 

achterliggende gedachte dat door deze competentie te trainen, de overstap naar het hbo makkelijker 

gaat. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het op tijd signaleren van een hulpvraag door de 

student en hier de juiste stappen op ondernemen, of het genoeg tijd in de studie steken. Daarnaast zijn 

er nog een aantal specifieke eigenschappen, zoals academisch schrijven, communicatie en kritisch 

denken die bij deze casus een rol spelen, maar niet in de metingen van dit onderzoek zijn meegenomen 

in verband met de vergelijking die tussen de casussen gemaakt gaat worden.  

Binnen de casus leren mbo-studenten onderzoek doen volgens protocollen: werkplan schrijven, 

onderzoek opzetten, onderzoek uitvoeren, werken volgens protocol, resultaten verwerken, analyseren en 

vertalen naar adviezen: het schrijven van een onderzoeksverslag. 

De onderzoeken zijn gekoppeld aan het totale curriculum van Milieu-onderzoeker, maar vinden veelal 

plaats rondom ecologische onderwerpen. Een deel van deze opdrachten vindt plaats rondom de BPV 

(stage).  

Belangrijk hierbij zijn: Samenwerken en overleggen, Onderzoeken, Analyseren en probleem oplossen, en 

Plannen en organiseren 

 

PECO 

Naast vakinhoudelijk leerdoelen, leren de studenten indirect ook wat studeren op het hbo inhoudt. 

Hierdoor kunnen zij een weloverwogen keuze maken of zij door willen studeren aan het hbo, en als zij 

dat willen, of zij dan door willen studeren bij de opleiding Toegepaste Biologie op het hbo (bij Aeres 

Hogeschool).  

Aan het eind van het traject dient de student alle 10 Aeres Hogeschool-competenties op niveau 1 te 

beheersen. Dit hoeft echter niet allemaal in de beschreven casus behaald te zijn. Het gaat erom dat de 

persoonlijke ontwikkeling van de instroomstudent als geheel nu op het niveau is van een 1ejaars hbo. 

Omdat wij daar als docenten het grootste verschil zagen in competenties Samenwerken, Zelfsturen en 

Onderzoeken, ligt de focus in de casus op deze competenties. Dit wordt gedaan door lessen statistiek, 

het schrijven van een onderzoeksvoorstel in groepsverband en het schrijven van een individueel 

portfolio over competentieontwikkeling.  
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Competentiemeetinstrument voor studenten (vragenlijst) 

 

Overzicht 5 - Competentiemeetinstrument voor  Aeres Almere mbo studenten (n=36-37) 

 
Competentie Gemiddelde score op 

voormeting (en 
standaarddeviatie) 

Gemiddelde score op 
nameting (en 
standaarddeviatie) 

Verschil tussen voor- en 
nameting (* = significant) 

Samenwerken en 
overleggen  

4,51 (0,55) 4,68 (0,53) 0,17
* 

Analyseren en 
probleemoplossen 

4,48 (0,45) 4,82 (0,63) 0,34
*
 

Onderzoeken 4,56 (0,55) 4,84 (0,63) 0,28
*
 

Beslissen en activiteiten 
initiëren  

4,56 (0,47) 4,83 (0,59) 0,27
*
 

Plannen en organiseren  3,87 (0,76) 4,40 (0,81) 0,53
*
 

Leren 
Subschalen: 

 Plannen 

 Evalueren & 
monitoren 

 Moeite met reguleren 

 Sturen 

 
 
4,01 (0,87) 
4,54 (0,47) 
 
3,37 (1,00) 
4,44 (0,53) 

 
 
4,54 (0,78) 
4,79 (0,56) 
 
3,39 (0,83) 
4,65 (0,70) 

 
 
0,53

*
 

0,25
*
 

 
0,02 
0,21

*
 

 
Uit de analyse van de competentievragenlijst die aan de studenten is voorgelegd bij wijze van 

voormeting en nameting, blijkt dat er sprake is van een significante groei bij alle competenties met 

uitzondering van de subschaal Leren Moeite met reguleren. De grootste verschillen zitten bij Plannen en 

organiseren en Plannen, de laatste als subschaal van Leren, gevolgd door Analyseren en 

probleemoplossen en Beslissen en activiteiten initiëren. De spreiding is bij sommige onderdelen iets 

kleiner, maar bij andere onderdelen iets groter geworden. 

 
Overzicht 6 - Competentiemeetinstrument voor  Aeres Almere HBO studenten (n=21-22) 
 
Competentie Gemiddelde score op 

voormeting (en 
standaarddeviatie) 

Gemiddelde score op 
nameting (en 
standaarddeviatie) 

Verschil tussen voor- en 
nameting (* = significant) 

Samenwerken en 
overleggen  

4,87 (0,42) 4,89 (0,35) 0,02
 

Analyseren en 
probleemoplossen 

4,64 (0,34) 4,72 (0,34) 0,08 

Onderzoeken 4,77 (0,32) 4,98 (0,44) 0,22 

Beslissen en activiteiten 
initiëren  

4,73 (0,45) 4,77 (0,47) 0,04 

Plannen en organiseren  4,12 (0,57) 4,35 (0,72) 0,23
*
 

Leren 
Subschalen: 

 Plannen 

 Evalueren & 
monitoren 

 Moeite met reguleren 

 Sturen 

 
 
4,36 (0,98) 
4,77 (0,44) 
 
3,88 (0,94) 
4,78 (0,64) 

 
 
4,60 (0,75) 
4,85 (0,39) 
 
3,70 (0,96) 
4,74 (0,65) 

 
 
0,24

*
 

0,08 
 
-0,18 
-0,04 
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Bij de uitkomsten uit deze vragenlijst zijn bij de tweede meting competenties Onderzoeken en Leren 

(subschaal Planning) door studenten significant hoger gescoord dan bij de eerste meting. Beide scores 

op de nameting zijn hoger dan bij de voormeting, maar ook vooral de spreiding van de antwoorden van 

de studenten is minder groot geworden. Wat daarnaast ook interessant is om te zien, is dat bijvoorbeeld 

bij Plannen en organiseren de score op de nameting wel hoger ligt, maar dat de spreiding van de 

antwoorden ook groter is geworden.   

 

Aeres MBO 

 

Overzicht 7 - Competentiemeetinstrument voor studenten Aeres Almere mbo (rubrics met afbeeldingen) (n=33/34) 

 
Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal studenten 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks Test? 
*=signifi-
cant :  (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaard 1% van 
de variantie). 
r=0,.3 medium effect 
(het effect verklaard 9% 
van de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaard 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 9 
2>1: 17 
2=1: 7 
Totaal: 33 

   

Onderzoeken 2<1: 8 
2>1: 13 
2=1: 11 
Totaal: 32 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 9 
2>1: 13 
2=1: 9 
Totaal :31 

   

Leren 2<1: 8 
2>1: 14 
2=1: 9 
Totaal: 31 

   

Plannen en organiseren 2<1: 3 
2>1: 23 
2=1: 8 
Totaal :34 

Z= -3,841 
P<000 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de mediaan post-
test rangordes 
Mdn=14,13 statistisch 
significant hoger was dan 
de mediaan pre-test 
rangorde, Mdn= 8,67 , 
Z=3,841; P<0.000 ; r=0,46 

r=0,46 
medium tot groot effect 
21% van de verklaarde 
variantie verklaard door 
het effct 

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 9 
2>1: 16 
2=1: 8 
Totaal: 33 
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De mbo-studentmeting op de competentiemeter geeft alleen bij Plannen en organiseren een significant 

verschil bij de tweede meting met een medium effect size ofwel 21% verklaarde variantie. Vande 34 

studenten scoorden 8 studenten hoger op de nameting, 8 bleven er hetzelfde en slechts 3 daalde in hun 

score.  

Aeres HBO 
 

Overzicht 8 - Competentiemeetinstrument voor studenten Aeres Almere hbo (rubrics met afbeeldingen) (n=18/20) 

 

Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal studenten 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks Test? 
*=signify-
cant :  (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaard 1% van 
de variantie). 
r=0,.3 medium effect 
(het effect verklaard 9% 
van de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaard 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 5 
2>1: 2 
2=1: 12 
Totaal: 19 

   

Onderzoeken 2<1: 3 
2>1: 9 
2=1: 8 
Totaal: 20 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 7 
2>1: 5 
2=1: 6 
Totaal :18 

   

Leren 2<1: 5 
2>1: 6 
2=1: 8 
Totaal: 19 

   

Plannen en organiseren 2<1: 4 
2>1: 7 
2=1: 8 
Totaal :19 

   

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 7 
2>1: 6 
2=1: 6 
Totaal: 19 

   

 

Bij de plaatjesvragenlijst voor de studenten is geen van de verschillen tussen voor- en nameting 

significant 
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Aeres MBO streefniveau 
 
Overzicht 9 - Streefniveau docentencompetentiemeetinstrument Aeres Almere mbo-studenten (n=50/51) 
 
Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal studenten 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks Test? 
*=signify-
cant :  (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaard 1% van 
de variantie). 
r=0,.3 medium effect 
(het effect verklaard 9% 
van de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaard 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 1 
2>1: 2 
2=1: 48 
Totaal: 51 

   

Onderzoeken 2<1: 1 
2>1: 3 
2=1: 46 
Totaal: 50 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 0 
2>1: 2 
2=1: 49 
Totaal : 51 

   

Leren 2<1: 1 
2>1: 1 
2=1: 48 
Totaal: 50 

   

Plannen en organiseren 2<1: 2 
2>1: 3 
2=1: 46 
Totaal : 51 

   

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 1 
2>1: 4 
2=1: 45 
Totaal: 50 

   

 

Bij geen van de Aeres mbo studenten werd door de docenten een ander streefniveau op de nameting 

aangeven ten opzichte van de voormeting.  
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MBO Aeres typologie 
 
Overzicht 10 - Typologie docentencompetentiemeetinstrument Aeres Almere mbo-studenten (n=50/51) 
 
Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal studenten 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks Test? 
*=signify-
cant : (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaard 1% van 
de variantie). 
r=0,.3 medium effect 
(het effect verklaard 9% 
van de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaard 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 12 
2>1: 12 
2=1: 27 
Totaal: 51 

   

Onderzoeken 2<1: 13 
2>1:20 
2=1:17 
Totaal: 50 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 3 
2>1: 15 
2=1: 33 
Totaal :51 

Z=2,853 
P=0.005 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de mediaan post-
test rangordes Mdn=9,70 
statistisch significant 
hoger was dan de 
mediaan pre-test 
rangorde, Mdn=8,50;, 
Z=2,853;, P< 0,01; r=0,28 
 

 
r=0,28 
Klein tot medium effect; 
7,98% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 

Leren 2<1: 14 
2>1: 19 
2=1: 17 
Totaal: 50 

   

Plannen en organiseren 2<1: 8 
2>1: 15 
2=1: 28 
Totaal : 51 

   

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 3 
2>1: 22 
2=1: 25 
Totaal: 50 

Z=3,383 
P<0,000 
 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de mediaan post-
test rangordes Mdn = 
12,80 statistisch 
significant lager was dan 
de mediaan pre-test 
rangorde, Mdn = 14,50  ;Z 
=3,383; P <0.001; r =0,32 
 

 
r=0,33 
Medium effect; 
11,44% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 
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De mbo-docentmeting laat zien dat er voor twee competenties een significante verhoging van de 

gemiddelde score geobserveerd is, namelijk bij Analyseren en probleemoplossen en Beslissen en 

activiteiten initiëren. Analyseren en probleemoplossen scoorden 15 van de 51 studenten hoger op de 

nameting en scoorden 33 student gelijk aan de nameting. 

Aeres HBO Streefniveau 
 
Overzicht 11– Streefniveau docentencompetentiemeetinstrument Aeres Almere hbo-studenten (n=24/26) 
 
Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal studenten 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks Test? 
*=signifi-
cant : (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaard 1% van 
de variantie). 
r=0,.3 medium effect 
(het effect verklaard 9% 
van de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaard 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 4 
2>1: 3 
2=1: 19 
Totaal: 26 

   

Onderzoeken 2<1: 0 
2>1: 0 
2=1: 26 
Totaal: 26 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 2 
2>1: 1 
2=1: 23 
Totaal :26 

   

Leren 2<1: 1 
2>1: 6 
2=1: 19 
Totaal: 26 

   

Plannen en organiseren 2<1: 3 
2>1: 5 
2=1: 18 
Totaal :26 

   

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 0 
2>1: 0 
2=1: 24 
Totaal: 24 

   

 

Bij geen van de Aeres hbo studenten werd door de docenten een ander streefniveau op de nameting 

aangeven ten opzichte van de voormeting.  
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Aeres HBO typology 
 
Overzicht 12 – Typologie  docentencompetentiemeetinstrument Aeres Almere hbo-studenten (n=24/26) 
 
Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal studenten 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks Test? 
*=signify-
cant : (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaard 1% van 
de variantie). 
r=0,.3 medium effect 
(het effect verklaard 9% 
van de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaard 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 6 
2>1: 12 
2=1: 8 
Totaal: 26 

   

Onderzoeken 2<1: 6 
2>1: 4 
2=1: 16 
Totaal: 26 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 4 
2>1: 9 
2=1: 13 
Totaal :26 

   

Leren 2<1: 5 
2>1: 14 
2=1: 7 
Totaal: 26 

Z=-2,293 
P=0,024 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de mediaan post-
test rangordes 
Mdn=10,75 statistisch 
significant hoger was dan 
de mediaan pre-test 
rangorde, Mdn=7,90; 
Z=2,293; P<0,03; r=0,32 
 

r=0,32 
Medium effect; 
10,11% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 

Plannen en organiseren 2<1: 5 
2>1: 14 
2=1: 7 
Totaal : 26 

Z=-2,53 
P=0,021 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de mediaan post-
test rangordes 
Mdn=11,70 statistisch 
significant hoger was dan 
de mediaan pre-test 
rangorde, Mdn=9,39;, 
Z=2,53; P< 0,03; r=0,35 
 

r=0,35 
Medium effect; 
12,31% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 1 
2>1: 9 
2=1: 14 
Totaal: 24 

   

 

De hbo-docentmeting laat zien dat er voor twee competenties een significante verhoging van de 

gemiddelde score geobserveerd is, namelijk bij Plannen en organiseren en Leren. Bij Plannen en 
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analyseren scoorden 14 studenten van de 26 hoger op de nameting. Bij Leren scoorden 14 van de 26 

hoger op de nameting. 

 

Reflectie op de resultaten 

De duiding van de onderzoeksgegevens zijn na een gesprek met de onderzoeker door de docent-

onderzoeker gedaan en samengebracht in deze reflectie op de resultaten.  

 

MBO 

Het mooie is dat in het mbo op alle competenties groei te zien is. Dit was wat met deze casus onder 

andere voor ogen is gehouden, namelijk dat de studenten beter zouden worden in het op een 

academische manier onderzoeken van biologische vraagstukken, en waarbij zij goed hun eigen tijd 

moeten plannen, en het overzicht moeten houden over de taken die zij moeten doen. 

Bij de studentenvragenlijst (met de smileys) hebben de studenten zichzelf significant beter beoordeeld 

op Plannen en organiseren. De score laat zien dat de studenten meer op hetzelfde hogere niveau 

terecht zijn gekomen 

 

Het verschil met de docentenvragenlijst is groter. Studenten ervaren meer groei op Plannen en 

organiseren, docenten op Analyseren en probleem oplossen, Beslissen en activiteiten initiëren. Het 

verschil kan voortkomen uit de te positieve verwachting van docenten bij aanvang. De grotere groep 

eerstejaars die nog niet goed ingeschat is, door de docenten. Studenten weten beter wat hun begin 

niveau is. De bewustwording van de competenties en het gevraagde eindniveau heeft tussen de eerste 

en tweede meting geleid tot meer observatie op de competenties, waardoor de tweede meting mogelijk 

een reëler resultaat oplevert. Daarnaast is er wegens ziekte een docentwisseling geweest, waardoor een 

deel van de tweede meting mogelijke verschillen vertoond.  

 

HBO 

Bij de hbo-metingen zijn weinig significante resultaten behaald. De ervaringen tijdens de lessen met de 

vragenlijsten sluiten aan bij de resultaten daarvan. Vaak lijken studenten al hoog in de schalen te zitten, 

omdat de vragenlijsten eigenlijk zijn ontworpen voor (v)mbo-klassen. Studenten hadden dan ook moeite 

met het interpreteren van de beschrijvingen en de schalen waaruit zij zouden moeten kiezen.  

 

Bij de studentenvragenlijst met de plaatjes is geen enkel significant verschil waargenomen. Deze 

vragenlijst was voor studenten het aller lastigst, omdat de studenten al een hoog niveau hebben (in 

vergelijking met deze vragenlijst) en de formulering van de kenmerken. Door deze initiële hoge scores 

en de onduidelijkheden voor de studenten is er voor het hbo weinig uit deze vragenlijst te halen. 

 

In de docentenvragenlijst is bij plannen en organiseren en bij Leren een significante verhoging van de 

scores en een verkleining van de spreiding gezien. Studenten zijn dus zowel beter gaan scoren als dat de 

variatie tussen studenten minder groot is geworden. Dit is een positieve ontwikkeling en kan verklaard 

worden doordat alle studenten hetzelfde programma hebben doorlopen. Dat er verder geen 

significantie resultaten behaald zijn, kan mogelijk worden verklaard door de kleine schaal waarop deze 

casus is uitgevoerd ten opzichte van het gehele reguliere lesprogramma.  
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4.1.2  Resultaten casus MBS - Melanchthon 
 

4.1.2.1  Beschrijving van het toekomstperspectief 

In de loop van het eerste projectjaar is een beschrijving van het toekomstperspectief van de casus MBS 

opgesteld. Deze beschrijving is opgesteld aan de hand van het format ‘Beschrijving 

Toekomstperspectief’ (zie hoofdstuk 3 voor details). 

Bij het beschrijven van het toekomstperspectief van de casus heeft de betrokken docent-onderzoeker 

van MBS de lead genomen, ondersteund door de onderzoeker van het Kohnstamm Instituut.  

 

De docent-onderzoeker heeft gebruik gemaakt van de nieuwste visiestukken die aansluiten bij MBS. Het 

beschreven toekomstperspectief is tot stand gekomen uit de gehanteerde visie van de school, en de 

zogenaamde ‘Ontwikkelagenda’. Daar ligt veel documentatie onder, maar met een bepaald 

abstractieniveau. Betrokkenen binnen en buiten de school voelen veel urgentie, maar dit is niet altijd 

duidelijk op de werkvloer. 

De instellingsbrede visie wordt in de beschrijving van het toekomstperspectief niet direct genoemd, 

maar wel er wordt wel een filosofie gehanteerd, geschreven door het management. De leerlingen/ 

studenten worden opgeleid tot kwalificatie, vorming en socialisatie. De school werkt aan ‘de 

zelfontplooiing van de leerlingen’. MBS gaat er vanuit dat de aangeleerde kennis snel veroudert 

aangezien de maatschappij zich steeds sneller ontwikkelt. Maar hoe precies uitwerkt is moeilijk te 

voorspellen. Wel observeren betrokkenen in de MBS dat sectorgrenzen vervagen, en beroepen steeds 

sneller ontwikkelen. Deze dynamiek en de cross-overs maken arbeidsmarktprognoses veel minder 

voorspellend en geven minder houvast om (beroeps)opleidingen traditioneel in te richten.    

De MBS kiest er daarom voor te richten op ‘het uitrusten van jonge mensen met vaardigheden (skills) 

die nodig zijn om de bedrijven van morgen vorm te kunnen geven en om de grote maatschappelijke 

vraagstukken aan te kunnen pakken’.  

Het gaat volgens de docentonderzoekers (inclusief management) dan vooral om de 21e-eeuwse 

vaardigheden. Samengevat: de MBS heeft een diffuus toekomstbeeld en denkt dat beroepen zo snel 

veranderen dat opleiden tot specifieke beroepen niet de juiste aanpak is, maar wel opleiden tot het 

kunnen omgaan met veranderingen. Dat laatste wordt gezocht in de 21e-eeuwse vaardigheden. De 

casus biedt als onderbouwing voor deze brede stellingen het visiedocument van het management, dat is 

opgesteld in samenspel met het bedrijfsleven. Onder het kopje ‘totstandkoming toekomstperspectief’ 

wordt dan ook een veelheid aan partijen genoemd die betrokken was bij het uitwerken en beschrijven 

van het toekomstbeeld (gerichtheid op 21e- eeuwse vaardigheden).  

 

De toekomstverwachtingen zijn uiteenlopend. Zoals gemeld heeft de instelling geen eenduidige 

verwachtingen, buiten de aanname dat het beroepenveld zodanig snel verandert dat leerlingen/ 

studenten voor die veranderingen moeten worden opgeleid.  

Vanuit leerlingen/ studenten (gepeild met vragenlijst en een focusgroep) komt geen duidelijk 

toekomstbeeld. Gepeild met een telefonische enquête geeft ook het bedrijfsleven –waar de school 

direct mee te maken heeft- geen helder toekomstbeeld, behalve een continuering van wat ze nu weten 

(de beroepen nu) en de verwachting dat er meer werk komt.  
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Ouders (gepeild met een focusgroep) denken ook niet in specifieke beroepen, hebben dus ook geen 

duidelijk toekomstbeeld, maar zijn bewust van de noodzaak dat de opleiding bepaalde vaardigheden 

aanleert (zelfstandigheid), en dat zal volgens de ouders de nu nog onbekende toekomst vorm geven.   

Er lijkt iets tegenstrijdigs te zijn ontstaan: de eerder genoemde visie –ontwikkeld met veel verschillende 

partijen- gaat er vanuit dat de wereld en beroepen zo snel veranderen dat je niet meer alleen op een 

specifiek beroep moet richten maar juist ook op vaardigheden die je in verschillende situaties kan 

inzetten, terwijl direct betrokken partijen (regionale bedrijven, ouders en leerlingen/ studenten) dat 

beeld niet helemaal lijken te delen. Dit heeft volgens de betrokkenen in de casus te maken met de 

verschillende niveaus en belevingswerelden.  

Er zijn niet direct verwachtingen opgetekend voor wat betreft het eventuele vervolgonderwijs, maar wel 

de constatering dat de leerlingen/ studenten doorstromen naar een grote diversiteit van opleidingen. 

Dit patroon is enerzijds bekend binnen de groene kolom, en past anderzijds vanuit de optiek van de 

casus ook in het beeld dat de opleiding niet opleidt tot een specifiek beroep, maar voor een bredere 

toekomst.   

 

Deze casus is zoals gezegd niet een sterk afgebakende ‘interventie’ of project, maar beslaat de hele 

opleiding, eigenlijk een hele school (‘de MBS’), dat maakt het als interventie moeilijk te isoleren. De 

koppeling van de visie (meer aandacht voor bredere 21e-eeuwse vaardigheden) vindt volgens de casus 

dan ook opleidingsbreed plaats. Genoemd wordt dat er recent meer aandacht is voor vormen van 

‘hybride leren’, waarbij leerlingen/ studenten bepaalde onderdelen van het curriculum extern bij 

bedrijven en instellingen (ook ROC’s en Groene onderwijsinstellingen) in de beroepspraktijk leren. 

Hierdoor doen de leerlingen/ studenten 21e-eeuwse duurzame vaardigheden op en worden zij meer 

‘bedrijfsnabij’ en ‘state of the art’ opgeleid. Hij/zij leert daardoor betere keuzes maken voor de 

leerloopbaan.  

 

4.1.2.2   Beschrijving van de didactische onderwijspraktijk (kijkvenster) 

Als onderdeel van het NRO-project is ook de feitelijke didactische onderwijspraktijk van de casus 

geanalyseerd en beschreven door de docent-onderzoeker in overleg met de betrokken docenten en 

ondersteund door de externe onderzoeker. Dit is gebeurd met behulp van het zogenaamde kijkvenster 

(zie hoofdstuk 3 voor details).  

 

De MBS werkt op verschillende manieren aan de eerder genoemde vaardigheden. Bijvoorbeeld door: 

a) iPad onderwijs:  

hier wordt (naast ICT vaardigheden) gericht op samenwerken, probleemoplossend vermogen. De school 

is met een ontwikkeling naar digitaal onderwijs (m.b.v. iPads) bezig, vanaf schooljaar 2019/2020 zal de 

MBS een digitale school zijn. De casus noemt innovatieve lesontwikkelingen o.a. robotica, ICT-

vaardigheden en andere profiel- , keuzevakken en keuzedelen worden aan de leerlingen en studenten 

aangeboden. De casus meldt dat doordat de leerlingen en studenten een eigen iPad hebben, deze in 

elke les ingezet kunnen worden. Afhankelijk per vak komen de verschillende ICT-vaardigheden aan bod 

en door verschillende keuzemomenten/talentontwikkelingen zijn er verdiepingsmogelijkheden voor de 

leerling en student tijdens hun schoolloopbaan. 
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b) Hybride onderwijs (buitenschools leren): 

ondernemendheid, samenwerken, probleemoplossend vermogen. De leerlingen en studenten leren in 

tweetallen, in groepen of alleen, afhankelijk van het vak / de opdracht. Ze krijgen opdrachten in de klas, 

kunnen kiezen uit modules (ook met opdrachten). De leerlingen en studenten krijgen ook externe 

opdrachten. Veel leren vindt zo informeel plaats. Tijdens de ingeroosterde les of (zelfkeuze) modules 

wordt juist weer formeel geleerd.   

c) Doorlopende leerlijnen (LOB):  

zelfregulerend vermogen. 

 

Voorts is sprake van een werkplekstructuur en het Business Service Center. Hierin krijgen de leerlingen/ 

studenten een opdracht uit de praktijk. De (vak) vaardigheden die aangeleerd worden zijn opdracht 

afhankelijk.   

Maar er wordt ook aandacht besteed aan vakken zoals biologie, scheikunde, Nederlands en Engels. 

Afhankelijk van het gekozen vak uiteraard. 

De rollen van de docenten en begeleider zijn afhankelijk van de leerweg. Belangrijk zijn de rollen als 

didacticus, pedagoog, mentor. Ze zijn actief als ‘kennisontwerper’ en ’onderwijsarchitect’. Vakdocenten 

hebben vaak meerdere rollen, onder de AVO-docenten vind je vaak meer mensen die één rol op zich 

nemen (‘lesboeren’). 

Het is afhankelijk van veel factoren zoals bedrijf en leerweg met wie en hoe wordt geleerd. Alles komt 

momenteel voor. Er is sprake van zo’n 29 groepen. Deze groepen variëren in grootte: bij basis en lwoo 

gaat het om ±15 studenten per groep, in de bovenbouw ± 20 studenten, in de gemengde leerweg loopt 

dat tegen de 30 studenten per groep. De groepssamenstelling is zeer heterogeen. Praktijkgroepen 

kennen ook een wisselende samenstelling, soms is er een overlap. Er wordt gedifferentieerd naar 

leerweg, leerjaar niveau en richting. Bij AVO wordt dit nog ontwikkeld. De vraag is uiteraard: hoe 

organiseer je dat? Dat blijft een uitdaging. De afwisseling is zo groot mogelijk, leerlingen/ studenten 

mogen vaak zelf kiezen. 

Er is zoals gezegd gekozen voor een leeromgeving, waarbij wordt geleerd binnen klaslokaal, school, 

thuis, bedrijf, elders, en interactie binnen- en buitenschools leren (‘hybride leren’). MBS kent 

leerpleinen, geen bibliotheek. Ook geen ICT lokaal, maar er wordt (d.m.v. de iPad) overal gebruik 

gemaakt van ICT. MBS kent schooltuinen, maar er wordt vooral naar bedrijven en instellingen gegaan. 

Met stages, excursies en hybride leren. Ook naar het buitenland (GB, B, D). MBS kent veel praktijk, er 

wordt gewerkt met iPad (integraal), veel video / touchscreen, whiteboard, boeken, etcetera. Er wordt 

veel gebruik gemaakt van filmpjes, en digitale middelen. Learnbeat is voor MBS de digitale omgeving 

waarin de opdrachten worden geplaatst. 

Met de leerjaren neemt naar verhouding het aandeel buitenschools leren toe. Leerjaar 1 ongeveer 5-10 

%, leerjaar 4 ongeveer 30-40 % buitenschools. Leerlingen/ studenten hebben ongeveer 5 uur per week 

huiswerk. 
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4.1.2.3  Resultaten van de competentiemetingen en interpretatie 

De competenties in de onderwijspraktijk 

Alle zes in het NRO-project onderzochte competenties (zie hoofdstuk 3) zijn in de casus MBS aan bod 

gekomen: 

• Analyseren en probleem oplossen;  

• Samenwerken en overleggen; 

• Leren;  

• Onderzoeken; 

• Beslissen en activiteiten initiëren; 

• Plannen en organiseren.  

 

Verwachtingen van MBS (‘hypothesen’) 

Zoals boven beschreven werkt de gehele casus (MBS) aan deze competenties, door een mix van 

onderwijsaanbod. Met werkplekkenstructuur zoals MBS aanbiedt komen eigenlijk naar verwachting alle 

competenties aan bod. Via de digitale omgeving ‘Learnbeat’ wordt de stof digitaal aangeboden. Hierbij 

hebben de leerlingen en studenten een grote mate van autonomie. Het leren samenwerken, beslissen 

en organiseren komen hierbij volgens de docentonderzoekers het sterkst naar voren. Men verwacht dat 

naar aanleiding van eventuele resultaten het analyseren en onderzoeken start. Leren is volgens de 

docentonderzoekers het minst expliciet aan bod gekomen. Doordat leerlingen en studenten volgens de 

MBS een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelen tijdens het werken met de gehanteerde 

methodiek verwachten de docentonderzoekers ontwikkeling te zien in het samenwerken en overleggen 

vervolgens plannen en organiseren en als laatste beslissen en initiëren. Dit zijn competenties die direct 

met uitvoeren van handelingen en opdrachten te maken hebben. De andere competenties komen later 

aan bod en zullen volgens de MBS groeien naarmate leerlingen/ studenten ook ouder worden en 

zichzelf ontwikkelen. MBS verwacht de grootse ontwikkeling bij samenwerken en overleggen, daarna 

plannen en organiseren en als derde beslissen en initiëren. De belangrijkste reden is de frequentie 

waarmee gepast aanbod daarvoor plaatsvindt. 
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Bevindingen in ontwikkeling van de competenties 

Competentiemeetinstrument voor leerlingen/ studenten (vragenlijst) Melanchthon 
 

Overzicht 13 - Competentiemeetinstrument voor leerlingen/ studenten casus MBS (vragenlijst) (n=84) 
 

Competentie Gemiddelde score op 
voormeting (en 
standaarddeviatie) 

Gemiddelde score op 
nameting (en 
standaarddeviatie) 

* = significant verschil 
tussen voor- en nameting 

Samenwerken en 
overleggen  

4,68 (0,55) 4,70 (0,49)  

Analyseren en probleem 
oplossen 

4,08 (0,91) 4,14 (0,69)  

Onderzoeken 4,21 (0,84) 
 

4,20 (0,79)  

Beslissen en activiteiten 
initiëren  

4,58 (0,62) 4,52 (0,71)  

Plannen en organiseren  3,79 (0,90) 
 

3,90 (0,94)  

Leren 
Subschalen: 
• Plannen 
• Evalueren & 

monitoren 
• Moeite met reguleren 
• Sturen 

 
 
4,02 (0,94) 
4,20 (0,77) 
3,38 (1,12) 
4,39 (0,81) 

 
 
4,16 (0,90) 
4,42 (0,76) 
3,24 (1,02) 
4,45 (0,69) 

 
 
 
 
* 

 

De competenties zijn bij de studenten met een vragenlijst gepeild. De ontwikkeling is in kaart gebracht 

door een voor en een nameting uit te voeren. Hier vonden we op één sub-thema van de competentie 

leren een kleine maar significante afname: evalueren & monitoren. Op een schaal van 1 tot 5 vonden we 

bij de voormeting 3,38 (SD 1,12) en de nameting 3,24 (SD 1,02), n= 84. 

Dit is niet conform de verwachtingen, immers, MBS had op andere competenties (samenwerken en 

overleggen, plannen en organiseren, en beslissen en initiëren) juist ontwikkeling verwacht, en zeker 

geen afname. MBS was wat verrast door de uitkomsten, maar kon als verklaring geven voor het feit dat 

er zo weinig ontwikkeling gemeten is dat wellicht de bevraagde groep te groot (lees: heterogeen) 

geweest is. Hierdoor zijn er binnen de school een aantal aanwijsbare groepen, die wezenlijk van elkaar 

verschillen. Te weten: onderbouw vmbo, bovenbouw vmbo en mbo. Er is bijvoorbeeld opgevallen dat de 

vraagstelling voor de onderbouw leerlingen als moeilijk werd ervaren. Een nadere analyse zou kunnen 

uitwijzen of er voor deze aparte groepen afzonderlijk wel sprake zou zijn van ontwikkeling op de 

competenties waar men op richt. Een andere proactieve consequentie van de ietwat verrassende 

uitkomsten is dat MBS nu na wil gaan bij de leerlingen/ studenten of deze de autonomie ervaren die 

MBS denkt ze te bieden.  
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Competentiemeetinstrument voor leerlingen/ studenten (rubrics met afbeeldingen) 

 

Overzicht 14 – Competentiemeetinstrument voor leerlingen VMBO casus MBS (rubrics met afbeeldingen) 

 

Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal leerlingen 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon Signed 
Ranks Test? 
*=significant:  
(2-tailed) 
verwerping nul-
hypothese: 
neg/pos rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 
tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit aantal 
observaties (totaal x 2 maal 
testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het effect 
verklaart 1% van de variantie). 
r=0,3 medium effect  (effect 
verklaart 9% van de totale 
variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaart 25% van de  variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 15 
2>1: 20 
2=1: 21 
Totaal: 56 

   

Onderzoeken 2<1: 19 
2>1: 25 
2=1: 14 
Totaal: 58 

   

Beslissen en 
activiteiten initiëren 

2<1: 18 
2>1: 21 
2=1: 16 
Totaal: 55 

   

Leren 2<1: 22 
2>1: 16 
2=1: 16 
Totaal: 54 

   

Plannen en 
organiseren 

2<1: 21 
2>1: 19 
2=1: 17 
Totaal: 57 

   

Analyseren en 
probleem oplossen 

2<1: 15 
2>1: 25 
2=1: 17 
Totaal:57 
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Overzicht 15 - Competentiemeetinstrument voor studenten MBO casus MBS (rubrics met afbeeldingen)  (n=15/31) 

 

Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal studenten 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon Signed 
Ranks Test? 
*=significant:  
(2-tailed) 
verwerping nul-
hypothese: 
neg/pos rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 
tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit aantal 
observaties (totaal x 2 maal 
testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het effect 
verklaart 1% van de 
variantie). 
r=0,3 medium effect (effect 
verklaart 9% van de totale 
variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaart 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 6 
2>1: 3 
2=1: 2 
Totaal: 11 

   

Onderzoeken 2<1: 4 
2>1: 4 
2=1: 3 
Totaal: 11 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 3 
2>1: 2 
2=1: 11 
Totaal : 

   

Leren 2<1: 2 
2>1: 7 
2=1: 1 
Totaal: 10 

   

Plannen en organiseren 2<1: 5 
2>1: 5 
2=1: 1 
Totaal :11 

   

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 2 
2>1: 6 
2=1: 1 
Totaal: 11 

   

 

De competenties zijn ook gepeild bij de studenten met een rubrics instrument. Dat is afzonderlijk bij 

vmbo en mbo studenten gedaan.  

Bij de analyse van de uitkomsten van de rubrics als leerlingenmeetinstrument bij vmbo leerlingen valt op 

dat geen van de gemeten competentie (significante) ontwikkelingen vertonen, hoewel MBS wel 

ontwikkelingen verwachtte. Een verklaring kan ook hier zijn dat de groep als geheel te heterogeen was, 

en dat individuele groepen wel ontwikkelingen laten zien (daar staat tegenover dat uit deze groep de 

mbo studenten uitgehaald zijn). Ook hier is namelijk opgevallen dat de vraagstelling voor de onderbouw 

leerlingen als moeilijk werd ervaren. Zelfs deze versie waar eigenlijk alleen maar afbeeldingen gebruikt 

werden. Ook bij de analyse van de uitkomsten van de rubrics als leerlingenmeetinstrument bij mbo 

studenten valt op dat geen van de gemeten competenties (significante) ontwikkelingen vertonen, 
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hoewel MBS wel ontwikkelingen verwachtte. De eerder gegeven verklaringen gaan hier niet op. Een 

kwestie hier is evenwel de relatief lage n in vergelijking tot de vmbo groep.   

 

Competentiemeetinstrument voor docenten (rubrics) voor bepaling competentieniveau student 

 

Overzicht 16 – Streefniveau docentencompetentiemeetinstrument (n=67/71) 

 

Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal 
leerlingen dat 
op de 
nameting (2) 
lager (<), 
hoger (>) of 
gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking 
met de 
voormeting 
(1) 
Toetsing nul 
hypothese 
VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks 
Test? 
*=signifi-
cant: (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties (totaal 
x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaart 1% van de 
variantie). 
r=0,3 medium effect 
(effect verklaart 9% van 
de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaart 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 13 
2>1: 6 
2=1: 52 
Totaal: 71 

Z=2,220 
P=0,027 

Wilcoxon Signed-Rank gaf aan dat 
de median post-test rangordes 
Mdn=6,83 statistisch significant 
lager was dan de median pre-test 
rangorde, Mdn=11,46; Z=2,22;  
P <0.03; r=0,18  

r=0,18  
heel klein effect; 
3,47% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect. 

Onderzoeken 2<1: 7 
2>1: 9 
2=1: 51 
Totaal: 67 

   

Beslissen en 
activiteiten initiëren 

2<1: 13 
2>1: 8 
2=1: 49 
Totaal :70 

Z=-2,041 
P=0,045 

Wilcoxon Signed-Rank gaf aan dat 
de median post-test rangordes 
Mdn=7,31 statistisch significant 
lager was dan de median pre-test 
rangorde, Mdn=13,38; Z=2,2041; 
P<0.05; r=0,17  

r=0,17  
heel klein effect; 
2,97% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 

Leren 2<1: 12 
2>1: 9 
2=1: 50 
Totaal: 71 

   

Plannen en 
organiseren 

2<1: 13 
2>1: 4 
2=1: 53 
Totaal :70 

Z=-3,070 
P<0,001 

Wilcoxon Signed-Rank gaf aan dat 
de median post-test rangordes 
Mdn=5,50 statistisch significant 
lager was dan de median pre-test 
rangorde, Mdn=14.05; Z=3,07; 
 P<0.001; r=0,26  

r=0,26  
heel klein tot klein effect; 
6,73% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 

Analyseren en 
probleem oplossen 

2<1: 10 
2>1: 9 
2=1: 49 
Totaal: 68 

Z = 1,886 
P = 0,058 

Niet significant  r=0,16 
heel klein effect; 
2,61% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 
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Bovenstaande overzicht laat zien dat docenten relatief vaak het streefniveau van studenten anders 

inschatten bij de tweede meting in vergelijking tot de eerste meting. Dat geldt voor alle competenties, 

behalve ‘onderzoeken’ en ‘leren’. Waarom dit gebeurt is niet te achterhalen uit de cijfers, maar 

uiteraard is dat meegewogen in de analyse van de ontwikkeling van de competenties volgens docenten, 

zoals in het volgende overzicht gerapporteerd. 

 

Overzicht 17 – Docentinstrument (rubrics) (n=68/71) 

 

Competentie 
Test2 minus Test 1 

Aantal leerlingen 
dat op de 
nameting (2) 
lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met 
de voormeting 
(1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks 
Test? 
*=signifi-
cant: (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaart 1% van 
de variantie). 
r=0,3 medium effect 
(effect verklaart 9% van 
de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaart 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 32 
2>1: 25 
2=1: 14 
Totaal: 71 

Z=-2,013 
P=0,044 

Wilcoxon Signed-Rank gaf aan 
dat de median post-test 
rangordes Mdn=23,04 
statistisch significant lager was 
dan de median pre-test 
rangorde, Mdn=33,66; 
Z=2,013; P<0.05; r=0,17 

r=0,17 
heel klein effect; 
2,85% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 

Onderzoeken 2<1: 25 
2>1: 25 
2=1: 17 
Totaal: 70 

   

Beslissen en 
activiteiten initiëren 

2<1: 26 
2>1: 27 
2=1: 17 
Totaal :70 

   

Leren 2<1: 26 
2>1: 20 
2=1: 25 
Totaal: 71 

   

Plannen en organiseren 2<1: 30 
2>1: 15 
2=1: 25 
Totaal : 70 

Z=-3,055 
P=0,002 

Wilcoxon Signed-Rank gaf aan 
dat de median post-test 
rangordes Mdn=17,57 
statistisch significant lager was 
dan de median pre-test 
rangorde, Mdn=26,22; 
Z=3,055; P<0.008; r=0,26 

r=0,26 
heel klein tot klein effect; 
6,67% van de variantie 
wordt verklaard door het 
effect 

Analyseren en 
probleem oplossen 

2<1: 24 
2>1: 25 
2=1: 19 
Totaal: 68 
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Waar bij de meetinstrumenten van de leerlingen/ studenten maar weinig significant verschil is 

opgetreden, is bij het docentenmeetinstrument te zien dat er juist bij twee van de zes competenties een 

significant verschil waargenomen is: volgens de docenten zijn de leerlingen/ studenten significant 

vooruit gegaan op de competenties ‘samenwerken en overleggen’ en ‘plannen en organiseren’. Ter 

vergelijking met de uitslagen van de twee competentiemeetinstrumenten voor leerlingen/ studenten, 

komt er daarmee een positiever beeld van de opgemerkte competentieontwikkeling binnen het 

docenteninstrument naar voren. Hiermee hebben de docenten bij de leerlingen/ studenten meer 

competentieontwikkeling waargenomen binnen de MBS dan dat de leerlingen/ studenten zelf hebben 

opgemerkt. Opvallend hierbij is ook dat docenten ontwikkelingen noteerden op twee van de 

competenties waarop docentonderzoekers vooraf ook ontwikkeling verwachtten. Dit zou enerzijds 

kunnen wijzen op een ‘wenselijke’ invulling van het instrument, een selffulfilling prophecy, en anderzijds 

op de mogelijkheid dat docenten naar andere details in het gedrag kijken dan leerlingen/ studenten om 

bepaalde competenties in beeld te krijgen.  
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4.1.3  Resultaten casus Robotica – Terra  
 

4.1.3.1  Beschrijving van het toekomstperspectief Terra 

In de loop van het eerste projectjaar is een beschrijving van het toekomstperspectief van de casus 

Robotica opgesteld. Deze beschrijving is opgesteld aan de hand van het format ‘Beschrijving 

Toekomstperspectief’ (zie hoofdstuk 3 voor nadere details). 

 

Bij het beschrijven van het toekomstperspectief van de casus heeft de betrokken docent-onderzoeker 

van Terra de lead genomen ondersteund door de onderzoeker van WUR. Allereerst heeft de docent-

onderzoeker hiertoe verschillende relevante beleidsstukken van het hGL en het aansluitende hbo 

doorgenomen. Er is gebruikgemaakt van de nieuwste visiestukken die aansluiten bij het vernieuwde hGL 

zoals ingevoerd in schooljaar 2017-2018. Daarnaast heeft de docent-onderzoeker een gesprek gevoerd 

met de twee docenten die het project Robotica geven. Tenslotte heeft de docent-onderzoeker een 

Google forms enquête uitgezet onder de twee klassen die het project Robotica krijgen. Al deze data zijn 

gebundeld in de beschrijving van het toekomstperspectief. Het beschreven toekomstperspectief van de 

casus Robotica kan als volgt worden samengevat. 

De casus Robotica wordt uitgevoerd binnen Het Groene Lyceum (afgekort met hGL). hGL is een 6 jaar 

durende leerroute vmbo – mbo (met mogelijke versnelling tot 5 jaar) voor leerlingen met goede 

leercapaciteiten en een praktische aanleg. Deze leerlingen halen op het Groene Lyceum een vmbo GL/TL 

en een mbo niveau 4 diploma. Daarmee kunnen ze doorstromen naar het hbo. Deze doorstroom naar 

het hbo is ook het streefdoel van hGL. hGL wil de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het hbo 

als vervolgonderwijs. Dit betekent dat de algemene vakken (avo en exact) zijn afgestemd op het door 

het hbo verlangde kennisniveau. Er worden havo-methoden gebruikt om hieraan te voldoen. Daarnaast 

wordt er intensief aandacht besteed aan studie- en loopbaanbegeleiding om de doorstroom naar het 

vervolgonderwijs goed te begeleiden. Leerlingen worden gestimuleerd keuzes te maken die passen bij 

hun persoonlijke kenmerken en interesses. Het digitaal portfolio biedt de leerlingen de kans om terug te 

blikken op hun ervaringen van de door de school aangeboden werkveldexploratie. Op deze manier 

kunnen ze zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. De LOB-lijn is specifiek 

gericht op een breed georiënteerde doorstroom naar het hbo (dus niet alleen groen maar bijvoorbeeld 

ook techniek). In de hGL-leerlijn wordt er verder toegewerkt naar het beheersen van studie- en 

onderzoeksvaardigheden op hbo-niveau. hGL-leerlingen werken naast loopbaancompetenties ook aan 

vijf geselecteerde basiscompetenties: samenwerken en overleggen, presenteren, onderzoeken, leren en 

plannen en organiseren. 

 

De eerste hGL opleiding is in 2007 gestart. Bij de leerlingen die inmiddels het hGL hebben afgerond, is er 

inderdaad sprake van een brede uitstroom naar het hbo. Daarnaast zijn de eerste ervaringen met de 

doorstroom naar het hbo positief. Het hbo als toekomstperspectief voor de hGL-leerling is dus een reëel 

perspectief. De verwachting is dan ook dat bij de casus Robotica betrokken leerlingen over 5 tot 10 jaar 

hun mbo niveau-4 diploma via hGL hebben behaald en doorgestroomd zijn richting een hbo-opleiding of 

al werkzaam zijn op hbo-niveau.  
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Op het Groene Lyceum wordt structureel tijd ingeruimd voor projecten waarbinnen leerlingen werken 

aan de bovengenoemde competenties. De projecten dragen bij aan de praktische inslag van de 

leerroute. In leerjaar 1 vinden de projecten vooral binnen school plaats en in leerjaar 2 vooral buiten de 

school. Leerjaar 1 start met een inleidend project waarin de leerling ICT-vaardigheden opdoet en leert 

werken met Magister. De volgende projecten kennen een opbouw in de mate van sturing. De leerlingen 

raken zo vertrouwd met het werken in projecten. De projecten in leerjaar 2 borduren voort op de 

ervaringen met projecten in leerjaar 1. De projecten worden bij voorkeur gekozen in relatie tot het 

beroepenveld en uitgevoerd met externe componenten om de leerling ook buiten de school te laten 

leren. Er wordt naar gestreefd projecten in de sectoren groen, zorg en welzijn, techniek en ICT, 

economie en dienstverlening te realiseren. Op deze manier komen leerlingen met een zo breed mogelijk 

palet aan beroeps- en leergebieden in aanraking zodat het inzicht van leerlingen om tot een goede 

beroepskeuze te komen, wordt vergemakkelijkt.   

 

Als onderdeel van het vak ‘projecten’ en het vak ‘Natuur & Techniek’, wordt vanaf 2017 ook het project 

‘Robotica’ aangeboden. Dit valt binnen de sector ‘Techniek en ICT’. Terra is van mening dat veel 

beroepen en (hbo)opleidingen nu al of in de nabije toekomst gebruik gaan maken van de denkwijze en 

de techniek die bij Robotica komt kijken. Daarom wordt er geïnvesteerd in een Lego Mindstorm lokaal. 

Dit lokaal wordt voor het schooljaar 2018-2019 ingericht. Echter zijn er al wel Lego Mindstorm 

bouwpakketten op de vestiging aanwezig waardoor er al in schooljaar 2017-2018 gestart kon worden 

met het Robotica-project. Doel is om leerlingen kennis te laten maken met de techniek en de denkwijze 

van het bouwen en het programmeren van robots via aangeboden quests. Deze quests dienen door 

leerlingen opgelost te worden door een robot te bouwen die bepaalde handelingen kan uitvoeren.  

De ontwikkelaars van het Robotica-project zijn van mening dat het Robotica-project een aanvulling is op 

het huidige projectaanbod binnen het hGL door met een andere kennisinhoud, 

vaardigheidsontwikkeling en binnen een andere sector met de leerlingen aan de slag te gaan. Door een 

nieuwe sector toe te voegen aan het programma-aanbod, verwachten de ontwikkelaars van het 

Robotica-project dat de keuze voor leerlingen voor een beroep en/of vervolgopleiding breder gemaakt 

kan worden. Robotica sluit hierdoor aan bij de LOB-doelstelling van het hGL die aangeeft dat men graag  

wil dat de leerling zich oriënteert op een continue veranderende arbeidsmarkt en een veranderend 

aanbod aan vervolgopleidingen in het hbo. Daarnaast sluit vanuit bovenstaand gezichtspunt het project 

Robotica ook aan bij de missie van Terra om mensen bewust, bekwaam en betekenisvol op te leiden. 

Het Robotica project is zo ontworpen dat het een beroep doet op de genoemde basiscompetenties van 

het hGL (samenwerken en overleggen, onderzoeken, leren en plannen en organiseren; alleen 

presenteren komt niet expliciet aan bod in dit project) en op een aantal competenties die van belang 

worden geacht voor doorstroom naar het hbo zoals zelfstandig werken, teksten lezen en leren, 

informatie zoeken en verwerken, verslagen maken, analyseren en reflecteren. Daarnaast besteedt het 

project aandacht aan de ontwikkeling van de volgende 21e-eeuwse vaardigheden: probleemoplossend 

vermogen, creativiteit, metacognitie, instrumentele vaardigheden, informatievaardigheden en 

samenwerken (zie ook paragraaf 2.2.3). 

Door leerlingen de mogelijkheid te geven binnen het project Robotica om zich te ontwikkelen op het 

gebied van de vijf basiscompetenties van het hGL, de relevante uitgekozen 21e-eeuwse vaardigheden en 

de leerlingen de mogelijkheid te bieden in aanraking te komen met de beroepssector ‘Techniek en ICT’, 
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is er de verwachting dat het Robotica-project mede kan bijdragen aan een goede doorstroom naar het 

hbo. De betrokken docenten verwachten dat het project Robotica inspringt op de kennisbehoefte van 

de toekomst. Volgens hen zijn de vaardigheden en kennis die komen kijken bij het bouwen en het 

programmeren van een robot, dezelfde als die leerlingen in de toekomst nodig gaan hebben bij diverse 

beroepen en opleidingen. Daarnaast biedt het de leerlingen een oriënterende blik en eerste ervaringen 

in een nog niet eerder aangesproken beroepsgebied binnen het hGL.   

De leerlingen van hGL klas 1 en 2, die het project Robotica gingen volgen, gaven zelf in de door de 

docent-onderzoeker afgenomen enquête aan dat zij er nog niet over uit waren of Robotica voor hun 

toekomstige beroep van nut is. Er is wel een duidelijk verschil tussen de twee klassen. Waar 36,4% in 1 

hGL vindt dat ze kennis over robotica niet nodig hebben in de toekomst, heeft 8,7% datzelfde idee in 2 

hGL. Dit kan ermee te maken hebben dat de tweede klas meer beeld heeft van haar toekomst, of dat er 

een ander toekomstig beroepsbeeld is gevormd in deze klas. 

Bovenstaand beeld komt overeen met de antwoorden die leerlingen in de enquête hebben gegeven op 

de vraag wat ze verwachten te gaan doen qua opleiding of beroep na het hGL. In klas 1 zijn er minder 

technische beroepen genoemd dan in klas 2. Klas 1 onderbouwt dit met het argument dat Robotica niet 

van toepassing is voor het beroep wat zij voor ogen hebben. Zoals dokter, fotografe, advocate of ‘iets 

met dieren’. De docenten van het Robotica-project zijn echter van mening dat ook in deze genoemde 

beroepen Roboticakennis van pas komt. De aan te leren vaardigheden, kennis en manier van aanpak die 

nodig zijn om een robot te bouwen en te programmeren, gaan namelijk volgens hen verder dan de 

technische beroepen die wij op dit moment kennen.  

Het laten zien van voorbeelden hoe Robotica in diverse sectoren wordt toegepast, zou dan ook een 

advies kunnen zijn aan de Robotica-docenten. Door dit onderdeel toe te voegen aan het project, zouden 

leerlingen een beter beeld kunnen krijgen van waarom het project ook voor hen en hun toekomstdroom 

van toegevoegde waarde kan zijn.   

Verder is het opvallend dat uit de afgenomen enquête naar voren komt dat van de 21e-eeuwse 

vaardigheden de leerlingen zowel in klas 1 als in klas 2 de ICT-basisvaardigheden niet belangrijk vinden 

voor hun toekomstige vervolgopleiding of hun toekomstig beroep. Daarentegen staan de vaardigheden 

problemen kunnen oplossen, kunnen samenwerken, goed kunnen communiceren en creatief zijn wel 

hoog in de lijst van wat de leerlingen verwachten nodig te hebben voor hun vervolg na het hGL. 

Daarmee lijkt het dat volwassenen de kennis en vaardigheden rondom ICT waardevoller en belangrijker 

lijken te vinden voor de toekomst dan de huidige generatie jongeren. 

 

4.1.3.2  Beschrijving van de didactische onderwijspraktijk Terra (kijkvenster) 

Als onderdeel van het NRO-project is ook de feitelijke didactische onderwijspraktijk van de casus 

geanalyseerd en beschreven door de docent-onderzoeker in overleg met de betrokken docenten en 

ondersteund door de externe onderzoeker. Dit is gebeurd met behulp van het zogenaamde kijkvenster 

(zie hoofdstuk 3 voor nadere details).  

 

De doelstelling van de casus Robotica is dat de leerlingen een robot van Lego-mindstorm EV3 kunnen 

bouwen en deze kunnen aansturen op minimaal basisniveau door middel van programmeren. De 

lessenserie van Robotica impliceert dat leerlingen in de casus minimaal het volgende leren: 
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• Wat een robot is; 

• Hoe ze een Lego-mindstorm robot moeten bouwen; 

• Hoe het Lego-mindstorm besturingsprogramma gebruikt kan worden; 

• Hoe de Lego-mindstorm robot eenvoudige opdrachten kan uitvoeren.  

Het Robotica-project wil leerlingen ICT-vaardiger maken en kennis laten maken met de technische 

roboticasector.  

De leerlingen starten met het maken van een eigen robot. Dit is de basisrobot van Lego-mindstorm EV3. 

De opdrachten vinden allemaal in duo’s zelfstandig plaats met gebruikmaking van het lesmateriaal dat is 

geplaatst in de studiewijzer. Ze bouwen de robot aan de hand van de omschrijving van Lego. Wanneer 

de robot klaar is, gaan de leerlingen de basisvaardigheden van het programmeren leren. Dit doen ze 

door middel van instructievideo’s, uitleg van de docenten of een instructie op papier (in de 

studiewijzer). De leerlingen komen zo stap voor stap meer te weten over de mogelijkheden van deze 

robot.  

De leerlingen beginnen in fase 1, de ‘beginnersfase’. Deze fase bestaat uit een aantal levels. Wanneer 

alle levels voltooid zijn, komen de leerlingen in fase 2, de ‘gevorderde fase’. Fase 3, de ‘expertfase’, is de 

laatste fase van het project. Voor excellente leerlingen is er eventueel een ‘+ fase’. De leerlingen hebben 

een level gehaald na goedkeuring van de docent. Iedere fase eindigt met een ‘uitdaging’. In deze 

uitdaging zijn de verschillende vaardigheden uit deze fase verwerkt. De afzonderlijke levels komen in 

deze uitdaging gecombineerd terug.   

De docent begeleidt waar nodig de leerlingen om tot goede oplossingen te komen voor de opdrachten 

binnen een level en faciliteert het benodigde materiaal. Daarnaast is de docent er om de afgeronde 

levels af te tekenen en de leerlingen te begeleiden bij hun eigen proces.  

De leerlingen zijn tijdens de les actief aan het leren. Tijdens het bouwen en het programmeren 

ondervinden ze door de robot zelf of ze op de goede weg zijn of dat ze aanpassingen moeten maken. 

Het lesmateriaal geeft de benodigde feedback aan de leerling waardoor de docent binnen de casus 

meer procesbegeleider en facilitator is dan kennisoverdrager. 

Doordat de duo’s hun eigen traject doorlopen en op ieders eigen tempo de quests doorlopen, is er 

sprake van gepersonaliseerd leren. Er is wel een norm gesteld tot welke level de leerlingen minimaal 

moeten komen in tien weken. Zijn duo’s snel, dan kunnen zij proberen tot de ‘+ fase’ te komen.  

De betrokken docenten hebben binnen de casus de volgende rollen: 

• Procesbegeleider: De twee docenten vervullen een begeleidende rol rondom het leerproces van de 

leerling. De leerlingen werken zelfstandig aan de levels met behulp van de studiewijzer, maar 

hebben wel begeleiding nodig bij hun te doorlopen proces. Hiervoor zijn de docenten 

verantwoordelijk.  

• Pedagoog: De docenten zijn naast het didactische proces ook aan het werk met de individuele 

onderwijsbehoefte van de leerlingen. Hierop anticiperen zij tijdens de les en faciliteren een 

aangepaste leeromgeving indien dit het leerproces van een leerling bevordert.  

• Didacticus. De begeleidende docenten sturen aan op een zo groot mogelijke leercurve. Hiervoor 

zetten zij hun didactische vaardigheden in op het gebied van roboticalessen. Ze wenden hun 

didactische vaardigheden aan om de leerlingen te motiveren zo veel en goed mogelijk te leren.  

• Leercoach. De docenten coachen de leerlingen om zoveel mogelijk zelf op onderzoek uit te gaan met 

het aangeboden lesmateriaal zodat leerlingen zelf tot probleemoplossingen komen. 
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• Facilitator: De docenten zorgen ervoor dat de leerlingen het benodigde lesmateriaal voor handen 

hebben zoals de Lego-minstorm robot en de gevulde studiewijzer met de instructiefilmpjes en 

opdrachten.   

De leerlingen zien de docenten 2 lesuren in de week in de vorm van een blokuur van 120 minuten. De 

leerlingen krijgen in totaal 10 lesweken achter elkaar de tijd om te werken met de robots. Dit komt neer 

op 20 lesuren in totaal. Tijdens deze lesuren laat de docent afwisselend afhankelijk van wat nodig is alle 

bovengenoemde rollen zien. 

De leeromgeving in het schooljaar 2017/2018 was gesitueerd in een klaslokaal van natuur en techniek. 

Dit was een theorielokaal waarbinnen grote Legotafels waren gemaakt om de robots op te laten rijden 

zonder dat ze van de tafels af kunnen vallen. In 2018/2019 vinden de roboticalessen in een compleet 

nieuw ingericht Lego-lokaal plaats. Dit lokaal is zo ingericht dat alle activiteiten rondom de Robotica-

opdrachten goed uitgevoerd kunnen worden inclusief instructiezitjes en robot-tafels met bepaalde 

kleur- en lijnvlakken om de robots op te laten reageren. De leerlingen hebben hun eigen Lenovo laptop 

tot hun beschikking. Hierop vindt het programmeren van de robots via een programma van Lego plaats. 

Daarnaast kunnen de leerlingen hierop ook de studiewijzer vinden waarin al het lesmateriaal staat dat 

zij nodig hebben voor de Robotica quests. Daarnaast heeft elk groepje zoals gezegd een eigen lego EV3 

mindstorm set voor het project.  

De leerlingen dienen een projectmap aan te maken waarin zij een aantal zaken elke les bijhouden. In de 

projectmap komen de gemaakte opdrachten, foto’s/video’s van de robot in actie, voortgang van de 

vaardigheden, reflecties en eigen aanvullingen van de leerlingen. De leerlingen omschrijven per les wat 

goed ging en welke dingen niet zo gingen als ze hadden gehoopt. 

Als leerlingen klaar zijn met een quest, tekenen zij dit bij de docent af zodat de docent weet heeft van 

de voortgang van de leerling en deze kan beoordelen. Leerlingen op het hGL zijn gewend om binnen 

projecten beoordeeld te worden aan de hand van de vijf basiscompetenties van het hGL. Dit vindt plaats 

via voortgangsgesprekken met de studiecoach en met de projectdocenten. 

 

4.1.3.3  Resultaten van de competentiemetingen en interpretatie - Terra 

De competenties in de onderwijspraktijk 

Van de zes in het NRO-project onderzochte competenties (zie hoofdstuk 3) zijn de onderstaande vier 

competenties het meest expliciet in de casus robotica aan bod gekomen: 

• Analyseren en probleemoplossen;  

• Samenwerken en overleggen; 

• Leren;  

• Onderzoeken.  

 

Binnen het opgestelde toekomstperspectief (Schalkwijk, 2018) van de robotica casus komt duidelijk naar 

voren hoe er binnen de casus nadruk is gelegd op het ontwikkelen van deze vier competenties bij de 

leerlingen. De leerlingen hebben een zestal opdrachten (quests genaamd) doorlopen, waarbij ze bij elke 

opdracht een probleem hebben opgelost met behulp van de zelf te bouwen en te programmeren 

Mindstorm-robot. Pas als een probleem werd opgelost konden leerlingen verder met de volgende quest. 

De quests liepen op in moeilijkheidsgraad. Door zes kleine problemen binnen de casus centraal te 
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stellen, zijn de leerlingen vooral uitgedaagd om de competentie ‘analyseren en probleemoplossen’ te 

ontwikkelen. Het oplossen van de problemen door het bouwen van de robots en het programmeren van 

de robots gebeurde in groepjes van twee leerlingen, waardoor er ook veelvuldig overleg heeft 

plaatsgevonden en er goed samengewerkt moest worden. Hierdoor hebben de leerlingen ook aan de 

competentie ‘samenwerken en overleggen’ gewerkt. Het reflecteren op de samenwerking en het proces 

rondom het oplossen van de problemen zijn bijgehouden in het portfolio van de leerlingen. Na elke 

behaalde opdracht vond er een reflectiegesprek plaats met de docent waarna in het portfolio de 

opdracht werd afgetekend. Leerlingen zijn door deze vorm van reflecteren en het opstellen van het 

portfolio ook bewust aan de slag geweest met de competentie ‘leren’. De leerlingen zijn ook met deze 

competentie aan de slag geweest doordat ze tijdens de roboticacasus veel vakinhoudelijk hebben 

geleerd over robotica zelf en over het bouwen en programmeren van robots. Als laatste zijn de 

leerlingen aan het werk gegaan met de competentie ‘onderzoeken’ doordat zij bij elk probleem opzoek 

moesten naar de oplossing. Er waren echter voor hetzelfde probleem meerdere oplossingen mogelijk 

waardoor leerlingen uitgedaagd zijn zelf op onderzoek uit te gaan naar hun eigen oplossing. 

 

Ontwikkeling van de competenties 

Competentiemeetinstrument voor leerlingen (vragenlijst) 

 

Overzicht 18  Competentiemeetinstrument voor leerlingen casus robotica (vragenlijst) (n=14/15) 

Competentie Gemiddelde score op 
voormeting (en 
standaarddeviatie) 

Gemiddelde score op 
nameting (en 
standaarddeviatie) 

Verschil tussen voor- en 
nameting (* = significant) 

Samenwerken en 
overleggen  

4,46 (0,48) 4,67 (0,54) 0,21 

Analyseren en 
probleemoplossen 

4,17 (0,80) 4,08 (0,83) -0,09 

Onderzoeken 4,14 (0,61) 
 

4,34 (0,55) 0,20 

Beslissen en activiteiten 
initiëren  

4,35 (0,69) 4,73 (0,59) 0,38 * 

Plannen en organiseren  3,72 (0,78) 
 

3,94 (1,00) 0,22 

Leren 
Subschalen: 

 Plannen 

 Evalueren & 
monitoren 

 Moeite met reguleren 

 Sturen 

 
 
4,28 (0,64) 
4,13 (0,63) 
3,92 (0,79) 
4,36 (0,69) 

 
 
4,40 (0,99) 
4,37 (0,74) 
3,53 (1,13) 
4,46 (0,91) 

 
 
0,12 
0,24 
-0,39 
0,10 

 
Uit de analyse van de competentievragenlijst die aan de leerlingen is voorgelegd bij wijze van 

voormeting en nameting, blijkt dat er sprake is van een significante groei bij de competentie ‘Beslissen 

en activiteiten initiëren’. Dit is opmerkelijk, omdat binnen de casus niet specifiek aandacht aan deze 

competentie is besteed en daardoor hiervoor ook geen significante groei door de docenten werd 

verwacht. Verder zijn er geen significante verschillen tussen voormeting en nameting gevonden voor de 

overige gemeten competenties. 
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Competentiemeetinstrument voor leerlingen (rubrics met afbeeldingen) 

 

Overzicht 19 - Competentiemeetinstrument voor leerlingen casus robotica (rubrics met afbeeldingen) (n=14/15) 

 

Competentie 
 

Aantal leerlingen 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed Ranks 
Test? 
*=significant:  
(2-tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaart 1% van 
de variantie). 
r=0,3 medium effect 
(effect verklaart 9% van 
de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaart 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 4 
2>1: 4 
2=1: 7 
 

   

Onderzoeken 2<1: 5 
2>1: 7 
2=1: 3 
 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 8 
2>1: 4 
2=1: 3 
 

   

Leren 2<1: 4 
2>1: 4 
2=1: 6 
 

   

Plannen en organiseren 2<1: 6 
2>1: 3 
2=1: 6 
 

   

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 8 
2>1: 0 
2=1: 7 
 

Z=2,555 
P<0.008 * 

Wilcoxon Signed-Rank 
gaf aan dat de median 
post-test rangordes 
Mdn=4,50, statistisch 
significant lager was 
dan de median pre-test 
rangorde, Mdn=0,0;  
Z=2,55; P<0.008;  
r=0,36 

 
r=0,36 
Medium effect 
12,9% van de variantie 
verklaart door het effect. 

 

Bij de analyse van de uitkomsten van de rubrics als leerlingenmeetinstrument valt op dat de 

competentie ‘Analyseren en probleem oplossen’ als enige competentie met een significant verschil naar 

voren komt: 8 leerlingen scoren lager op de nameting dan op de voormeting, terwijl geen enkele leerling 

hoger scoort (7 leerlingen scoren gelijk op beide metingen). Voor de overige competenties is er geen 

significant verschil gevonden. 
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Competentiemeetinstrument voor docenten (rubrics) 

 

Overzicht 20– Streefniveau docentencompetentiemeetinstrument – uitgegaan van GL (n=15/18) 

 

Competentie 
 

Aantal leerlingen 
dat op de nameting 
(2) lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed 
Ranks Test? 
*=signifi-
cant: (2-
tailed) 
verwerping 
nul-
hypothese: 
neg/pos 
rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties 
(totaal x 2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaart 1% van 
de variantie). 
r=0,3 medium effect 
(effect verklaart 9% van 
de totale variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaart 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 0 
2>1: 0 
2=1: 18 
 

   

Onderzoeken 2<1: 0 
2>1: 0 
2=1: 15 
 

   

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

2<1: 0 
2>1: 0 
2=1: 15 
 

   

Leren 2<1: 1 
2>1: 0 
2=1: 14 
 

   

Plannen en organiseren 2<1: 0 
2>1: 0 
2=1: 15 
 

   

Analyseren en probleem 
oplossen 

2<1: 0 
2>1: 0 
2=1: 15 
 

   

 

Dit overzicht toont aan dat de leerlingen bij de voor- en nameting door de docenten zijn ingeschaald op 

hetzelfde (GL) streefniveau. Slechts bij één leerling is er bij de competentie ‘leren’ voor gekozen om de 

leerling in te delen op een ander streefniveau op de nameting dan op de voormeting.  
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Overzicht 21 – Docentinstrument met streefniveau GL (rubrics) (n=15) 

 

Competentie 
 

Aantal leerlingen 
dat op de 
nameting (2) 
lager (<), hoger 
(>) of gelijk (=) 
scoort in 
vergelijking met 
de voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant 
verschil op 
Wilcoxon 
Signed Ranks 
Test? 
*=significant:  
(2-tailed) 
verwerping nul-
hypothese: 
neg/pos rank=0 

Interpretatie 
 
Exact Sig (2 tailed) 

Effect size 
 
r=Z-waarde/wortel uit 
aantal observaties (totaal x 
2 maal testen). 
Cahen’s: 
r=0,1 klein effect (het 
effect verklaart 1% van de 
variantie). 
r=0,3 medium effect (effect 
verklaart 9% van de totale 
variantie) 
r=0,5 groot effect (effect 
verklaart 25% van de  
variantie 

Samenwerken en 
overleggen 

2<1: 0 
2>1: 5 
2=1: 10 
 

   

Onderzoeken 2<1: 0 
2>1: 9 
2=1: 6 
 

Z=-2,887 
P<0,004 * 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de median post-test 
rangordes Mdn=5,0  
statistisch significant hoger 
was dan de median pre-test 
rangorde, Mdn 0,0 , Z=-2,887  
, P<0,004  , r=0,52 
 

 
r=0,52 
groot effect size; 27,787% 
van de variantie wordt 
verklaard door het effect. 

Beslissen en 
activiteiten 
initiëren 

2<1: 0 
2>1: 11 
2=1: 4 
 

Z=-3,071 
P<0,001* 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de median post-test 
rangordes Mdn=6,0  
statistisch significant hoger 
was dan de median pre-test 
rangorde, Mdn 0,0 , Z=-3,071, 
P<0,001, r=0,56 

r=0,56 
groot effect size; 31,147% 
van de variantie wordt 
verklaard door het effect 

Leren 2<1: 1 
2>1: 6 
2=1: 8 
 

   

Plannen en 
organiseren 

2<1: 0 
2>1: 10 
2=1: 5 
 

Z=-2,972 
P<0,002 * 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de median post-test 
rangordes Mdn=5,5  
statistisch significant hoger 
was dan de median pre-test 
rangorde, Mdn=0,0, Z=-2,887, 
P<0,004, r=0,54 
 

r=0,54 
groot effect size; 29,44% 
van de variantie wordt 
verklaard door het effect 

Analyseren en 
probleem oplossen 

2<1: 0 
2>1: 9 
2=1: 6 
 

Z=-2,887 
P<0,004 * 

Wilcoxon Signed-Rank gaf 
aan dat de median post-test 
rangordes Mdn=5,0, 
statistisch significant hoger 
was dan de median pre-test 
rangorde, Mdn=0,0, Z=-2,887, 
P<0,004, r=0,52 

r=0,52 
groot effect size; 27,787% 
van de variantie wordt 
verklaard door het effect 
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Waar bij de meetinstrumenten van de leerlingen maar weinig significante verschillen zijn gevonden, is 

bij het docentenmeetinstrument te zien dat er juist bij vier van de zes competenties een significant 

verschil optreedt. Volgens de docenten zijn de leerlingen significant vooruit gegaan op de competenties 

‘analyseren en probleemoplossen’, ‘onderzoeken’, ‘beslissen en activiteiten initiëren’ en ‘plannen en 

organiseren’. Ter vergelijking met de uitslagen van de twee competentiemeetinstrumenten voor 

leerlingen, komt er daarmee bij het docenteninstrument een beduidend positiever beeld van de 

opgemerkte competentieontwikkeling naar voren: de docenten hebben bij de leerlingen meer 

competentieontwikkeling waargenomen binnen de roboticacasus dan dat de leerlingen zelf hebben 

opgemerkt.  

 

Reflectie op de resultaten 

De docent-onderzoeker heeft samen met de onderzoeker een analysegesprek gevoerd naar aanleiding 

van de verkregen resultaten. Daarnaast heeft de docent-onderzoeker samen met de twee betrokken 

roboticadocenten de resultaten geanalyseerd. De duiding van de onderzoeksgegevens binnen beide 

gesprekken zijn door de docent-onderzoeker samengebracht in deze reflectie op de resultaten.  

Wat volgens de docenten en de onderzoekers het meest opvalt is het verschil tussen de significante 

groei die de docenten bij vier competenties hebben waargenomen en het gebrek aan significante groei 

die de leerlingen binnen de twee leerlingmeetinstrumenten hebben waargenomen. Dit kan onder 

andere te maken hebben met de verschillende perspectieven die de docent en de leerlingen ten 

opzichte van elkaar hebben waarbij wordt verondersteld dat docenten al betere metacognitieve en 

reflectieve vaardigheden bezitten dan leerlingen uit de eerste klas waardoor zij de competenties van de 

leerlingen beter kunnen beoordelen dan de leerlingen zelf. Bovendien kunnen de docenten de 

competenties van de leerlingen beter vergelijken. 

 

Overzicht 22 – Waargenomen groei en afname bij de zes competenties bij de verschillende meetinstrumenten 

 

 Aantal competenties met 
waargenomen 
significante groei 

Aantal competenties met 
waargenomen significante 
achteruitgang  

Docentenvragenlijst 4 0 

Leerlingenvragenlijst 1 0 

Leerlingenrubrics 0 1 

   

De roboticadocenten geven als mogelijke verklaring aan dat het verschil tussen de waargenomen groei 

bij de gemeten competenties door de docenten en de leerlingen zoals weergegeven in overzicht 22, te 

maken kan hebben met het gegeven dat er binnen de roboticacasus op een andere manier is geleerd 

dan de leerlingen normaal gesproken gewend zijn. Binnen de roboticacasus hebben leerlingen 

probleemoplossend geleerd. De leerlingen hebben geen cijfers ontvangen om hun voortgang te meten. 

Zij moesten hun voorgang zelf bijhouden in hun portfolio. Door het behalen van quests konden de 

leerlingen hun voortgang merken. De roboticadocenten vragen zich echter af na het zien van de 

resultaatverschillen tussen de docenten- en de leerlingenmeetinstrumenten of de leerlingen het 

doorlopen van de quests wel als leren hebben ervaren. Door het spelenderwijs leren met robots waarbij 
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leerlingen als het ware een gamelevel moesten behalen om door te mogen naar de volgende quest, 

werd er niet op een traditionele manier geleerd waarbij cijfers worden gegeven, boeken als lesmateriaal 

worden gebruikt en een klassikale uitleg door de docent wordt gegeven. De docenten zijn ervan 

overtuigd dat leerlingen zich (sterk) hebben ontwikkeld op het gebied van alle zes de gemeten 

competenties en blijven staan achter de uitkomsten die zijn gemeten aan de hand van de ingevulde 

docentenvragenlijst. De docenten lijken dus ontwikkelingen te zien bij de leerlingen die de leerlingen 

zelf niet hebben ervaren door wellicht de terloopse manier van leren binnen deze casus. Daarnaast 

zagen de docenten dat de motivatie van de leerlingen zakte gedurende de casus. Het begin van de 

lessenreeks bestond uit het bouwen van de robot. Het bouwen werd als leuker door de leerlingen 

ervaren dan het programmeren van de robot wat voornamelijk in het tweede deel van de lessenreeks 

op het programma stond. Hierdoor liep de motivatie van de leerlingen terug. Deze motivatieterugloop 

kan de leerlingenscores van de tweede meting hebben beïnvloed waardoor het 

docentenmeetinstrument positiever qua gemeten ontwikkeling is uitgevallen dan de beide 

leerlingmeetinstrumenten.  

Een ander opvallend punt is dat de competentie ‘analyseren en probleemoplossen’ een competentie is 

waar de docenten vooraf de meeste groei in hadden verwacht, maar dat dit niet blijkt uit de twee 

leerlingmeetinstrumenten. Bij de leerlingrubrics is voor deze competentie zelfs een afname gevonden. 

Uit het docentenmeetinstrument blijkt dat de docenten zelf wel significante groei hebben 

waargenomen bij ‘analyseren en probleemoplossen’. De meeste groei hebben zij echter waargenomen 

bij de competentie ‘beslissen en activiteiten initiëren’. Dit is een competentie die van te voren juist niet 

door de docenten was aangemerkt als een competentie die met deze casus expliciet zou worden 

bevorderd. Toch geven ook de leerlingen zelf bij de competentievragenlijst aan dat ook zij hier groei bij 

hebben waargenomen. Dit is zelfs de enige competentie waarbij significante groei vastgesteld is als 

gekeken wordt naar de beide leerlinginstrumenten. Bij nader inzien bleek volgens de onderzoekers dan 

ook dat de competentie ‘beslissen en activiteiten initiëren’ binnen de casus toch belangrijker was dan 

gedacht. Dit verklaart de significante groei die zowel uit het docenteninstrument als de 

leerlingvragenlijst naar voren is gekomen. Het verschil tussen de vooraf verwachte ontwikkeling van de 

competentie ‘analyseren en probleemoplossen’ en de zoals hierboven gestelde tegenovergestelde 

uitkomsten, is echter lastiger te verklaren volgens de docenten en de onderzoekers. De inhoud van de 

roboticacasus heeft in ieder geval voor een deel andere ontwikkelingen bij de leerlingen bevorderd dan 

waar op ingestoken was. Dat er verschil zit tussen de uitkomsten van het docentenmeetinstrument en 

de twee meetinstrumenten van de leerlingen lijkt voornamelijk te komen door de verschillende 

perspectieven en het verschillend niveau in benodigde vaardigheden om te kunnen reflecteren op je 

eigen of iemand anders zijn competentieontwikkeling. Waarschijnlijk hebben het probleemgestuurd 

leren, de afgenomen motivatie en de nog te ontwikkelen zelfreflectiecompetentie de leerlingen minder 

doen inzien dat zij zichzelf ontwikkeld hebben door middel van de roboticacasus dan dat de docenten 

hebben bevonden.  

De gemerkte afname van de leerlingenmotivatie en de resultaten van de leerlingmeetinstrumenten 

waar minder groei is waar genomen dan verwacht, zorgen ervoor dat de docenten aanpassingen gaan 

maken aan de roboticacasus. Er zal gekeken worden naar hoe meer realistische verwachtingen kunnen 

worden geschapen bij aanvang van het roboticaproject bij de leerlingen. Daarnaast zal het 

lesprogramma aantrekkelijker worden gemaakt om de motivatie van de leerlingen vast te houden door 
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middel van meer beschikbaar beeldmateriaal waar informatie verkregen kan worden bijvoorbeeld. Er zal 

ook gekeken worden naar hoe leerlingen meer inzicht kunnen krijgen in hun leerproces tijdens het 

doorlopen van de quests. 

De docenten blijven ondanks de lagere uitkomsten van de leerlingmeetinstrumenten ervan overtuigd 

dat de leerlingen door de roboticacasus zich aanzienlijk ontwikkeld hebben op de vier vaardigheden die 

uit het docentenmeetinstrument als significant ontwikkeld naar voren komen.  
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4.1.4  Resultaten casus Successie – Zone.college  
 

4.1.4.1  Beschrijving van het toekomstperspectief Successie 

In de loop van het eerste projectjaar is een beschrijving van het toekomstperspectief van de casus 

Successie opgesteld. Deze beschrijving is opgesteld aan de hand van het format ‘Beschrijving 

Toekomstperspectief’ (zie hoofdstuk 3 voor nadere details). 

Bij het tot stand komen van de beschrijving ‘het toekomstperspectief’ van de casus hebben de 

docenten, docent-onderzoeker en extern onderzoeker uitdrukkelijk samengewerkt. Allereerst heeft een 

gezamenlijk overleg plaatsgevonden. De docenten en docent-onderzoeker hebben vervolgens de lead 

genomen bij het schrijven van het stuk, ondersteund en kritisch opbouwend bevraagd door de extern 

onderzoeker. Bij de totstandkoming van het toekomstperspectief zijn diverse bronnen bestudeerd zoals 

het strategisch uitvoeringsplan en geïntegreerd jaardocument van de mbo-instelling en diverse 

arbeidsmarkt- en schoolverlaters- en loopbaanonderzoeken.  

Bij het toekomstperspectief van Successie zijn verschillende actoren van belang. Het perspectief vanuit 

het strategische beleid is richtinggevend. De vaksectie en het docententeam geeft nader invulling aan 

het onderwijs binnen Successie. Bij Successie is het gezichtspunt van de arbeidsmarkt leidend. 

Belangrijkste actoren zijn daarom het regionale bedrijfsleven en brancheorganisatie. Studenten, zijn van 

belang en betrokken omdat het om hen gaat! 

 

Door het samen - docenten en docent-onderzoeker - beschrijven van het toekomstperspectief van deze 

casus gingen de docenten gerichter nadenken over het toekomstperspectief van studenten binnen 

Successie en over de relatie daarvan tot het didactische concept van de casus Successie. Voor hen 

logische zaken moesten nu bewust onder woorden worden gebracht, waardoor helder werd dat niet 

altijd alles zo logisch en doordacht was en mogelijk niet altijd passend hoeft te zijn bij het 

toekomstperspectief waar naar wordt gestreefd. Het kritisch bevragen door de onderzoeker leidde tot 

steeds meer bewustwording bij docenten waarvoor het toekomstperspectief en ook de 

onderwijspraktijk met daarbij didactische vorm zou moeten dienen. 

 

Samenvatting toekomstperspectief Successie 

Successie is het studentenbedrijf voor studenten van de BOL opleidingen Hovenier en Groenvoorziening 

van niveau 2, 3 en 4 van de mbo-vestiging van Zone.college (voorheen Groene Welle) te Hardenberg. 

Het bedrijf wordt (onder begeleiding van een docent) geleid door studenten. Zij moeten zorgen voor 

een complete bedrijfsvoering. Het is een van de studentbedrijven waarmee de instelling invulling geeft 

aan toekomstgericht onderwijs voor haar studenten, waar hun toekomstperspectief, het leren in de 

praktijk, ondernemerschap en ondernemendheid centrale uitgangspunten zijn. Het strategische beleid 

van de instelling geeft kaders en is richtinggevend voor de vormgeving van het onderwijs. Daarbij zijn 

vier pijlers leidend in het toekomstperspectief van de ‘groen’ student: Ondernemendheid, maatwerk, 

duurzaamheid en vakmanschap. In de vormgeving van het onderwijs wordt daarom gezorgd voor 

voldoende projectmatige en authentieke opdrachten, waarbij studenten ondernemendheid en 

samenwerking (aan)leren en vanuit hun eigen leermotivatie, kennis en (beroeps)vaardigheden 
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ontwikkelen. Naast de inhoud van het vak zijn ook de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden van 

belang: creatief denken, kritisch denken, analytisch, samenwerken en ondernemendheid.  

 

Door de vaksectie en het docententeam vindt de uiteindelijke doorvertaling naar pedagogische-

didactische werkvormen gericht op vakmanschap plaats en wordt het onderwijs binnen Successie 

vormgegeven. Zij baseren zich daarbij op de ontwikkeling in hun vakgebied, de regionale ontwikkelingen 

en de input van hun studenten.  

Bij de casus Successie is het toekomstperspectief vooral gericht op het perspectief van de arbeidsmarkt, 

de casus is gericht op het (toekomstige) beroep en de ontwikkeling van vakmanschap. Het perspectief 

ligt met name in de sector groen en mogelijk binnen sector recreatie. Het perspectief is in eerste 

instantie beroepsgericht, waar mogelijk maatschappelijk gericht (wereldburgers). Er wordt verwacht dat 

het grootste gedeelte van de studenten - al dan niet na een vervolgstudie - aan het werk gaat in het 

vakgebied. De - toekomstige - arbeidsmarkt voor hoveniers is gunstig. 

In de hovenierssector is er groeiende behoefte aan zelfsturende/organiserende teams. In Successie 

worden studenten op de toekomstige praktijk voorbereid door hen te laten oefenen op hun 

opleidingsniveau met de verantwoordelijkheden die ze later krijgen. Er wordt verwacht dat de 

studenten steeds meer klantcontact zullen hebben en dat er een grotere verantwoordelijkheid is voor 

de medewerker opgeleid op niveau 2. Studenten worden hier in Successie op voorbereid door de grote 

aandacht voor samenwerken en communicatie. 

(Maatschappelijke) ontwikkelingen waar hoveniers meer mee te maken hebben en krijgen zijn de 

versterkte aandacht voor duurzaamheid, klimaat, milieu (alternatieve bestrijding) wet en regelgeving en 

consument beleving. Urban Garden is daarbij tevens een belangrijk ontwikkeling (stedelijke vergroening, 

daktuinen, stadsmoestuinen, gevelbegroeiing). Daarbij verandert de functie van groen; deze draagt bij 

aan de kwaliteit van ons leefmilieu en aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. Daarin zit de 

grote innovatie voor hoveniersbedrijven.  

Een andere ontwikkeling heeft o.a. te maken met de invoering van de Participatiewet. Deze leidt tot de 

toestroom binnen groen van een nieuwe doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

die de behoefte hebben aan een langdurige ondersteuning. Studenten zullen in hun toekomstige werk 

ook te maken krijgen met deze doelgroep, dat vraagt van hen mogelijk meer andere competenties en 

mogelijk meer inzet van 21e-eeuwse vaardigheden. 

 

In Successie staat het toekomstperspectief van de student centraal en daar wordt in de casus concreet 

aan gewerkt. Binnen LOB lessen- gekoppeld aan Successie - is door studenten gewerkt en geleerd hoe 

toekomstperspectief kan worden ontwikkeld. Tijdens de LOB-lessen is hen gevraagd hoe zij hun 

toekomstperspectief over 5-10 jaar zien en zijn zij gevraagd naar hun toekomstdroom. Ook zijn zij 

gevraagd naar hun motieven voor de opleiding. De studenten moesten reflecteren over hun motieven 

en de wensen en waarden beschouwen die van belang zijn voor hun loopbaan (wat wil ik). De studenten 

hebben dit verwerkt in zogenaamde moodboards en als groep met elkaar besproken. Deze moodboards 

zijn opgenomen als bijlage van de beschrijving van het toekomstperspectief van de casus. 

Studenten beoordelen elkaar binnen Successie, hetgeen past bij het toekomstperspectief van de 

arbeidsmarkt zoals hierboven beschreven zoals het werken in zelfsturende teams. In dergelijke teams 
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zullen medewerkers onderling goed moeten aangeven wat ze van elkaar verwachten om goed te kunnen 

samenwerken. 

 

4.1.4.2  Beschrijving van de didactische onderwijspraktijk Successie (kijkvenster) 

Als onderdeel van het NRO-project is ook de feitelijke didactische onderwijspraktijk van de casus 

geanalyseerd en beschreven. Dit is gebeurd met behulp van het zogenaamde kijkvenster (zie hoofdstuk 

3 voor nadere details).  

Net als bij het tot stand komen van de beschrijving het toekomstperspectief van de casus hebben de 

docenten, docent-onderzoeker en extern onderzoeker bij de beschrijving van de didactische 

onderwijspraktijk uitdrukkelijk samengewerkt. Allereerst heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden. 

De docenten en docent-onderzoeker hebben vervolgens de lead genomen bij het schrijven van het stuk, 

ondersteund en kritisch opbouwend bevraagd door de extern onderzoeker. 

In het verlengde van het beschrijven van het toekomstperspectief zien we dat het nadenken over de 

onderwijspraktijk en het daadwerkelijk beschrijven daarvan doormiddel van het kijkvenster hetzelfde 

proces bij de betrokken docenten teweeg bracht. Sneller dan bij de beschrijving van het 

toekomstperspectief leek men nu vaardiger om woorden te geven aan de onderwijspraktijk. Het kritisch 

bevragen door docent-onderzoeker en onderzoeker leverde aanmerkelijk sneller en adequater 

informatie op en doorleving bij de docenten. 

 

Samenvatting didactische onderwijspraktijk Successie 

Bij de Zone.college (voorheen Groene Welle) heeft het leren in de praktijk een centrale plaats in het 

onderwijs, naast het concept Leerlijnen van de Bie waarmee nadrukkelijk gewerkt wordt vanuit integrale 

opdrachten. Daarnaast worden binnen de instelling activiteiten rondom ondernemerschap 

vormgegeven. Successie is het studentenbedrijf - oefenbedrijf - voor de mbo-opleidingen Hovenier en 

Groenvoorziening in Hardenberg waarin de BOL studenten van alle leerjaren en de niveaus 2,3 en 4 met 

elkaar samenwerken en zelf verantwoordelijk zijn voor het draaiende houden van het bedrijf. Het leren 

in de echte – zo authentiek mogelijke - werkpraktijk staat hier centraal. Onderwijs en (opdrachten van) 

klanten werken samen en geven zo vorm aan de rijke leeromgeving van de studenten. In schooljaar 

2017-2018 zijn 11 studenten binnen Successie werkzaam en zij zijn ondersteund door twee docenten en 

een instructeur.  

 

Successie vindt een dag per week plaats, met uitzondering van vakanties, vrije dagen en blokstage. De 

doorsnee lesdag begint om 8.30 tot circa 16.30 uur. De werkdag start met een uur Loopbaanoriëntatie 

(LOB) begeleid door een coach die tevens vakdocent binnen Successie is. Naast vastgelegde 

onderwerpen wordt tijdens de les vaak de koppeling gelegd met zaken die spelen in Successie. Te 

denken valt aan werkafspraken vastleggen of hoe om te gaan met verzuim van de werknemers. 

Na deze les is er een werkoverleg van de studenten van het leerbedrijf, waarbij wordt gewerkt met een 

vaste structuur en agendapunten. Dit werkoverleg duurt gemiddeld een half uur, maar bij de start van 

het schooljaar duurde een overleg meer dan een uur. De voorzittersrol en notulist wisselt, en wordt 

alleen door niveau 3 en 4 studenten uitgevoerd. Notulen worden op een ruimte op intranet gezet, die 

toegankelijk is voor studenten en docenten. Op dezelfde ruimte worden planningen, gewerkte uren, 
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afspraken, ontwerpen, NAW gegevens van klanten enzovoort geplaatst. Klanten zijn soms collega-

docenten, maar vaak bellen particulieren naar school om te vragen of de studenten werk in hun tuin 

willen uitvoeren. Daarnaast heeft Successie een facebookpagina. Studenten houden zelf een 

boekhouding bij. Een financieel controller van school en een directeur MBO onderwijs bewaken de 

rekening en de studenten moeten verantwoording over het beleid aan deze personen afleggen. 

Tijdens het werkoverleg zijn de twee vakdocenten en een instructeur aanwezig. Na afloop van de 

vergadering brengt de instructeur de studenten naar de werkplek, mits ze vooraf gereedschap en 

vervoer hebben aangevraagd. Het werk wordt door subgroepen uitgevoerd waarbij de samenstelling 

van de groep verandert wanneer dit wenselijk en noodzakelijk is. De instructeur bezoekt de studenten 

op de werkplek en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De instructeur haalt de studenten ook weer op 

na afloop van het werk.  

De studenten kunnen de docenten om advies vragen. Eén docent geeft les in tuinontwerpen, de ander 

geeft les in het begroten van aanleg en onderhoud van tuinen. Er is één docent de hele dag beschikbaar 

voor vragen en calamiteiten. Tijdens het werkoverleg en ook bij de lessen LOB zijn de docenten en 

instructeur kritisch op het werkproces. Docenten ondersteunen de studenten bij het spiegelen aan de 

praktijk. Door de vragen te stellen: Hoe gaat het in het echt, wat gebeurt er in de praktijk. Hierbij maken 

ze gebruik van de 10 regels die studenten zelf hebben opgesteld. 

 

Het leren in de echte – zo authentiek mogelijke - werkpraktijk en rijke leeromgeving staat bij Successie 

centraal. Zo moeten studenten bijvoorbeeld kunnen anticiperen op authentieke situaties die zich 

voordoen nadat planning en werkverdeling e.d. al zijn gemaakt, zoals het stilleggen van de 

werkzaamheden als gevolg van natuurwet, weersomstandigheden, onduidelijke werkafspraken etc. 

Theorielessen en praktijklessen zijn ondersteunend en soms voorwaardelijk voor bepaalde uit te voeren 

klussen. In Successie geven de docenten veel vrijheid aan de studenten en leren ze zelfstandiger te 

werken, omdat ze alle werkprocessen dienen uit te voeren.  

Binnen Successie ligt er i.v.m. de stage veel accent op ‘fouten mogen maken’. De docenten geven aan 

dat dit zelfs moet, omdat zij vinden dat de studenten daar juist van leren. Zij bespreken dit ook met 

studenten. Echter, zij merken aan de reacties van de studenten dat die het maken van fouten onprettig 

vinden, omdat ze het graag in één keer goed doen en meteen succes willen. Als een student te veel 

fouten maakt leidt dat volgens de docenten soms tot motivatieproblemen waar studenten verschillend 

mee omgaan. Deze ervaringen worden dan bespreekbaar gemaakt door terugkoppeling in de LOB-lessen 

en werkoverleg.  

In Successie is er met de studenten veel aandacht voor de vraag waarom ze iets leren. Dat gaat om 

spiegelen, uitproberen van mogelijkheden en keuzes maken. Binnen Successie planten studenten nu 

bijvoorbeeld zelf een boom en bespreken ze later wat er mogelijk niet goed ging. Het effect is dat 

studenten veel bewuster kijken naar waarom zij iets doen. Tevens gaan studenten nadenken over hoe 

ze de vaardigheid ook kunnen toepassen in andere situaties.  
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4.1.4.3  Resultaten van de competentiemetingen en interpretatie 

De competenties in de onderwijspraktijk 

Van de zes onderzochte competenties zijn de onderstaande competenties expliciet in de casus Successie 

aan bod gekomen: 

Samenwerken en overleggen; 

Plannen en organiseren; 

Analyseren en probleem-oplossen 

Beslissen en activiteiten initiëren. 

Binnen de onderwijspraktijkbeschrijving Successie (kijkvenster) komt duidelijk naar voren dat er nadruk 

op deze competenties ligt.  

Samenwerken en overleggen: Veel klussen worden met tweetallen of groepen uitgevoerd en er wordt 

door de studenten zelden alleen gewerkt. Communiceren wordt geleerd in het werkoverleg. Ook tijdens 

de uitvoering van de klussen wordt door de studenten overlegd; met klanten, leveranciers, docenten en 

onderling.  

Plannen en organiseren: Studenten moeten een planning voor de klanten maken want die willen weten 

wanneer het werk wordt uitgevoerd. Daarnaast moeten de studenten rekening houden met zaken als 

weersomstandigheden en ziekte van het personeel die van invloed zijn op de werkzaamheden. Klussen 

kosten soms meer/minder tijd als begroot. Gereedschappen, materialen, busvervoer en machines 

moeten vooraf worden geregeld.  

Problemen oplossen: Er gaat binnen de authentieke werk/leersituatie wel eens wat mis; dan moet het 

probleem door de studenten correct worden opgelost. 

Beslissen en activiteiten initiëren: Ondernemerschap staat centraal. Studenten moeten samen 

zelfstandig een bedrijf draaiende houden en zelf opdrachten genereren. 
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Ontwikkeling van de competenties 

De extern onderzoeker heeft de docent-onderzoeker en docenten als eerste uitleg gegeven over de 

instrumenten om de vaardigheden van de studenten te meten. De docenten hebben vervolgens de 

instrumenten voor de studenten uitgedeeld en hen deze op een gezamenlijk moment(en) laten invullen. 

De twee docenten hebben samen het docentinstrument ingevuld. Hierin ondersteund door de docent-

onderzoeker en de onderzoeker. Het proces, gebruik van de instrumenten en de resultaten zijn 

vervolgens door de betrokkenen besproken.  

 

Bij de interpretatie van de resultaten dient er rekening gehouden te worden met de geringe omvang van 

de groep studenten (n=11). De resultaten worden eerst per meetinstrument besproken, daarna volgt 

een reflectie op de resultaten. 

 

Competentiemeetinstrument voor studenten (vragenlijst) 

 

Overzicht 23 - Competentiemeetinstrument voor studenten casus Successie (vragenlijst) (n=11) 

Competentie Gemiddelde score op 
voormeting 
(standaarddeviatie) 

Gemiddelde score op 
nameting 
(standaarddeviatie) 

Verschil tussen 
metingen 
*= significant 

Aantal leerlingen dat 
op de nameting (2) 
lager (<), hoger (>) of 
gelijk (=) scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 

Samenwerken en 
overleggen  

4,49 (0,50) 4,53 (0,47) 0,04 2<1: 5 
2>1: 5 
2=1: 1 

Analyseren en probleem 
oplossen  

4,09 (0,56) 4,03 (0,77) -0,06 2<1: 6 
2>1: 5 
2=1: 0 

Onderzoeken 3,81 (0,61) 4,16 (0,84) 0,35 2<1: 4 
2>1: 7 
2=1: 0 

Beslissen en activiteiten 
initiëren 

4,47 (0,27) 4,75 (0,43) 0,28 2<1: 3 
2>1: 7 
2=1: 1 

Plannen en organiseren 3,65 (0,83) 4,33 (0,75) 0,67* 2<1: 2 
2>1: 8 
2=1: 1 

Leren  
 
subschalen:  
Plannen 
• Evalueren & monitoren 
• Moeite met reguleren 
• Sturen 

3,97 (0,59) 
 
 
3,55 (0,89) 
3,95 (0,68) 
3,93 (1,11) 
4,41 (0,58) 

4,07 (0,39) 
 
 
3,73 (0,77) 
4,13 (0,54) 
3,98 (0,94) 
4,50 (0,46) 

0,10 
 
 

0,18 
0,17 
0,05 
0,09 

2<1: 4  
2>1: 7 
2=1: 0 

 
 

 

Op basis van de statistische analyse van de data van de vragenlijst voor studenten blijkt dat de groep 

studenten alleen bij de competentie ‘Plannen en organiseren’ een duidelijke positieve ontwikkeling 

heeft gehad (significant). Bij 8 van de 11 studenten is sprake van groei.  
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Competentiemeetinstrument voor studenten (Rubrics met afbeeldingen) 

 

Overzicht 24 - Competentiemeetinstrument voor studenten casus Successie (Rubrics met afbeeldingen) (n=11) 

Competentie Gemiddelde score op 
voormeting 
(standaarddeviatie) 

Gemiddelde score op 
nameting 
(standaarddeviatie) 

Aantal studenten dat 
op de nameting (2) 
lager (<), hoger (>) of 
gelijk (=) scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant verschil op 
Wilcoxon Signed 
Ranks Test? 
*=significant: (2-
tailed) verwerping 
nulhypothese: 
neg/pos rank=0 

Samenwerken en 
overleggen 

3,00 (0,78) 3,18 (1,08) 2<1: 2 
2>1: 2 
2=1: 7 

 

Analyseren en 
probleem oplossen 

3,73 (1,27) 3,64 (1,29) 2<1: 4 
2>1: 4 
2=1: 3 

 

Onderzoeken 3,18 (1,25) 3,91 (1,22) 2<1: 1 
2>1: 5 
2=1: 5 

 

Beslissen en 
activiteiten initiëren 

3,91 (1,30) 3,82 (1,08) 2<1: 4 
2>1: 3 
2=1: 4 

 

Plannen en 
organiseren 

2,27 (1,56) 2,82 (1,47) 2<1: 3 
2>1: 5 
2=1: 3 

 

Leren 4,36 (1,57) 3,64 (0,92) 2<1: 6 
2>1: 3 
2=1: 2 

 

 

Op basis van de statistische analyse van de data van de competentiemeter (instrument met Rubrics) is 

er voor de groep studenten op geen van de competenties ontwikkeling gemeten, d.w.z. er zijn geen 

significante verschillen tussen de voor- en nameting  
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Competentiemeetinstrument voor docenten (Rubrics) 

 

Overzicht 25 - Docentinstrument casus Successie (Rubrics) (n=11)   

Competentie Gemiddelde score op 
voormeting 
(standaarddeviatie) 

Gemiddelde score op 
nameting 
(standaarddeviatie) 

Aantal studenten dat 
op de nameting (2) 
lager (<), hoger (>) of 
gelijk (=) scoort in 
vergelijking met de 
voormeting (1) 
Toetsing nul 
hypothese VET 

Significant verschil op 
Wilcoxon Signed 
Ranks Test? 
*=significant: (2-tailed) 
verwerping 
nulhypothese: 
neg/pos rank=0 

Samenwerken en 
overleggen 

28,00 (13,75) 28,18 (13,30) 2<1: 1 
2>1: 3 
2=1: 7 

 

Analyseren en 
probleem oplossen 

29,00 (14,16) 27,36 (12,99) 2<1: 3 
2>1: 3 
2=1: 5 

 

Onderzoeken 29,00 (12,76) 30,64 (12,11) 2<1: 0 
2>1: 6 
2=1: 5 

* 
Z=-2,232 
P=0,03 

Beslissen en 
activiteiten initiëren 

28,09 (13,48) 31,00 (10,17) 2<1: 2 
2>1: 5 
2=1: 4 

 

Plannen en 
organiseren 

27,91 (13,43) 24,91 (12,70) 2<1: 2 
2>1: 5 
2=1: 4 

 

Leren 27,82 (13,76) 30,82 (10,64) 2<1: 1 
2>1: 6 
2=1: 4 

 

 

Bij de beoordeling van de studenten door de docenten valt op dat er voor de groep studenten alleen 

sprake is van een - statistisch significante - ontwikkeling bij de competentie ‘Onderzoeken’. Een 

Wilcoxon Signed-Rank gaf aan dat de median post-test rangordes Mdn = 3,5 statistisch significant hoger 

was dan de median pre-test 0,0 rangorde, Mdn + , Z = -2,323 ; P = 0.03; r = 0,47. 23% van de variantie 

wordt verklaard door het effect. Bij 6 van de 11 studenten is volgens de docenten sprake van groei.  

 

Reflectie op de resultaten 

Op basis van de statistische analyse van de onderzoeksgegevens is er voor de groep studenten groei op 

de competenties ‘Plannen en organiseren’ (op basis van oordelen van de studenten zelf) en 

‘Onderzoeken’ (op basis van oordelen van de docenten) geconstateerd. 

 

De betrokkenen wilden de resultaten beter kunnen duiden en gebruiken in de eigen onderwijspraktijk. 

Daarom hebben een docent, de docent-onderzoeker en de onderzoeker gezamenlijk de uitkomsten van 

deze analyses - en nadere uitgevoerde analyses - besproken. Daarbij is gezien de geringe omvang van de 

groep studenten en wens van de betrokkenen ook expliciet gekeken naar de individuele ontwikkeling 

van studenten en de vergelijking van de oordelen van de studenten zelf (vragenlijst 

competentiemeetinstrument) en die van de docenten over de studenten.   
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De docenten waren zeer geïnteresseerd in welke mate de individuele studenten binnen Successie op 

basis van beide metingen ontwikkeling lieten zien en hoe zij als docent de studenten zelf beoordeelden. 

Zij hebben immers bij de resultaten de individuele studenten voor ogen. Daarom is met de docenten 

ook gekeken naar ontwikkeling - die niet statistisch significant hoefde te zijn maar waarbij dat voor het 

grootste deel van de studenten wel sprake van was. Dat betreft: 

 ‘Onderzoeken’ (meetinstrument student en docent) 

 ‘Plannen en organiseren’ (meetinstrument student en docent) 

  ‘Beslissen en activiteiten initiëren’ (meetinstrument student en docent) 

 ‘Leren’ (meetinstrument student en docent) 

 

Met name op de competenties ‘Samenwerken en overleggen’ en ‘Plannen en organiseren’, maar ook op 

de competentie ‘Analyseren en probleemoplossen’ en ‘Beslissen en activiteiten initiëren’ werd door 

betrokkenen van de casus een ontwikkeling verwacht. De verwachtingen zijn voor de docenten deels 

uitgekomen. Voor de competenties ‘Plannen en organiseren’ en ‘Beslissen en activiteiten initiëren’ is - 

i.i.g. bij het grootste deel van de groep studenten- ontwikkeling gemeten  

Wat betreft de competenties ‘Samenwerking en overleggen’ en ‘Analyseren en probleem-oplossen’ is 

geen groei geconstateerd.  

De docent geeft aan de geringe ontwikkeling van de groep op de competentie ‘Samenwerken en 

overleggen’ waarschijnlijk verklaard kan worden omdat de studenten vooral op het punt van het 

gezamenlijk vergaderen in de praktijk - wezenlijk onderdeel van deze casus - als groep weinig 

vooruitgang hebben laten zien.   

De studenten hebben op het punt van het ‘Plannen en organiseren’ van de werkzaamheden volgens de 

docent veel meer ontwikkeling meegemaakt en zijn ze gegroeid in het maken van afspraken. De groei bij 

de competentie ‘Plannen en organiseren’ wordt volgens de docent mogelijk verklaard omdat hier actief 

een beroep op wordt gedaan wordt d.m.v. authentieke opdrachten waar zij binnen Successie aan 

werken. Studenten worden buiten hun comfortzone geplaatst om zo leren te bevorderen. De docent 

geeft aan dat "Om te kunnen plannen en organiseren moet een student gaan ‘Onderzoeken’ en ‘Beslissen 

en activiteiten initiëren’. Dat zijn losmakend de onderliggende competenties om uiteindelijk te kunnen 

‘Plannen en organiseren’ “. Hij gebruikt hierbij de metafoor van een paraplu van ‘Plannen en 

organiseren’, de andere competenties zijn onderliggend. De groei van de andere competenties 

resulteren in en dragen volgens hem bij in de groei van ‘Plannen en organiseren’. 

 

Bij de betrokkenen was er behoefte om de resultaten nader te duiden en is er expliciet gekeken naar de 

vergelijking van de oordelen van de studenten zelf en die van de docenten op een meer individueel 

niveau. In welke mate komen deze oordelen nu overeen? Waar de betrokken docenten en onderzoeker 

zich terdege bewust zijn van het verschil in het type instrumenten. Het overzicht laat zien dat alhoewel 

er opgenoemde competenties groei gesignaleerd is, er verschil is in welke studenten dat betreft. Zo zijn 

er bijvoorbeeld 5 studenten waarbij de geconstateerde ontwikkeling door analyse van de 

studentenvragenlijst en docentinstrument overeenkomt.   
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Overzicht 26 - Vergelijking groei op studentniveau o.b.v. studentenvragenlijst en docentinstrument vergeleken 

(n=11) 

  Onderzoeken Beslissen en 
activiteiten 
initiëren 

Plannen en 
organiseren 

Overeenkomst student en docent  Groei 4 3 3 

Geen ontwikkeling 1 2 0 

Totaal  5 5 3 

     

Geen overeenkomst student en 
docent 

Groei volgens student 4 4 5 

Groei volgens docent 2 2 2 

Achteruitgang volgens 
student, geen 
ontwikkeling volgens 
docent 

0 0 1 

 Totaal  6 6 8 

 

De docenten hebben het gebruik van het docentinstrument eerst uitleg gehad van de docent- en extern 

onderzoeker. Toch bleek het gebruik van het instrument d.w.z. het beoordelen van de studenten best 

lastig. Beide docenten bleken in eerste instantie soms een verschillend oordeel te hebben. Zij bleken 

namelijk een verschillend perspectief te hanteren. Studenten beoordelen binnen de werkpraktijk van 

Successie of beoordelen op een meer holistische manier waarmee ook het gedrag van studenten in 

andere onderwijssituaties wordt meegenomen. Het gesprek hierover en over het waarom van een 

bepaald oordeel, werd door de docenten als zeer waardevol ervaren. Docenten kwamen daardoor tot 

een meer doorgronde en gezamenlijke beoordeling van de studenten.  
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4.2  Resultaten metingen comakership 
 

In paragraaf 3.3 is beschreven op welke wijze het comakership tijdens het project is onderzocht. In deze 
paragraaf worden de opbrengsten van die werkwijze en de ingezette instrumenten beschreven. 
 

4.2.1  Opbrengst inventarisatie van verwachtingen over rollen, voorafgaand| 

aan het project 
 

De schoolcoördinatoren en docentonderzoekers hebben overwegend een afgeronde masteropleiding of 

volgen die nog. Ze zien zichzelf vooral in een rol als interne coördinator en uitvoerder van het onderzoek 

in de eigen school, en daarnaast als actieve consortiumpartner die in samenwerking met de anderen de 

onderzoekaanpak vormgeeft en participeert in de data-analyse en rapportage. Een voorbeeld van een 

omschrijving van de beoogde eigen rol:  

 

“Vooral wel: Onderzoek uitzetten binnen eigen instelling; Communiceren binnen eigen instelling; Bijdrage leveren 

aan analyseren van resultaten onderzoek. 

Vooral niet: Wetenschappelijke fundering, monitoring; Publicaties.” 

 

De externe onderzoekers zijn allen werkzaam op seniorniveau: ze hebben ruime onderzoekservaring, 

een aantal van hen met een afgeronde universitaire opleiding als basis, en een aantal heeft tevens 

promotieonderzoek afgerond. De scholenpartners verwachten van de externe onderzoekers vooral een 

klankbordrol en een rol als overall bewaker van de kwaliteit van het onderzoek. Een voorbeeld van een 

omschrijving van de beoogde rol van de externe onderzoekers:  

 

“Vooral wel: Klankbord, kennisbron voor opzet onderzoek, verbinding binnen gehele onderzoek met de andere 

casussen, in samenwerking kwaliteitsbewaking – bijsturen – monitoren van het onderzoek. In samenwerking de 

uitwerking en rapportage vorm geven. 

Vooral niet: Onderzoektoerist uithangen, dus de school alleen als eigen onderzoeksobject zien.” 

 

In het licht van deze wensen én met het oog op de projectdoelen, is in het onderzoeksvoorstel voor een 

projectorganisatie gekozen die niet uitgaat van vergaande taakverdeling en ook niet van een vergaande 

variant van comakership; wel wordt gekozen voor een tussenvariant waarin bepaalde taken samen 

worden gedaan, en andere taken volgens een taakverdeling (vergelijk Van Lieshout, Jacobs & Cardiff, 

2017, p.20). Die taakverdeling krijgt vorm via de koppels van docentonderzoekers en externe 

onderzoekers, het consortiumoverleg (iedereen) en het onderzoekersoverleg (alleen de externe 

onderzoekers): 

• Per casus is er ‘koppel’ van de schoolcoördinator/docentonderzoeker(s) enerzijds en de 

bijbehorende externe onderzoeker(s) anderzijds. De koppels blijven gedurende de gehele looptijd 

van het onderzoek met elkaar verbonden. Per koppel is de scholenpartner eerstverantwoordelijk 

voor de uitvoering van het onderzoek binnen de eigen school. De onderzoeksinstelling is 
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verantwoordelijk voor de juiste ondersteuning en begeleiding, en het aanreiken van valide en 

betrouwbare instrumenten en methodieken.  

• Daarnaast vormen de externe onderzoekers gezamenlijk het ‘onderzoekersteam’. Het 

onderzoekersteam werkt nauw samen aan procesmatige afstemming, ontwikkeling van 

instrumenten, verhoging van de vergelijkbaarheid van de casussen en het casus-overstijgende 

onderzoek. Hiervoor voeren zij onder meer periodiek overleg. Het onderzoeksteam is 

verantwoordelijk voor het generieke deel van het onderzoek, en inhoudelijk voor de ontwikkeling 

van instrumenten. Om inzichten en aanbevelingen casusoverstijgend te kunnen benoemen, worden 

gelijke methoden en instrumenten gebruikt door alle koppels. 

• Koppels en onderzoekersteams ontmoeten elkaar tijdens gezamenlijke consortiumbijeenkomsten. 

• Projectleider is een van de professionals uit de scholen. 

 

Deze projectorganisatie impliceert dat er geen afzonderlijk overleg van de docentonderzoekers van de 

scholenpartner is. Zij ontmoeten elkaar wel tijdens de gezamenlijke consortiumbijeenkomsten van 

docentonderzoekers en externe onderzoekers. 

 

 

4.2.2  Opbrengst van de update van de gegevens uit de voorafgaande 

  inventarisatie 
 

De inventarisatie bij de docentonderzoekers van de scholen leert dat hun beschikbaarheid voor het 

project varieert, vooral vanwege interne taakverdelingen in de cases, in aanvulling daarop soms ook 

doordat intern extra uren voor het project zijn vrijgemaakt. De docentonderzoekers zien zichzelf in een 

centrale rol binnen de school, om daar het onderzoek te realiseren. Sommigen noemen daarbij de 

interne samenwerking en reflectie met collega’s (in de lijn van actieonderzoek door alle betrokkenen), 

anderen spreken meer over ‘data ophalen’ (in een onderzoeker-respondent relatie). 

De verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek (van 

literatuuronderzoek tot meetinstrumenten tot case-overstijgende data-analyse en rapportage) beleggen 

de docentonderzoekers vooral bij de externe onderzoekers. Van laatstgenoemden wordt ook 

begeleiding bij het onderzoek binnen de scholen verwacht, met een actieve zichtbaarheid en in 

verbinding met de betrokkenen in de school.  

 

De inventarisatie bij de externe onderzoekers leert dat ook hun beschikbaarheid voor het project 

varieert, mede vanwege het feit dat van twee instituten elk twee onderzoekers in het project 

participeren. De externe onderzoekers delen de visie van de docentonderzoekers wat betreft de 

verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke kwaliteit. De opvattingen van de externe onderzoekers 

over hun eigen rol in relatie tot de docentonderzoekers in hun koppel variëren, van (vrij intensieve) 

sparringpartner voor de docentonderzoeker in de school, tot meer onderzoeker op afstand die erop 

toeziet dat de planningen worden gehaald. Bij de meesten sluit deze rolopvatting aan bij hun 

beschikbaarheid in uren.  
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Van de docentonderzoekers in het koppel verwachten de externe onderzoekers dat ze linking pin en 

coördinator zijn voor het onderzoek in de school. Enkelen spreken ook de verwachting uit dat de 

scholenpartners actief meedenken met het onderzoek als geheel. 

Van de andere docenten in de scholen verwachten de externe onderzoekers dat ze actief participeren in 

het onderzoek binnen de casus, van meedenken over de dataverzameling, tot tijdpad bewaken, tot 

reflecteren op de resultaten. Eén van de externe onderzoekers hoopt bovendien op een groeiende 

gevoel van eigenaarschap van het onderzoek bij de docenten. 

 

Over het geheel genomen sluiten de wederzijdse verwachtingen binnen de koppels op elkaar aan. 

Daarmee verschillen de koppels wel onderling qua intensiteit en breedte van het contact. 

 

 

4.2.3  Opbrengst van de verdiepende interviews 
 

Het algehele beeld met betrekking tot comakership dat op basis van de ingevulde vragenlijsten en de 

interviews naar voren komt is dat er zeer interactief is samengewerkt. De participanten hebben in hoge 

mate onderzoekend en interactief, transdisciplinair vermogen ingezet. Het maakt daarbij verschil om 

welke samenwerkingscontext het gaat: de inzet van onderzoekend en interactief, transdisciplinair 

vermogen wordt meer zichtbaar in de samenwerking in de koppels dan in de samenwerking binnen het 

consortium als geheel.  

 

Onderzoekende vermogen 

In Overzicht 27 is te zien dat er volgens de geïnterviewden sprake is van een sterk onderzoekende 

houding in het consortium. Twee items die echter laag scoren zijn het bespreken van de bijdrage aan de 

wetenschap en de bijdrage aan de lerarenopleiding. Redenen die genoemd worden zijn dat de 

praktijkgerichtheid domineert en dat (in de fase waarin het project zich bevindt) de wetenschappelijke 

bijdrage op de achtergrond staat en in gesprekken met docentonderzoekers geen item is. Het tweede 

laag scorende item, de bijdrage aan de lerarenopleiding, is geen (direct) projectdoel. 

 

De voorbeelden die door geïnterviewden naar voren worden gebracht als illustratie van hun 

onderzoekende houding zijn legio en verschillen per persoon. De meesten laten een onderzoekende 

houding zien ten aanzien van de manier waarop comakership in het project vorm krijgt, vooral daar gaat 

hun nieuwsgierigheid naar uit en vooral daarover willen ze in gesprek.  
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Overzicht 27 - Scores op ‘onderzoekende houding’ (n=8). Het eerste getal betreft de aantallen zelfscores binnen een 

antwoordcategorie, het tweede getal betreft de aantallen scores binnen een antwoordcategorie die gegeven zijn 

aan de zelf geselecteerde samenwerkingspartner. 

 

 Onderzoekende houding 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Gro-

ten- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
In dit netwerk bespreek ik waarom ik me wil verdiepen in het 

praktijkvraagstuk waar dit netwerk zich op richt. 
 2/1 4/3 2/4 

2. 
In dit netwerk bespreek ik de verschillende perspectieven die er zijn op 

het praktijkvraagstuk en het daaraan gekoppelde onderzoeksproject.  
  5/5 3/3 

3. 
In het netwerk bespreek ik met de andere deelnemers hoe het werk van 

dit netwerk kan bijdragen aan de onderwijspraktijk. 
 1 6/5 1/2 

4. 
In het netwerk bespreek ik met de andere deelnemers hoe het werk van 

dit netwerk kan bijdragen aan de wetenschap. 
1/1 3/2 3/3 1/1 

5. 
In dit netwerk bespreek ik met de andere deelnemers hoe het werk van 

dit netwerk kan bijdragen aan de versterking van de lerarenopleiding. 
3/4  3/4 2  

6. 
In dit netwerk stel ik vragen bij vaste routines zoals deze gelden in 

onderwijs en/ of onderzoek 
 1/1 6/5 1/2 

 

Zoals blijkt uit overzicht 28 zijn de geïnterviewden sterk gericht op het toepassen van kennis uit 

onderzoek. Eén onderzoeker wijst erop dat praktijkgericht onderzoek ‘minder theorie nabij’ is dan 

fundamenteel onderzoek en dat hij daarom niet heeft geantwoord met ‘volledig eens’. Verscheidene 

onderzoekers geven aan dat de docentonderzoeker waar zij mee samenwerken geen literatuur heeft 

ingebracht. Eén van hen betwijfelt ook of dit wel de rol is van docentonderzoekers.  

 

Overzicht 28 - Scores op ‘kennis uit onderzoek toepassen’ (n=8). Het eerste getal betreft de aantallen zelfscores 

binnen een antwoordcategorie, het tweede getal betreft de aantallen scores binnen een antwoordcategorie die 

gegeven zijn aan de zelf geselecteerde samenwerkingspartner. 

 

 Kennis uit onderzoek toepassen 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Gro-

ten- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
Ik lees onderzoeksliteratuur over het praktijkvraagstuk waar dit netwerk 

zich op richt om zo kennis te vergaren over (verhelderingen van en 

oplossingen voor) het praktijkvraagstuk waaraan we werken. 

 0/2 6/3 2/2 

2. 
Ik werk in dit netwerk op basis van onderzoeksliteratuur aan concrete 

toepassingen (producten/activiteiten) die kunnen worden toegepast in 

school. 

 1/2 6/3 1/2 
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Uit overzicht 29 blijkt dat de scores op ieders bijdrage aan het doen van onderzoek in het consortium 

doorgaans hoog zijn. De lagere score op de inbreng van literatuur is hierboven al naar voren gekomen. 

Een ander deel van de lagere scores komt eveneens voort uit de werkverdeling tussen de participanten. 

Zo geeft een deel van de externe onderzoekers aan geen rol te hebben gespeeld bij de dataverzameling, 

aangezien die wordt gedaan door de docentonderzoeker binnen de casus. Verder is er in de fase waarin 

de interviews werden afgenomen nog geen of weinig sprake van rapportages en presenteren van 

(deel)opbrengsten. 

 

Overzicht 29 - Scores op ‘bijdrage aan het netwerk’ (n=8). Het eerste getal betreft de aantallen zelfscores binnen 

een antwoordcategorie, het tweede getal betreft de aantallen scores binnen een antwoordcategorie die gegeven 

zijn aan de zelf geselecteerde samenwerkingspartner. 

 

 Bijdrage aan het doen van onderzoek  

(NB: Laat leeg indien (nog) niet van toepassing) 

Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Gro-

ten- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
In het netwerk expliciteer ik wat ik versta onder kwalitatief goed 

onderzoek. 
1 0/3 6/3 1/2 

2. 
Ik heb in dit netwerk besproken wat het praktijkvraagstuk binnen dit 

netwerk is. 
 1/1 4/2 3/5 

3. 
Ik heb besproken welke literatuur relevant is voor de verkenning van dit 

praktijkvraagstuk. 
0/1 2/3 5/3 1 

4. Ik besproken wat het beoogde (onderzoeks)doel van het netwerk is.   4/4 4/4 

5. Ik heb besproken wat de beoogde onderzoeksvraag is.   3/5 5/3 

6. Ik heb besproken welke methode van dataverzameling er wordt gevolgd.   3/2 5/6 

7. Ik heb een bijdrage geleverd aan het opstellen van het onderzoeksplan. 1 0/1 2/3 5/3 

8 Ik heb onderzoek data verzameld 2 1 0/2 5/6 

9. Ik heb mede data geanalyseerd en conclusies getrokken. 1 1 1/4 4/2 

10. Ik heb ontwerpeisen geformuleerd en uitgewerkt in een product.  2/2 2/3 1/3 

11. Ik heb meegeschreven aan de rapportage. - - - - 

12. Ik heb presentaties gegeven over (deel)opbrengsten uit dit netwerk. - - - - 

 

Zoals blijkt uit overzicht 30 geven alle geïnterviewden aan bezig te zijn met het ondersteunen van 

onderzoekend vermogen van anderen. De externe onderzoekers geven aan vooral het onderzoekend 

vermogen te ondersteunen van hun directe schoolpartner: de docentonderzoeker in het koppel. De 

docentonderzoekers zijn vooral gericht op het ondersteunen van onderzoekend vermogen van andere 

docenten in hun school. Zowel de onderzoekers als de docentonderzoekers zien deze ondersteunende 

rol als een belangrijk aspect van hun rol in het onderzoeksproject van het consortium. Daarnaast geeft 

een van de externe onderzoekers aan het onderzoekend vermogen bij de medeonderzoekers te 

ondersteunen. En een van de docentonderzoekers geeft aan het onderzoekend vermogen te 

ondersteunen van de externe onderzoeker(s), door steeds de ontwikkelingen in de casus te 

communiceren.  

 



Onderzoeksverslag Toekomstperspectief van de leerling centraal pagina    88 

Overzicht 30 - Scores op ‘Onderzoekend vermogen van anderen ondersteunen’ (n=8). Het eerste getal betreft de 

aantallen zelfscores binnen een antwoordcategorie, het tweede getal betreft de aantallen scores binnen een 

antwoordcategorie die gegeven zijn aan de zelf geselecteerde samenwerkingspartner. 

 

Onderzoekend vermogen van anderen ondersteunen 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Gro- 

ten- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
Ik stimuleer en ondersteun anderen in dit netwerk om (samen) vanuit een 

onderzoekende houding aan het vraagstuk van het netwerk te werken. 
 1 3/7 4/1 

2. 

Ik stimuleer en ondersteun anderen in dit netwerk om (samen) 

onderzoeksliteratuur te benutten bij het vraagstuk waaraan dit netwerk 

werkt. 

0/1 2/2 6/4 0/1 

3. 
Ik stimuleer en ondersteun anderen in dit netwerk om (samen) onderzoek 

te doen naar het vraagstuk waaraan dit netwerk werkt. 
 1/1 3/4 4/2 

4. 
Ik stimuleer en ondersteun anderen in dit netwerk om ons eigen 

onderzoekend vermogen te ontwikkelen en te ondersteunen. 
 1 5/5 2/2 

 

Interactief, transdisciplinair onderzoek doen 

De scores in overzicht 31 laten zien dat er vanuit het perspectief van de geïnterviewden sprake is van 

een interactief vormgegeven onderzoek; de vier desbetreffende items scoren overwegend positief. Zo 

zijn allen van mening dat betrokkenen de (complexe) praktijk willen begrijpen. Wat de externe 

onderzoekers doen om zicht te krijgen op die praktijk en waarom, verschilt per onderzoeker. Redenen 

die worden genoemd hebben te maken met rolopvattingen: zicht op de context helpt om de 

docentonderzoeker beter te kunnen begeleiden, dan wel stelt je beter in staat verschillende 

deelproducten van het onderzoek op te leveren. De meeste externe onderzoekers gaan enkele malen 

naar de school. Eén van hen leert ook de docenten kennen waar de docentonderzoeker binnen de 

school mee samenwerkt, om te weten te komen hoe deze docenten in het onderzoek staan, of ze zich 

betrokken voelen of dat er weerstand is. Een andere externe onderzoeker bestudeert lesmateriaal om 

een beeld te krijgen van de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Enkele externe 

onderzoekers geven aan het liefst ook lesobservaties te hebben gedaan, maar hebben hier toch van af 

gezien.  

 

Ten tweede geven de meeste geïnterviewden aan dat iedereen praktijkkennis actief waardeert. Een 

aantal docentonderzoekers is van mening dat dit niet op projectniveau (in de consortiumbijeenkomsten) 

heeft plaatsgevonden maar wel binnen de locaties. Een externe onderzoeker merkt echter op: ‘Bij de 

opzet van de toekomstscenario’s gingen we eerst heel erg uit van een wetenschappelijke onderbouwing. 

Ik heb dat, na discussie met de mede-onderzoekers, toch wel een beetje losgelaten door meer af te gaan 

op de ervaringskennis van de docenten.’  

 

Verder is er voor en bij de start van het project veel aandacht besteed aan de (interactieve) 

vraagarticulatie. Daar waar geïnterviewden aangeven geen bijdrage te hebben geleverd aan de 

interactieve vraagarticulatie, is dit omdat zij pas later in het onderzoeksproject betrokken zijn geraakt. 
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Het voortraject is immers deels door andere mensen getrokken dan de huidige uitvoerders. Volgens 

geen van de respondenten hindert dit het comakership. 

 

Tot slot geven veel geïnterviewden aan dat praktijkgericht onderzoek met de ambitie van een hoge 

mate van comakership relatief nieuw voor hen was. Dit maakt dat ook de samenwerking en de 

rolverdeling tussen onderzoekers en docentonderzoekers een aspect is waar de respondenten in de 

periode van afname van de interviews zoekende in zijn.  

• Over de samenwerking in de koppels zijn de betrokkenen in hoge mate tevreden. De wijze van 

samenwerken is in beperkte mate expliciet besproken in de koppels, hij is meer pragmatisch 

ontstaan bij het bespreken van de werkzaamheden. In overeenstemming met de wederzijdse 

verwachtingen zoals besproken in paragraaf 3.3.2 verschilt de invulling van de samenwerking sterk 

tussen de koppels. Zo concentreren bijvoorbeeld bij een koppel de gesprekken zich op het 

onderzoek binnen de locatie, terwijl een ander koppel ook reflecteert op het verloop en de invulling 

van de consortiumoverleggen. Dit koppel heeft ook een voorkeur voor zo horizontaal mogelijke 

samenwerking binnen zowel het koppel als binnen het consortium. 

• De docentonderzoekers verschillen sterk qua rolinvulling en de daarbij achterliggende 

rolopvattingen. Dit loopt van sterk en uitsluitend gericht op het versterken van de eigen 

onderwijspraktijk, tot aan een gerichtheid op het versterken van de eigen onderwijspraktijk in 

combinatie met bijdragen aan de wetenschap.  

• De geïnterviewden constateren dat de externe onderzoekers conform het projectplan alle 

instrumenten hebben ontwikkeld en dat de docentonderzoekers een belangrijke rol hebben gehad 

in het toetsen van deze instrumenten aan de bruikbaarheid daarvan in de praktijk. Deze toetsing aan 

de praktijk is dan ook volgens alle geïnterviewden sterk vormgegeven. Wel verschillen de 

verwachtingen en ervaringen wat betreft de inbreng bij de instrumentontwikkeling. Bijvoorbeeld 

een externe onderzoeker geeft aan vooraf hogere verwachtingen te hebben gehad over het 

gezamenlijk (onderzoekers en docentonderzoekers) ontwikkelen van instrumenten. Een andere 

externe onderzoeker wijst erop dat de instrumentontwikkeling nadrukkelijk bij de externe 

onderzoekers is belegd (zie ook paragraaf 3.3.2) en dat juist daarvoor ook het onderzoekersoverleg 

is ingericht. 

• Zowel externe onderzoekers als docentonderzoekers merken op dat de externe onderzoekers sterk 

het voortouw nemen in het project en met name de consortiumbijeenkomsten. Een aantal 

docentonderzoekers geeft aan het lastig te vinden ideeën in te brengen in het consortiumoverleg. 

Onzekerheid over de eigen onderzoeksexpertise en de verwachtingen ten aanzien van hun 

rolinvulling lijken daarbij een rol te spelen. Een docentonderzoeker geeft expliciet aan op 

consortiumniveau een sterke scheiding te ervaren tussen rol van onderzoeker en 

docentonderzoeker: ‘Het is, mijn inziens toch een beetje de onderzoekers en de docentonderzoekers. 

(…) Terwijl je volgens mijn gevoel ook de rollen wel wat kunt verweven. Want je hebt ook een rol 

binnen dat consortium. (…) Maar ik denk dat we kansen laten liggen voor dingen die we in het 

consortium nog veel meer kunnen doen. En daar heb ik zelf ook een aandeel in. (…)Misschien zit het 

ook op een gevoel. Dat onderzoekers misschien ook wel in de rol gedrukt worden dat ze meer zouden 

weten dan docentonderzoekers. Terwijl ik denk, als docentonderzoeker sta je wel met de voeten in de 

klei.’ 
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Overzicht 31- Scores op ‘Interactief, transdisciplinair onderzoek doen’ (n=8). Het eerste getal betreft de aantallen 

zelfscores binnen een antwoordcategorie, het tweede getal betreft de aantallen scores binnen een 

antwoordcategorie die gegeven zijn aan de zelf geselecteerde samenwerkingspartner. 

 

 Interactief, transdisciplinair onderzoek doen 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Gro-

ten- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
Ik draag in het netwerk actief bij aan het willen begrijpen van de 

(complexe) praktijk. 
  5/2 3/6 

2. 
Ik lever in het netwerk een actieve bijdrage aan interactieve 

vraagarticulatie door onderzoekers en praktijk. 
 2 1/3 5/5 

3. Ik draag in het netwerk bij aan het actief waarderen van praktijkkennis.  1 4/3 3/5 

4. 
Ik bespreek in het netwerk de onderlinge rolverdeling tussen 

docentonderzoekers in de scholen en de externe onderzoekers. 
 1/1 1/3 5/4 

 

 

4.2.4  Opbrengst van de tussenmeting over de bijdragen van en aan het 

  consortium 
De resultaten zoals weergegeven overzicht 32 (regel 1) laten zien dat de belangrijkste bijdrage van de 

samenwerking in het consortium aan de eigen persoonlijke professionele ontwikkeling lijkt te liggen op 

het vlak van de samenwerking tussen onderzoek en praktijk in het consortium. Daarna worden 

toekomstperspectieven van mbo-ers en vaardigheden van mbo-ers i.r.t. hun toekomstperspectief relatief 

veel genoemd. Wanneer we de inhoudelijke projectdoelen rond het onderzoeksthema samennemen (a, 

b, c en d), dan liggen daar verhoudingsgewijs meer opbrengsten dan op het vlak van het comakership.  

 

De belangrijkste eigen persoonlijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling in het consortium (regel 

2 in Overzicht 32) lijkt ook te liggen op het vlak van de samenwerking tussen onderzoek en praktijk in het 

consortium. Ook nu geldt echter dat wanneer de inhoudelijke projectdoelen samen worden genomen, 

deze in totaal hoger scoren dan het samenwerkingsdoel.  

 

De belangrijkste aspecten van persoonlijke ontwikkeling die nog niet worden gerealiseerd in het 

consortium (regel 3 in Overzicht 32) lijken te liggen op het vlak van onderwijspraktijken die bijdragen aan 

vaardigheden van mbo-ers i.r.t. hun toekomstperspectief en op het vlak van effecten van 

onderwijspraktijken in dat verband. Hier lijkt zich de fase waarin het onderzoek zich bevindt te 

weerspiegelen: het betreft die onderdelen van het onderzoek waaraan op het meetmoment nog de 

meeste werkzaamheden moeten gebeuren. 

 

De belangrijkste aspecten van professionele ontwikkeling in het consortium waaraan men wil bijdragen 

(regel 4 in Overzicht 32) lijken te liggen op het vlak van samenwerking tussen onderzoek/praktijk, 

onderwijspraktijken die bijdragen aan vaardigheden van mbo-ers i.r.t. hun toekomstperspectief, en 

effecten van onderwijspraktijken in dat verband.  
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De belangrijkste impact van de samenwerking in het consortium op de eigen werkomgeving (regel 5 in 

overzicht 32) lijkt te liggen op het vlak van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. De vier 

projectinhoudelijke punten scoren samengenomen echter hoger. Hetzelfde geldt voor de belangrijkste 

gewenste grotere impact van de samenwerking in het consortium op de eigen werkomgeving (regel 6). 

 

Overzicht 32 - Bijdragen van en aan het consortium volgens de consortiumleden (n=11) 

 

 a) Toekomst-

perspectieven 

van mbo-ers 

b) 

Vaardigheden 

van mbo-ers 

i.r.t. a) 

c) 

Onderwijs-

praktijken 

die beogen 

bij te 

dragen b) 

d) 

Effecten 

van c) op 

b) (en a) 

e) 

Samenwerking 

onderzoek/ 

praktijk in het 

consortium 

1.Belangrijkste bijdragen van 

samenwerking in consortium aan de 

eigen professionele ontwikkeling 

9 7 7 6 18 

2.Belangrijkste eigen persoonlijke 

bijdragen aan professionele 

ontwikkeling binnen het consortium 

7 8 8 4 20 

3.Belangrijkste nog niet in het 

consortium gerealiseerde eigen 

professionele ontwikkeling 

5 5 9 10 6 

4.Belangrijkste nog niet 

gerealiseerde professionele 

ontwikkeling binnen het consortium 

waaraan je wilt bijdragen 

3 2 7 7 9 

5.Belangrijkste impact 

samenwerking in het consortium op 

de professionele ontwikkeling in de 

eigen werkomgeving 

5 4 5 2 8 

6.Belangrijkste gewenste grotere 

impact samenwerking in het 

consortium op de professionele 

ontwikkeling in de eigen 

werkomgeving 

4 6 9 6 11 

 

In de gezamenlijke besprekingen van de bovenstaande onderzoeksresultaten merken de 

consortiumleden op dat de direct betrokkenen in het onderzoeksproject duidelijk hechten aan zowel de 

inhoudelijke doelen als aan de gekozen vorm van het comakership. Op de werkvloer binnen de scholen 

leven echter vooral verwachtingen van onderzoek met gescheiden rollen en weinig comakership. 

Halverwege het project zijn wel al diverse doorwerkingen te zien in de scholen, het inhoudelijke 

onderzoeksthema begint toenemend te leven; dit wordt mede toegeschreven aan de manier van 

samenwerken in het consortium. De inhoudelijke resultaten van het project zijn halverwege het project 

nog niet bekend; als die later duidelijk worden kunnen ook gesprekken gaan plaatsvinden wat deze 

resultaten betekenen voor het onderwijs.  
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4.2.5  Opbrengst van de tussen- en eindaudit 
 

Resultaten tussenaudit 

De tussenaudit is toegespitst op de rol(ontwikkeling) van de docentonderzoekers. Alle 

docentonderzoekers blijken zichzelf (nog steeds, net als bij de start van het project, zie 3.3.1 en 3.3.2) te 

zien als belangrijke schakel tussen de onderwijspraktijk en de externe onderzoekers. Ze zijn ook 

unaniem van mening dat zij een belangrijke rol hebben in het ontwikkelen van een onderzoekende 

houding bij docenten, wat overeenkomt met hun eerdere uitspraken in de verdiepende interviews over 

het ondersteunen van onderzoekend vermogen van anderen (zie 3.3.3). Daarnaast zijn er ook verschillen 

in rolopvatting, met name wat betreft de mate waarin de docentonderzoekers zich uitsluitend met hun 

eigen casus willen bezig houden, dan wel meer op consortiumniveau mee willen denken met de 

vormgeving van het onderzoek over de casussen heen. Ook dit is in de eerdere metingen al naar voren 

gekomen en is blijkbaar ook in de huidige fase van het onderzoek aan de orde. 

 

De docentonderzoekers vinden dat hun rol als verbinder tussen de school en het onderzoek zoals 

besproken op consortiumniveau sterker had gekund. Zij geven aan dat de mate waarin zij gehoord 

worden en daarmee hun bijdrage groter had kunnen zijn als zij zich zekerder hadden gevoeld over hun 

eigen rol. Dit hadden zij naar eigen zeggen kunnen bewerkstelligen door als docentonderzoekers als 

aparte groep bij elkaar te komen (op een vergelijkbare manier als de externe onderzoekers in het 

onderzoekersoverleg). 

 

Verder komt uit de tussenaudit naar voren dat de docentonderzoekers een meer zichtbare rol zouden 

willen hebben als onderzoeker binnen de school. Ze verwachten dat zij daardoor meer zouden kunnen 

bereiken in het onderwijs. Een aantal docentonderzoekers geeft aan dat zij en hun collega docenten 

eigenlijk al bij de aanloop van het onderzoek (onder meer bij de selectie van de casussen) bij het 

onderzoek betrokken hadden willen worden. 

 

Bij het inzoomen op het comakership binnen één van de casussen komt nadrukkelijk naar voren dat de 

sterke praktijknabijheid van de externe onderzoeker veel heeft bijgedragen aan de onderzoekende 

houding van de docenten in de casus. Ook wordt benoemd dat positieve ervaringen van de betrokken 

docenten met onderzoek er aan kan bijdragen dat docenten vaker willen participeren in onderzoek. 

 

Resultaten eindaudit 

De eindaudit had tot doel in beeld te brengen wat het comakership heeft bijgedragen aan de realisatie 

van de projectdoelen. Eerst zijn tijdens de audit gezamenlijk de projectopbrengsten geïdentificeerd (los 

van het comakership). Wat betreft opbrengsten voor de onderwijspraktijk komt ten eerste naar voren 

dat de scholen zich op het vlak van de 21e-eeuwse vaardigheden bewuster zijn geworden van wat zij al 

deden aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Een docentonderzoeker merkt op dat ze op de 

betrokken locatie verder zijn dan zij aanvankelijk dachten. De ontwikkelde tools en bijbehorende taal 

geven de scholen ook handvaten om er mee verder te gaan. De bewustwording bij docenten leidde 
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meteen tot gedragsverandering: ze konden gerichter bezig met het ontwikkelen van de vaardigheden bij 

hun leerlingen/ studenten, gekoppeld aan hun toekomstperspectief. 

 

Ten tweede komt naar voren dat een belangrijke opbrengst van het project aan de onderwijspraktijk de 

stimulans voor het onderzoekend werken in de scholen is. Daarnaast zijn er veel individuele 

leeropbrengsten geweest van alle participanten in het project. Zo benoemt een docentonderzoeker: ‘Ik 

heb gemerkt dat het prettig is om als docentonderzoeker niet in de casus te zitten zodat je het project 

ook echt van de docenten laat zijn en wat afstand kunt houden om te kijken wat nodig is voor het 

onderzoek.’ 

 

Over de opbrengsten van het project voor de wetenschappelijke kennis lopen de meningen sterker 

uiteen dan over de opbrengsten voor de onderwijspraktijk. Hier lijken verschillende 

wetenschapsopvattingen een rol te spelen. Enkele externe onderzoekers zijn van mening dat op basis 

van de verkregen (kwantitatieve) onderzoeksdata de bijdrage aan de wetenschap beperkt zal zijn. De 

verschillen tussen de onderzochte casussen zouden te groot zijn om generaliserende uitspraken te 

kunnen doen, en dat zou een belemmering zijn om een wetenschappelijk tijdschriftartikel te kunnen 

publiceren. Andere externe onderzoekers verwachten echter dat met een ander accent wel 

wetenschappelijke publicaties mogelijk zijn. Zo zou er bijvoorbeeld gepubliceerd kunnen worden over de 

ontwikkelde instrumenten en de afname daarvan. Het zijn immers tools die door zowel door scholen als 

door onderzoekers gebruikt kunnen worden. De instrumenten zijn echter nog niet gevalideerd. De 

validiteit en betrouwbaarheid in de afname en de duiding daarvan zijn in dat geval dan aandachtspunten 

in een wetenschappelijke publicatie. Zo ook zouden het onderzoek naar en de inzichten over het 

comakership binnen dit project tot een wetenschappelijke publicatie kunnen leiden. 

 

Tot slot is naar voren gebracht of de vraag naar de opbrengst aan wetenschappelijke kennis mogelijk te 

vroeg komt en dat er in een later tijdstip beter kan worden gekeken naar mogelijke wetenschappelijke 

tijdschriften waar de opbrengsten in kunnen worden gepubliceerd. 

 

De opbrengsten zoals bovenstaand beschreven komen overeen met de beoogde projectdoelen uit het 

projectplan.  

 

Tijdens de eindaudit is vervolgens gekeken naar de relatie tussen de vormgeving van het comakership 

en de gerealiseerde projectdoelen. De consortiumpartners wijzen er ten eerste op dat de ontwikkelde 

instrumenten mede door het comakership tot stand zijn gekomen. De praktijktoetsing door de 

docentonderzoekers heeft de uitvoerbaarheid van de metingen en de verdere toepasbaarheid van de 

instrumenten voor de praktijk versterkt. Het ervaren spanningsveld tussen de validiteit en de 

afneembaarheid van de instrumenten is op een gegeven moment doorbroken, mede met het oog op de 

realisatie van de tijdsplanning van het projectplan. Eén docentonderzoeker geeft aan dat de 

instrumenten nog verder aangepast zouden moeten worden om deze nog beter toepasbaar te maken 

voor de eigen casus.  
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Ten tweede dragen volgens de betrokkenen de intensieve samenwerking in de koppels en de 

interactieve manier van werken tussen onderzoekers en docentonderzoekers bij aan de realisatie van de 

onderzoekende houding en zelfbewustzijn van de praktijkpartners. In die zin kan worden geconstateerd 

dat het comakership binnen het project een emancipatoire werking heeft voor de docentonderzoekers. 

Ten derde heeft de samenwerking in de koppels voor de externe onderzoekers bijgedragen aan hun 

transdisciplinair vermogen en daarmee hun praktijknabijheid. Daarbij helpt de aanwezigheid van de 

externe onderzoeker in de school om het onderzoek te legitimeren. Het versterkt kortom het draagvlak 

voor het onderzoek in de school.  
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5  Overall analyse, conclusies en 

discussie 
 
 
 
 
In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. Wat betreft de onderwijskundige 
aspecten en de ontwikkeling van de studenten gebeurde dat per casus (4.1) en wat betreft het 
comakership per uitgevoerde metingen (4.2). In dit hoofdstuk worden deze resultaten casusoverstijgend 
en wat betreft het comakership voor het hele project geanalyseerd (5.1) en worden er conclusies per 
casus getrokken en besproken (5.2). Dat gebeurt ook voor het hele project (5.3). 
 
 
 

5.1  Overall analyse 
 
In deze paragraaf worden de resultaten betreffende de onderwijskundige aspecten en de ontwikkeling 
van de studenten casusoverstijgend besproken en geanalyseerd (5.1.1) en wat betreft het comakership 
overkoepelend voor de opbrengsten van de verschillende meetinstrumenten (5.1.2). 
 
 

5.1.1  Overall analyse casussen 
We beschrijven de overall analyse aan de hand van de twee onderzoeksvragen waarmee dit project is 
gestart: 
 
1. Welke onderwijskundige/didactische principes zijn gehanteerd bij de betreffende 

onderwijspraktijken? 
 

2. Leiden de betreffende onderwijspraktijken tot het ontwikkelen van de beoogde relevante 21e-
eeuwse vaardigheden in relatie tot het toekomstperspectief van de leerling in de groene sector? 
a) Hoe wordt het toekomstperspectief in de groene sector per casus gedefinieerd? 
b) Welke 21e-eeuwse vaardigheden worden per casus geïdentificeerd als relevant voor het 

toekomstperspectief?  
c) Hoe, en met welk succes, ontwikkelen binnen elke casus studenten de relevante vaardigheden? 
d) In welke mate (en hoe) bieden de aangeleerde vaardigheden daadwerkelijke resultaten in 

relatie tot het gedefinieerde toekomstperspectief?  
 
Wij zullen in deze paragraaf de vragen beantwoorden op basis van de verzamelde gegevens en 
inzichten. Wij maken daarin een onderscheid naar casus, en waar mogelijk maken wij casus-
overstijgende observaties en analyses. 
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Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn - in een proces van comakership - de vier casussen in 
detail in kaart gebracht en is getracht onderwijspraktijken van de casussen te verbinden aan de 
ontwikkeling van -voor elke casus belangrijke- 21e-eeuwse vaardigheden. 
 
Grote variëteit 
Zoals uit de beschrijvingen blijkt zijn de vier casussen op vele gebieden niet gelijk: ze variëren onder 
meer in grootte, doelgroep (bv leeftijd, fase van de opleiding), sector, duur, aantal betrokken docenten 
en aanpak. Dit brengt uiteraard uitdagingen met zich mee om hier generieke uitspraken over te kunnen 
doen, immers, zijn verschillende vormen wel met elkaar te vergelijken?  
 
Bindende aspecten 
Er is in dit onderzoek voorzien in een zoektocht naar aspecten waarop de casussen min of meer te 
vergelijken zijn, aspecten die de casussen binden. Deze zoektocht wordt vergemakkelijkt door het feit 
dat de dataverzameling binnen alle casussen structureel op gelijke wijze is uitgevoerd, gebruikmakend 
van dezelfde instrumenten.  
 
De premisse van de vier casussen was vanaf de start gelijk, ze hebben zich een vergelijkbaar doel 
gesteld; via de casus die 21e-eeuwse vaardigheden aanleren die belangrijk worden geacht voor de 
toekomst van studenten in de groene sector.  
 
De casussen variëren evenwel in het beeld wat zij hebben van het toekomstperspectief van studenten in 
de groene sector, de casussen variëren in de keuze voor competenties (21e-eeuwse vaardigheden) 
waarvan zij menen dat deze nodig zijn voor die toekomst van de studenten, en de casussen variëren in 
de manier waarop zij werken aan een omgeving waarin hun studenten die benodigde vaardigheden 
kunnen aanleren. Hieronder een uitwerking daarvan. 
 
 
1 Welke onderwijskundige/didactische principes zijn gehanteerd bij de betreffende 

onderwijspraktijken? 
 
De casusbeschrijvingen laten uiteenlopend beeld zien van onderwijskundige / didactische principes. 
Deze komen met name tot uiting in de beschrijving van de onderwijspraktijk. Deze is met een zo gelijk 
mogelijke ‘bril’ bekeken bij de vier afzonderlijke casussen. De bevindingen (door het hanteren van het 
kijkvenster) zijn als volgt samen te vatten:  
 
Overzicht 33 - Onderwijskundige/didactische principes 

Melanchthon (MBS)  Zone (Successie) Aeres (PECO) Terra (Robotica) 

Leren in de beroepspraktijk 
(hybride leren) 
Intensieve SLB 
Zelfstandigheid 
ICT vaardigheid 

Leren in de beroepspraktijk 
(oefenbedrijf) 
Intensieve SLB 
Zelfstandigheid 
Reflectie 

HBO vaardigheden opdoen 
door mee te draaien in hbo-
project (passief en actief 
leren). 
Boundary crossing door reële 
casussen en leren in de 
beroepspraktijk.  

Projectmatig werken 
ICT vaardigheid 
HBO vaardigheden  
 

 
We zien dat twee casussen (MBS en Successie) zich in hun onderwijspraktijk richten op het vak en dan 
met name de breedte daarvan. Men wil de studenten zo breed mogelijk laten kennismaken met, en 
trainen in, de competenties die nodig voor een toekomst waar voor opgeleid wordt.  
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Die toekomst is niet eng gedefinieerd, het gaat om een toekomstig beroep. Dit wordt gedaan door zo de 
setting waarin wordt opgeleid authentiek mogelijk aan te bieden, maar wel met de mogelijkheid voor 
studenten om fouten te maken en te reflecteren. De twee casussen verschillen wel in specificiteit, 
waarbij Successie smaller is gedefinieerd omdat het hier om één opleiding en één beroep gaat. MBS 
richt zich op meerdere opleidingen, niveaus en beroepen. 
 
PECO en Robotica richten zich op een engere toekomstdefinitie: doorstroom van het mbo naar het hbo. 
Beide casussen concentreren zich dan ook op specifieke vaardigheden waarvan verondersteld wordt dat 
ze nodig zijn op het hbo, of in de overgang naar het hbo. PECO richt zich daarnaast, meer dan Robotica, 
ook op een uiteindelijke beroepstoekomst, waarbij het project in het hbo (PECO) zich richt op de 
beroepspraktijk en wordt vorm gegeven door zo reële casussen en leren in de beroepspraktijk.  
 
 
2 Leiden de betreffende onderwijspraktijken tot het ontwikkelen van de beoogde relevante 21e-

eeuwse vaardigheden in relatie tot het toekomstperspectief van de leerling in de groene sector? 
 
Deze onderzoeksvraag is opgedeeld in vier sub-vragen. Deze behandelen we hieronder afzonderlijk. 

 
a) Hoe wordt het toekomstperspectief in de groene sector per casus gedefinieerd? 

 

Elke casus is vertrokken vanuit een geformuleerd perspectief op de toekomst. De verwoording van dit 

toekomstperspectief is -zoals eerder beschreven- bij de vier casussen volgens een gelijk format tot stand 

gekomen. 

 

Overzicht 34 - Toekomstperspectief 

Melanchthon (MBS) Zone (Successie) Aeres (PECO) Terra (Robotica) 

Beroepenveld verandert 
snel. Aangeleerde kennis is 
snel verouderd. 
Sectorgrenzen vervagen. 
Jongeren hebben 
vaardigheden nodig 
waarmee ze snel kunnen 
aanpassen. Bedrijven denken 
zelf meer mensen nodig te 
hebben 

In de toekomst is behoefte 
aan (nog meer) 
ondernemendheid, 
maatwerk, duurzaamheid en 
vakmanschap. Er is een 
goede arbeidsmarkt voor 
hoveniers, ook volgens 
bedrijven. Meer 
klantencontact en meer 
verantwoordelijkheid voor 
afgestudeerden. 
Maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals 
duurzaamheid, klimaat, wet 
en regelgeving 

PECO richt zich op de 
overstap naar het hbo, in het 
kader van hGL. Nu is er 
teveel uitval.  

Robotica richt zich 
voornamelijk op doorstroom 
naar het hbo, de casus wordt 
uitgevoerd binnen hGL. Door 
uitvoering van de casus 
hebben de studenten naar 
verwachting een bredere 
keuze. 

 

Om te komen tot een toekomstperspectief hanteren de casussen een aantal bronnen. Het gaat dan om 

strategische plannen en jaardocumenten van de scholen zelf, die onderbouwd zijn met diverse 

arbeidsmarkt onderzoeken. In een aantal gevallen is ook systematisch navraag gedaan bij werkgevers, 

ouders, studenten en docenten over hun visie op de toekomst voor wat betreft de opleiding.  
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De door de casussen verwoorde toekomstperspectieven lopen uiteen. Waar Melanchthon een onzekere 

toekomst ziet met een snel veranderend beroepenveld in een onbekend terrein, ziet Zone een toekomst 

waarin de huidige beroepen niet zo zeer van richting veranderen maar uitdagender worden. Logisch 

gevolg is dan ook dat Melanchthon studenten wil voorbereiden op situaties waarin zij zich (snel) moeten 

kunnen aanpassen, en Zone studenten specifieke(re) vaardigheden wil meegeven voor uitgebreidere 

rollen binnen het bestaande vak. Aeres en Terra zien beiden een toekomst op het hbo voor de mbo 

studenten waar zij mee werken. Die overgang loopt niet soepel (landelijk) en kan ondersteuning 

gebruiken. Beide casussen werken binnen het kader van het Groene Lyceum (hGL), waarbinnen al 

voorzien wordt in een soepelere aansluiting van vmbo-mbo-hbo, en de interventies dus aanvullingen 

daarop.  

 

We mogen hier concluderen dat de vier casussen niet gekomen zijn tot één definitie van het 

toekomstperspectief in de groene sector, behalve de constatering dat de toekomst ongewis is. Het 

perspectief, om acties op te baseren, waarvoor gekozen is afhankelijk van de specifieke setting en 

context, het perspectief dat gekozen wordt, en de bronnen waarbij navraag is gedaan.  

 

 

b) Welke 21e-eeuwse vaardigheden worden per casus geïdentificeerd als relevant voor het 
toekomstperspectief?  

 

De identificatie van de 21e-eeuwse vaardigheden waar de casussen mee aan de slag gingen is gebaseerd 

op de verschillende toekomstperspectieven (zie H3). De zorgvuldig door het consortium gekozen 

vaardigheden zijn volgens de toekomstperspectieven van alle vier casussen van belang. Men zou dus 

kunnen spreken van een gedeelde rode lijn die door de vier casussen loopt, ongeacht de context en 

perspectieven. Het gaat, zoals eerder aangegeven, om de vaardigheden ‘Samenwerken en overleggen’, 

‘Analyseren en probleem oplossen’, ‘Onderzoeken’, ‘Beslissen en activiteiten initiëren’, ‘Plannen en 

organiseren’ en ‘Leren’. 

 

 
c) Hoe, en met welk succes, ontwikkelen binnen elke casus studenten de relevante vaardigheden? 

 

De casusbeschrijvingen geven weer hoe elk van de scholen werkt aan de relevante vaardigheden.  

 

  



Onderzoeksverslag Toekomstperspectief van de leerling centraal pagina    99 

Overzicht 35 - Aanpak en resultaat in steekwoorden 

 Melanchthon (MBS) Zone.college 
(Successie) 

Aeres (PECO) Terra (Robotica) 

Aanpak Hele opleiding 
 
 
 
Werkplekstructuur en 
realistische 
opdrachten uit de 
praktijk. 
Hybride onderwijs 
(buitenschools leren) 
ICT aandacht (I pad 
onderwijs) 
 
Expliciet aandacht 
voor alle zes 
vaardigheden, met 
name  
Samenwerken en 
overleggen 
Plannen en 
organiseren 

Project bij kleine groep  
studenten gericht op 
vaardigheden 
 
Leren in de 
beroepspraktijk 
(oefenbedrijf) 
Intensieve SLB 
Zelfstandigheid 
Reflectie 
 
 
Expliciet aandacht voor: 
Samenwerken en 
overleggen 
Plannen en organiseren 
Beslissen en activiteiten 
initiëren  

Project bij kleine groep 
studenten richting hbo 
 
 
HBO vaardigheden opdoen 
door mee te draaien in hbo-
project (passief en actief 
leren). 
Boundary crossing door reële 
casussen en leren in de 
beroepspraktijk.  
 
Expliciet aandacht voor: 
 Samenwerken en overleggen 
Onderzoeken 
Analyseren en problemen 
oplossen 
Plannen en organiseren 

Project bij kleine groep 
studenten richting hbo 
 
 
Projectmatig werken 
ICT vaardigheid 
HBO vaardigheden  
 
 
 
 
 
Expliciet aandacht voor:  
Analyseren en problemen 
oplossen 
Samenwerken en 
overleggen 
Leren 
Onderzoeken 

Resultaat De competentie-
metingen bij 
studenten lieten 
nagenoeg geen 
vooruitgang zien. 
Docenten lieten in hun 
antwoorden zien op 
twee competenties 
vooruitgang te zien bij 
studenten: 
Samenwerken en 
overleggen, 
Plannen en 
organiseren. 

Studenten lieten in de 
vragenlijstmeting alleen 
groei zien bij de 
competentie Plannen 
en organiseren. Bij het 
rubrics meetinstrument 
werd geen groei 
gevonden. Docenten 
meldden (bij de 
studenten) groei van de 
competentie 
Onderzoeken.  

In het mbo op alle 
competenties groei.  
Bij de studentenvragenlijst 
hebben de studenten zichzelf 
significant beter beoordeeld 
op Plannen en organiseren. 
Het verschil met de docenten-
vragenlijst is groter. Studenten 
ervaren meer groei op Plannen 
en organiseren, docenten zien 
meer groei op Analyseren en 
probleemoplossen en Beslissen 
en activiteiten initiëren.  
Bij hbo studenten zijn weinig 
significante resultaten 
behaald. Bij de studenten-
vragenlijst met de plaatjes is 
geen significant verschil 
waargenomen.  
Docenten zien bij Plannen en 
organiseren en bij Leren een 
significante verhoging van de 
scores en een verkleining van 
de spreiding. 

Studenten lieten in de 
vragenlijstmeting alleen 
groei zien bij de 
competentie Beslissen en 
activiteiten initiëren  Bij 
het rubrics 
meetinstrument vinden 
we daling bij Analyseren 
en probleem oplossen. 
 De docenten zien bij de 
studenten op vier 
competenties 
vooruitgang: Analyseren 
en probleemoplossen, 
Onderzoeken, Beslissen 
en activiteiten initiëren 
en Plannen en 
organiseren 

 

De resultaten vragen op een aantal punten om een nadere beschouwing. De uitkomsten tussen 

instrumenten blijken niet consistent, docenten scoorden over de studenten anders dan studenten zelf, 

de gevonden ontwikkelingen strookten niet altijd met de ervaringen van de docenten/betrokkenen. 
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Verschillen tussen instrumenten 

De verschillende uitkomsten zouden te maken kunnen hebben met de verschillen tussen de beide 

meetinstrumenten. De competentievragenlijst bleek betrouwbare schalen te hebben, voor de Rubrics is 

de betrouwbaarheid lastiger aan te geven. De laatste dient wel beter als gespreksinitiator, het gaat daar 

immers om verwachtingen, en beoordelingen op basis van rangorde. 

 

Verschillen tussen docenten en studenten 

De verschillen tussen docenten en studenten zijn deels te verklaren door de aanname dat docenten 

gerichter naar competenties kijken, en beter konden vergelijken tussen studenten. Dat is voor een 

individuele student lastiger. Zo is bij Melanchthon volgens de docenten de meeste vooruitgang te zien 

bij studenten, waar de docentonderzoekers ook de meeste vooruitgang verwachtten. Hoe dit soort 

gegevens te interpreteren is lastig, we weten immers niet hoe ideeën worden gevormd. Zo zou het in dit 

voorbeeld kunnen zijn dat docentonderzoekers en docenten tijdens overleggen deze competenties 

bespraken als aandachtspunt, en zou dat een verklaring zijn voor de gepercipieerde groei. Uiteraard kan 

het ook zijn dat de groei objectief is, en de aanpak hier werkte zoals bedoeld. Met zekerheid is dit niet te 

zeggen. Deze overwegingen gelden voor elke afzonderlijk beschreven casus.   

 

Gevonden ontwikkelingen strookten niet altijd met de ervaringen van de docenten/betrokkenen 

Vaak zagen docenten wel, of meer, ontwikkelingen die blijkbaar niet goed te vatten bleken in de 

meetinstrumenten. De plausibiliteit van dergelijke ontwikkelingen werd onderbouwd door ervaringen 

van de docenten met de studenten. De casussen gingen hier elk anders mee om. De casus Melanchthon 

bleef bijvoorbeeld dicht bij de uitkomsten van de vaardighedenmetingen via de instrumenten en ziet de 

niet-significantie tussen voor- en na-meting als een inspirator om verder aan de eigen praktijk te 

werken. De casus Successie heeft gestructureerd de ontwikkelingen (zoals gemeten met de 

instrumenten) vergeleken met de individuele oordelen van docenten. Deze oordelen zijn allen zeer 

casus specifiek, en inhoudelijk is daar dan ook geen overkoepelende uitspraak mee te doen 

 

 

d) In welke mate (en hoe) bieden de aangeleerde vaardigheden daadwerkelijke resultaten in relatie tot 

het gedefinieerde toekomstperspectief?  

 

De ontwikkeling van de praktijken gedurende het project 

De praktijken hebben een ontwikkeling doorgemaakt gedurende de onderzoeksperiode. Dat geldt 

binnen het kader van de cocreatie (zie paragraaf 4.2 en 5.1.2), maar ook inhoudelijk. Zo werd binnen het 

project robotica aanvankelijk uitgegaan van competenties die nodig leken voor doorstroom naar het hbo 

-robotica valt binnen het Groen Lyceum- maar er werd door dit project extra aandacht gegeven aan de 

21e–eeuwse vaardigheden zoals verwoord ten behoeve van dit onderzoeksproject die nodig zijn voor de 

toekomstvisie die Terra heeft voor de studenten. Uit elke casus beschrijving blijkt dat het gestructureerd 

kijken naar de doelen (toekomst) met zich mee brengt dat er structureel gewerkt wordt aan 

vaardigheden van studenten die nodig zijn om optimaal te functioneren in die toekomst. Dit lange 

termijn denken lijkt wat meer betekenis te geven aan dagelijkse onderwijspraktijk. 
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Relaties toekomstperspectieven, vaardigheden en leereffecten 

In grote lijnen zijn er twee toekomstperspectieven die de boventoon voeren: een dynamische 

arbeidsmarkt waarop door het groene mbo ingespeeld moet worden, en een overgang naar het hbo die 

qua aansluiting specifieke vaardigheden van de studenten lijkt te vragen.  

Voor de dynamische, maar ook onzekere arbeidsmarkt moeten studenten volgens de scholen gewapend 

worden met vaardigheden die met die dynamiek en onzekerheid om kunnen gaan: zelfstandigheid, 

ondernemendheid, flexibiliteit. Vertaald naar de 6 geselecteerde 21e-eeuwse vaardigheden hebben we 

het dan expliciet over plannen en organiseren, beslissen en activiteiten initiëren. De hbo vaardigheden 

die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de specifieke uitdagingen die een overgang naar het hbo met 

zich meebrengt, vinden hun vertaling door de casussen in onderzoeken, analyseren en problemen 

oplossen. oor beide toekomstperspectieven lijkt de competentie samenwerken en overleggen 

onontbeerlijk.  

 

De leereffecten die de interventies met zich mee brengen laten zich lastiger duiden. Leveren ze nu die 

vaardigheden op, die door elke casus geïdentificeerd zijn als essentieel voor de geprojecteerde 

toekomstvisie? Bij studenten kunnen we dat nog niet echt terug vinden. Bij docenten lijkt het dat zij wat 

vaker resultaten zien in precies datgene waar ze zelf aan werken. Dat is niet verwonderlijk, men is 

uiteraard ook meer gefocust op die ontwikkelingen. Of de vaardigheden die worden aangeleerd door 

deze interventies nu ook daadwerkelijk bijdragen aan het functioneren in de toekomst is niet te zeggen, 

maar het feit dat de casussen bewust en gestructureerd met deze vragen omgaan lijkt een ontwikkeling 

die potentieel veelbelovend is. Bestendiging van de activiteiten lijkt daarmee aan te raden. Bij de 

specifieke projecten (bv robotica) lijkt dat wat fragieler, dan bij brede aanpakken die vanuit een 

instellingsbrede visie zijn ingezet.  

 

 

5.1.2  Overall analyse comakership 
 

5.1.2.1  Rolverwachtingen en rollen 

De rolverdeling blijft gedurende het hele project die van 1) projectleider, 2) schoolcoördinator en/of 

docentonderzoeker 3) externe onderzoeker. De projectleider stuurt het project aan, organiseert 

bijeenkomsten, et cetera. De schoolcoördinatoren/docentonderzoekers zijn (conform ieders 

rolverwachtingen) linking pin tussen onderwijs en onderzoek. De externe onderzoekers zijn (ook 

conform ieders rolverwachtingen) overall verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek. 

 

In elk van de koppels is de docentonderzoeker eerstverantwoordelijk voor de dataverzameling in de 

eigen school, en is de externe onderzoeker sparringpartner/coach. De samenwerking in de koppels 

verschilt echter wat betreft intensiteit en gerichtheid. Zo zijn sommige docentonderzoekers niet alleen 

intern gericht op de eigen casus, maar hebben ze ook nadrukkelijk een rol in het consortium en sparren 

ze daarover met ‘hun’ onderzoekpartner. Sommige docentonderzoekers zijn in hun casus autonomer 

ten opzichte van hun partner in het koppel dan elders; ook dit heeft met rolverwachtingen te maken. 
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De externe onderzoekers hebben een overall verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderzoek. 

Het onderzoeksteam komt aanvankelijk als geheel bij elkaar, en na een paar keer ook met de 

projectleider erbij. In overeenstemming met de beoogde inzet op expertises ontstaan gaandeweg 

subverbanden tussen onderzoekers. Het gezamenlijk onderzoekersoverleg is niet meer nodig; tijdens de 

consortiumbijeenkomsten worden werkafspraken gemaakt. Bijv. 

• Een van de externe onderzoekers is aanspreekpunt voor de projectleider en bereidt met hem bijv. 

samen consortiumbijeenkomsten voor. 

• Een van de externe onderzoekers is trekker van het onderzoek naar het comakership en betrekt 

daar een expert/docentonderzoeker bij die niet rechtstreeks in het project participeert.  

• Een van de externe onderzoekers organiseert de dataverzameling en -verwerking van de 

studentmetingen. 

• Twee externe onderzoekers buigen zich over de kwantitatieve metingen. 

 

In het consortium checken de scholenpartners onder meer de uitvoerbaarheid van metingen, zijn ze 

betrokken in het opstellen van de caseverslagen, en duiden de onderzoeksresultaten. Waar formats 

voor de beschrijving van casussen, toekomstperspectief en onderwijspraktijk vrij vlot worden 

vastgesteld na voorstellen van de externe onderzoekers, is het bij de vragenlijsten voor de meting van 

vaardigheden meer zoeken en ontstaat gaandeweg meer comakership. Gediscussieerd wordt over de 

selectie van de case-overstijgende vaardigheden, over de validiteit, betrouwbaarheid en 

afneembaarheid van meetinstrumenten, en over ethische aspecten bij de afname van de vragenlijsten 

en duiding van de resultaten. Sommigen vinden dit meer een rol voor de onderzoekers, anderen 

hechten aan de intensieve samenspraak die zich ook daadwerkelijk ontwikkelt.  

 

Gaandeweg het project groeit het besef van het belang van de inbreng van de praktijkpartners in het 

consortium als geheel en krijgt het comakership ook verder vorm, verschillende betrokkenen 

ontwikkelen zich in hun rol. In een volgend project zouden de docentonderzoekers het comakership en 

de inbreng van de praktijkpartners meer vanaf het begin in de projectorganisatie willen opnemen. 

  

5.1.2.2  Onderzoekende en interactieve, transdisciplinaire competenties 

Er is zeer interactief samengewerkt, de participanten hebben in hoge mate onderzoekend en interactief 

transdisciplinair vermogen ingezet. De inzet van onderzoekend en interactief transdisciplinair vermogen 

wordt verhoudingsgewijs meer zichtbaar in de koppels dan in de samenwerking binnen het consortium 

als geheel, hoewel we wat dat laatste betreft wel van een ontwikkeling sprake is, zoals besproken bij 

5.1.2.2. 

 

Lagere scores op subitems in de vragenlijst komen vooral voort uit de werkverdeling binnen het project 

(bijvoorbeeld waar het gaat om het benutten van onderzoeksliteratuur, en dataverzameling in de 

scholen) en de fase waarin het project zich tijdens de meting bevindt. Ook opvattingen over de 

hierboven besproken rollen hangen samen met bepaalde scores op subitems (bijvoorbeeld waar het 

gaat om de betrokkenheid van docentonderzoekers bij de instrumentontwikkeling).  
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5.1.2.3  Bijdrage van het comakership aan de projectdoelen  

Uit de tussenmeting van bijdragen van en aan de samenwerking in het consortium komt naar voren dat 

de betrokkenen ervaren dat die bijdragen zowel liggen op het vlak van de inhoudelijke projectdoelen als 

op het vlak van de beoogde samenwerking tussen onderzoek en praktijk.  

 

Ook uit de audit komt naar voren dat door de manier van samenwerken zowel inhoudelijke als 

procesdoelen zijn bereikt. Zo heeft het comakership inhoudelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de ontwikkelde meetinstrumenten. De praktijktoetsing door de docentonderzoekers heeft de 

uitvoerbaarheid van de metingen en de verdere toepasbaarheid van de instrumenten in de scholen 

versterkt. Tegelijkertijd heeft de intensieve en interactieve samenwerking tussen docentonderzoekers 

en externe onderzoekers bijgedragen aan de onderzoekende houding en zelfbewustzijn van de 

praktijkpartners. Er is sprake van een emancipatoire werking voor de docentonderzoekers. En voor de 

externe onderzoekers heeft de samenwerking bijgedragen aan hun interactieve, transdisciplinaire 

vermogen en daarmee aan hun praktijknabijheid.  

 

 

 

5.2  Conclusies per casus 
 
 

5.2.1  Conclusies casus PECO - Aeres 
 

Wat opvalt is dat de docentvragenlijst in het mbo minder groei van competenties laat zien. In het HBO is 

dat gelijk. Voorts valt op dat studenten in het mbo opvallend meer groei van competenties ervaren, 

maar dat komt niet terug uit het plaatjes instrument. De studentenvragenlijst is meer aangepast aan het 

mbo en wellicht gevoeliger omdat de antwoordschaal meer spreiding toelaat. 

 

Overzicht 36 – Waargenomen groei en afname bij de zes competenties bij de verschillende meetinstrumenten mbo-

studenten 

 

 Aantal competenties met 
waargenomen 
significante groei 

Aantal competenties met 
waargenomen significante 
achteruitgang  

Docentenvragenlijst 2 0 

Studentenvragenlijst 8 0 

Studentenrubrics 1 0 
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Overzicht 37 – Waargenomen groei en afname bij de zes competenties bij de verschillende meetinstrumenten hbo-

studenten 

 

 Aantal competenties met 
waargenomen 
significante groei 

Aantal competenties met 
waargenomen significante 
achteruitgang  

Docentenvragenlijst 2 0 

Studentenvragenlijst 2 0 

Studentenrubrics 0 0 

 

Mbo 

De eerste competentiemeting is op zichzelf al een interventie in deze casus geweest. Eerder onderzoek 

had uitgewezen dat studenten bij het volgen van PECO (onderdeel eerstejaars HBO Toegepaste biologie) 

en bij de overstap naar het hbo-problemen ondervonden met zelfregulatie, waaronder o.a. Plannen en 

organiseren en Beslissen en activiteiten initiëren werden benoemd en academisch lezen en schrijven, als 

onderdeel van onderzoeken. Door de eerste meting in te vullen zijn docenten geschrokken van sommige 

resultaten. De beschrijving van de gewenste niveaus heeft duidelijke stippen op de horizon geplaatst. 

Docenten zijn in hun lesgeven daar meer mee bezig gegaan door enerzijds meer te coachen op deze 

competenties en anderzijds consequenter te zijn in het stellen van opleveringseisen en de 

verantwoordelijkheid duidelijker bij de studenten te leggen, studenten op aan te spreken. De metingen 

werken duidend, het geeft taal om met de student in gesprek te gaan over zijn/haar functioneren. Ook 

als de student steeds (net) voldoende scoort. 

In de ontwikkeling van de klassen als geheel zien we vooruitgang op de gemeten competenties. Dit 

onderzoek was voor ons nog te kort, maar een goede start om verder door te ontwikkelen en de 

studenten optimaal voor te bereiden op hun overstap naar het HBO. Zodanig dat ze van zichzelf weten 

dat ze de overstap kunnen maken, voldoende kennis, maar ook vaardigheden en competenties in huis 

hebben.   

 

Hbo 

De vragenlijsten van de studenten en docenten overlappen deels, wat interessant is gezien het aantal 

significante resultaten uit de hbo-vragenlijsten. Zowel studenten als docenten zien een significante 

vooruitgang in leren en Plannen en organiseren. Er kan dus geconcludeerd worden dat de signalen die 

significant zijn, door zowel studenten als docenten ervaren worden. 

Kansen voor de volgende keer zijn een vragenlijst die is aangepast aan de hbo-doelgroep, maar ook een 

meer integrale aanpak van het werken aan de competenties. Wellicht is daarvoor het meten over 2 

schoolinstanties heen een complicerende factor, waardoor er volgende keer beter binnen één instantie 

gemeten kan worden.  
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5.2.2  Conclusies casus MBS - Melanchthon 
 

Waar de antwoorden van de studenten binnen de casus MBS van Melanchthon niet veel ontwikkeling 

lieten zien blijken twee van de zes onderzochte leerling-competenties, samenwerken en overleggen en 

plannen en organiseren, volgens het docentenmeetinstrument meer ontwikkeling hebben doorgemaakt 

dan volgens de student-meetinstrumenten. Dat is op zich hoopgevend, immers, docenten lijken direct 

resultaat te zien van hun eigen inzet. De casus MBS is feitelijk een hele school, en ontwikkelingen van 

een hele school laten zich uiteraard niet gemakkelijk met een aantal meetinstrumenten vangen.  

 

De casus is echter wel, mede door dit project, structureler en bewuster bezig met het doel van de 

opleidingen, en de horden die studenten moeten springen (het toekomst perspectief). Docenten zijn 

bewuster bezig met de vraag hoe deze uitdagingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. De betrokken 

docentonderzoekers geven aan systematischer te kijken naar ontwikkelingen, en te zoeken naar goede 

manieren om deze te monitoren. Met andere woorden, de casus richt zich specifieker en systematischer 

op de benodigde vaardigheden (volgens de eigen toekomstanalyse), en bedenkt manieren om de 

studenten weerbaarder te maken. 

 

 

5.2.3  Conclusies casus Robotica - Terra 
 

Binnen de roboticacasus van het Groen Lyceum op Terra Assen blijkt dat de onderzochte 

leerlingcompetenties volgens het docentenmeetinstrument meer ontwikkeling hebben doorgemaakt 

dan volgens de leerlingmeetinstrumenten. Waar de docenten bij vier van de zes competenties een 

significante groei hebben geconstateerd, is bij slechts één competentie bij de leerlingenvragenlijst een 

significante groei waargenomen als er gekeken wordt naar de twee leerlinginstrumenten. De grootste 

groei was vooraf door de docenten verwacht bij de competentie ‘analyseren en probleemoplossen’. 

Deze competentie werd echter door de leerlingen bij het rubrics meetinstrument als enige competentie 

aangemerkt met een significante afname. De competentie ‘beslissen en activiteiten initiëren’ die vooraf 

niet was aangemerkt als een competentie die door deze roboticacasus sterk zou worden ontwikkeld, 

werd juist door zowel de leerlingen als de docenten aangewezen als de competentie met de meeste 

groei als wordt gekeken naar het docentenmeetinstrument en de leerlingenvragenlijst. De grote 

verschillen tussen de uitkomsten van de leerling- tegenover de docentenmeetinstrumenten en de 

tegengestelde uitkomsten van de vooraf vastgestelde verwachtingen rondom de competenties met de 

meeste en minste groei en de uiteindelijk vastgestelde uitkomsten binnen dit onderzoek, worden 

toegeschreven aan het verschil in het niveau van de reflectieve vaardigheden tussen docenten en eerste 

klas hGL leerlingen, het feit dat leerlingen wellicht niet goed door hebben gehad dat zij wel degelijk in 

een leerproces zaten door de vorm van probleemgestuurd leren die afwijkt van een meer traditionele 

manier van leren en de afgenomen motivatie van leerlingen gedurende de roboticacasus, omdat de 

leerlingen het bouwproces in het begin leuker vonden dan het programmeerproces in het tweede 

gedeelte van de lessencyclus. De docenten blijven echter overtuigd dat de leerlingen door middel van de 

roboticacasus zich aanmerkelijk ontwikkeld hebben op de meeste van de gemeten competenties zoals 
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ook de uitkomst van het docentenmeetinstrument laat zien. Er worden wel aanpassingen gemaakt in de 

roboticalessenserie voor het volgende schooljaar om de verwachtingen van leerlingen beter af te 

stemmen op de inhoud van het lesprogramma, de afname van de leerlingenmotivatie tegen te gaan en 

het inzicht van de leerlingen in hun eigen leerproces tijdens de lessenreeks te vergroten.   

 

 

5.2.4  Conclusie casus Successie - Zone.college 
 

De verwachtingen van de docenten bij deze casus zijn deels uitgekomen. Voor de competenties ‘Plannen 

en organiseren’ en ‘Beslissen en activiteiten initiëren’ is - i.i.g. bij het grootste deel van de groep 

studenten- ontwikkeling gemeten. De groei op de competentie ‘Onderzoeken wordt hieraan 

onderliggend gezien. Alleen wat betreft de competenties ‘Samenwerking en overleggen’ en Analyseren 

en probleemoplossen’ is geen groei geconstateerd. Voor de docenten was het belangrijk om de 

resultaten op meer individueel niveau te kunnen duiden voor gebruik in de eigen onderwijspraktijk. 

Daarnaast heeft het door de twee docenten gezamenlijk beoordelen met behulp van het ontwikkelde 

instrument hen veel geleerd over het beoordelen van vaardigheden binnen de casus. 

 

Bij de analyse dient naast de beperkt omvang van de groep studenten ook rekening gehouden te 

worden met specifiek kenmerk van de casus: de heterogeniteit van de groep, studenten van 

verschillende opleidingsniveau (mbo 2, 3, 4) en verschillende leerjaren werken samen.  

De interventies van de docenten bij Successie zijn er opgericht om studenten buiten hun comfortzone te 

plaatsen om een leereffect te genereren. Sommige studenten geven bij de docenten aan dat als er 

fouten worden gemaakt, ze denken dat het niet goed gaat en daarom ook niets of te weinig leren (zie 

ook resultaten). De docenten geven vervolgens bij hen aan dat het maken van fouten juist ook mag en 

dat zij ook leren van het maken van fouten.  

Echter, in vergelijking met voorgaande jaren, was de omvang van de groep studenten in dit studiejaar 

veel geringer. Het leren van fouten, heeft volgens de docent dit schooljaar daarom minder effect gehad 

dan voorheen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de ervaring van de studenten: met een 

onevenredig verdeeld aantal ervaren en onervaren studenten. Leren vanuit de zone van naaste 

ontwikkeling is volgens de docent uit balans omdat er te weinig ervaren - ouderejaars - studenten waren 

in vergelijking met eerstejaars studenten. Hierdoor wordt de meester-gezel relatie volgens de docent 

onderbelicht. 

 

Er is in ogen van de docent sprake van een kantelpunt in een goede werking van het onderwijskundige 

model. Dit kantelpunt en de ontwikkeling van het aantal studenten an sich heeft er ook aan bijgedragen 

dat de BOL opleiding omgezet is naar BBL. Daarbij wordt het pedagogisch-didactische concept van 

Successie binnen de mbo-instelling ook niet in deze vorm verder ingezet. Dat neemt de meerwaarde van 

het concept volgens de betrokkenen echter niet weg. De positionering van de casus Successie binnen 

het onderzoek en de daarbij ontwikkeling en beschrijving van het de verschillende onderdelen; het 

toekomstperspectief, kijkvenster onderwijspraktijk en de (gezamenlijke) beoordeling van vaardigheden 

door docenten en deze analyse hebben volgens betrokkenen geleid tot betere inzichten in het concept 
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en de mate waarin studenten zich binnen een studentenbedrijf - als Successie - kunnen ontwikkelen. Het 

positieve ontwikkelingseffect (van de competenties bij deze werkvorm) zoals beschreven in het 

kijkvenster is afhankelijk van de groepsgrootte, ervaring en niveau van studenten. Het lijkt zelfs cruciaal 

voor het leerrendement. 

 

Door deelgenoot te zijn van het onderzoek zijn de docenten op een lerende manier betrokken en 

bekwamer geworden in het onderzoekend werken. Het nadenken over en beschrijven van het 

ontwikkelen van toekomstgerichte competenties van de student kreeg steeds meer plek in de 

onderwijspraktijk. Door het onderwijsconcept van een studentenbedrijf goed te beschrijven lijken 

docenten bewuster het concept in te kunnen zetten binnen een BOL opleiding. Er is verheldering 

opgetreden bij het vraagstuk rondom de casus, waarbij onderdelen uit het concept niet werken. 

Groepsgrootte, leren van zone van naaste ontwikkeling en balans in ervaren en onervaren studenten 

zijn hierdoor scherper naar voren gekomen. Docenten zijn daardoor daadwerkelijk na gaan denken over 

het effect van de casus als concept. 

 

Het vormgeven en uitzetten van de competentiemetingen is volgens de docenten een leerzaam proces 

geweest. De docenten en docent-onderzoeker kwamen na het invullen van de metingen in gesprek over 

hoe en wat er wordt gemeten. Docenten deden dat grotendeels vanuit een holistische kijk en werden 

verzocht dat gericht te doen vanuit het didactische concept. Hieruit ontstonden leerzame gesprekken. 

Het nadenken over, beschrijven van en daadwerkelijk in de praktijk aan de slag zijn met het 

toekomstperspectief van studenten en de uitvoer van de beide metingen leverden waardevolle 

interventies op tussen studenten en docenten. De didactische inzet van de moodboards en gesprekken 

daarover tussen studenten en docent is daar een prachtig voorbeeld van.  

 

 

 

5.3  Overstijgende conclusies en discussie 
 

 

5.3.1  Casus overstijgende conclusies en discussie 
 

De vraag welke casus overstijgende conclusies zijn te trekken uit de casussen, is niet eenduidig te 

beantwoorden. Immers, elke casus kende een eigen toekomstperspectief, en koos een eigen manier om 

studenten voor te bereiden in het verwerven van de benodigde vaardigheden. Dit sluit weliswaar aan bij 

het onderwijskundige uitgangspunt dat het inbedden van 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs 

maatwerk per opleidingsniveau en per sector/opleiding vergt, en dat dat ook kan leiden tot 

uiteenlopende resultaten (Christoffels & Baay, 2016), maar bemoeilijkt vanuit onderzoeksperspectief 

het vergelijken van de casussen.  

Ondanks deze variatie en onvergelijkbaarheid zijn er van een afstand wel degelijk overstijgende 

conclusies te trekken. Zo kunnen we constateren dat in de geobserveerde ontwikkelingen van de 
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studenten voornamelijk in de domeinen Plannen en organiseren (MSB, PECO, Successie) en Beslissen en 

activiteiten initiëren (Robotica, Zone en PECO) lagen. Daarbij bleek wel dat ontwikkelingen niet goed 

direct bij studenten te meten vielen, maar vaker door docenten werden geobserveerd. Voor deze 

verschillen werden per casus diverse plausibele verklaringen opgevoerd.  

Gelet op de domeinen waarop groei is gemeten lijken de casussen te hebben bijgedragen aan het 

zelfsturend vermogen van de studenten. Men zou kunnen verwachten dat deze studenten wat zekerder 

in hun schoenen staan wanneer ze na de opleiding aan een vervolgstap beginnen, en daarna ook beter 

weten hoe daarna door te stappen. Zelfsturing is een van de 21e-eeuwse vaardigheden (Christoffels & 

Baay, 2016; SLO, 2014, 2017), verbonden met concepten als eigenaarschap, agency en motivatie 

(Kennisrotonde, 2017) en cruciaal voor loopbaanontwikkeling en wendbaar vakmanschap (Harteis & 

Goller (2014). 

 

Voor alle casussen, en voor alle studenten, is de toekomst uiteraard ongewis. Door onderzoek en 

discussie binnen de casussen zelf kan er wel een bepaalde keuze voor een toekomst perspectief worden 

gemaakt waarop gericht kan worden in de dagelijkse praktijk. Door de wat diffuse en brede aanpakken 

is het lastig om ontwikkelingen van heel specifieke vaardigheden toe te wijzen aan bepaalde activiteiten, 

maar het werken aan dit onderzoek gaf de casussen -en de scholen waarbinnen deze plaatsvonden- 

ideeën en strategieën om bewustere keuzes te maken, om activiteiten coherente en structureler uit te 

voeren, en om systematischer voortgang in kaart te brengen.  

 

Hoewel het meten van ontwikkelingen op de gekozen vaardigheden binnen elke casus afzonderlijk zijn 

meerwaarde heeft bewezen, werd tevens duidelijk dat een ‘harde’ en generaliseerbare overall 

effectmeting onder de gekozen omstandigheden lastig te realiseren is. Onderliggend liggen een 

methodische vraag, maar ook een inhoudelijke/context vraag. Deze problematiek zou in volgend 

onderzoek nader bekeken kunnen worden: 

         Een belangrijke presumptie bij dit onderzoek was de notie dat er ‘groene 21-eeuwse vaardigheden’ 

bestaan; vaardigheden die in de ‘groene sector’ meer voorkomen of belangrijker zijn dan in andere 

sectoren. Hoewel deze presumptie is ontstaan uit een verkennend vooronderzoek onder de vier 

casussen, is meer structureel en vergelijkend onderzoek nodig naar de juistheid van deze 

aanname:  zijn er 21e-eeuwse vaardigheden te benoemen die typisch (of zelfs alleen) voorkomen in 

de groene arbeidssector?  

         Een methodologische vraag, volgend uit onderhavig onderzoek, is hoe men in praktijkgericht 

onderzoek (als men daar voor kiest en met de beperkingen die daar bij horen, zoals middelen en 

bezetting)  binnen een diversiteit aan contexten kan komen tot een generaliseerbare effectmeting 

van de ontwikkeling van vaardigheden. Dit is uiteraard niet typisch voor de groene sector.   
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5.3.2  Overstijgende conclusies en discussie comakership  
 

5.3.2.1  Overstijgende conclusies comakership  

De hoofdvraag van het onderzoek naar het comakership luidde:  

 

Op welke wijze krijgt het comakership in het project vorm? En hoe ontwikkelt het zich gedurende het 

project?  

 

De keuze voor comakership betrof aanvankelijk een nog vrij diffuus concept, dat in de gekozen 

projectorganisatie is geconcretiseerd tot een variant van comakership waarin bepaalde taken samen 

worden gedaan, en andere taken volgens een taakverdeling (vergelijk Van Lieshout, Jacobs & 

Cardiff, 2017, p.20). Gaandeweg het project heeft dit comakership zich uitgekristalliseerd, met inzet 

van onderzoekend en interactief, transdisciplinair vermogen van elk van de partners. Er zijn wat 

verschillen in rolopvattingen tussen betrokkenen wat betreft de samenwerking, bijvoorbeeld wat betreft 

de gewenste praktijknabijheid van de externe onderzoekers in de koppels en wat betreft de gewenste 

inbreng van de praktijkpartners op consortiumniveau. Deze verschillen worden onder andere zichtbaar 

in minder en meer interactieve rolinvullingen binnen de koppels, en in minder en meer actieve rollen 

van de praktijkpartners in de consortiumbijeenkomsten. Met name op consortiumniveau ontwikkelt de 

samenwerking zich naar meer comakership dan aanvankelijk beoogd. 

 

Het gerealiseerde comakership heeft volgens de betrokkenen duidelijk bijgedragen aan de opbrengsten 

voor de onderwijspraktijk, zowel wat betreft inhoudelijke inzichten over 21e-eeuwse vaardigheden als 

wat betreft tools om hierover het gesprek te voeren. Ook onderzoekend werken in de school is 

gestimuleerd door het comakership. Over de opbrengsten voor de wetenschappelijke kennis zijn 

de meningen meer verdeeld, wetenschapsopvattingen van voornamelijk de externe onderzoekers en 

de duiding van de projectopbrengsten in dat verband spelen hierbij een rol.  

 

5.3.2.2  Overstijgende discussie comakership  

In samenwerkingsverbanden zoals voor het huidige project blijven rolopvattingen over, feitelijke rollen 

in, en beoogde en gerealiseerde opbrengsten van de samenwerking vaak impliciet (vgl. Wierdsma & 

Swieringa, 2017, p.120). Ook de kwaliteiten die de samenwerking vraagt van betrokkenen en hoe ze die 

inzetten blijft vaak buiten beschouwing (vgl. Van den Berg, 2016a, 2016b). In het huidige project zijn 

door het uitgevoerde onderzoek naar de samenwerking deze aspecten wél in beeld gebracht. De 

meetinstrumenten zijn specifiek (door)ontwikkeld voor het huidige project, ze zijn niet of nauwelijks in 

vergelijkbare andere settings beproefd. Daarmee zijn ze exploratief van karakter: hoe is comakership 

zoal in beeld te brengen? Het oogmerk was ook om direct bij te dragen aan bewustwording en aan 

verdere ontwikkeling van de betrokkenen en hun samenwerking. De opbrengst hiervan is als eerste 

zichtbaar geworden in de gekozen projectorganisatie. De dialoog naar aanleiding van de verschillende 

metingen ziet men als essentieel en bood aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de 

samenwerking.   
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Bijlages 
 

 

 

 

Bijlage 1 Format beschrijving casussen en vormgeving  

comakership  
 

Deze bijlage begint op de volgende pagina.



NRO-Groen-onderzoeksproject Het toekomstperspectief van de leerling centraal 

FORMAT BESCHRIJVING CASUSSEN VAN DE DEELNEMENDE SCHOLEN EN VORMGEVING COMAKERSHIP  

 

 

Werknaam van de casus 
 

 
 

Naam van het AOC 
 

 

Naam en plaats betrokken locatie(s) 
vmbo (indien van toepassing) 

 
 

Naam en plaats betrokken locatie(s) 
mbo (indien van toepassing) 

 

Namen en plaats andere betrokken 
actor(en), bv. ander onderwijs 
(vo/mbo/hbo), bedrijfsleven, 
studentenorganisaties, ouder-
organisaties, onderzoekspartners, etc. 
(graag toelichten) 

 

 

 

Samenwerking tussen onderwijs en 
werkpraktijk (sector, bedrijfsleven) en 
onderzoekspartners? (graag toelichten) 

 

Naam en contactgegevens huidige 
contactpersoon 

 

Beschrijving in hoofdlijnen van de 
bestaande onderwijspraktijk van de 
casus vallend binnen het specifieke 
aanbod van het groene onderwijs (hier 
in dit blok de hoofdlijnen, hieronder 
meer in detail)  
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BESCHRIJVING VAN “WAT” 
 

 

Op welke 21e-eeuwse vaardigheden 
(waarop het groene onderwijs zich 
profileert) richt de casus zich expliciet? 
Graag eerst alle betreffende 
vaardigheden aankruisen in de lijst 
(indien van toepassing kunnen nog 
vaardigheden toegevoegd worden). 
Vervolgens de 5 belangrijkste 
vaardigheden rang ordenen (graag 
hierbij argumentatie geven). 
 
De ontwikkeling van deze vaardigheden 
bij de leerlingen moet in de casus 
gemeten kunnen worden (voormeting, 
evt. tussenmeting, nameting): wanneer 
zijn de door de school geplande 
meetmomenten? 
 
Overwegen jullie om een vergelijkings-
groep bij het onderzoek te betrekken en 
zien jullie concrete mogelijkheden 
hiervoor? 
 
 

Beschrijving van vaardigheden  

Vaardigheid Omschrijving 

Kritisch denken Mentale processen om effectief argumenten en beweringen te analyseren, te evalueren en te 
benutten bij het ontwikkelen van een mening of oplossing. 

Probleem oplossend 
vermogen 

Een probleem definiëren en denkstappen maken om het op te lossen. 

Creativiteit Bedenken en ontwikkelen van een idee of product dat vernieuwend en gepast is. 

Metacognitie Kennis over kennis en (leer) vaardigheden, en het monitoren en evalueren van cognitieve 
leerprocessen. Het gaat hier om planning, selectie van strategieën en middelen die nodig zijn 
voor een bepaalde taak.  

Zelfregulatie Mentale oriëntatie op processen die nodig zijn voor doelgericht gedrag. Het vermogen om doelen 
te stellen, een relevante strategie te initiëren en te monitoren of het doel bereikt wordt. 

Ondernemendheid Het zoeken en benutten van kansen in de omgeving die bijdragen aan reeds bestaande of nieuwe 
doelen.  

Instrumentele 
vaardigheden 

Het kunnen gebruiken van computers en andere digitale hulpmiddelen. 

Informatie 
vaardigheden 

Op efficiënte wijze gepaste informatie zoeken en selecteren met behulp van digitale middelen. 

Mediawijsheid Het bewust en kritisch gebruiken en produceren van digitale informatie waarbij privacy, 
veiligheid en maatschappelijke normen en waarden worden meegewogen.  

Samenwerking Doelen (proberen te) realiseren in interactie met anderen en met gebruik van elkaars 
aanvullende kwaliteiten. 

Communicatie Het uitwisselen van informatie, al dan niet met gebruik van digitale hulpmiddelen.  

Sociale en culturele 
vaardigheden 

In verschillende situaties kunnen samenleven, werken en leren met mensen van verschillende 
etnische, culturele en sociale achtergronden. 
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Aandacht van casus voor vaardigheden en rangorde 

Vaardigheid Besteedt casus 
aandacht aan 
 
(ja / nee) 

Rangorde van de 
top 5 
vaardigheden 
waar de casus 
zich het sterkst 
op richt.   (1 is 
belangrijkste, 5 
minst belangrijk 
van de top 5) 

Overweging 

Kritisch denken    
 

Probleem oplossend 
vermogen 

   

Creativiteit    
 

Metacognitie    
 

Zelfregulatie    
 

Ondernemendheid    
 

Instrumentele 
vaardigheden 

   

Informatie 
vaardigheden 

   

Mediawijsheid    
 

Samenwerking    
 

Communicatie    
 

Sociale en culturele 
vaardigheden 
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In hoeverre is of komt leren en werken 
voor/in een duurzamere sector (planet, 
people, prosperity and profit) aan de 
orde in de casus?  
Als dit het geval is, op welke manier 
gebeurt dit dan?  
 
Wat is de relatie met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (ecologisch, 
recycling, Planet, People, Prosperity & 
Profit)? 

Gerichtheid route van de casus 
(graag aankruisen en toelichten) 

O vervolgstudie van vmbo maar mbo 
O vervolgstudie van mbo naar hbo 
O doorstroom naar werk, met name in de sector/bedrijfstak …. 
O anders, te weten ….. 

Hoe is de casus gerelateerd aan het 
toekomstperspectief van de leerlingen 
(waarom zijn de betreffende 21e-
eeuwse vaardigheden van belang met 
het oog op de toekomst)?  
 
Welke belanghebbenden zijn betrokken 
geweest of worden betrokken bij het 
formuleren van dit toekomstperspectief 
(studenten, docenten, ouders, 
bedrijfsleven, overige partijen)? 
 
Ligt dit toekomstperspectief met name 
binnen of buiten de groene sector? 
 
Wat is de relatie met ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt? 
 
Wat is in dit kader de regionale 
inbedding? 
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BESCHRIJVING VAN “WIE” 
 

 

Doelgroepen (leerlingen/ studenten 
waarom het vooral gaat) + aantallen + 
leerweg + niveau  
 
 

doelgroep aantal Leerweg (BOL/BBL) niveau 

    

    

    

    

Aantallen en typering docenten die in 
de casus betrokken zijn 
 
 

vmbo-docenten (totaal aantal, welke vakken, opleidingsniveau, BOL/BBL) 
 
 

mbo-docenten (totaal aantal, welke vakken, opleidingsniveau, BOL/BBL) 
 
 

hbo-docenten (totaal aantal, welke vakken, opleidingsniveau, BOL/BBL) 
 
 

BESCHRIJVING VAN “HOE” 
 

 

Welke leerinhouden staan centraal? 
 

 

Welke aanpakken (werkvormen/ 
activiteiten/ interventies) worden 
(vooral) ingezet? 

 

Worden er moderne 
onderwijsmiddelen gebruikt en zo ja 
welke en met welk doel?  

 
 
 

Wijze(n) van beoordeling: 
Welke meetinstrumenten worden er 
gebruikt of ontwikkeld om de 
geselecteerde 21e-eeuwse 
vaardigheden te meten? 

 

Eventuele overige informatie, link naar 
relevante website e.d. 
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VORMGEVING COMAKERSHIP 
ONDERWIJS EN ONDERZOEK 

 

Naam en contactgegevens coördinator/ 
onderzoeker op school (maart 2017-
maart 2019) 

 

Kwalificaties coördinator/ onderzoeker 
op school (globaal profiel: afgestudeerd 
MLI-er) 

 

Beschikbaarheid 
coördinator/onderzoeker op school 
 

Gemiddeld …. uren per week gedurende 2x40 weken (maart 2017-maart 2019) 

Namen en beschikbaarheid betrokken 
docenten op school (per school zijn in 
totaal 27 dagen beschikbaar). 
Graag per docent aangeven met 
contactgegevens. 

 

Betrokken leidinggevende i.v.m. 
draagvlak/beschikbaarheid 

 
 

Rollen coördinator/onderzoeker op 
school (wat vooral wel doen, wat vooral 
niet doen) 

Vooral wel 

Vooral niet 

Rollen betrokken docenten op school 
(wat vooral wel doen, wat vooral niet 
doen) 

Vooral wel 
 

Vooral niet 
 

Rollen begeleidend externe 
onderzoeker (wat vooral wel doen, wat 
vooral niet doen) 

Vooral wel 

Vooral niet 

Rollen andere betrokken partners (bijv. 
bedrijven) in het comakership 

 

 

 



Bijlage 2 Format Beschrijving Toekomstperspectief 
 

Thema Vragen Beschrijving 

Toekomstperspectief 

casus en gezichtspunt 

• Welk toekomstperspectief 
hanteert men in de casus?  

• Wat verwacht men dat studenten 
5-10 jaar na hun studie doen? 

• Hoe is het toekomstperspectief 
tot stand gekomen?  

• Op welke wijze zijn 
ontwikkelingen verkend? 

• Vanuit welk(e) gezichtspunt(en) 
wordt door de casus naar het 
toekomstperspectief gekeken?  

• Waarom deze? 
• Welke is de dominant? 

• Beschrijven toekomstperspectief en proces 
• Beschrijven gezichtspunt(en). Bijvoorbeeld: 

keuzemogelijkheden, perspectief van 
arbeidsmarkt/vervolgonderwijs/burgerschap 

• Mate van reikwijdte 
• Onderbouwing: gebruikte instrumenten en bronnen. 

Bijvoorbeeld: visiedocumenten, beleidsdocumenten, 
verslagen van bijeenkomsten, actielijsten, verslagen 
beroepenveld commissie etc. 

Actoren 

 

• Welke actoren zijn van belang 
vanuit het geschetste 
toekomstperspectief en 
waarom? 

• In welke mate en op welke wijze 
zijn actoren betrokken bij 
totstandkoming van het 
toekomstperspectief van de 
casus?  

• Welke perspectieven hebben 
deze actoren? 

• Beschrijven 
• Aantal actoren. Bijvoorbeeld: studenten, ouders, 

bedrijven, vervolgonderwijs, maatschappelijke 
partners, docenten, onderwijsinstelling. 

• Betrokkenheid en perspectief van actoren. Mate van 
draagvlak/representativiteit  

• Mate van eensgezindheid actoren 
• Onderbouwing: gebruikte instrumenten en bronnen. 

Bijvoorbeeld: bewijs: structurele bijeenkomsten, 
vragenlijsten, ruggenspraak, gremia, focusgroepen, 
expertmeetings, enquêtes/monitoren, interviews, 
beleidsnotities, onderzoeksrapporten, toekomstscans, 
gespreksnotities etc. 

Verandering en urgentie • Verandert er veel de komende 
jaren? (Redenen) 

• Is het belangrijk hier nu op voor 
te bereiden, zo ja, waarom? 

• Beschrijven  
• Mate van verandering en mate van urgentie Wat doen 

ze, hoe gemakkelijk sluit de studie aan, etc. 
• Onderbouwing: gebruikte instrumenten en bronnen. 

Bijvoorbeeld: scenariostudies, prognoses, (regionale) 
onderzoeken, etc. 

Rol onderwijs 

 

• Hoe moet door het onderwijs - 
de casus - op die veranderingen 
ingespeeld worden? 

• Hoe helpt het onderwijs - de 
casus -  bij het voorbereiden van 
de leerlingen/ studenten op de 
toekomst? 

• Hoe is het toekomstperspectief 
vertaald naar de 
onderwijspraktijk van de casus? 

• Beschrijven 
• Mate van doorleving toekomstperspectief in onderwijs 
• Mate van innovatie 
• Hoe (on) voorbereid is de het onderwijs - de casus - 

daarop.  
• Onderbouwing: gebruikte instrumenten en bronnen. 

Bijvoorbeeld: curriculum, lesbrieven, verslagen van 
bijeenkomsten, etc. 

Vaardigheden • Waar moet de studie de 
studenten op voorbereiden en 
welke vaardigheden zijn daarbij 
van belang? 

• Relatie met de reeds benoemde 
vaardigheden 
(probleemoplossend vermogen, 
samenwerken, zelfregulatie, 
ondernemendheid 

• Beschrijven 
• Belang van vaardigheden 
• Onderbouwing: gebruikte instrumenten en bronnen. 

Bijvoorbeeld: curriculum, lesbrieven, verslagen van 
bijeenkomsten, etc. 

 



Bijlage 3 Format Kijkvenster didactische onderwijspraktijk 
 

Componenten Richtinggevende vragen en kengetallen Beschrijving  

a. Visie, achterliggend 

ideeën of redenen 

i) voor de keuze 

van 

vaardigheden 

ii) voor de opzet 

van het 

onderwijs in de 

casus 

Geef hierbij een beschrijving van wat wordt beoogd en waarom dat 

gebeurt. Wat zijn motieven, opvattingen, achterliggende ideeën en 

visie ten aanzien van:  

i) De door de casus benoemde vaardigheden?  

(Het gaat om de vier vaardigheden die in het consortium zijn 

vastgesteld. Indien gewenst kan de casus andere vaardigheden 

aangeven die van belang worden geacht)  

ii) De opzet van de onderwijspraktijk in de casus? 

• Vanuit welke motieven, vak-ontwikkelingen of pedagogisch-

didactische visie is het onderwijs in deze casus opgezet? 

• Op welke wijze komt de visie van de school tot uiting in de 

onderwijspraktijk van deze casus? 

 

b. Leerdoelen Geef een beschrijving van wat er in de casus bereikt moet worden. 

• Welke doelen beoogt de school te bereiken met deze casus? 

• Wat moeten leerlingen/studenten na deze casus kunnen? 

 

c. Leerinhouden Geef een beschrijving van wat er geleerd wordt. 

• Wat leren leerlingen/studenten binnen/gedurende de casus? 

• Welke vak-inhouden staan centraal? 

• Welke vaardigheden dienen geleerd te worden? 

(Het gaat om de vier vaardigheden die in het consortium zijn 

vastgesteld. Indien gewenst kan de casus andere vaardigheden 

aangeven die van belang worden geacht). 

 

d. Leeractiviteiten  Geef een beschrijving van de pedagogisch-didactische aanpak, van de 

leeractiviteiten, in de casus.  

• Hoe leren en werken leerlingen/studenten tijdens de casus? 

• Welke concrete leertaken/activiteiten verrichten de 

leerlingen/studenten om te komen tot de gewenste 

vaardigheden? 
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Denk hierbij aan aandachtspunten als:  

• Passief leren - Actief leren 

• Directe instructie -Interactieve uitwisseling 

• Gefragmenteerde lessen en curriculum -Vakoverstijgende 

projecten 

• Vastgestelde tijdsindeling - Tijdsdeling op basis van behoeften 

• One size fits all - Gepersonaliseerd leren 

• Competitief - Gezamenlijk 

e. Docentenrollen Geef een beschrijving van welke rollen docenten (en andere 

begeleiders) vervullen om het leren van de vaardigheden te 

bevorderen? 

 

Denk hierbij aan rollen als: praktijkbegeleider, vakdocent, bpv-

begeleider, loopbaanbegeleider. Maar ook aan didacticus, pedagoog, 

persoonswerker, kenniswerker en onderwijsarchitect(ontwerper), 

regisseur/ontwerper, model en coach, medespeler en instructeur. 

Docenten als begeleiders in leren en leerlingen/ studenten sturen, 

helpen en ondersteunen bij het zelf ter hand nemen van hun eigen 

leerproces.  

 

Kengetallen:  

• Docent/student-ratio 

• Aantal contacturen van docent/student 

 Hoeveel leerlingen/ 
studenten bedient 
een 
docent/begeleider 
per week? 

Hoeveel uren per 
week heeft de 
leerling/ student 
contact met deze 
docent/begeleider? 

Vakdocent   

BPV begeleider   

Praktijkbegeleider   

Instructeur   

AV docent   

Anders, nl   
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f. Groeperingsvormen Geef een beschrijving met behulp van welke groeperingsvormen de 

ontwikkeling van de vaardigheden in de casus plaats vindt. 

• Met wie wordt geleerd?  

• Leert de student alleen of vindt het leren plaats in kleiner of 

groter groepsverband? 

 

Kengetallen:  

• Aantal groepen/klassen 

• Werkelijke groepsgrootte, aantal studenten per groep 

• Samenstelling groep(en): homogene of heterogeen, wisselende 

samenstelling (naar opleidingskenmerken, bijvoorbeeld leerweg, 

leerjaar, niveau, richting) 

• Afwisseling tussen individuele opdrachten, groepswerk, of 

klassikale lessen 

 

g. Leeromgeving Geef een beschrijving van de leeromgeving waarbinnen de 

ontwikkeling van de vaardigheden in de casus plaats vindt. 

 

• Waar vindt het leren plaats? (binnen klaslokaal, school, thuis, 

bedrijf, elders, en interactie binnen en buitenschool?) 

• Inrichting van de fysieke en digitale plaats van het leren? 

(bijvoorbeeld klaslokalen binnen de school, werkhoeken buiten 

het klaslokaal, practicumlokalen, bibliotheek/mediatheek, ICT-

lab, het schoolplein en bijv. een schooltuin, maar ook locaties 

buiten de school waar leerlingen/ studenten bijvoorbeeld stage 

lopen of projectwerk doen). 

• Welke hulpmiddelen worden gebruikt om het leren van de 

vaardigheid te stimuleren en te ondersteunen?  

 

Kengetallen:  

• Verhouding binnen en buitenschools leren (in percentages) 

• Hoeveel uren besteed een student gemiddeld per week aan 

huiswerk/voorbereiding, specifiek in relatie tot de ontwikkeling 

van vaardigheden? 
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h. Tijd en plaats Geef een beschrijving van wanneer en waar het leren van de 

vaardigheden plaats vindt. 

• Wanneer wordt geleerd? 

• Hoeveel leertijd is er voorzien?  

• Mate waarin studenten zelf keuzes kunnen maken omtrent 

tijdsbesteding of leertempo. 

• Waar wordt geleerd?  

 

Kengetallen:  

• Duur van de casus 

• Aantal uren per week/totaal, aantal weken 

• Periode in het schooljaar 

• Aandeel casus van curriculum schooljaar 

 

 

i. Beoordeling en 

toetsing 

Geef een beschrijving hoe binnen de casus wordt beoordeeld of de 

leerdoelen zijn bereikt.  

 

• Hoe wordt nagegaan tot welke resultaten het leren heeft geleid? 

Op welke manier wordt de ontwikkeling van de vaardigheden 

vastgelegd/beoordeeld?  

 

• Welke instrumenten? 

• Welke wijze van toetsen? 

• Summatief toetsen, formatief toetsen? 

• Wie beoordeelt? 

• Hoe vaak wordt getoetst/beoordeeld? 

 

 



Bijlage 4 Competentiemeetinstrument voor studenten 
 

Naam leerling/ student:  ........................................................................................................ 

Leeftijd:   ........................................................................................................ 

School:    ........................................................................................................ 

Opleiding:   ....................................................................................................... 

Leerjaar:   ........................................................................................................ 

 

Casus project Toekomstperspectief van de leerling centraal  ..................................................... 

 

Beste leerling/ student, 

Dit competentiemeetinstrument is bedoeld om na te gaan hoe jij jezelf beoordeelt op een aantal 

competenties of vaardigheden. Het is de bedoeling dat je bij elke stelling kiest wat het meest op jou 

van toepassing is (niet, heel weinig, weinig, een beetje, veel of heel veel). Je kunt dit doen door een 

kruis te zetten door het gekozen symbool. Zet dus steeds maar één kruis. Als je wilt verbeteren, kun je 

je eerste keuze doorstrepen en een nieuw kruis zetten. 
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Samenwerken en overleggen 

 
Niet 

Heel 

weinig 
Weinig 

Een 

beetje 
Veel 

Heel 

veel 

Ik ga op de juiste wijze om met de mensen 

waarmee ik samenwerk.  
Niet      

Ik durf vragen te stellen, ik zeg mijn dingen en ik 

denk mee in groepsoverleg. 
Niet      

Ik ben verantwoordelijk voor een klus of taak.  Niet      

Ik geef aan waar samenwerking nodig is.  Niet      

Ik neem initiatief tot voldoende overleg met 

andere betrokkenen.  
Niet      

Ik zorg dat iedereen voldoende betrokken is bij het 

werk waar ik mee bezig ben. 
Niet      

Ik ga goed om met andere betrokken partijen of 

personen. 
Niet      

Ik ben verantwoordelijk voor een groep. Niet      

Ik overleg en werk samen met externe partijen. Niet      

Ik neem het initiatief om de samenwerking met 

medeleerlingen/-studenten te bevorderen en te 

verbeteren.  

Niet      

Ik heb op een duidelijke manier overleg met mijn 

medeleerlingen/-studenten en andere 

betrokkenen. 

Niet      

Ik zorg voor een goede sfeer in een groep. Niet      
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Analyseren en probleemoplossen 

 
Niet 

Heel 

weinig 
Weinig 

Een 

beetje 
Veel 

Heel 

veel 

Ik verzamel systematisch gegevens van 

enkele dagen. 
Niet      

Ik sla systematisch verzamelde gegevens 

op voor het gebruik door anderen. 
Niet      

Ik gebruik eenvoudige, bekende 

informatiebronnen. 
Niet      

Ik volg eenvoudige verklaringen. Niet      

Ik check gegevens. Niet      

Ik doe verbetervoorstellen op basis van 

gegevens. 
Niet      

Ik verzamel systematisch gegevens van 

enkele weken.                                        
Niet      

Ik geef verklaringen en toelichtingen. Niet      

Ik selecteer meerdere, betrouwbare 

informatiebronnen. 
Niet      

Ik vergelijk informatiebronnen met elkaar. Niet      

Ik doe verbetervoorstellen voor mijn 

werkzaamheden op basis van 

vergelijkingen. 

Niet      

Ik weet nog steeds wat ik moet doen bij 

onverwachte situaties door systematisch 

te werk te gaan. 

Niet      
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Onderzoeken 

 
Niet 

Heel 

weinig 
Weinig 

Een 

beetje 
Veel 

Heel 

veel 

Ik vraag zonder begeleiding eenvoudige informatie 

aan deskundigen. 
Niet      

Ik vind zelfstandig eenvoudige informatie op bekende 

webpagina’s, in tijdschriften en (school)boeken. 
Niet      

Ik doe onderzoek zoals ik dat geleerd heb. Niet      

Ik snap het als er eenvoudige uitleg is. Niet      

Ik zoek naar mogelijke oorzaken van fouten en maak 

gebruik van bruikbare Nederlandstalige tijdschriften, 

schoolboeken en websites. 

Niet      

Ik zoek naar mogelijke oorzaken van fouten in 

Nederlandstalige vakbladen en ik selecteer die 

informatie die ik kan gebruiken. 

Niet      

Ik pas de zoekprocedures aan, die ik geleerd heb. Niet      

Ik geef verklaringen en toelichtingen op basis van 

kennis van feiten. 
Niet      

Ga ik systematisch te werk om oplossingen te zoeken 

ook als het ingewikkeld is. 
Niet      

Ik pas mijn zoekprocedures aan en ik verbeter 

zoekprocedures als het nodig is. 
Niet      

Ik zoek voortdurend naar informatie in de 

belangrijkste Nederlandstalige en Engelstalige 

vakbladen en websites. 

Niet      

Ik analyseer informatie en onderbouw mijn 

oplossingen op basis van kennis van feiten, methodes 

en principes. 

Niet      
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Beslissen en activiteiten initiëren 

 
Niet 

Heel 

weinig 
Weinig 

Een 

beetje 
Veel 

Heel 

veel 

Ik waarschuw iemand als ik ongewone 

dingen zie. 
Niet      

Ik beslis of ik door kan gaan of moet stoppen 

als er iets ongewoons gebeurt. 
Niet      

Ik neem initiatief als ik weet wat ik moet 

doen. 
Niet      

Ik voer het werken aan een opdracht zonder 

begeleiding uit, als de opdracht duidelijk is. 
Niet      

Ik neem initiatief om procedures aan te 

passen om fouten te herstellen. 
Niet      

Ik pas de manier van werken aan om fouten 

te voorkomen. 
Niet      

Ik neem besluiten en als het kan overleg ik 

daar eerst over. 
Niet      

Ik pas mijn manier van werken aan als 

situaties veranderen. 
Niet      

Ik neem zonder begeleiding besluiten hoe 

het werk gedaan moet worden. 
Niet      

Ik zorg ervoor dat activiteiten aangepast 

worden als dit nodig is door veranderende 

omstandigheden. 

Niet      

Ik zorg vooraf voor aanpassingen als de 

omstandigheden veranderen. 
Niet      

Ik draag ideeën voor veranderingen aan en 

zorg dat er veranderingen plaatsvinden op 

basis van ervaringen. 

Niet      
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Plannen en organiseren 

 
Niet 

Heel 

weinig 
Weinig 

Een 

beetje 
Veel 

Heel 

veel 

Ik plan mijn werk een aantal dagen vooruit.                         Niet      

Ik bereid mijn werk voor zodat ik in de goede 

volgorde kan werken.                                   
Niet      

Ik houd tijdens mijn werk in de gaten of ik 

voldoende opschiet volgens de planning.                                                         
Niet      

Ik meld op tijd dat mijn werk niet op tijd af 

zal zijn als ik dit zie aankomen. 
Niet      

Ik bepaal vooraf wat ik eerst en daarna of 

later kan doen, zodat ik goed kan 

doorwerken.                                                                  

Niet      

Ik pas de planning van de dagelijkse 

werkzaamheden aan, indien nodig.                                                                                 
Niet      

Ik maak een weekplanning van taken die bij 

elkaar horen. 
Niet      

Ik maak een weekplanning voor de hele 

groep, project of team. 
Niet      

Ik maak voor projecten voor een of 

meerdere maanden een planning over de 

inzet van mensen, middelen en materialen. 

Niet      

Ik voorspel op basis van resultaten  hoe het 

werk zal verlopen. 
Niet      

Ik bepaal bij plotselinge, andere 

omstandigheden wat er eerst en daarna 

moet gebeuren om geplande doelen te 

halen. 

Niet      

Ik adviseer op basis van mijn ervaring over 

de inzet van mensen, middelen en 

materialen.                                                 

Niet      

  



Onderzoeksverslag Toekomstperspectief van de leerling centraal pagina    130 

 

Leren  
Niet 

Heel 

weinig 
Weinig 

Een 

beetje 
Veel 

Heel 

veel 

Ik maak een planning voor projecten die ik 

wil afronden. 
Niet      

Als er een belangrijke toets aankomt, 

maak ik een studieplanning. 
Niet      

Voordat ik iets leuks ga doen, overzie ik 

alle dingen die ik moet afronden. 
Niet      

Ik kan normaal gesproken inschatten 

hoeveel tijd het gaat vragen om mijn 

huiswerk af te maken. 

Niet      

Ik heb moeite om plannen te maken die 

me helpen om mijn doelen te bereiken. 
Niet      

Ik houd in de gaten hoe mijn projecten 

verlopen. 
Niet      

Ik weet wanneer ik achterloop bij een 

project. 
Niet      

Ik houd mijn vorderingen in de gaten om 

mijn doel te bereiken. 
Niet      

Ik weet wat mijn cijfers zijn op een 

bepaald moment. 
Niet      

Dagelijks bepaal ik de dingen die ik moet 

doen en houd ik in de gaten wat ik gedaan 

heb. 

Niet      

Ik heb moeite om alle dingen te 

onthouden die ik moet afmaken. 
Niet      

Ik doe wat nodig is om mijn huiswerk op 

tijd klaar te hebben. 
Niet      

Ik maak keuzes die me helpen slagen, ook 

al zijn deze op dat moment niet de leukste. 
Niet      



Onderzoeksverslag Toekomstperspectief van de leerling centraal pagina    131 

Zo gauw ik zie dat dingen niet goed gaan, 

wil ik er iets aan doen. 
Niet      

Ik blijf zoveel verschillende mogelijkheden 

proberen als er nodig zijn om te slagen. 
Niet      

Ik heb moeite om mijn focus te houden op 

projecten die een lange tijd vragen om af 

te ronden. 

Niet      

Wanneer ik achter raak bij mijn 

schoolwerk, geef ik vaak op. 
Niet      

Ik denk erover na hoe goed ik mijn 

opdrachten doe. 
Niet      

Ik ervaar een gevoel van prestatie 

wanneer ik alles op tijd afkrijg. 
Niet      

Ik denk erover na hoe goed ik het in het 

verleden heb gedaan wanneer ik nieuwe 

doelen stel. 

Niet      

Wanneer ik ergens in faal, probeer ik te 

leren van mijn fouten. 
Niet      

Ik blijf steeds weer dezelfde fouten maken. Niet      
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Bijlage 5 Plaatjes competentiemeetinstrument voor vmbo 
 

In verband met copyrights op de illustraties kunnen we slechts een voorbeeld item van de vragenlijst 

als bijlage opnemen 
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Bijlage 6 Docentinstrument voor bepaling competentieniveau van 

individuele leerling/ student 
 
Voor u ligt een rubrics instrument voor de bepaling van het competentieniveau van een leerling door de betreffende 

docent(en). Gevraagd wordt om voor elke leerling een dergelijk formulier in te vullen. 

 

Naam leerling/ student:  

Leeftijd leerling/ student; geboortedatum:  

Leerjaar:  

Opleidingsrichting en opleidingsniveau:  

Naam school:  

Casus Toekomst leerling centraal:  

 

Werkwijze: 

Werk per competentie per leerling/ student 

Lees eerst de gehele matrix van een bepaalde competentie 

Bepaal het streefniveau dat geldt voor de groep leerlingen/ studenten aan het eind van dit programmaonderdeel 

Indien dit streefniveau nog niet is bereikt door de betreffende leerlingen/ studenten, bepaal dan het niveau van de 

leerling/student op diezelfde rij door het bijbehorende hokje van de betreffende rubriek door de kruisen 

Indien het streefniveau is behaald, plaats door het hokje van de betreffende rubriek een groot kruis 

Indien het streefniveau wel is behaald, kijk dan in de rij eronder of de leerling/student mogelijk een niveau aldaar al heeft 

bereikt en plaats door het hokje van de betreffende rubriek een groot kruis 

Vergist U zich: Kras het kruis door in het hokje van de betreffende rubriek dat niet goed is en plaats een groot kruis in het hokje van 

de rubriek die U wel juist vindt voor het niveau van ontwikkeling dat de leerling/student bereikt heft 

. 

Competentie Samenwerken & overleggen  

Streefniveau Starter Geoefend Gevorderd 

MBO 2 

Hij/Zij geeft tijdens het 

groeps/werkoverleg aan waar 

samenwerking nodig is en past zo 

nodig zijn/haar werk aan. Hij/Zij 

draagt bij aan het groepsresultaat 

en een goede werksfeer. Hij/Zij 

gaat op de juiste wijze om met de 

mij bekende mensen. 

 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit en 

is aanwezig bij 

groeps/werkoverleg. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit en  

verwoord waar het 

groeps/werkoverleg over gaat.  

Hij/Zij houdt mij aan zijn/haar 

afspraken en past zijn/haar werk 

soms aan. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit en 
levert  
soms een bijdrage aan het  
groeps/werkoverleg. Hij/Zij past 
zijn/haar werk zo nodig aan. Hij/Zij 
draagt bij aan het  
groepsresultaat en aan een goede 
werksfeer. 

GTL 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit na 

overleg met anderen en stemt 

zijn/haar leer/werk-activiteiten 

hierop af.  Hij/Zij geeft aan wat 

hij/zij zelf en wat binnen een 

groep een volgende keer beter 

kan. Tevens levert hij/zij een 

bijdrage aan de goede sfeer in de 

groep. 

 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit en 

overlegt soms met anderen dan 

stemt hij/zij zijn/haar 

leer/werkactiviteiten hierop af. 

Hij 

 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit na 

overleg met anderen. Hij/Zij 

stemt zijn/haar 

leer/werkactiviteiten hierop af en 

levert meestal een bijdrage aan 

de goede sfeer in de groep. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit na 

overleg met anderen en stemt 

zijn/haar leer/werkactiviteiten 

hierop af.  Hij/Zij geeft aan wat 

hij/zij zelf een volgende keer beter 

kan doen. Tevens levert hij/zij een 

bijdrage aan de goede sfeer in de 

groep. 
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Competentie Samenwerken & overleggen  

Streefniveau Starter Geoefend Gevorderd 

MBO 2 

Hij/Zij geeft tijdens het 

groeps/werkoverleg aan waar 

samenwerking nodig is en past 

zo nodig zijn/haar werk aan. 

Hij/Zij draagt bij aan het 

groepsresultaat en een goede 

werksfeer. Hij/Zij gaat op de 

juiste wijze om met de hem/haar 

bekende mensen. 

 

 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit en 

is aanwezig bij 

groeps/werkoverleg. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit 

en  

verwoordt waar het 

groeps/werkoverleg over gaat.  

Hij/Zij houdt zich aan zijn/haar 

afspraken en past zijn/haar werk 

soms aan. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit en 
levert  
soms een bijdrage aan het  
groeps/werkoverleg. Hij/Zij past 
zijn/haar werk zo nodig aan. 
Hij/Zij draagt bij aan het  
groepsresultaat en aan een goede 
werksfeer. 

GTL 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit 

na overleg met anderen en stemt 

zijn/haar leer/werkactiviteiten 

hierop af.  Hij/Zij geeft aan wat 

Hij/Zij zelf en wat binnen een 

groep een volgende keer beter 

kan. Tevens levert Hij/Zij een 

bijdrage aan de goede sfeer in de 

groep. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit 

en overlegt soms met anderen, 

dan stemt Hij/Zij zijn/haar 

leer/werkactiviteiten hierop af. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit 

na overleg met anderen. Hij/Zij 

stemt zijn/haar 

leer/werkactiviteiten hierop af 

en levert meestal een bijdrage 

aan de goede sfeer in de groep. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit na 

overleg met anderen en stemt 

zijn/haar leer/werkactiviteiten 

hierop af.  Hij/Zij geeft aan wat 

hij/zij zelf een volgende keer 

beter kan doen. Tevens levert 

hij/zij een bijdrage aan de goede 

sfeer in de groep. 

MBO 3 

Hij/Zij is verantwoordelijk voor 

opbrengstgericht overleg binnen 

zijn/haar groep. Hij/Zij bewaakt 

een goede werkrelatie binnen de 

groep en met anderen. Hij/Zij 

houdt zijn/haar groepsgenoten 

aan afspraken en stemt 

leer/werkactiviteiten hierop af. 

Binnen de groep waardeert hij/zij 

het gezamenlijk  

resultaat. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit 

en  

maakt contact met 

groepsgenoten. Hij/Zij 

beantwoordt vragen tijdens het  

groeps/werkoverleg. Hij/Zij past 

zijn/haar  

werk aan als iemand hem/haar 

hierop wijst. 

Hij/Zij heeft meestal 

opbrengstgerichte inbreng 

tijdens groeps/werkoverleg. 

Hij/Zij  

werkt aan een goede relatie met 

zijn/haar groepsgenoten en met 

anderen. Hij/Zij houdt een ieder 

meestal aan afspraken en stemt 

zijn/haar leer/werkactiviteiten 

hierop af. 

Hij/Zij heeft opbrengstgerichte 

inbreng tijdens 

groeps/werkoverleg.  

Hij/Zij bewaakt meestal een 

goede werkrelatie binnen de 

groep en met anderen.  

Hij/Zij houdt de groep aan 

afspraken en stemt zijn/haar 

leer/werkactiviteiten hierop af. 

Hij/Zij neemt soms al initiatief 

voor waardering van het 

gezamenlijk resultaat. 

MBO 4 

Hij/Zij is verantwoordelijk voor 

opbrengstgericht overleg binnen 

zijn/haar groep. Hij/Zij neemt het 

initiatief voor goede 

samenwerking binnen zijn/haar 

groep.  Hij/Zij doet voorstellen 

binnen zijn/haar groep om dit te 

verbeteren.  

Hij/Zij bewaakt de sfeer in de 

groep en waardeert het 

gezamenlijke resultaat. Hierop 

spreekt hij/zij mensen aan. 

Hij/Zij voert zijn/haar taken uit 

binnen zijn/haar groep. Hij/Zij 

past zijn/haar werk en werkwijze 

aan als een ander dit vraagt. 

Hij/Zij beantwoordt vragen 

tijdens het groeps/werkoverleg. 

Hij/Zij heeft meestal 

opbrengstgerichte inbreng 

tijdens groeps/werkoverleg. 

Hij/Zij neemt soms al initiatief 

voor goede samenwerking 

binnen zijn/haar groep. Hij/Zij 

spreekt soms mensen aan om de 

sfeer in zijn/haar groep te 

verbeteren. 

Hij/Zij heeft opbrengstgerichte 
inbreng tijdens 
groeps/werkoverleg. Hij/Zij neemt 
meestal initiatief voor goede 
samenwerking binnen zijn/haar 
groep en met andere 
betrokkenen. Hij/Zij doet 
voorstellen om dit binnen 
zijn/haar groep te verbeteren. 
Hij/Zij bewaakt de sfeer in de 
groep en waardeert het 
gezamenlijke resultaat. Hierop 
spreekt hij/zij mensen meestal 
aan. 
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AD 

Hij/Zij neemt het initiatief om 

samenwerking met en tussen 

medestudenten of studenten van 

andere studierichtingen te 

stimuleren en te optimaliseren. 

Hij/Zij is een bruggenbouwer, 

bevordert adequaat overleg en 

afstemming met 

medestudenten, docenten en 

anderen, waarbij hij tot relevante 

kennisbundeling en oplossingen 

komt waar iedereen zich in vindt 

zelfs bij tegengestelde belangen.  

Hij/Zij neemt initiatief om de 

samenwerking te optimaliseren 

om inhoudelijke vragen te 

beantwoorden. Bevordert 

adequaat overleg, bewaakt de 

sfeer in de groep. Probeert tot 

relevante oplossingen te komen. 

Hij/Zij neemt initiatief om 

samenwerking met studenten uit 

andere groepen te stimuleren. 

Hij weet binnen een groep goed 

om te gaan met verschillende 

belangen en probeert tot 

overeenstemming te komen in 

de oplossingen. 

Hij/Zij neemt initiatief om ook 

samen te werken met mensen die 

hij nog niet kent. Probeert de 

verschillende inhoudelijke 

vakkennis te bundelen, kritische 

perspectieven tot elkaar te 

brengen, afstemming met 

docenten te en tot relevante 

oplossingen te komen. 

 

 

 

Competentie Onderzoeken  

Streefniveau Starter Geoefend Gevorderd 

MBO 2 

Hij/Zij vindt en selecteert 

zelfstandig eenvoudige informatie 

in een beperkte set bekende 

handboeken, webpagina’s en 

andere informatiebronnen. 

 

Hij/Zij geeft de vraag of het 

probleem weer. Hij/Zij vindt en 

ordent eenvoudige informatie die 

aan-gereikt is. Hierbij krijgt hij/zij 

hulp van een ander. 

Hij/Zij geeft de vraag of het 

probleem weer. Hij/Zij vindt en 

ordent eenvoudige informatie die 

aangereikt is. 

Onder begeleiding vindt en 
selecteert hij/zij eenvoudige 
informatie in een beperkte 
set bekende handboeken, 
webpagina’s en ander      
bronnen. 

GTL 

Hij/Zij geeft de vraag weer. Hij/Zij 

vindt, ordent en kiest zelfstandig 

de belangrijkste informatie binnen 

de gestelde tijd om zijn/haar 

opdracht te maken. Hij/Zij 

controleert de gevonden 

informatie en licht zijn/haar 

keuzes toe aan anderen. 

Hij/Zij vertelt de vraag en zoekt 

informatie op. Hij/Zij vindt 

bruikbare informatie meestal 

zelfstandig. Het zoeken kost 

hem/haar nog veel tijd. 

Hij/Zij vertelt de vraag. Hij/Zij vindt 

en ordent zelfstandig de goede 

informatie binnen de beschikbare 

tijd. 

Hij/Zij vertelt de vraag. Hij/Zij vindt 

en ordent zelfstandig de 

informatie. Hij/Zij kiest de belang-

rijkste gegevens eruit om zijn/haar 

opdracht te maken. 

MBO 3 

Hij/Zij zoekt naar oorzaken van 

vragen, fouten of problemen; 

hij/zij gebruikt daarbij de 

informatie uit nationale 

tijdschriften, vakbladen, 

handboeken en internet. Hij/Zij 

selecteert op bruikbaarheid. 

Hij/Zij geeft de vraag of het 

probleem weer. Hij/Zij vindt en 

ordent eenvoudige informatie die 

aangereikt is. Hij/Zij doet dit onder 

begeleiding. 

 

Hij/Zij zoekt onder begeleiding de 

oplossing voor een vraag of 

probleem. Hij/Zij vindt de 

mogelijke oplossing voor de vraag 

of het probleem in het gegeven 

handboek of vakblad. 

Hij/Zij krijgt de opdracht om 
zelfstandig naar informatie te 
zoeken over een vraag of een 
probleem. De informatie zoekt en 
vindt hij/zij in een set bekende 
handboeken, nationale 
vakbladen en internet. 
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MBO 4 

Hij/Zij onderzoekt vragen, fouten 

en problemen binnen zijn/haar 

werk. Hij/Zij zoekt daarvoor 

systematisch informatie op over 

complexe onderwerpen en 

specialismen in de belangrijkste 

populaire wetenschappelijke (vak-) 

bladen, handboeken en nationale / 

Engelstalige websites. Hij/Zij 

checkt de gevonden informatie op 

de oorspronkelijke vraag, fout of 

probleem. 

Hij/Zij geeft de vraag weer en 

vindt de informatie om een 

gegeven fout, vraag of probleem 

binnen zijn/haar opdrachten op te 

lossen. Hij/Zij gebruikt hierbij de 

informatie uit nationale 

vakbladen, handboeken en 

internet. Hij/Zij krijgt hierbij hulp. 

Hij/Zij zoekt naar oorzaken van 

fouten of antwoorden op vragen 

en problemen binnen zijn/haar 

opdrachten. Hij/Zij gebruikt en 

selecteert informatie uit 

(nationale) tijdschriften, 

vakbladen, handboeken en 

internet. Meestal vindt hij/zij 

oplossingen voor de fouten, 

problemen of vragen. Hij/Zij krijgt 

hierbij soms nog hulp. 

Hij/Zij zoekt naar oorzaken van 

fouten of antwoorden op vragen 

en problemen binnen zijn/haar 

opdrachten. Hij/Zij gebruikt en 

selecteert informatie uit nationale 

bronnen (zoals tijdschriften, 

vakbladen, handboeken) en 

internet. Meestal vindt hij/zijn 

oplossingen voor de fouten, 

problemen of vragen. 

Ad 

Hij/zij doet systematisch 

onderzoek naar curatieve en 

preventieve oplossingen voor 

issues in de sector naar voren 

komend in leeropdrachten en 

problemen in het beroep. 

Daarvoor zoekt hij/zij structureel 

informatie op over complexe 

onderwerpen in de belangrijkste 

vakbladen in Nederlandse en 

Engelstalige websites en populaire 

wetenschappelijke tijdschriften. 

Hij/Zij ontwikkelt nieuwe 

werkwijzen en procedures en weet 

deze te beargumenteren op basis 

van het analyseren en afwegen 

van specialistische kennis. Hij kan 

deze specialistische inzichten 

delen met anderen. 

Hij/zij zoekt naar oplossingen door 

ongestructureerd informatie op te 

zoeken op Nederlandstalige 

websites en in vakbladen. Hij/Zij 

weet achtergronden , feiten en 

methoden en kan die delen met 

anderen. 

Hij/zij zoekt naar preventieve 

oplossingen door gestructureerd 

informatie te zoeken op websites 

en in Nederlandse vakbladen. 

Hij/Zij gebruikt vakkennis, feiten, 

methoden en principes als bewijs 

in argumenten bij het delen van 

vakkennis met anderen.  

Hij/zij zoekt naar preventieve 

oplossingen door gestructureerd 

en systematisch informatie te 

zoeken op Nederlandse en 

Engelstalige websites, in vakbladen 

en Nederlandse populair weten-

schappelijke-tijdschriften. Hij/Zij 

komt met suggesties voor 

werkwijzen en procedures. Hij/Zij 

analyseert vakkennis, feiten en 

principes en weegt het belang af 

voor zijn vakkennis en argumenten 

die hij deelt met anderen 

 
 

Competentie Beslissen & activiteiten initiëren 

Streefniveau Starter Geoefend Gevorderd 

MBO 2 

Hij/Zij werkt zelfstandig na 

overleg aan zijn/haar opdracht. 

Hij/Zij beslist zelf of hij/zij 

doorwerkt of dat hij/zij moet 

stoppen met zijn/haar leer- en 

opdrachtactiviteiten. Indien nodig 

vraagt hij/zij hulp en geeft aan 

wat niet lukt. Hij/Zij werkt mee 

aan aangedragen veranderingen. 

Hij/Zij waarschuwt zijn/haar 

baas/docent bij ongewone 

situaties. 

Onder begeleiding werkt hij/zij 

aan zijn/haar opdracht.  

Als hij/zij niet verder kan, stopt 

hij/zij met zijn/haar leer- en 

opdrachtactiviteiten. 

Meestal werkt hij/zij onder 

begeleiding aan zijn/haar 

opdracht. Hij/Zij stopt met 

zijn/haar leer- en 

opdrachtactiviteiten als hij/zij 

niet verder kan. Indien nodig 

vraagt hij/zij hulp en geeft aan 

wat niet lukt. Meestal volgt hij/zij 

aangedragen veranderingen. 

Hij/Zij benoemt ongewone 

situaties. 

Hij/Zij werkt zelfstandig na overleg 
aan zijn/haar opdracht. Hij/Zij 
beslist meestal zelf of hij/zij 
doorleert of werkt aan zijn 
opdracht, of dat hij/zij moet 
stoppen met de leer- en 
opdrachtactiviteiten. Indien nodig 
vraagt hij/zij hulp en geeft aan wat 
niet lukt. Hij/Zij werkt mee aan 
aangedragen veranderingen. 
Meestal waarschuwt hij/zij 
zijn/haar baas/docent bij 
ongewone situaties. 
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GTL 

Hij/Zij neemt meestal zelf 

beslissingen over de 

leeropdrachtactiviteiten die hij/zij 

uitvoert en doet gemotiveerd 

voorstellen om het werk te 

verbeteren 

Een ander vertelt hem/haar wat 

hij/zij gaat doen en hij/zij vraagt 

hulp als hij/zij niet verder kan 

leren of werken aan een 

opdracht. Hij/Zij geeft soms aan 

wat nog niet lukt. 

Af en toe beslist hij/zij zelf te 

stoppen met leren of werken aan 

zijn/haar opdracht en vraagt hulp 

voor overleg. Hij/Zij geeft aan wat 

nog niet lukt. 

Hij/Zij neemt meestal zelf 

beslissingen over de 

leer/opdrachtactiviteiten die hij/zij 

uitvoert en hij/zij geeft de voor- en 

nadelen bij deze beslissingen aan. 

MBO 3 

Hij/Zij voert zijn/haar leren en 
werk, in overleg met anderen, uit 
volgens de geldende regels in de 
school. Hij/Zij neemt het initiatief 
om fouten te herstellen en/of te 
voorkomen tijdens het leren en 
werken aan een opdracht. Hij/Zij 
benoemt deze ook in het overleg 
met zijn/haarleerkracht, 
groepsgenoten en klanten. Hij/Zij 
maakt daarbij een goede afweging 
tussen voor- en nadelen en 
daarmee samenhangende risico’s 

Onder begeleiding werkt hij/zij 

aan zijn/haar opdracht. Als hij/zij 

niet verder kan, stopt hij/zij met 

zijn/haar zijn leer- en 

opdrachtactiviteiten. Hij/Zij 

geeft soms aan wat nog niet 

lukt. 

Hij/Zij voert zijn/haar werk 

meestal uit volgens de geldende 

regels. Hij/Zij geeft aan wat nog 

niet lukt. Hij/Zij heeft soms al 

suggesties om fouten te 

herstellen of te voorkomen 

tijdens het werk. Hij/Zij benoemt 

deze ook in het overleg met 

zijn/haar baas/docent. 

Hij/Zij voert zijn/haar werk, in 

overleg met anderen, uit volgens 

de geldende regels. Meestal 

neemt hij/zij het initiatief fouten 

te herstellen en/of te voorkomen 

tijdens het werk. Hij/Zij benoemt 

deze ook in het overleg met 

zijn/haar baas/docent en 

groepsgenoten. Hij/Zij benoemt 

daarbij enige voor- en nadelen en 

risico’s. 

MBO 4 

Hij/Zij voert zijn/haar werk, in 

overleg met de anderen binnen 

zijn/haar groep, uit. Dit doet hij/zij 

volgens de geldende regels. Hij/Zij 

komt met initiatieven om in te 

spelen op veranderingen binnen 

het leren en werk waar hij/zij 

verantwoordelijk voor is. Hij/Zij 

geeft daarbij de voor- en nadelen 

en risico’s aan. Hij/Zij beslist dan 

welke initiatieven uitgevoerd 

worden en motiveert zijn/haar 

besluit. Hij/Zij controleert de 

aanpassing op de resultaten en 

stelt deze zo nodig bij. 

Hij/Zij voert zijn/haar leer- en 
opdrachtactiviteiten meestal 
uit volgens de geldende regels. 

Hij/Zij geeft aan wat nog niet lukt. 

Hij/Zij geeft soms al suggesties om 

fouten te herstellen of te 

voorkomen bij zijn/haar leer- en 

opdrachtactiviteiten. Hij/Zij 

benoemt deze ook. 

Hij/Zij voert zijn/haar leer- en 

opdrachtactiviteiten, in overleg 

met anderen, uit volgens de 

geldende regels. Soms komt hij/zij 

met initiatieven om in te spelen op 

de veranderingen binnen zijn/haar 

leer- en opdrachtactiviteiten Deze 

benoemt hij/zij ook binnen het 

overleg met zijn/haar groep. 

Hij/Zij voert zijn/haar leer- en 

opdrachtactiviteiten, in overleg 

met anderen, uit volgens de 

geldende regels. Hij/Zij komt met 

initiatieven om in te spelen op 

veranderingen binnen zijn/haar 

leer- en opdrachtactiviteiten. Deze 

legt hij/zij uit binnen het overleg 

met zijn/haar groepsleden. Hij/Zij 

geeft daarbij de meeste voor- en 

nadelen en risico’s aan. Hij/Zij 

beslist meestal om deze uit te 

voeren. Hij/Zij controleert de 

aanpassing op de resultaten. 

AD 

Hij/Zij beslist zelfstandig, neemt 

initiatieven en speelt proactief in 

op kansen en veranderingen die 

invloed hebben op zijn leer- en 

opdrachtactiviteiten. Hij/Zij 

benoemt en overweegt daarbij 

meerdere aspecten die van belang 

zijn voor het sturing geven aan 

verandering en de vormgeving 

daarvan. Dit kan te maken hebben 

met kritische medestudenten, 

collega’s, maatschappelijke 

doelgroepen, bedrijven.  

Hij/Zij beslist zelfstandig, neemt 

initiatieven en speelt proactief in 

op kansen en veranderingen die 

invloed hebben op zijn leer- en 

opdrachtactiviteiten.  

Hij/Zij beslist zelfstandig, neemt 

initiatieven en speelt proactief in 

op kansen en veranderingen die 

invloed hebben op zijn leer- en 

opdrachtactiviteiten. Hij/Zij 

benoemt en overweegt daarbij 

meerdere aspecten die van 

belang zijn voor het sturing geven 

aan verandering en de 

vormgeving daarvan.  

Hij/Zij beslist zelfstandig, neemt 

initiatieven en speelt proactief in 

op kansen en veranderingen die 

invloed hebben op zijn leer- en 

opdrachtactiviteiten. Hij/Zij 

benoemt en overweegt daarbij 

meerdere kritische geluiden van 

medestudenten die van belang 

zijn voor het sturing geven aan 

verandering en de vormgeving 

daarvan. 
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Competentie Leren  

Streefniveau Starter Geoefend Gevorderd 

MBO 2 

Hij/Zij leert nieuwe vakkennis en 

vakvaardigheden. 

Hij/Zij doet hier moeite voor. Hij/Zij 

vraagt tijdig hulp als hij/zij dat nodig 

heeft. Hij/Zij leert op de manier die bij 

hem/haar het beste past. Hij/Zij 

corrigeert zichzelf bij standaardfouten. 

Hij/Zij volgt aanwijzingen op om 

herhaling van fouten te vermijden. 

Hij/Zij leert onder begeleiding 

nieuwe vakkennis  

en vakvaardigheden. Hij/Zij toont er 

belangstelling  

voor. Hij/Zij volgt aanwijzingen op 

om fouten af te leren, al kost het 

hem/haar moeite de aanwijzingen 

te accepteren 

Hij/Zij leert meestal onder 

begeleiding nieuwe vakkennis 

en vakvaardigheden. Hij/Zij stelt 

hier gerichte vragen over. Hij/Zij 

volgt aanwijzingen op om 

fouten af te leren of herhaling 

van fouten te voorkomen 

Hij/Zij leert nieuwe vakkennis en 

vakvaardigheden. Hier doet hij/zij 

moeite voor. Hij/Zij vraagt hulp als 

hij/zij dat nodig heeft. Hij/Zij volgt 

aanwijzingen op om fouten te 

voorkomen. Hij/Zij geeft meestal aan 

welke manier van leren bij hem/haar 

het beste past. 

GTL 

Hij/Zij leert graag en geeft aan wat 

hij/zij moeilijk vindt. Hij/Zij benoemt 

hoe en wanneer  

hij/zij het beste leert. Hij/Zij leert van 

fouten en vertelt hoe hij/zij deze kan 

voorkomen. Dit past  

hij/zij dan ook toe bij volgende 

opdrachten. 

Hij/Zij verbetert zijn/haar leren door 

van zijn/haar fouten te leren en 

door aanwijzingen van docenten op 

te volgen. 

Hij/Zij leert graag en geeft aan 

wat hij/zij moeilijk vindt. Hij/Zij 

gebruikt aanwijzingen van een 

docent en benoemt wat voor 

hem/haar wel en wat niet 

werkt. 

Hij/Zij leert graag en geeft aan wat 

hij/zij moeilijk vindt. Hij/Zij gebruikt 

adviezen en benoemt soms hoe en 

wanneer hij/zij het beste leert. Dit past 

hij/zij toe bij volgende opdrachten. 

MBO 3 
Hij/Zij leert nieuwe vakkennis, 

vakvaardigheden en benoemt de 

ontwikkelingen in het vak. Hij/Zij deelt 

nieuwe zaken (zo nodig) met anderen 

in zijn/haar groep. Hij/Zij benoemt 

standaardfouten en onderneemt 

verbeteracties om deze te voor-

komen. Hij/Zij leert op de manier die 

het beste bij hem/haar past. Hij/Zij 

onderneemt verbeteracties als 

zijn/haar (leer)resultaten niet 

voldoende zijn. 

Hij/Zij leert onder begeleiding 

nieuwe vakkennis en 

vakvaardigheden. Hij/Zij stelt hier 

vragen over. Hij/Zij volgt meestal 

aanwijzingen op om fouten af te 

leren of herhaling van fouten te 

voorkomen. 

 

Hij/Zij leert meestal onder 

begeleiding nieuwe vakkennis 

en vakvaardigheden. Hij/Zij stelt 

gerichte vragen om bij te 

blijven. Hij/Zij volgt 

aanwijzingen op om fouten te 

voorkomen. Hij/Zij benoemt 

soms standaardfouten. Hij/Zij 

geeft meestal aan hoe hij/zij het 

beste leert. Hij/Zij laat tijdig 

controleren of zijn/haar 

(leer)resultaten voldoende zijn. 

 

Hij/Zij leert nieuwe vakkennis en 

vakvaardigheden.  

Hij/Zij doet moeite om bij te blijven. 

Hij/Zij benoemt standaardfouten en 

onderneemt verbeteracties om deze te 

voorkomen. Hiervoor krijgt hij/zij soms 

aanwijzingen en hulp. Hij/Zij leert 

steeds vaker op de manier die bij 

hem/haar het beste past. Hij/Zij 

controleert zelf op tijd of zijn/haar 

(leer)resultaten voldoende zijn. 
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MBO 4 

Hij/Zij toont aan zichzelf te 

ontwikkelen in zijn/haar 

branche/vakgebied en in de 

maatschappij. Hij/Zij houdt zijn/haar 

vakkennis op peil.  Hij/Zij past nieuwe 

kennis toe en deelt deze actief met 

zijn/haar groepsleden. Hij/Zij kiest 

geschikte bronnen om fouten te 

verminderen en (eigen) ideeën te ont-

wikkelen. Hij/Zij vraagt adviezen om 

zijn/haar prestaties te verbeteren. 

Hij/Zij leert nieuwe vakkennis en 

vakvaardigheden. Hier doet hij/zij 

moeite voor. Hij/Zij benoemt steeds 

beter hoe hij/zij het beste leert, dit 

legt hij/zij ook uit.  

Hij/Zij benoemt welke 

(leer)resultaten hij/zij moet 

behalen. Hij/Zij laat zien dat hij/zij 

van zijn/haar fouten leert. 

Hij/Zij leert nieuwe vakkennis 

en vakvaardigheden. 

Hier doet hij/zij moeite voor. 

Hij/Zij leert steeds vaker op de 

manier die bij hem/haar het 

beste past. Hij/Zij benoemt 

welke (leer)resultaten hij/zij 

moet behalen om bij te blijven. 

Hij/Zij onderneemt 

verbeteracties als deze niet 

voldoende zijn. Hij/Zij laat zien 

dat hij/zij van zijn/haar fouten 

leert. 

Hij/Zij benoemt welke (leer)resultaten 

hij/zij moet behalen binnen zijn/haar 

werk om zichverder te ontwikkelen. 

Hij/Zij legt uit waarom hij/zij leert. 

Hij/Zij houdt zijn/haar vakkennis op 

peil door ontwikkelingen te volgen in 

zijn/haar branche /vakgebied. Hij/Zij 

leert nieuwe dingen en past deze ook 

toe in zijn/haar leren. Hij/Zij leert op 

de manier die het beste bij hem/haar 

past. Hij/Zij deelt al vaak kennis in zijn/ 

haar groep. Hij/Zij leert van de 

gegeven adviezen. 

Ad 

Hij/Zij neemt effectieve, verbeterde en 

preventieve maatregelen om fouten/ 

tekorten te verminderen en te 

voorkomen. Hij/Zij organiseert 

effectief zijn leren en trainingen. Hij/Zij 

volgt de ontwikkelingen in het 

vakdomein en in de maatschappij. 

Hij/Zij reguleert zijn leren, concerteert 

en motiveert zichzelf om te leren. 

Hij/Zij leert om kennis te gebruiken, 

zijn eigen ideeën verder te 

ontwikkelen en maakt gebruik van 

vakdeskundigheidsgroepen. 

 

 

 

Hij/Zij organiseert effectief zijn leren 

en trainingen. Hij zij volgt de 

ontwikkelingen in het vakdomein en 

in de maatschappij. Hij zij reguleert 

zijn leren en motiveert zichzelf om 

te leren. Hij/Zij leert om kennis te 

gebruiken. 

Hij/Zij organiseert effectief zijn 

leren en trainingen. Hij/Zij volgt 

de ontwikkelingen in het 

vakdomein en in de 

maatschappij. Hij/Zzij reguleert 

zijn leren   en motiveert zichzelf 

om te leren. Hij/Zij leert om 

kennis te gebruiken, zijn eigen 

ideeën verder te ontwikkelen. 

Hij/Zij organiseert effectief zijn leren 

en trainingen. Hij/Zij volgt de 

ontwikkelingen in het vakdomein en in 

de maatschappij. Hij/Zij reguleert zijn 

leren en motiveert zichzelf om te 

leren. Hij/Zij leert om kennis te 

gebruiken, zijn eigen ideeën verder te 

ontwikkelen en maakt gebruik van 

vakdeskundigheidsgroepen. 

 

Competentie Plannen en organiseren 

Streefniveau Starter Geoefend Gevorderd 

MBO 2 

Hij/Zij bereidt zijn/haar eigen leren en 

werk zelf voor. Hij/Zij voert zelfstandig 

zijn/haar leertaken in de juiste 

volgorde en binnen de afgesproken tijd 

uit. Hij/Zij meldt tijdig als leertaken of 

opdrachten niet op tijd af zullen zijn. 

Als dit nodig is, stelt hij/zij zijn/haar 

planning bij. 

Hij/Zij bereidt met hulp zijn/haar 

leren en werk per onderdeel voor. 

Hij/Zij voert zijn/haar leertaken 

meestal in de juiste volgorde uit. 

Met hulp lukt het hem/haar om de 

leertaken of opdrachten binnen de 

afgesproken tijd uit te voeren. 

Hij/Zij bereidt meestal met hulp 

zijn/haar leren per onderdeel 

voor. Hij/Zij voert zijn/haar 

leertaken meestal in de juiste 

volgorde uit. Een ander helpt 

hem/haar soms om leertaken en 

-opdrachten binnen de 

afgesproken tijd uit te voeren. 

Hij/Zij heeft af en toe nog hulp nodig 
om leertaken en opdrachten voor te 
bereiden. Hij/Zij voert zijn/haar 
leertaken in de juiste volgorde en 
binnen de afgesproken tijd uit. Hij/Zij 
meldt meestal als leertaken of -
opdrachten niet op tijd af zullen zijn. 
Hij/Zij stelt soms zijn/haar planning al 
bij als dit noodzakelijk is. 
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GTL 

Hij/Zij organiseert en plant zijn/haar 

wekelijkse/maandelijkse leer-

/werkactiviteiten, ook bij afspraken 

binnen een groep. Hij/Zij houdt zich 

aan deze planning en stelt deze zo 

nodig bij. Hij/Zij geeft aan wat een 

ander en hij/zij zelf een volgende keer 

beter kan doen. Hij/Zij doet voorstellen 

om dit blijvend te verbeteren. 

Hij/Zij organiseert en plant zijn/haar 

dagelijkse leer-/werkactiviteiten 

zelf. Hij/Zij heeft hulp nodig bij 

zijn/haar wekelijkse planning en het 

voorspellen of hij/zij het ook af 

krijgt. 

Hij/Zij organiseert en plant 

zijn/haar dagelijkse en wekelijkse 

leer/werkactiviteiten zelf en 

houdt zich meestal aan deze 

planning. Hij/Zij geeft aan wat 

hij/zij een volgende keer beter 

kan doen. 

Hij/Zij organiseert en plant zijn/haar 

wekelijkse leer/werkactiviteiten, ook 

bij afspraken binnen een groep. Hij/Zij 

houdt zich aan deze weekplanning, 

stelt het zo nodig bij en geeft aan wat 

een ander en hij/zij zelf een volgende 

keer beter kan doen. 

MBO 3 

Hij/Zij coördineert een leerproject 

waaraan Hij/Zij zelf meewerkt m.b.t. 

de inzet van de mensen van 

zijn/haar groep, middelen en 

materialen op basis van een 

planning voor meerdere weken. 

Hij/Zij bewaakt de meerweekse 

planning en stelt deze bij als dit nodig 

is om de leeropdracht op tijd te 

kunnen afronden. 

 

Hij/Zij bereidt zijn/haar dagelijkse 

werk voor en voert zijn/haar taken in 

de juiste volgorde uit. Hij/Zij benoemt 

wanneer hij/zij zijn/haar taken af 

moet hebben en meldt het tijdig als 

het werk niet op tijd af zal zijn. 

 

Hij/Zij bereidt de leer-

/werkactiviteiten van zichzelf en 

zijn/haar groepsgenoten tijdig 

voor, zodat zij vooruit kunnen 

met hun werk. Hij/Zij bewaakt de 

weekplanning en doet soms 

voorstellen voor aanpassing om 

het werk op tijd af te hebben. 

 

Hij/Zij adviseert binnen een project 

waaraan hij/zij zelf meewerkt over de 

inzet van mensen van zijn/haar groep, 

middelen en materialen op basis van 

een planning voor meerdere weken. 

Hij/Zij bewaakt de weekplanning en 

doet voorstellen voor aanpassing om 

het werk tijdig af te hebben. 

MBO 4 

Hij/Zij coördineert één of meer 

projecten of groepen voor wat betreft 

de inzet van mensen, middelen en 

materialen. Hij/Zij stelt de planning 

voor één of meerdere maanden op. 

Hij/Zij bewaakt de voortgang. Hij/Zij 

stelt prioriteiten bij onvoorziene 

omstandig-heden om de geplande 

doelen tijdig te behalen. 

Binnen een project zorgt hij/zij 

tijdens de voor-bereiding van de 

leer-/werkactiviteiten ervoor dat 

hij/zij zelf en zijn/haar 

groepsgenoten vooruit kunnen. 

Hij/Zij legt de weekplanning uit en 

meldt het tijdig als het werk niet op 

tijd af zal zijn. 

Hij/Zij adviseert binnen een 

project waaraan hij/zij zelf 

meewerkt over de inzet van 

mensen van zijn/haar groep, 

middelen en materialen op basis 

van een planning voor meerdere 

weken. Tijdens de bewaking van 

de voortgang doet hij/zij soms al 

voorstellen om de geplande 

doelen tijdig te behalen. 

Hij/Zij coördineert een project of groep 

voor wat betreft de inzet van mensen, 

middelen en materialen. Hij/Zij vult de 

planning voor meerdere weken in. 

Hij/Zij bewaakt de dagelijkse en 

wekelijkse voortgang. Hij/Zij stelt zo 

nodig de planning bij om de doelen 

tijdig te behalen. 

ADHij/Zij plant en coördineert 

groepsopdrachten. Hij/Zij maakt 

stappenplannen voor opdrachten en 

leerprojecten voor een periode van 

een aantal maanden of meer. Daarbij 

zijn verschillende mensen betrokken in 

de uitvoering met verschillende rollen 

en taken. Hij/Zij formuleert duidelijke 

doelen en deadlines en bewaakt de 

wekelijkse voortgang ervan en overziet 

daarbij de effecten van eigen en 

andermans handelen.  

Hij/Zij plant en coördineert 

groepsopdrachten. Hij/Zij maakt 

stappenplannen voor opdrachten en 

leerprojecten voor een periode van 

een aantal maanden of meer. 

Daarbij zijn verschillende mensen 

betrokken. Hij zij bewaakt de 

voortgang regelmatig.  

Hij/Zij plant en coördineert 

groepsopdrachten. Hij/Zij maakt 

stappenplannen voor opdrachten 

en leerprojecten voor een 

periode van een aantal maanden 

of meer. Daarbij zijn 

verschillende mensen betrokken 

in de uitvoering met 

verschillende rollen en taken. 

Hij/Zij bewaakt de wekelijkse 

voortgang ervan. 

Hij/Zij plant en coördineert 

groepsopdrachten. Hij/Zij maakt 

stappenplannen voor opdrachten en 

leerprojecten voor een periode van 

een aantal maanden of meer. Daarbij 

zijn verschillende mensen betrokken in 

de uitvoering met verschillende rollen 

en taken. Hij/Zij formuleert duidelijke 

doelen en deadlines en bewaakt de 

wekelijkse voortgang ervan. 
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Competentie Probleemoplossen en analyseren 

Streefniveau Starter Geoefend Gevorderd 

MBO 2Hij/Zij verzamelt 

systematisch gegevens en slaat 

die op voor het gebruik door 

anderen. Daarbij zet hij/zij 

relevante kennis en feiten op een 

rij, groepeert ze op samenhang 

en verschil en genereert 

eenvoudige verklaringen voor 

het probleem om tot oplossingen 

te komen. Problemen betreffen 

bekende en daaraan verwante 

problemen meestal met een 

tijdspanne van enkele dagen tot 

een week. 

 

Hij/Zij verzamelt gegevens en 

slaat die op voor het gebruik 

door anderen. Problemen 

betreffen bekende problemen, 

meestal met een tijdspanne van 

maximaal een dag. Intuïtieve 

oplossingen.  

 

Hij/Zijij verzamelt gegevens en 

slaat die op voor het gebruik 

door anderen. Daarbij zet hij/zij 

relevante kennis en feiten op een 

rij en groepeert kennis die bij 

elkaar hoort. Dit brengt 

hem/haar tot eenvoudige 

oplossingen. Problemen 

betreffen bekende problemen, 

meestal met een tijdspanne van 

maximaal een dag. 

 
Hij/Zij verzamelt systematisch 
gegevens en slaat die op voor het 
gebruik door anderen. Daarbij 
groepeert hij/zij relevante kennis 
en feiten en genereert eenvoudig 
verklaringen voor het probleem 
om tot oplossingen te komen. 
Problemen betreffen bekende 
problemen meestal met een 
tijdspanne van enkele dagen. 

GTLHij/Zij selecteert 

betrouwbare informatiebronnen, 

sorteert, vergelijkt gegevens op 

verschil en samen-hang en doet 

op basis daarvan oplossings- en 

verbetervoorstellen voor 

(probleem )situaties . Hij/Zij 

beargumenteert deze op basis 

van feiten en methoden die hij 

ook weet over te dragen. 

Problemen kunnen een 

tijdspanne omvatten van enkele 

maanden en de context kan 

dynamisch zijn.  

Hij/Zij selecteert 

informatiebronnen, analyseert 

de gegevens en doet op basis 

daarvan oplossings- en 

verbetervoorstellen voor 

(probleem)situaties en 

beargumenteert deze op basis 

van feiten en methoden. 

Problemen kunnen een 

tijdspanne omvatten van weken 

en de context is bekend. 

Hij/Zij selecteert betrouwbare 

informatiebronnen, analyseert 

de gegevens en doet op basis 

daarvan oplossings- en 

verbetervoorstellen voor 

(probleem) situaties en 

beargumenteert deze op basis 

van feiten en methoden. 

Problemen kunnen een 

tijdspanne omvatten van weken 

tot een maand en de context is 

te overzien. 

Hij/Zij selecteert betrouwbare 

informatiebronnen, analyseert de 

gegevens en doet op basis daarvan 

oplossings- en verbetervoorstellen 

voor (probleem) situaties en 

beargumenteert deze op basis van 

feiten en methoden die hij/zij ook 

weet over te dragen. Problemen 

kunnen een tijdspanne omvatten 

van enkele maanden en de context 

kan dynamisch zijn. 

MBO 3 

Hij/Zij checkt gegevens op basis 

van feitenkennis en methoden 

en doet op basis daarvan 

verbetervoor-stellen voor 

probleemsituaties met 

betrekking tot de wijze van 

werken of leren. Hij/Zij geeft 

verklaringen waarom het 

probleem er is en licht ook de 

verbetervoorstellen toe.  De 

problemen hebben een 

tijdspanne van weken. Hij/Zij 

houdt met oplossingen en 

verbetervoorstellen rekening 

met een aantal veranderende 

bekende factoren indien het 

geen bekend probleem maar een 

aanverwant probleem is.  

 

Hij/Zij checkt gegevens op basis 

van feitenkennis en methoden 

en doet op basis daarvan 

verbetervoor-stellen voor 

probleemsituaties met 

betrekking tot de wijze van 

werken of leren. Hij/Zij geeft 

verklaringen waarom het 

probleem er is. De problemen 

hebben een tijdspanne van 

enkele weken. Hij/Zij houdt komt 

met oplossingen voor bekende 

problemen. 

 

Hij/Zij checkt gegevens op basis 

van feitenkennis en methoden 

en doet op basis daarvan 

verbetervoor-stellen voor 

probleemsituaties met 

betrekking tot de wijze van 

werken of leren. Hij/Zij geeft 

verklaringen waarom het 

probleem er is. De problemen 

hebben een tijdspanne van 

enkele weken. Hij/Zij houdt met 

oplossingen en 

verbetervoorstellen rekening 

met een aantal veranderende 

bekende factoren voor bekende 

problemen. 

 

Hij/Zij checkt gegevens op basis 

van feitenkennis en methoden en 

doet op basis daarvan 

verbetervoor-stellen voor 

probleemsituaties met betrekking 

tot de wijze van werken of leren. 

Hij/Zij geeft verklaringen waarom 

het probleem er is en licht ook de 

verbetervoorstellen toe.  De 

problemen hebben een tijdspanne 

van weken tot een maand. Hij/Zij 

houdt met oplossingen en 

verbetervoorstellen rekening met 

een aantal veranderende bekende 

factoren voor bekende problemen. 
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MBO 4 

Hij/Zij selecteert systematisch 

betrouwbare kennisbronnen, 

vergelijkt ze met elkaar mb.t. 

feiten, methoden en principes en 

doet op basis daarvan 

verbetervoorstellen voor de 

werkwijze of manier van leren of 

komt met oplossingen voor 

bekende problemen en 

problemen die complex zijn met 

onvoorspelbare factoren. 

Tijdspanne van een probleem 

kan zich uitstrekken een maand 

tot een jaar  

 

Hij/Zij selecteert betrouwbare 

kennisbronnen, vergelijkt ze met 

elkaar mb.t. feiten, methoden en 

principes en doet op basis 

daarvan verbetervoor-stellen 

voor de werkwijze of manier van 

leren of komt met oplossingen 

voor bekende problemen. 

Tijspanne van een probleem kan 

zich uitstrekken  een week tot 

een maand 

 

Hij/Zij selecteert betrouwbare 

kennisbronnen, vergelijkt ze met 

elkaar mb.t. feiten, methoden en 

principes en doet op basis 

daarvan verbetervoor-stellen 

voor de werkwijze of manier van 

leren of komt met oplossingen 

voor bekende problemen en 

voorspelbare factoren. Tijspanne 

van een probleem kan zich 

uitstrekken over enkele 

maanden. 

 

Hij/Zij selecteert betrouwbare 

kennisbronnen, vergelijkt ze met 

elkaar mb.t. feiten, methoden en 

principes en doet op basis daarvan 

verbetervoor-stellen voor de 

werkwijze of manier van leren of 

komt met oplossingen voor 

bekende problemen en problemen 

met onvoorspelbare factoren. 

Tijspanne van een probleem kan 

zich uitstrekken over enkel 

maanden tot een half jaar. 

AD 

Hij/Zij analyseert en vergelijkt, 

systematisch gegevens uit 

betrouwbare kennisbronnen, 

legt verbanden en komt met 

verschillende verbetervoor-

stellen en beargumenteert en 

verklaart op basis van 

specialistische kennis, methodes 

en principes welke het beste is. 

Problemen kunnen een 

tijdspanne hebben van 1-3 jaar 

en complexe, onvoorspelbare 

factoren en omstandigheden 

omvatten. 

 

Hij/Zij analyseert en vergelijkt 

gegevens uit betrouwbare 

kennisbronnen en komt met 

verschillende 

verbetervoorstellen. Hij/Zij 

beargumenteert op basis van 

kennis, methodes en principes 

welke het beste is. Problemen 

kunnen een tijdspanne hebben 

van 1-3 jaar. 

 

Hij/Zij analyseert en vergelijkt 

systematisch gegevens uit 

betrouwbare kennisbronnen, 

legt verbanden en komt met 

verschillende 

verbetervoorstellen. Hij/Zij 

beargumenteert en verklaart op 

basis van specialistische kennis, 

methodes en principes welke het 

beste is. Problemen kunnen een 

tijdspanne hebben van 1-3 jaar 

en omvatten complexe factoren. 

 

Hij/Zij analyseert en vergelijkt 

systematisch gegevens uit 

betrouwbare kennisbronnen, legt 

verbanden en komt met 

verschillende verbetervoorstellen 

en beargumenteert en verklaart 

op basis van specialistische kennis, 

methodes en principes welke het 

beste is. Problemen kunnen een 

tijdspanne hebben van 1-3 jaar en 

complexe, onvoorspelbare 

factoren omvatten. 

 



Bijlage 7 Check en aanvulling comakership in de ogen van de praktijkpartner 
 

VORMGEVING COMAKERSHIP 
ONDERWIJS EN ONDERZOEK 
 
 

 

Naam en contactgegevens coördinator/ 
onderzoeker op school (maart 2017-
maart 2019) 

 

Kwalificaties coördinator/ onderzoeker 
op school (globaal profiel: afgestudeerd 
MLI-er) 

 

Beschikbaarheid 
coördinator/onderzoeker op school 
 
 

 

Namen en beschikbaarheid betrokken 
docenten op school (per school zijn in 
totaal 27 dagen beschikbaar). 
Graag per docent aangeven met 
contactgegevens. 

 

Betrokken leidinggevende i.v.m. 
draagvlak/beschikbaarheid 
 
 

 

Rollen coördinator/onderzoeker op 
school (wat vooral wel doen, wat vooral 
niet doen) 
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Rollen betrokken docenten op school 
(wat vooral wel doen, wat vooral niet 
doen) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Rollen begeleidend externe 
onderzoeker (wat vooral wel doen, wat 
vooral niet doen) 
 

 

 

Rollen andere betrokken partners (bijv. 
bedrijven) in het comakership 
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Bijlage 8 Check en aanvulling comakership in de ogen van de externe onderzoekers  
 

DIT FORMAT IS OP HOOFDLIJNEN HETZELFDE ALS DAT VOOR DE COÖRDINATOREN/ONDERZOEKERS IN DE SCHOLEN 

VORMGEVING COMAKERSHIP 
ONDERWIJS EN ONDERZOEK 
 

 

Naam en contactgegevens externe 
onderzoeker (maart 2017-maart 2019) 

 

Kwalificaties externe onderzoeker 
(drs/master, gepromoveerd, aantal 
jaren onderzoekservaring) 

 

Beschikbaarheid 
 

Gemiddeld …. uren per week gedurende 2x40 weken (maart 2017-maart 2019) 

Namen en beschikbaarheid eventueel 
betrokken andere onderzoekers in de 
eigen organisatie (niet die van de 
scholen) 

 

Betrokken leidinggevende i.v.m. 
draagvlak/beschikbaarheid 
 

 
 
 

Rollen externe onderzoeker op school 
(wat vooral wel doen, wat vooral niet 
doen) 
 
 

Vooral wel 

Vooral niet 

Rollen externe onderzoeker in het 
onderzoeksteam externe onderzoekers 
(wat vooral wel doen, wat vooral niet 
doen) 
 
 

Vooral wel 
 
 

Vooral niet 
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Rollen betrokken docenten op school 
(wat vooral wel doen, wat vooral niet 
doen) 
 

Vooral niet 
 
 

Vooral niet 
 
 

Rollen andere betrokken partners (bijv. 
bedrijven) in het comakership 

 

 



Bijlage 9 Vragenlijst comakership voorafgaand aan interview 
 

Vragenlijst Comakership in onderzoek/praktijknetwerken rond 

praktijkvraagstukken 

Toelichting vragenlijst 

Het doel van dit monitoringsinstrument is om in beeld te krijgen hoe het proces van comakership in het 

praktijknetwerk vorm krijgt. Om dit in beeld te krijgen vragen wij naar jou bijdrage in het netwerk en 

naar de bijdrage van één of meerdere samenwerkingspartners. 

De vragenlijst bestaat uit twee delen. In deel 1 van de gaan de vragen over jezelf als externe 

onderzoeker of docentonderzoeker in het onderzoek/praktijknetwerk (Terra Regioleren). In deel 2 van 

de vragenlijst vragen wij jou perceptie van de bijdrage van één (of meerdere) partners binnen dit 

netwerk. Als docentonderzoeker geef je jouw beeld van de bijdrage van één of enkele externe 

onderzoeker(s). Als externe onderzoeker geef je jouw beeld van de bijdrage van één of enkele 

docentonderzoeker(s). Het gaat steeds om personen waarvan je naar je eigen idee een goed beeld hebt 

van hun gedrag in het netwerk.  

De vragenlijst bestaat uit ‘10’ open en ‘58’ gesloten vragen die u digitaal kunt invullen in dit Word-
document. De gesloten vragen bestaan uit een stelling waarbij u met een ‘x’ kunt aangeven in hoeverre 
u het eens bent met de stelling. Je geeft een score op een schaal van 1 tot 4, waarbij: 
1 staat voor ‘volledig oneens’ 
2 staat voor ‘grotendeels oneens’ 
3 staat voor ‘grotendeels eens’ 
4 staat voor ‘volledig eens’ 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Na het invullen van het document kunt u het 

toesturen aan: a.nawijn@aeres.nl. Op basis van de door u ingevulde vragenlijst zal een (telefonisch) 

interview plaatsvinden.  

In de vragen wordt gesproken over ‘het netwerk’. Hiermee wordt het praktijknetwerk, 

onderzoeksnetwerk of consortium bedoeld met daarin onder andere de betrokken actoren: externe 

onderzoekers en docentonderzoekers. Verder wordt er begrip ‘praktijkvraagstuk’ gehanteerd waar het 

gaat om de inhoud van het ‘onderzoeksproject’ waaraan het netwerk werkt.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Niek van den Berg en Arjen Nawijn 

 

 

mailto:a.nawijn@aeres.nl
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Kenmerken respondent: Kunt u kijken of onderstaande gegeven goed zijn ingevuld en eventuele open vakjes 

invullen? 

Interview nummer  
 

Naam en contactgegevens 
respondent: 

 

Kwalificaties 
(drs/master, 
gepromoveerd, aantal jaren 
leservaring/ 
onderzoekservaring)  

 

Rol binnen dit netwerk 
 

 

Leeftijd 
 

 

Geslacht 
 

 

Andere bijzonderheden  
 

 

 

Deel 1: Vragen over je eigen bijdrage aan het netwerk 

 1A: Onderzoekende houding: 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
In dit netwerk bespreek ik waarom ik me wil verdiepen in het 

praktijkvraagstuk waar dit netwerk zich op richt. 
� � � � 

2. 

In dit netwerk bespreek ik de verschillende perspectieven die er 

zijn op het praktijkvraagstuk en het daaraan gekoppelde 

onderzoeksproject.  

� � � � 

3. 
In het netwerk bespreek ik met de andere deelnemers hoe het 

werk van dit netwerk kan bijdragen aan de onderwijspraktijk. 
� �  � � 

4. 
In het netwerk bespreek ik met de andere deelnemers hoe het 

werk van dit netwerk kan bijdragen aan de wetenschap. 
� � � � 

5. 

In dit netwerk bespreek ik met de andere deelnemers hoe het 

werk van dit netwerk kan bijdragen aan de versterking van de 

lerarenopleiding. 

� � � � 

6. 
In dit netwerk stel ik vragen bij vaste routines zoals deze gelden in 

onderwijs en/ of onderzoek 
� � � � 
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7) Kun je een voorbeeld geven hoe je in de afgelopen maanden een onderzoekende houding hebt laten zien 

binnen het netwerk? 

Denk hierbij aan de volgende elementen van onderzoekende houding: 

 Nieuwsgierig zijn, een open houding hebben; 

 Willen begrijpen tot inzicht willen komen; 

 Bereidheid tot perspectiefwisseling; 

 Gebaande paden durven verlaten; 

 Gericht zijn op bronnen (bestaande praktijken in andere scholen) 

 Willen delen met anderen 

 

Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting: 
 

 

 

1B: Kennis uit onderzoek toepassen 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 

Ik lees onderzoeksliteratuur over het praktijkvraagstuk waar dit 

netwerk zich op richt om zo kennis te vergaren over 

(verhelderingen van en oplossingen voor) het praktijkvraagstuk 

waaraan we werken. 

� � � � 

2. 

Ik werk in dit netwerk op basis van onderzoeksliteratuur aan 

concrete toepassingen (producten/activiteiten) die kunnen 

worden toegepast in school. 

� � � � 

 

3) Kun je een voorbeeld geven van hoe je kennis uit onderzoek toepast in dit netwerk?  

Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting. 
 
 

 

 

 

 

 



Onderzoeksverslag Toekomstperspectief van de leerling centraal pagina    150 

1C: Stellingen met betrekking tot jouw bijdrage aan het netwerk 

(NB: Laat leeg indien (nog) niet van toepassing) 

Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
In het netwerk expliciteer ik wat ik versta onder kwalitatief goed 

onderzoek. 
� � � � 

2. 
Ik heb in dit netwerk besproken wat het praktijkvraagstuk binnen 

dit netwerk is. 
� � � � 

3. 
Ik heb besproken welke literatuur relevant is voor de verkenning 

van dit praktijkvraagstuk. 
� � � � 

4. 
Ik besproken wat het beoogde (onderzoeks)doel van het netwerk 

is. 
� � � � 

5. Ik heb besproken wat de beoogde onderzoeksvraag is. � � � � 

6. 
Ik heb besproken welke methode van dataverzameling er wordt 

gevolgd. 
� � � � 

7. 
Ik heb een bijdrage geleverd aan het opstellen van het 

onderzoeksplan. 
� � � � 

8 Ik heb onderzoek data verzameld � � � � 

9. Ik heb mede data geanalyseerd en conclusies getrokken. � � � � 

10. Ik heb ontwerpeisen geformuleerd en uitgewerkt in een product. � � � � 

11. Ik heb meegeschreven aan de rapportage.  �  �  �  �

12. 
Ik heb presentaties gegeven over (deel)opbrengsten uit dit 

netwerk. 
� � � � 

      

13. Kun je een voorbeeld geven van een belangrijke bijdrage die je op het gebied van onderzoek in het netwerk 

hebt geleverd?  

Denk hierbij aan de volgende te onderscheiden fasen van praktijkgericht onderzoek: 

 Oriëntatie op het praktijkvraagstuk (verkennen van het praktijkvraagstuk incuslief het verbinden aan 

de literatuur) 

 Het richten van het onderzoeksproject (onderzoeksdoel en onderzoeksvraag bepalen) 

 Plannen van het onderzoeksproject (kiezen methode dataverzameling, opstellen onderzoeksplan) 

 Data verzameling 

 Analyseren en concluderen 

 Ontwerpen (formuleren van ontwerpeisen en uitwerken daarvan) 

 Rapporteren en presenteren. 
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Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting. 
 

 

1D: Onderzoekend vermogen ondersteunen 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 

Ik stimuleer en ondersteun anderen in dit netwerk om (samen) 

vanuit een onderzoekende houding aan het vraagstuk van het 

netwerk te werken. 

� � � � 

2. 

Ik stimuleer en ondersteun anderen in dit netwerk om (samen) 

onderzoeksliteratuur te benutten bij het vraagstuk waaraan dit 

netwerk werkt. 

� � � � 

3. 
Ik stimuleer en ondersteun anderen in dit netwerk om (samen) 

onderzoek te doen naar het vraagstuk waaraan dit netwerk werkt. 
� �  � � 

4. 
Ik stimuleer en ondersteun anderen in dit netwerk om ons eigen 

onderzoekend vermogen te ontwikkelen en te ondersteunen. 
� � � � 

      

5. Kun je een voorbeeld geven op welke wijze je binnen het netwerk bezig bent geweest met het stimuleren van 

onderzoekend vermogen 

Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting. 
 
 

 

 

1E: Interactief onderzoek doen 

Volledi

g 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledi

g eens 

1. 
Ik draag in het netwerk actief bij aan het willen begrijpen van de 

(complexe) praktijk. 
� � � �x 

2. 
Ik lever in het netwerk een actieve bijdrage aan interactieve 

vraagarticulatie door onderzoekers en praktijk. 
� � � � 

3. 
Ik draag in het netwerk bij aan het actief waarderen van 

praktijkkennis. 
� �  � � 
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4. 
Ik bespreek in het netwerk de onderlinge rolverdeling tussen 

docentonderzoekers in de scholen en de externe onderzoekers. 
� � � � 

5. 

Ik draag in het netwerk actief bij aan het doorvertalen van 

tussentijdse uitkomsten van het eigen onderzoek in bruikbare 

oplossingen (handelingsrichtlijnen e.d.) voor het praktijkvraagstuk 

waaraan het netwerk werkt. 

 

� � � � 

6. Kan je een voorbeeld geven van wat jij beschouwd als je belangrijkste bijdrage voor het interactief vormgeven 

van dit onderzoek? 

Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting. 
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Deel 2 De bijdrage van uw samenwerkingspartner. 

Neem één van de partners waarmee je hebt samengewerkt in gedachten. Als onderzoeker neem je een 

docentonderzoeker in gedachten als docentonderzoeker een externe onderzoeker. Beantwoord de volgende 

vragen voor die ene persoon, samenwerkingspartner X. Beantwoord als je wilt dezelfde vragen voor een andere 

samenwerkingspartner Y. 

  

 2A: Onderzoekende houding samenwerkingspartner 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
Mijn samenwerkingspartner bespreekt waarom hij zich wil 

verdiepen in het praktijkvraagstuk waar dit netwerk zich op richt. 
� � � � 

2. 

Mijn samenwerkingspartner in dit netwerk bespreekt de 

verschillende perspectieven die er zijn op het praktijkvraagstuk en 

het daaraan gekoppelde onderzoeksproject.  

� � � � 

3. 

In het netwerk bespreekt mijn samenwerkingspartner met de 

andere deelnemers hoe dit netwerk kan bijdragen aan de 

onderwijspraktijk. 

� �  � � 

4. 

In het netwerk bespreek mijn samenwerkingspartner met de 

andere deelnemers hoe dit netwerk kan bijdragen aan de 

wetenschap. 

� � � � 

5. 

In dit netwerk bespreek mijn samenwerkingspartner met de 

andere deelnemers hoe dit netwerk kan bijdragen aan de 

versterking van de lerarenopleiding. 

� � � � 

6. 
In dit netwerk stelt mijn samenwerkingspartner vragen bij vaste 

routines zoals deze gelden in onderwijs en/ of onderzoek 
� � � � 

 

7. Kun je een voorbeeld geven hoe jouw samenwerkingspartner in de afgelopen maanden een onderzoekende 

houding heeft laten zien binnen het netwerk? 

Denk hierbij aan de volgende elementen van onderzoekende houding: 

 Nieuwsgierig zijn, een open houding hebben; 

 Willen begrijpen tot inzicht willen komen; 

 Bereidheid tot perspectiefwisseling; 

 Gebaande paden durven verlaten; 

 Gericht zijn op bronnen (bestaande praktijken in andere scholen) 

 Willen delen met anderen 
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Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting: 
 
 

 

 

2B: Kennis uit onderzoek toepassen 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 

Mijn samenwerkingspartner leest onderzoeksliteratuur over het 

praktijkvraagstuk waar dit netwerk zich op richt om zo kennis te 

vergaren over (verhelderingen van en oplossingen voor) het 

praktijkvraagstuk waaraan we werken. 

� � � � 

2. 

Mijn samenwerkingspartner werkt in dit netwerk op basis van 

onderzoeksliteratuur aan concrete toepassingen 

(producten/activiteiten) die kunnen worden toegepast in school. 

� � � � 

 

3. Kun je een voorbeeld geven van hoe je samenwerkingspartner kennis uit onderzoek toepast in dit netwerk?  

Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting: 
Aandragen van meetinstrumenten die in eerder onderzoek effectief bleken. 
 

 

2C: Stellingen met betrekking de bijdrage van je samenwerkingspartner 

aan het netwerk 

(NB: Laat leeg indien (nog) niet van toepassing) 

Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
Mijn samenwerkingspartner expliciteert wat hij verstaat onder 

kwalitatief goed onderzoek. 
� � � �x 

2. 
Mijn samenwerkingspartner heeft in dit netwerk besproken wat 

het praktijkvraagstuk binnen dit netwerk is. 
� � � � 

3. 
Mijn samenwerkingspartner heeft besproken welke literatuur 

relevant is voor de verkenning van dit praktijkvraagstuk.. 
� � � � 

4. 
Mijn samenwerkingspartner heeft besproken wat het beoogde 

(onderzoeks)doel van het netwerk is. 
� � � � 

5. 
Mijn samenwerkingspartner heeft besproken wat de beoogde 

onderzoeksvraag is. 
� � � � 
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6. 
Mijn samenwerkingspartner heeft besproken welke methode van 

dataverzameling er wordt gevolgd. 
� � � � 

7. 
Mijn samenwerkingspartner heeft een bijdrage geleverd aan het 

opstellen van het onderzoeksplan. 
� � � �x 

8 Mijn samenwerkingspartner heeft onderzoek data verzameld. � � � � 

9. 
Mijn samenwerkingspartner heeft data geanalyseerd en 

conclusies getrokken. 
� � � � 

10. 
Mijn samenwerkingspartner heeft ontwerpeisen geformuleerd en 

uitgewerkt in een product. 
� � � � 

11. 
Mijn samenwerkingspartner heeft meegeschreven aan de 

rapportage. 
 �  �  �  �

12. 
Mijn samenwerkingspartner heeft presentaties gegeven over 

deelaspecten van het onderzoek. 
� � � � 

 

13. Kan je een voorbeeld geven van een belangrijke bijdrage die jouw samenwerkingspartner heeft gedaan op het 

gebied van onderzoek in het netwerk?  

Denk hierbij aan de volgende te onderscheiden fasen van praktijkgericht onderzoek: 

 Oriëntatie op het praktijkvraagstuk (verkennen van het praktijkvraagstuk incuslief het verbinden aan 

de literatuur) 

 Het richten van het onderzoeksproject (onderzoeksdoel en onderzoeksvraag bepalen) 

 Plannen van het onderzoeksproject (kiezen methode dataverzameling, opstellen onderzoeksplan) 

 Data verzameling 

 Analyseren en concluderen 

 Ontwerpen (formuleren van ontwerpeisen en uitwerken daarvan) 

 Rapporteren en presenteren. 

 

Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting 
 
 

 

 

 

 

 

 



Onderzoeksverslag Toekomstperspectief van de leerling centraal pagina    156 

2D: Onderzoekend vermogen ondersteunen 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 

Mijn samenwerkingspartner stimuleert en ondersteunt anderen in 

dit netwerk om vanuit een onderzoekende houding aan het 

vraagstuk van het netwerk te werken. 

� � � � 

2. 

Mijn samenwerkingspartner stimuleert en ondersteunt anderen in 

dit netwerk om onderzoeksliteratuur te benutten bij het vraagstuk 

waaraan dit netwerk werkt. 

� � � � 

3. 

Mijn samenwerkingspartner stimuleert en ondersteunt anderen in 

dit netwerk om onderzoek te doen naar het vraagstuk waaraan dit 

netwerk werkt. 

� � � � 

4. 

Mijn samenwerkingspartner stimuleert en ondersteunt anderen in 

dit netwerk om onderzoekend vermogen bij andere leden uit het 

netwerk te ondersteunen. 

� � � � 

      

5. Kan je een voorbeeld geven van de wijze waarop jouw samenwerkingspartner binnen het netwerk 

onderzoekend vermogen heeft ondersteund? 

Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting: 
 
 

 

2E: Interactief onderzoek doen 
Volledig 

oneens 

Groten- 

deels 

oneens 

Grote

n- 

deels 

eens 

Volledig 

eens 

1. 
Mijn samenwerkingspartner draagt in het netwerk actief bij aan 

het willen begrijpen van de (complexe) praktijk. 
� � � � 

2. 

Mijn samenwerkingspartner levert in het netwerk een actieve 

bijdrage aan interactieve vraagarticulatie door onderzoekers en 

praktijk. 

� � � � 

3. 
Mijn samenwerkingspartner draagt in het netwerk bij aan het 

actief waarderen van praktijkkennis. 
� � � � 

4. 

Mijn samenwerkingspartner bespreekt in het netwerk de 

onderlinge rolverdeling tussen docentonderzoekers in de scholen 

en de externe onderzoekers. 

� � � � 
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5. 

Mijn samenwerkingspartner draagt in het netwerk actief bij aan 

het doorvertalen van tussentijdse uitkomsten van het eigen 

onderzoek in bruikbare oplossingen (handelingsrichtlijnen e.d.) 

voor het praktijkvraagstuk waaraan het netwerk werkt. 

 

� � � � 

6. Kan je een voorbeeld geven van wat jij beschouwd als je belangrijkste bijdrage van jouw samenwerkingspartner 

voor het interactief vormgeven van dit onderzoek? 

Open vraag. Type hier uw voorbeeld met toelichting: 
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Bijlage 10 Monitor bijdragen van en aan de samenwerking binnen 

NRO consortium TLC 
 
In praktijk(gericht)onderzoek krijgt de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals (en ‘brokers’ 

zoals docentonderzoekers) op verschillende manieren vorm, met weinig wederzijdse samenwerking en vooral 

elkaar informeren en consulteren enerzijds, via met elkaar meedenken en meebeslissen, tot en met vergaande 

cocreatie anderzijds (Van Lieshout, Jacobs & Cardiff, 2017, p.20).  
 

Voorafgaand aan en bij de start van het Consortium TLC zijn ieders wensen en mogelijkheden wat betreft de 

samenwerking in beeld gebracht. Expliciet gekozen is voor cocreatie in het consortium. Inmiddels is het tijd om ook 

naar gerealiseerde opbrengsten te kijken. Daarvoor zijn twee meetinstrumenten gemaakt, waarvan het 

onderstaande instrument is ontleend aan een pilot-instrument van de PLG Tools voor Teamleren (Rozendaal e.a. 

2018) en een meer algemeen beeld van opbrengsten en bijdragen van de samenwerking in het consortium beoogt 

te schetsen. Het tweede meetinstrument is ontwikkeld in het lectoraat Grenspraktijken van AHW en zoomt meer 

in op individuele kwaliteiten die participanten inzetten in de samenwerking binnen het consortium. 
 

De kern van het onderstaande instrument wordt gevormd door de aanname dat de samenwerking in het 

consortium bijdraagt aan de professionele ontwikkeling consortiumpartners, met ontwikkeling van hun 

werkpraktijken als uiteindelijk doel. De mogelijke aspecten van professionele ontwikkeling worden steeds afgezet 

tegen de aandachtsgebieden van het consortium, de doelen waaraan het project moet bijdragen, te weten zicht op  

a) Relevante toekomstperspectieven van mbo-ers 

b) Vaardigheden van mbo-ers i.r.t. die toekomstperspectieven 

c) Onderwijspraktijken die beogen bij te dragen aan die vaardigheden 

d) Effecten van c) op b) (en a) 

e) Samenwerking onderzoek/praktijk in het consortium 
 

In dit instrument worden de volgende aspecten van professionele ontwikkeling onderscheiden: kennis (kennis van 

‘tools’, theoretische kennis en ervaringskennis), vaardigheden en attitudes/motivatie. De opdeling van kennis is 

ingegeven door de notie dat vakmanschap vraagt om drie soorten kennis (Andriessen, 2017; Heikkinen e.a., 2016): 

‘how to’ kennis (techne; methodische werken), theoretische kennis (episteme; analytische rationaliteit), en 

praktische wijsheid (phronesis; werken in onzekerheid, ethisch werken, samenwerken, verbeteringen realiseren). 

Attitude en motivatie worden samengenomen, vanuit de aanname dat de houding die men aanneemt ten opzichte 

van bepaalde zaken, voortkomt uit aspecten van motivatie. We stellen motivatie hier gelijk aan de mate waarin in 

de eigen perceptie de cognitieve en/of emotionele baten in positieve zin opwegen tegen de lasten (vgl. De 

Brabander & Martens, 2014).    
 

Bij vraag 3 en verder wordt steeds gevraagd om maximaal 5 cellen te kiezen uit de matrix die wordt gevormd door 

de aandachtsgebieden van het consortium enerzijds en ieders professionele ontwikkeling anderzijds. Bijvoorbeeld: 

cel 1 heeft betrekking op de bijdrage van het consortium aan Praktische tools (kolom) die betrekking hebben op 

Toekomstperspectieven van mbo-ers (regel). 
 

De vragen worden voorgelegd aan de consortiumleden die participeren in de bijeenkomsten van het consortium 

als geheel. Zij vullen de vragenlijst in en nemen die mee naar de eerstvolgende consortiumbijeenkomst (en/of 

sturen hem toe aan Niek van den Berg). In de consortiumbijeenkomst wordt verder doorgesproken n.a.v. de 

ingevulde vragenlijsten. Op welke punten komen onze antwoorden overeen, waar verschillen ze, hoe duiden we 

die overeenkomsten en verschillen? 
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Vragenlijst bijdragen van/aan de samenwerking in NRO Consortium TLC 

 
1. Wat is je naam? ……………………………………….. 

 
 

2. Vanuit welke rol neem je deel aan het consortium? 
o Docent-onderzoeker in een van de scholen 
o Projectleider 
o Externe onderzoeker 

 
 

3. Aan welke (voor jou persoonlijk belangrijke) aspecten van je professionele ontwikkeling draagt 
de samenwerking binnen het consortium momenteel vooral bij? Kies maximaal vijf cellen die 
weergeven wat het consortium voor jouzelf vooral opbrengt.  

 Praktische 
tools 

Theoretische 
kennis 

Ervarings-
kennis 

Vaardig-
heden 

Attitude/ 
motivatie 

a) Toekomstperspectieven 
van mbo-ers 

     

b) Vaardigheden van mbo-
ers i.r.t. hun 
toekomstperspectieven 

     

c) Onderwijspraktijken die 
beogen bij te dragen 
aan die vaardigheden 

     

d) Effecten van c) op b) 
(en a) 

     

e)  Samenwerking 
onderzoek/praktijk in 
het consortium 

     

 
 

4. Aan welke aspecten van professionele ontwikkeling draag jij naar jouw mening vooral bij binnen 
het consortium? Kies maximaal 5 cellen die weergeven wat jij vooral bijdraagt. 

 Praktische 
tools 

Theoretische 
kennis 

Ervarings-
kennis 

Vaardig-
heden 

Attitude/ 
motivatie 

a) Toekomstperspectieven 
van mbo-ers 

     

b) Vaardigheden van mbo-ers 
i.r.t. hun 
toekomstperspectieven 

     

c) Onderwijspraktijken die 
beogen bij te dragen aan 
die vaardigheden 

     

d) Effecten van c) op b) (en a)      

e)  Samenwerking 
onderzoek/praktijk in het 
consortium 
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5. Welke aspecten van professionele ontwikkeling vind je belangrijk voor (het project van) het 
consortium, maar worden momenteel nog niet gerealiseerd in de samenwerking? Kies maximaal 
vijf cellen die weergeven wat je nog meer zou willen zien.  

 

 Praktische 
tools 

Theoretische 
kennis 

Ervarings-
kennis 

Vaardig-
heden 

Attitude/ 
motivatie 

a) Toekomstperspectieven 
van mbo-ers 

     

b) Vaardigheden van mbo-
ers i.r.t. hun 
toekomstperspectieven 

     

c) Onderwijspraktijken die 
beogen bij te dragen 
aan die vaardigheden 

     

d) Effecten van c) op b) 
(en a) 

     

e)  Samenwerking 
onderzoek/praktijk in 
het consortium 

     

 
 

6. Kies maximaal vijf aspecten van professionele ontwikkeling waaraan jij nu binnen het 
consortium nog geen bijdrage levert, maar waaraan je wel zou willen bijdragen. 

 

 Praktische 
tools 

Theoretische 
kennis 

Ervarings-
kennis 

Vaardig-
heden 

Attitude/ 
motivatie 

a) Toekomstperspectieven 
van mbo-ers 

     

b) Vaardigheden van mbo-
ers i.r.t. hun 
toekomstperspectieven 

     

c) Onderwijspraktijken die 
beogen bij te dragen 
aan die vaardigheden 

     

d) Effecten van c) op b) 
(en a) 

     

e)  Samenwerking 
onderzoek/praktijk in 
het consortium 
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7. Welke impact heeft de samenwerking in het consortium op de competentieontwikkeling van 
anderen in je eigen werkomgeving? Kies er maximaal vijf. 

 Praktische 
tools 

Theoretische 
kennis 

Ervarings-
kennis 

Vaardig-
heden 

Attitude/ 
motivatie 

a) Toekomstperspectieven 
van mbo-ers 

     

b) Vaardigheden van mbo-
ers i.r.t. hun 
toekomstperspectieven 

     

c) Onderwijspraktijken die 
beogen bij te dragen 
aan die vaardigheden 

     

d) Effecten van c) op b) 
(en a) 

     

e)  Samenwerking 
onderzoek/praktijk in 
het consortium 

     

 
 

8. Op welke punten zou de samenwerking in het consortium meer impact moeten hebben wat 
betreft de professionele ontwikkeling van anderen in je eigen werkomgeving? Kies er maximaal 
vijf. 

 Praktische 
tools 

Theoretische 
kennis 

Ervarings-
kennis 

Vaardig-
heden 

Attitude/ 
motivatie 

a) Toekomstperspectieven 
van mbo-ers 

     

b) Vaardigheden van mbo-
ers i.r.t. hun 
toekomstperspectieven 

     

c) Onderwijspraktijken die 
beogen bij te dragen 
aan die vaardigheden 

     

d) Effecten van c) op b) 
(en a) 

     

e)  Samenwerking 
onderzoek/praktijk in 
het consortium 

     

 
 
Stuur s.v.p. de ingevulde vragenlijst naar Niek van den Berg (n.van.den.berg@aeres.nl) en/of neem hem 

mee naar de consortiumbijeenkomst op 15 maart 2018. Dan praten we met elkaar door over de 

opbrengsten van de ingevulde vragenlijsten. Op welke punten komen onze antwoorden overeen, waar 

verschillen ze, hoe duiden we die overeenkomsten en verschillen? 

mailto:n.van.den.berg@aeres.nl

